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Puun  muodon  määräämistavoista.  

Huolimatta siitä, että  puun runkomuoto,  josta  puun teknillinen arvo  

suuresti  riippuu,  on ollut  tutkimuksen esineenä jo siitä  asti,  kun  metsätie  

dettä ryhdyttiin  harjoittamaan,  ovat  tiedot  puiden  tyypillisistä  runkomuo  

doista vieläkin  jokseenkin  hämärät,  mikä  ainakin suureksi osaksi  johtunee,  

kuten Cajanus *)  on  huomauttanut,  siitä,  että  tutkimuksissa  ei  ole  tyydyttä  

vällä tarkkuudella lausuttu  puiden  runkomuotoa verrannollisissa luvuissa.  

Niinpä on Ruotsissa  laadittu kapenemistaulukoita,  joissa  puunrungon 

kapeneminen  jollakin  määrätyllä  matkalla  puun pituudesta  riippumatta  on  

ilmoitettu  absoluuttisissa  luvuissa •)  tai  on  laadittu  aputauluja,  joiden  avulla 

puun vahvuus  ylempänä  rungolla  voitaisiin  määrätä rinnankorkeusdiamet  

rin perusteella 3). Näiden tutkimusten kautta,  niin runsaaseen  aineistoon 

kuin  ne osittain  perustuvatkin,  ei  ole  voitu edes  suurin piirtein  saada eksak  
tista  ratkaisua puun runkomuotokysymykselle.  

Samaa on sanottava niistä muotolukututkimuksista,  joita varsinkin 

Keski-Euroopan  maissa on  runsaasti suoritettu, ja  joita kaikissa  metsän  
arvioimisen  käsikirjoissa  on seikkaperäisesti  selostettu 4).  Tosin vaikuttaa 

l )  Werner Cajanus, Puunrungon muotoa koskevia  tutkimusmetoodeja. 

Suomen  metsänhoitoyhdistyksen  julkaisuja  XXVIII. Helsinki  1911; s.  363. 
2)  C. G.  Holmerz och  Th. Örtenblad,  Om  Norrbottens  skogar. Bihang  

tili  domänstyrelsens underdäniga berättelse  rörande  skogsväsendet är 1885. Stock  

holm  1886; s. 25, 34, 112—115, 118.  

Th. Örtenblad,  Om skogarna och  skogshushällningen i  Norrland  och  Da  
larne.  Bihang tili domänst. underd.  berättelse rörande  skogsväsendet är  1893. Stock  

holm  1894; s. 17, 33, 182—189, 211—216.  

F. A. Loven, Tallens och granens  tillväxt  i Wermland. Filipstad  1892; s.  8,  
taulu 13. 

O. Ericson,  Uppslagsbok vid  värdeberäkning af timmerskog, timmer  och  sä  

gade trävaror. Norrköping 1903; taulut  40, 47, 48.  
3) O. Ericson,  Uppslagsbok vid värdeberäkning af timmerskog j. n. e.; tau  

lut 61—72.  

4 ) Vrt.  esim.  Udo Muller, Lehrbuch  der Holzmesskunde. Leipzig 1899; s. 
201—233.  
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v 

rungon muoto muotolukua määrättäessä suhteessa -  jossa v merkitsee 

puun kuutiomäärää,  ja w  sellaisen lieriön  kuutiomäärää,  jolla  on  yhtä  suuri  

asema  kuin  puun läpileikkauspinta  mittapisteen  kohdalla ja sama korkeus 
kuin  puulla sikäli,  että puun kuutiomäärä on  sen  runkomuodosta riip  

puva. Samaan diametri-  ja pituusluokkaan  kuuluvien  puiden muoto voi 

kuitenkin  vaihdella niin, että aivan erimuotoisillakin  puilla  on  sama kuutio  

sisältö, joten siis  muotoluokka ei  kuvaa  puun muotoa. Sitäpaitsi  ovat  muo  

toluvut hankalasti  määrättävissä,  koska ne edellyttävät  suuritöisiä  mittauk  

sia  puissa,  jonka  lisäksi  ne ovat  herkkiä  mittavirheille  ja siitä  syystä  sopi  

mattomia vertailevissa  tutkimuksissa. Pyrkiessään  rajoittamaan  samaan  

diametri- ja pituusluokkaan  kuuluvien puiden  muotolukujen ja kuutio  

määrien  suurta vaihtelua käytti  Schiffel 1) diametrin ja pituuden  ohella 

di/  h  
suhdetta q 2  = > jota hän nimitti  muotosuhteeksi (Formquotient),  

dm 

luokitusperusteena  muotoluku- ja massatauluissa. Saadakseen selville 

dl/  h  
puiden  ruokomuodon muodosti hän lisäksi muotosuhteet q 1 = ja 

d*uh 
m

 
q  3  =  ——> jolloin  hän teki  sen tärkeän  havainnon,  että kun samanpitui  

dm 

silla puilla  joku  yllämainituista  suhteista  on sama, myöskin  muut vastaa  

vat suhteet osoittavat  suurta yhtäläisyyttä.  Muotosuhdetta voidaan niin 
muodoin käyttää  runkomuodon osoittajana  samassa pituusluokassa.  Eri  

pituisten  puiden  runkomuodon suoranaiseen vertailuun ei  se sitä  vastoin 

sovellu,  koska  dm
:n  ja di/

2
h-n suhteellinen etäisyys  toisistaan on  puun pituu  

di/ji  
desta riippuva,  kuten Cajanus 2)  on  huomauttanut. Suhdetta 

,
 on sit  

dm  

temmin Maass 3) käyttänyt  perusteena  massataulutyössään.  

Tehdäkseen myöskin  eri  pitkien  puiden muotosuhteiden vertailun mah  

dolliseksi, on Opperman 4) ja sittemmin Jonson  5) ehdottanut,  että rinnan  

korkeusdiametriin  verrattavat diametrit mitattaisiin vastaavilla  kohdin 

puun latvan ja dm  välillä. Vaikka tämä menettelytapa  tietääkin melkoista  

') A. Schiffel, Form und Inhalt der Fichte. Mittlreilungen aus  dem forst  
lichen Versuchswesen  Österreichs XXIV Heft. Wien 1899. 

2
) W. Cajanus, Puunrungon muotoa  j. n. e. Metsänh. julk. XXVIII;  

s. 366. 

3
) Alex". Maass, Kubikinnehället och  formen  hos tallen och  granen inom  Särna 

socken  i  Dalarne.  Meddelanden  fr. statens  skogsförsökanstalt  H. 5. 1908; s.  227—286.  

') A. Opperman, Tramaalings- og Tilvaekstlsere. Kabenhavn 1900; s. 169. 
5)  Tor Jonson, Taxatoriska undersökningar om skogsträdens  form I.  Granens 

stamform. Skogsvärdsföreningens tidsskrift 1910, fackafd.; s. 285—328.  
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parannusta  aikaisempiin  puun runkomuodon määräämistapoihin,  ei  siinä  kui  

tenkaan ole voitu vapautua siitä  virheestä,  että  näin määrätyt  muotosuh  

teet eivät  ole aivan riippumattomia  rinnankorkeusdiametristä,  johon muut 

diametrit  verrataan. Rinnankorkeusdiametri tulee nim. lyhemmissä  puissa  

olemaan suhteellisesti  korkeammalla kuin  pitemmissä  puissa,  jota paitsi  

tyvipaisuma  voi isoissa  puissa aiheuttaa huomattavia virheellisyyksiä  rin  

nankorkeusläpimittaa  määrättäessä ja siten vaikuttaa  häiritsevästi  koko  

runkomuotoa kuvaavaan lukusarjaan.  Näitä virheitä poistaakseen  on Ca  

janusl),  todistettuaan teoreettisesti  edellämainittujen  menettelytapojen  

virheellisyyden,  ehdottanut,  että  puun runkomuototutkimuksissa nouda  

tettaisiin  menettelytapaa,  jossa edellämainitut virheellisyydet  tulisivat  eli  

minoiduiksi  ja jonka  kautta  puunrungon muoto kuvastuisi  diametrien abso  

luuttisista mitoista  riippumatta  verrannollisissa  luvuissa.  Tämän toteuttaak  

seen muodostaa Cajanus suhteet ql = q 2  = q 3 = q 9  = 

f.9
,
 jossa  dv  d  2, d

a
 d  9  merkitsevät  puun  diametria 1/10,  2/10,  

''ö  

h
v
 h  2, h  3, /;

9
 vastaavia 

etäisyyksiä  latvasta  lukien. 

Sovelluttaessaan tutkimustensa tuloksia käytäntöön  laatimalla  mas  

sataulut ryhmitteli  Jonson 2) puut,  paitsi  pituuden  ja rinnankorkeusdia  

dh—l,3  
metrin mukaan,  muotoluokkiin,  jotka  on  määrätty  suhdeluvulla 2 

3 

jossa  h = puun  pituus  ja  d läpimitta  mainituilla  korkeuksilla.  Näin muo  

dosti Jonson  muotoluokat 0.50,  0.55,  0.575,  0.60 j. n.  e.  aina 0.025  erotuk  

sella 0.80 asti.  Kaadetuissa  puissa  voidaankin Jonsonin  muotoluokka hel  

posti  määrätä,  kun taas pystyssä  olevissa  puissa  muotoluokan määrääminen 

Jonsonin  mukaan  toimitetaan epäsuorasti  neljän  eri menettelytavan  mukaan 

nim. 1)  6  m  korkeudella mitatun läpimitan,  2)  latvuksen  aseman ja muodon, 

3)  metsikön tiheyden  perusteella  tai  4)  silmämääräisesti. Näistä  eri  menet  

telytavoista  on Jonsonin  mukaan ratkaiseva  merkitys latvuksen asemaan  

ja muotoon perustuvalla  menettelytavalla.  Nojautuen  Metzgerin 3) teo  

riaan, jonka  mukaan puiden  muotoon ratkaisevasti  vaikuttaa puun latvuk  

*)  Werner CAJANUS, Puunrungon muotoa koskevia  tutkimusmetoodeja. 

Suomen metsänhoitoyhd. julkaisuja XXVIII;  s. 363—370. 
2

) Tor Jonson, Massatabeller  för  träduppskattning. Stora  upplagan. Stock  
holm 1911. 

3 )  Vrt. C. Metzer, Der  Wind  als massgebender Faktor  fur das  Wachstum  der  

Bäume. Miindener  Forstliche Hefte  3,  sekä  Studien  iiber  den  Aufbau der Wa!dbäume  

und  Bestände nach  statischen  Gesetzen. Miindener  Forstliche  Hefte 5,  6,  7.  
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seen kohdistuva tuulen voima, määrää Jonson  puille  muotopistekorkeu  

den eli  sen  kohdan latvuksessa,  laskettuna %:ssa  puun pituudesta,  johon 

kohtaan tuulen voima on ajateltu  kohdistuvaksi.  Erityisten  aputaulujen  

mukaan voidaan sitten  määrätä tästä  muotoluokka eli muotosuhde J ).  Näi  

den mukaan on  muotopiste  samassa  pituusluokassa  sitä korkeammalla kuta  

täyteläisempi  puu on  ja samassa  muotoluokassa on muotopiste  sitä  kor  

keammalla kuta  lyhempi  puu on, ollen tämä erotus kuitenkin  aivan pieni  

edelliseen erotukseen verrattuna. Lisäksi  esittää  Jonson  esimerkkeinä  eräitä 

tyypillisiä  latvusmuotoja  sekä muotopisteiden  korkeuksia  mainituissa 

puissa, tekemättä kuitenkaan vertailuja  siitä, missä  määrin yhteyttä  on 

olemassa eri  latvustyyppien  ja muotopistekorkeuden  välillä, joten siis  

latvusmuodon ja puun muodon välinen suhde edelleenkin on  selvittämättä.  

Puu-  taikka  latvusmuodoista.  

Metsikön puiden  aseman, latvuksen  kehitysasteen  ja runkomuodon 

mukaan on jo metsänhoidon alkuasteilla  ryhdytty  luokittelemaan metsi  

kön puita. Luokittelu on tapahtunut  etupäässä  silmällä  pitäen  kasvatus  

hakkauksissa,  harvennuksessa,  poistettavia  ja jätettäviä  puita. Kirjalli  
suudessa onkin esitetty  useita eri  jakoperusteita.  Niinpä  luokittelee v.  See  

bach 2) v.  1844 pyökkimetsän  puut  vallitseviin,  vallittuihin ja sortuneihin. 
Sittemmin on luokittelu yhä enemmän kehittynyt  ja  tullut yhä  yksityiskoh  

taisemmaksi. Useimmat  käsikirjat  sisältävätkin  oman luokitteluperus  

teensa,  jotka  kirjallisuudessa  kulkevat  yleensä  keksijänsä  nimen mukaan. 

Kun näistä eri  systeemeistä  on  Gunnar Schotten 3) laatima  suppea  yleis  

katsaus olemassa,  ei  ole katsottu tarpeelliseksi  niitä kaikkia  tässä  yhtey  

dessä uudelleen selostaa. Mainittakoon ainoastaan,  että tällaisia luokittelu  

systeemejä  ovat esittäneet m. m. Cotta 4), König s), Pressler
6), Saksan 

') Ton Jonson, Massatabeller; taulusarekkeiden  alaosassa  eri taulukoissa. 
Tor Jonson, Taxatoriska undersökningar öfver  skogsträdens  form 111. Skogs  

värdsför. tidskrift 1912, fackafd.; s. 263.  
2) M. L. V. Seebach,  Ueber  die Durchforstungen besonders  im Buchenhoch  

walde, und  iiber  räumlichen Baumstand. Forstliches  Cotta-Album. Breslau 1844.  
3
) Gunnar Schotte,  Om gallringsförsök.  Meddelanden  frän statens skogsför  

sök  sanstalt. Skogsvärdsföreningens'  tidskrift,  fackafd. 1912; s.  414—427.  
4) Heinrich Cotta, Anweisung zum Waldbau.  1816, 1821.  7  Aufl. Dresden  

und Berlin 1849. 

5 ) G. König, Die Hauptmomente der Buchenhochwaldzucht. Allg. Forst- und 

Jagdzeitung 1854; s. 453.  
6 ) M. E. Pressler,  Forstliches Hiilfsbuch  fiir Schule  und  Praxis. Berlin 

1868; s.  174—. 
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metsätieteellinen koelaitos 1 ), Kraft 2),  Speidel,  Haug 3), Heck 4), Schrö  

der 3), Kler 6),  Björkman  7),  Sweitsin  koelaitos 8),  Koelaitosten kansain  
välinen liitto9),  Ruotsin  koelaitos 10) ja Gunnar Schotte 11). Seuraavassa 

selostetaankin ainoastaan  ne  luokittelusysteemit,  jotka  ovat  osoittautuneet 

elinvoimaisimmiksi  ja joita  tieteellisissä  tutkimuksissa  yleensä  on  käytetty.  
Ensinnäkin on näistä mainittava Kraftin  12) jaotus,  jota Heikinheimo13) 

on  eräissä  suhteissa täydentänyt.  Kraft  jakoi  puut  seuraaviin luokkiin:  

1)  Varsinaiset vallitsevat puut,  jotka muodostavat ylimmän latvus  

katoksen  ja  jotka  yleensä  ovat  metsikön parhaita  ja kehitysmahdollisimpia  

puita.  

2) Vallitsevat  puut,  jotka  muodostavat metsikön pääosan  ja joilla on  

suhteellisesti hyvin kehittynyt  latvus.  

3)  Ahdistetut puut,  joiden latvukset  tosin ovat  jokseenkin  säännölli  
sesti  kehittyneitä  ja tässä  suhteessa muistuttavat  toisen luokan puita,  mutta 

ovat heikommin  kehittyneitä  ja  kokoon puristettuja.  Usein on  latvuksissa  

myös  heikontumisen merkkejä,  kuten kuivia  oksia. 

4) Vallitut puut. Latvus  enemmän  tai vähemmän kuihtunut (ver  

krumt)  ja  kokoon puristettu  joko  yhdeltä  tai useammalta puolelta.  

') Vrt. GUNNAR Schotte,  Om gallringsförsök; s. 416—417. 
2) Gustav Kraft, Beiträge zur Lehre von 'den Durchforstungen, Schlag.-  

stellungen und  Lichtungshieben. Hannover  1884; s. 22.  
3
) Haug, Beitrag  zu der Durchforstungsfrage. Allg. Forst- und  Jagdzeitung 

1894; s. 65—, 

4) C. E. HECK, Freie Durchforstung. Miindener  Forstliche Hefte 13. 1898  

ja Freie  Durchforstung. Berlin 1904. 
5) C. H. Schröder,  Föredrag den 11 juli  1881  vid det tredje almindelige 

Mode af danske  Skovbrugere i  Svendborg. Tidsskrift for Skovbrug. Sjette Bind; s. 
111. Kobenhavn 1883. 

6 ) Thv.  Ki.ER, Beretning om Forsoksstationens arbeide 1909 og 1910.  Med  
delelser fra Den forstlige  Forsoksstationen paa  Solberg i Loiten. N:o 111. 1911. 

')  C.  A. T. Björkman, Handbok  i skogsskötsel.  2 uppl. Stockholm 1877. 
8)  Buhler, Durchforstungsversuche. Mitteilungen der  Schweizerischen Central  

anstalt  fiir  das  forstliche  Versuchswesen.  111  Bd.  Zurich  1894  ja Pii. Flury,  Einfluss 

verschiedener Durchforstungsgrade auf Zuwachs  und Form der Fichte und Buche.  

Mitteilungen der  Schweizerischen Centralanstalt  fiir das  forstliche  Versuchswesen.  

VII Bd. Zurich 1903. 

9) Vrt. Gunnar Schotte, Om gallringsförsök; s. 424—426. 
10

) Vrt.  Gunnar Schotte, 1. c.; s. 426—427. 

")  Gunnar Schotte, 1. c.;  s. 427—433.  
12) Gustav Kraft,  Beiträge zur Lehre j.  n. e.; s.  22.  
13) Olli Heikinheimo, Kaskiviljelyksen  vaikutus Suomen  metsiin; s. 203.  

Acta forestalia fennica  4. Helsinki  1915.  
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5) Täydellisesti  varjostetut  puut,  joko  kuolemaisillaan olevat  tai aivan 
kuivat.  

Saman suuntainen on myöskin  Sweitsin  koelaitoksen käyttämä  ryh  

mitys.  Ruotsin koelaitoksen v. 1903 hyväksymä  luokitus,  joka nojautuu  
koelaitosten kansainvälisen liiton ohjelmaan,  on seuraava

1 ). 

I. Vallitsevat  puut,  jotka  muodostavat ylemmän  latvuskatoksen,  kuten 

1. puut,  joilla on  säännöllinen latvus  ja hyvä  runkomuoto;  

2. puut,  joilla on  säännötön latvus  tai huono runkomuoto;  näitä voi  

daan erottaa,  

a)  sivuvarjostetut  puut,  

b)  räkämännyt  (spärrvuxna  träd,  vargar),  

c)  haaralatvat (klykträd)  tai muutoin epämuodostuneet  rungot,  

d) tupsulatvat  (piskande  träd),  

e)  vioittuneet puut.  

11. Vallitut  puut,  jotka eivät muodosta ylempää  latvuskatosta,  kuten 

3. kasvussaan  jälkeenjääneet  (senvuxna)  puut,  joilla  vielä on latvus 

vapaa, 

4. varjostetut  eli  syrjäytetyt  (undertryckta),  mutta vielä  kasvavat  

puut,  

5. kuolemaisillaan  olevat  tai kuolleet puut,  johon ryhmään  luetaan 

myös  lumenmurtamat puut.  
Kuten  Schotte 2) on  huomauttanut,  voidaan tätä luokitusta vastaan 

tehdä se  muistutus,  että jakoperuste  ei  ole  yhtenäinen  vaan yhdistelmä  tek  

nillisistä  ja biologisista  prinsiipeistä.  Tästä onkin seurauksena,  että esim. 

kuolleet  ja kuolemaisillaan olevat  puut  tulevat kuulumaan samaan  ryhmään,  

vaikkakin niitä  voi  esiintyä  niinhyvin  vallitsevissa  kuin  vallituissakin  puissa.  

Näitä ynnä erinäisiä  muita puiden luokittelussa esiintyviä  epäkohtia  on 

Schotte 3) käsitellyt  kehittäessään Ruotsin  koelaitoksessa  nykyisin  käy  

tännössä olevan puiden luokittelukaavan,  joka on yleiskatsaukselleen  ja 

tähän asti  käytetyistä  objektiivisin.  Ryhmityksen  perusteena  on Schotte  

käyttänyt  osittain  puiden  asemaa eli korkeutta  metsikössä  osittain  latvus  

ten ja vähemmässä määrässä myös  runkojen  laatua. Metsikön puut  jakaa  

Schotte latvuskerroksen  mukaan neljään ryhmään, nimittäin:  

1. Vallitsevien  puiden  latvuskerros,  jonka  muodostavat metsikön valta  

puut,  pisimmät puut.  

2. »Toveripuiden»  latvuskerros. Puut ovat hieman lyhempiä,  niiden 

*)  Vrt.  Gunnar Schotte,  Om gallringsförsök; s.  426. 
2

) Gunnar Schotte,  l. c.; s. 428.  
3) Gunnar Schotte, 1. c.; s. 429—433.  
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latva ulottuu n. 5/6 edellisen  kerroksen  korkeutta;  latvus on  heikompi  ja 

myöskin  runko hienompi  kuin  edellisessä latvusluokassa.  
3.  Vallittujen  puiden  latvuskerros  ulottuu n.  2/s  ensi luokan puitten  

korkeudesta. Vuosikasvaimet  ovat  tavallisesti  lyhyitä;  luokka  käsittää  m.  m.  
kasvussa  jälelle  jääneitä (senvuxna)  puita.  

4. Alimetsikön latvuskerros,  joka  on noin 50 ä  60 % ensi luokan puit  

ten korkeudesta. Tämä latvuskerros  käsittää  pääosan  varjostettuja  eli  

syrjäytettyjä  (undertryckta)  puita  sekä aukoissa  kasvavia  saman  korkuisia  

vapaasti  kasvaneita puita. Luokituksessa  jättää  Schotte huomioon otta  

matta alikasvoksen  ja ylispuut,  jotka  eivät  kuulu varsinaiseen päämetsik  

köön. 

Jokainen  näistä latvusryhmistä  on sitten luokiteltu latvuksen  ja run  

gon kehitysasteen  mukaan. Näitä luokkia  kutsuukin Schotte runkoluok  

kien  asemesta,  jota  nimitystä  yleensä  käytetään,  kun  on  kysymys  runkojen  

ryhmityksestä  paksuuden  mukaan,  puuluokiksi  (trädklasser).  Milloin näi  

hin latvuskerroksiin  kuuluvat  puut  sekä  latvuksen että  runkomuodon puo  

lesta  ovat  säännöllisiä,  merkitään  puu vastaavalla numerolla. Jos  taas lat  

vuksen tai rungon muoto on  jossain  suhteessa  epäsäännöllinen,  käytetään  

puun merkinnässä latvuskerroksen  ryhmänumeron  lisäksi  kirjainta,  joka  
osoittaa  puuluokkaa  vastaavassa  ryhmässä.  Alaluokkia  kirjaimen  mukaan 

laadittaessa on mahdollisuuden mukaan liitytty  aikaisempaan  Ruotsin  

koelaitoksen luokitteluun, jotta  siirtyminen  vanhasta järjestelmästä  uuteen 

kävisi  helpommaksi.  Kuitenkin on puuluokkia  järjestettäessä  koetettu  me  

netellä siten,  että kuta vähäarvoisempi  puu on  metsikössä,  sitä  kauempana  

sen  merkki  on aakkosissa.  

Erotetut puuiuokat  ovat  seuraavat: 

a)  sivuvarjostetut  puut  s. o.  puut  joiden  latvus on yhdeltä puolelta  

epäsäännöllisesti  kehittynyt,  toispuolinen,  

b)  reheväkasvuiset  iso-oksaiset  puut  (paremmat  sudet),  

c)  erittäin  mutkaiset,  oksaiset,  haaroittuneet tai muuten epämuodos  

tuneet puut  (huonommat  sudet),  

d) puut,  joitten  latvukset  ovat  puristuneet  toisten puiden väliin tai 
läheisten  puiden  takia muuten vahingoittuneet,  

e) hyönteisten  tai sienien vahingoittamat  puut,  

f) kuivat,  katkenneet ja  lumen vääntämät puut.  

Kieltämättä on  edellä selostettu  Ruotsin  koelaitoksen  käyttämä,  Schot  

ten  kehittämä metsikön puiden  ryhmittely  täydellisin  tähän asti  käyte  

tyistä  ja saattaa  olla käytännöllinenkin  ryhmitettäessä  puita  apuharven  

nusta varten, kuten onkin ollut luokittelun tarkoituksena. Tarkasteltaessa 

sen  sijaan luokituksen soveltuvaisuutta  esim. taksatoorisiin  tarkoituksiin,  
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ei  voida olla  sitä  vastaan huomauttamatta samaa kuin  Schotte  aikaisempiin  

luokituksiin  nähden,  nim. »mot den nuvarande indelningen  kan ocksä  med 

skäl  göras  anmärkningar,  dä indelningsgrunden  är  en kombination af  bäde 

tekniska och  biologiska  principer».  Niinpä voidaan huomauttaa,  että  yh  

deltä puolen epäsäännöllisesti  kehittynyt  latvus  voi  olla  yhtä  hyvin  sellai  

silla  puilla,  joiden  latvus  on muuten säännöllistä  tyyppiä,  kuin myöskin  

reheväkasvuisilla (b-luokan)  ja mutkarunkoisilla,  oksaisilla (c-luokan)  

puilla.  Samoin voivat  kaikkiin  edellämainittuihin luokkiin  kuuluvien  pui  

den  latvat olla  läheisten puiden  puristamia  useammaltakin  puolelta. Myös  

kin voidaan huomauttaa,  että hyönteisten  ja sienien aiheuttamia sairaloi  

suuksia  voi esiintyä  yhtä  hyvin eri  latvusryhmissä  kuin kunkin  latvusryh  

män eri  luokissa.  Myöskään  kuivat  ja  katkenneet tai lumenmurtamat puut  

eivät  muodosta määrättyä  yhtenäistä  puuluokkaa,  vaan  voivat  tähän luok  

kaan luetut puut  latvus-  ja runkomuodoltaan olla alkuaan säännöllisiä,  

hyötöpuita  (susia)  tai  mutkarunkoisia  räkämännyn  tyyppiä.  

Yleisenä huomautuksena Schotten kehittämää Ruotsin koelaitoksen 

käyttämää  puun luokittelutapaa  vastaan  voidaan siis  taksatooriselta  kan  

nalta mainita,  että  se on  epäjohdonmukainen  ja että  siinä biologiset  ja  tek  

nilliset  perusteet  ovat  rinnastetut. Lisähuomautuksena sitä vastaan voi  

daan myöskin  mainita,  että  luokitus  ei  ole täydellinen.  Niinpä  puuttuu  siitä  

pitkä  lieriömäinen latvusmuoto,  joka  tavataan  yleisesti  esim.  Pohjois-Suo  

men männiköissä. Samoin  puuttuu Schotten luokituksesta  lyhyt  latvus  

tyyppi,  tupsulatva,  joka  on verrattain yleinen,  etenkin varjoon jääneissä  

puissa,  mutta myöskin  vallitsevissa  puissa,  joskin  vähemmässä määrässä. 

Edellä esitetystä  yleiskatsauksesta  käy  selville,  

että  Oppeemanin esittämä  ja sittemmin Jonsonin  noudattama menet  

telytapa  puun runkomuototutkimuksien suorittamista  varten on teoreet  

tisesti  virheellinen,  kuten Cajanus on todistanut,  

että  puun runkomuoto ja sen  riippuvaisuus  eri  tekijöistä  monista yri  

tyksistä  huolimatta vieläkin on selvittämättä,  ja 
että  massataulujen  laadintatyö  näin ollen edelleenkin on luotettavaa 

pohjaa  vailla.  

Seuraavassa on luonnossa tehtyjen  havaintojen  perusteella  koetettu  

luoda valaistusta  kysymykseen,  mitä erilaisia puu-  tahikka latvusmuotoja  

tai -luokkia  männiköissä on edustettuna ja millaisilla  edellytyksillä  eri  lat  

vusmuodot esiintyvät  sekä  missä määrin näitä latvusmuotoja  on otettava 
huomioon massa-, kapenemis-  y.  m. puiden  kuutioimista  varten välttämät  
tömien  taulujen  laatimisessa.  
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Tutkimusala  ja tutkimustapa.  

Tutkimukset  ovat suoritetut  Kuusamon,  Taivalkosken ja Pudasjärven  

pitäjäin  männiköissä sekä  vähissä määrin vertailun vuoksi  myöskin Evon- 

Vesijaon  hoitoalueessa. 

Tutkimuksen alaiseksi  otettiin sekä luonnontilassa kasvaneita että 

hakatuissa metsissä olevia  eri-ikäisiä  mäntyjä.  

Ensin koetettiin  päästä  selvyyteen,  mitä eri  latvusmuotoja  eli-tyyppejä  

metsissä  esiintyy  käyttäen  perusteena  ScHOTTEn ennen  mainittua luokitte  

lua. Kun tämä luokittelu,  kuten aikaisemmin on osoitettu,  on jossain  mää  

rin epäjohdonmukainen,  luokiteltiin puut seuraavasti.  

I. Oksainen,  mutkarunkoinen räkämänty.  

11. Tuuhealatvainen hyötömänty  (susipuu). , 
111. Jouhimänty,  jonka  latvuspituus  ja -leveys  on säännöllinen. 

IV. Tupsulatvainen  mänty,  latvus  lyhyt. 

V. Pitkälatvainen mänty,  latvus  lieriömäinen,  pitkä.  

Riippuen  puun asemasta  metsikössä  voidaan kukin  näistä pääluokista  

ryhmittää,  kuten Schotte on tehnyt:  

1. valtapuihin,  

2.  toveripuihin,  

3.  vallittuihin,  ja 

4. alimetsikön  puihin.  

Huomioonottaen vielä puun latvuksen pyöristymisen  puun vanhalla 

ijällä,  latvusta  kohdanneen sivuvarjostuksen  laadun,  puun vikanaisuuden 

tai puuta  kohdanneiden vaurioiden laadun,  voidaan eri  latvustyypit  luo  

kitella  seuraavasti:  

a. lakkapäinen,  

b. yhdeltä puolen  sivuvarjostettu,  jolloin latva on yksipuolinen,  

c.  kahdelta puolen  sivuvarjostettu,  jolloin  latvus  on litteä, 

d. haaralatvainen,  

e. vikalatvuksinen,  

f. kuivalatvainen,  

g. lumenmurtama,  ja  

h.  kuiva.  

Mikäli suurempaa tarkkuutta haluttaisiin,  voitaisiin alaluokkien  erot  

telua laajentaa.  

Sittenkuin puun runkomuodon perusteella  puut  näin oli  ryhmitetty,  

valittiin  eri  latvusryhmäin  puista  tyypillisiä  edustajia,  joissa toimitettiin 

seuraavat havainnot.  
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1. Puun ollessa  pystyssä:  

a)  määrättiin latvuksen  projektio  maassa; 

b)  piirustettiin  latvuksen pituusprofiili;  

c)  Jonsonin  muotopistekorkeus  määrättiin Christens-Jonsonin  hyp  

sometrillä.  

2. Puun kaadettua mitattiin:  

d) latvusosan  suurin vaakasuora halkaisija  kahdessa toisiaan vas  

taan kohtisuorassa suunnassa  sekä vastaavan rungon kohdan korkeus  

maasta;  

e) rungon diametri kahdessa toisiaan vastaan kohtisuorassa  suun  

nassa  kuorineen ja  kuoretta  1.
3 ja  

h~P
3

 m  korkeudella  maasta  sekä  1/ 10,
 

2/xo,  3/io>  4/io  j.  n.  e.  pituuden  päässä  latvasta  lukien. 

3.  Jotta  saataisiin selville,  missä määrin eri latvus-  ja  puun muoto  

tyyppejä esiintyy  erilaisissa  metsissä, toimitettiin etupäässä  luonnon met  
sissä linja-arvioimisia,  jolloin  merkittiin muistiin:  

1) metsätyyppi,  2) ikäluokka,  3) puun diametri 1.3 m korkeudella,  

4)  männyn  puu- tahikka latvusluokka,  5)  männyn pituus  ja muotopiste  

korkeus,  jota paitsi  tyypillisiä  latvusmuotoja  edustavia koepuita  kaadet  

tiin  ja tutkittiin kuten ylempänä. 

Erilaisten  puu- taikka  latvusluokkien  esiintyminen  männiköissä.  

Seuraavassa esitetään linja-arvioimiseen  nojautuva  tilasto puiden  

jakaantumisesta  eri  latvustyyppeihin  eri  metsiköissä,  jotka  ovat ryhmite  

tyt metsätyypittäin.  Ks. s. 15.  

Tästä havaitaan,  että  paremmilla  metsätyypeillä,  kuten mustikka-  ja 

puolukkatyypit,  latvusluokat hajaantuvat  vähemmin kuin  huonommilla 

metsätyypeillä,  joita kuivat  kankaat  edustavat. 

Eri latvusluokkien  laatu eri metsätyypeillä.  

Jotta kävisi  selville,  ovatko  ylempänä  erotetut latvusluokat  eri  metsä  

tyypeillä  samoja  tai  toisiinsa  verrattavia,  esitetään seuraavassa  havainto  

aineistoon nojautuva  tilasto eri  latvusluokkien  oksattoman osan suhteelli  

sesta  pituudesta  eri  metsätyypeillä.  Ks.  s. 16. 

Tästä havaitaan,  että oksaton  osa  runkoa on lyhin räkämännyissä,  sit  

ten hyötö-  ja jouhimännyissä  ja pisin  tupsulatvaisissa  männyissä.  Pitkä-,  
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Oksattoman runko-osan pituus  prosenteissa  puun pituudesta.  

sylinterilatvuksinen  on  tässä  suhteessa lähinnä verrattavissa  räkämäntyyn.  
Vielä havaitaan taulukosta,  että  oksaton  osa  on  suhteellisesti  sitä  lyhempi,  

kuta  huonompi metsätyyppi  on. Samoin on oksaton osa  nuorissa puissa  

suhteellisesti  pienempi  kuin  vanhoissa puissa.  

Paremmin kuin latvuksen suhteellinen pituus,  joka,  kuten sanottu,  

on luettu alkaneeksi ensimäisistä  tuoreista oksista,  kuvastaa latvuksen  laa- 
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2 

tua erilaisissa  latvusluokissa  latvuksen laajimman  kohdan korkeus  %:ssa  

puun pituudesta.  Tätä esittää  seuraava  taulukko. 

Latvuksen laajimman  kohdan korkeus  prosenteissa  puun pituudesta.  
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Muotopisteen  korkeus  prosenteissa  puun pituudesta.  
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Tästä voidaan todeta samat seikat  kuin  edellisestäkin  nim.: 

että latvuksen  laajin  kohta,  joka  on tarkalleen määrättävissä,  on suh  

teellisesti  matalimmalla räkämännyissä  ja korkeimmalla tupsulatvaisissa  

männyissä,  ollen hyötö-  ja jouhimännyissä  näiden välillä. Samoin on  lat  

vuksen laajin  kohta suhteellisesti  alempana  huonommalla tyypillä  kuin  

paremmalla  ja jossain  määrin alempana  nuorempien  ikäluokkien puissa  

kuin vanhempien.  

Jos  taas ryhmitetään  puut  Jonsonin  muotopistekorkeuden  mukaan 

s.  o. sen pisteen  mukaan, johon koko  puun latvukseen kohdistuvan tuulen 

voiman  ajatellaan  kohdistuvan ja joka piste  on  jossain  määrin epämääräi  

nen  ja arvostelijan  subjektiivisuudesta  riippuva,  johdutaan  paljoa  enemmän 

hajaantuvaan  sarjaan,  kuten taulukosta havaitaan. Tämä onkin luonnol  

lista, koska  muotopisteen  määrääminen avonaisellakin paikalla  kasvaneessa  

puussa,  riippuen  puun latvuksen muodosta,  on  jokseenkin  vaikea 1).  Sitä  

paitsi  vaikuttaa muotopisteen  määräämisessä haitallisesti  se seikka,  että 

suljetussa  metsikössä  koko  latvus  ei  ole  tuulen paineen  alainen,  vaan  ainoas  

taan latvuksen  huippu.  On luonnollista,  että  virheet tällöin ovat mahdolli  

set  ja vaikeasti  eliminoitavia. Tästä huolimatta osoittaa muotopisteen  

mukaan luokiteltu runkojen  jakaantuminen  samaa  kuin latvuksen pituu  

teen ja latvuksen laajimman osan  korkeuteen perustuvat,  joskin sarjan  

suuremman  vaihtelevaisuuden takia johtopäätökset.eivät  käy  selville  yhtä  

havainnollisesti.  

Esitetyt  vertailut  osoittavat  näin ollen,  

että  edellä muodostetut luonnossa helposti  määrättävät latvusluokat  

ovat toisistaan erotettavissa  paitsi  ulkomuodon,  latvuksen  suhteellisen pituu  

den,  latvuksen laajimman osan korkeuden ja n. s.  muotopistekorkeuden  

perusteella,  ja 

että näillä eri tavoilla karakterisoidut  latvusmuodot johtavat  samaan  

tulokseen nim. että latvuksen  suhteellinen pituus  samassa  latvusluokassa  

riippuu  sekä kasvupaikasta  että puun ijästä.  

Latvusmuodon  ja runkomuodon  keskinäisestä  suhteesta.  

Kuten mainittu, on Jonson 2) tutkimuksiensa  perusteella  laatinut 

taulukon,  joka  osoittaa  hänen määrittelemänsä muotoluokan riippuvaisuutta  

muotopisteen  korkeudesta. Jonsonin  mukaan onkin suoraviivainen  korre  

*)  Vrt. Sven PetRINI, Formpunktsbedömning. Meddelanden  fr. statens  

skogsförsöksanstalt.  H. 16. Stockholm 1919; s. 171—172.  
2) Tor JONSON, Taxatoriska  undersökningar öfver  skogsträdens  form. Skogsv.  

fören. tidskr. 1912, fackafd.  H. 4; s. 263. 



20 

Jonsonin  muotoluokan ja muotopistekorkeuden  välinen suhde. 
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Jonsonin  muotoluokan ja muotopistekorkeuden  välinen suhde. 
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Jonsonin  muotoluokan ja muotopistekorkeuden  välinen suhde. 

Yhteenveto eri metsätyypeiltä.  
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latio olemassa näiden välillä. Kun toimittamani tutkimukset  useissa ta  

pauksissa  antoivat aihetta epäilemään,  että  mainittu sarja, joskin  se  oli  

katsottava  yleispiirteiseksi  keskiarvoksi,  ehkä oli  liian yleistetty,  toimitet  

tiin työn  kuluessa  tätä koskeva erikoisselvitys,  jonka  tulokset  seuraavassa  

esitetään kuoren alta  ja kuoren päältä  metsätyypittäin  ja  myöskin  yhteen  

vetona,  koska  Jonsonin  mukaan rungon kapeneminen  hänen menettely  

tapansa  mukaan määrättynä  suuresti  katsoen  olisi  riippumaton  puun ijästä,  

suuruudesta,  korkeudesta ja  kasvupaikasta  *),  ja sarjat  näin ollen voidaan 

yhdistää.  Ks.  s. 20—22. 

Edellä olevista  taulukoista käy  selville,  että  muotopisteen  korkeus  

saman  muotoluokan puissa  vaihtelee suuresti  ja että  suoraviivaista  korre  

latiota muotopistekorkeuden  ja Jonsonin  muotoluokan välillä ei voida 

havaita, ei  yhteenvedossa  eikä  eri  metsätyypeillä.  

Että tulokset ovat  eroavia Jonsonin  tuloksista  riippuu  ehkä ratkaise  

vimmin Jonsonin  muotoluokan määräämismenettelytavasta.  Kun nimit  

täin puun muotoluokka Jonsonin  mukaan määrätään diametrien suhteella  

kahdella eri  korkeudella,  joista toinen on lausuttu  absoluuttisissa  mitoissa,  

tulevat tämän kautta lyhemmät puut  suhteellisesti korkeampaan  muoto  

luokkaan kuin pitemmät puut. Muotoluokkaa määrättäessä kysymykseen  

tuleva nimittäjä eli  rinnankorkeusdiametri on nim. ylempänä rungolla  

otettavaan diametriin verrattuna suhteellisesti sitä pienempi kuta  

lyhempi  puu on. Kun puut yleensä  ovat lyhempiä  huonommilla mailla 2), 

tulevat ne siis  Jonsonin  menettelytapaa  käyttäen  näyttämään  runkomuo  
doltaan suhteellisesti täyteläisemmiltä  huonommilla kuin  paremmilla  mailla.  

Kuten aikaisemmin  on  mainittu, voidaan edellä esitettyjen  johtopää  

tösten pätevyyttä  tarkastaa ainoastaan,  jos vertaillaan eri  metsätyypeillä  
kasvavien  puiden  eri  latvusmuodon ja runkomuodon keskinäistä  suhdetta  

edellyttäen,  että  viime mainittu on ilmaistuna suhteellisissa  luvuissa. Tä  

män seikan selvittämiseksi  laadittiin taulukot,  joissa  esitetään rinnakkain 

eri  latvusluokkiin kuuluvien puiden  Cajanuksen  menettelytapaa  noudattaen 

lasketut  suhdeluvut ikäluokittain ja metsätyypittäin  sekä kuoren päältä 
että kuoren alta. Aineistoa,  joka kokonaisuudessaan käsittää  435 puuta,  

kertyi  eri  luokkiin eri  runsaasti. Kalliiden painatuskustannusten  säästä  

miseksi  esitetään seuraavassa  ylempänä  mainitulla tavalla lasketuista  suh  

teista ainoastaan eräitä  taulukoita,  jotka  osoittavat  puun kapenemista  

kuoren alta. 

J) Toe Jonson, 1. c.; s. 235. 
2) Vrt.  esim.  Yrjö Ilvessalo,  Tutkimuksia metsätyyppien taksatoorisesta  

merkityksestä;  s. 119—120, 125—126. Acta forestalia fennica 15. Helsinki  1920. 
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Edellä olevia taulukoita tarkastettaessa havaitaan, että räkämänty  

jen ryhmässä  on suhde h
-' j-' puolukkatyypillä  suunnilleen 

samansuuruinen s.  o. puun  runkomuoto lähentelee kartioita,  kun  taas jou  

himännyn  ryhmässä suhteet ovat sitä pienempiä  mitä enemmän siirrytään  

puun latvasta  tyveen  päin  s.  o. jouhimännyn  runkomuoto on täyteläisempi  

ja  ehkä vieläkin  enemmän tupsulatvamännyn;  räkä-  ja  jouhimännyn  välillä 

on hyötömännyn  ja pitkälatvaisen  runkomuoto. Kuten aikaisemmin on  

mainittu, on  oksaton  osa runkoa räkämännyllä  lyhin,  pitempi  on  se  hyötö  

männyllä  ja jouhimännyllä  sekä tupsulatvaisella,  joten siis  latvusmuodon 

ja runkomuodon välillä  riippuvaisuussuhde  on olemassa. Kuivilla  kan  

kailla  on havaittavissa samansuuntainen runkomuodon riippuvaisuus  lat  

vus-  eli puuluokasta,  kuten puolukkatyypissäkin;  latvusluokan mukaan 

muuttuu puun runkomuoto,  mutta jo pikainen  silmäys  edellä oleviin  taulu  

koihin  osoittaa,  että  esim.  räkämäntyjen  ryhmässä  suhde fl

1
' j.  n.  e. /;

9

 
absoluuttisesti  on suurempi kuivilla  kankailla kuin puolukkakankailla,  

seikka  joka  todistaa, että kuivilla  kankailla  kasvavien  räkämäntyjen  run  

komuoto  on  suhteellisesti huonompi  s.  o. nopeammin  kapeneva  kuin parem  

malla  tyypillä  kasvavien. Kuten aikaisemmin mainittiin, on oksaton osa 

runkoa räkämännyssäkin  paremmalla  tyypillä  suurempi  kuin  huonommalla 

tyypillä.  Samoin kuin puuluokan  latvuspituus  on  riippuvainen  puun ijästä, 

näyttää  myöskin  runkomuoto samassa puu- eli  latvusluokassa olevan sitä 

täyteläisempi  mitä vanhempi  puu on.  

Edellä olevat  vertailut, jotka  tosin perustuvat  suhteellisesti  vähäiseen 

aineistoon ja kaipaavat  täydentäviä  tutkimuksia,  osoittavat  näin ollen,  että 

latvusmuoto ja puun  runkomuoto ovat  keskinäisessä  riippuvaisuussuhteessa  

siten,  että puun kapeneminen  on sitä suurempi kuta  lyhempi  oksaton  osa  

runkoa *) on ja koska  oksaton osa  runkoa samassakin  puu-taikka  latvusluo  

kassa on  sitä  pienempi  kuta  huonompi  maa  on  ja kuta  nuorempia  puut ovat,  

niin kapenee  puun runko samassakin latvusluokassa  huonommalla metsä  

tyypillä  enemmän kuin  paremmalla  ja nuoremmalla ijällä enemmän kuin  

vanhemmalla. Suoritetut tutkimukset osoittavat siis, 

että puun kapenemistutkimuksissa  on huomiota kiinnitettävä,  päin  

vastoin kuin  mitä aikaisemmin  on  esitetty,  paitsi  puun latvusmuotoon myös  

kin  metsätyyppiin  tahikka  metsämaan laatuun ja ikäluokkaan,  ja  

l) Vrt. M. R.  PKESSLER, Das Gesetz der  Stammbildung. Der  rationelle 
Waldwirt und  sein  Waldbau  des  höchsten  Ertrags.  6 H. Leipzig 1865. 
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että ne  menettelytavat,  jotka  perustuvat  puun runkomuodon kuvaa  

miseen absoluuttisissa  mitoissa,  eivät voi  antaa oikeaa kuvaa  puun kapene  

misesta,  vaan  ovat runkomuodon kapenemistutkimukset  suoritettavat  suh  

teellisia lukuja  apuna käyttäen,  kuten  Cajanus jo aikaisemmin teoreetti  

sesti  on osoittanut.  



Untersuchungen  über  die  Form  der  Kiefer.  
Referat. 

Über  die Verfahren zur  Bestimmung  der  Baumform.  

Es wird zunächst hervorgehoben, dass unsere  Kenntnis  von den typischen  
Stammformen  der Bäume, wiewohl  die  Frage  seit  der Begrtindung  der  Forst  
wissenschaft  Gegenstand der  Untersuchung  gewesen ist,  immer  noch  verhält  

nismässig dunkel  ist,  was wenigstens zum grossen Teil, wie Cajanus betont  

hat, darauf  beruhen  diirfte, dass  bei  den Untersuchungen die Stammform der  
Bäume nicht mit befriedigender G-enauigkeit in  relativen Zablen  ausgedriickt  
worden  ist. So hat  man in  Sobweden Abschmalungstafeln entworfen,  in  denen 

die Abschmalung  des  Baumstammes auf einer bestimmten Strecke unabhängig  
von der  Lange  des Baumes in  absoluten  Zahlen angegeben ist,  oder  man hat  
Hilfstafeln  ausgearbeitet, naeh  denen  sich  die Stärke des Baumes weiter  oben  
am Stamm auf Grund des  Brusthöhendurchmessers wiirde  ermitteln lassen.  

Durch  diese  Untersuchungen, auf einem  so reichhaltigen Material  sie  auch  z. T. 

basieren, hat  indes nicht einmal in  grossen  Zugen eine  exakte Entscheidung 
der  Frage nach der. Stammform des  Baumes  gewonnen  werden  können.  Das  
selbe  gilt von denTTormzahluntersucbungen, die namentlich  in den  Ländern  

Mitteleuropas massenhaft  ausgefiihrt worden sind. Wenn nämlich  auch die  
Kubikmasse  eines  Baumes  von seiner  Stammform  abhängig  ist,  kann  doch die  
Form der  zu derselben  Durchmesser- und  Längenklasse gehörenden Bäume  

so stark variieren, dass sogar Bäume von ganz  verschiedener Form denselben 
Kubikinhalt besitzen. Ausserdem ist die Bestimmung  der Forrazahlen  zu 

zeitraubend, weil  sie muhsame  Messungen an den Bäumen  voraussetzt, wo  

neben  leicht  Messungsfehler  vorkommen können.  Aus diesem Grunde sind  
Formzahlen  fur vergleichende Untersuchungen ungeeignet. Im Bestreben, das 

grosse Schwanken zvvischen den Formzahlen und den  Kubikmassen der  zur  
gleichen Durchmesser-  und  Längenklasse gehörenden Bäume  zu umgrenzen.  
bediente  sich  Schiefel neben  dem  Durchmesser  und  der Länge des Verhältnisses  

_ ,j as er  a| s  Eormquotient bezeichnete,  als  Grundlage  der  Klassiflkation 
dm 

in  den Formzahlen- und  Massentafeln. Fiir  die  Ermittlung der Stammform der  

Bäume bildete er  ausserdem  die  Formquotienten  = - und  q3
= wobei 

er die  wicbtige  Beobachtung  machte, dass,  wenn bei  gleichlangen Bäumen  einer 
der vorgenannten Quotienten derselbe ist,  auch die iibrigen entsprechenden 
Verhältnisse  eine  grosse Übereinstimmung zeigen. Der  Fo.rmquotient kann  folg  
lich  als  Ausdruck  fiir die  Stammform in  derselben Längenklasse benutzt werden.  

Zu einer direkten Vergleichung der Stammform verschieden langer Bäume  

eignet  er sich  dagegen nicht, weil der  relative Abstand von dm und von  
einander, wie  Cajancs  hervorgehoben hat, von der  Länge des  Baumes  abhängig 

ist. Den  Quotienten J  
2

 später  Maass  in  seiner  Massentafelarbeit als  
Grundlage angewandt. 

Um  auch eine Vergleichung der  Formverhältnisse verschieden langer Bäume  
zu ermöglichen,  haben Oppbkmann und  später Tor  Jonson  vorgeschlagen,  die mit  dem 
Brusthöhendurchmesser  vergleichbaren  Durchmesser  an entsprechenden Stellen 
zwischen  dem Gipfel des Baumes und  dm zu messen. Obwohl  dieses Verfahren 
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oine beträchtliche Verbesserung gegenuber den friiheren Verfahren zur Be  

stimmung  der Stammform des  Baumes bezeichnet, liat  man sich  dabei doch nicbt 
von dem Fehler freimachen  können,  dass die  so bestimmten  Formquotienten 

nicht  ganz von dem Brusthöhendurchmesser unabbängig sind, mit dem die  
iibrigen  Durclimesser  verglichen werden. Der  Brusthöhendurchmesser  kommt  

nämlich an ktirzeren  Bätimen  relativ holier zu liegen als  an längeren, woneben 
die Anschwellung  an der  Stammhasis bei grossen Bäumen  erhebliche Fehler 
bei  der Bestimmung des  Brusthöhendurchmessers  verursachen  und  dadurch  

störend  auf die  die ganze  Stammform veranschaulichende Zahlenreihe  einwirken 
kann.  Dm diese Fehlerquellen  auszuschalten,  hat  Cajanus, nachdem er theore  
tisch die Fehlerhaftigkeit der  vorerwahnten  Verfahren  nachgewiesen, den  Vor  

schlag  gemacht, bei  Stammformuntersuchungcn ein Verfahren anzuwenden. bei  
dem die bezeichneten Fehler eliminiert wiirden und  durch das sich die Form  

des  Baumstammes unabhängig von den  absoluten  Massen  der Durchmesser in  
relativen Zahlen wiederspiegelte.  Um dies zu erreichen, bildet er die Quotienten 

ii-TT, in denen d
" d

« die 
Durchmesser  bedeuten, die  bei = 1/10, /(,=2/10, /'„  =  9/10 der  ganzen 

Baumlänge vom  Gipfel ab gerechnet liegen. 
Indem Jonson die  Resultate seiner  Untersuchungen durch  Aufstellung von  

Massentafeln auf die  Praxis anwandte, gruppierte er die Bäume  ausser  nach 
der  Lange und  dem Brusthöhendurchmesser auch in  Formklassen,  die mittels 

der  Verhältniszahl :d\.s bestimmt sind, wo h  =  Lange des  Baumes  und  

d=Durchmesser  in den bezeichneten Höhen. So bildete Jonson  die  Formklassen  

0.50,  0.55,  0.575, O.CO  u. s.  w. mit Intervallen von 0.025  bis  0.80. An gefällten  
Bäumen  kann  man eine Formklasse Jonsons auch leicht  bestimmen, während 
die Bestimmung derselben an stehenden  Bäumen  nach  Jonson  indirekt nach  

vier  verschiedenen Verfahren ausgefulirt  \Vird und  zwar:  1) nach  dem gemes  
senen Durchmesser in 6 m Höhe, 2) nach  der  Lage und  Form der  Krone, 3) 
nach der  Dichte  des  Bestands oder  4) nach  dem Augenmass. Von diesen  ver  
schiedenen Verfahren kommt nach  Jonson  dem auf die Lage und  Form der  
Krone  gegriindeten entscheidende Bedeutung zu. Auf die  Theorie  von Metzgek  

gestutzt,  nach welcher der die Krone eines Baumes  treffende Winddruck  mass  

gebend  auf  die Form der  Bäume einwirkt,  bestimmt Jonson fiir  die Bäume die 

Formpunkthöhe, d. h. die Stelle an der  Krone, in  % von der  Lange des  Baumes  
berechnet, auf die  man sich den Winddruck  gerichtet denkt. Nach  besonderen  
Hilfstafeln kann man dann hieraus  die Formklasse oder den Formquo  
tienten bestimmen. Nach diesen Tafeln liegt derFormpunkt in  derselben  Längen  
klasse  umso höher, je voller der Baum ist,  und  in  derselben Formklasse liegt 
der  Formpunkt  relativ umso höher, je kvirzer  der  Baum ist,  und  zwar wäre 
dieser  Unterschied im Vergleich zu den ersteren ganz gering.  Weiter  gibt 
Jonson  als  Beispiele gewisse  tvpisclie  Kronenformen  sowie  Höhen der Form  
punkte an den  erwahnten Bäumen, ohne  jedocli Vergleiche dariiber  anzustellen,  
in  welchem  Grade ein  Zusammenhang  zwischen den  verschiedenen Kronentypen  
und  der  Formpunkthöhe  besteht, weshalb also die  Beziehung der  Kronenform 
zu der  Form des  Baumes  nach wie  vor unaufgehellt bleibt. 

Über die Baum- bezw. Kronenformen.  

In  seinem Aufsatz  Om gallringsförsök 1
)  (tjber Durchforstungsversuche)  hat  

Gdnnar Schotte  einen  orientierenden tlberblick iiber  die Klassifikation  der  

Bäume eines  Bestandes auf Grund  ihrer  Stellung im Bestande, der  Entwick  
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lungsstufe ihrer Krone  u. a. gegeben. Unter dem Hinweis  auf  die  Mängel und  

Inkonsequenzen,  die auchin  den  vollständigsten  friiheren Klassifikationssystemen  
der Bäume auftreten, hat er  auch eine  Klasseneinteilung der  Bäume  weiterent  
wickelt. Er teilt die Bäume  eines Bestandes  teils nach ihrem Platze oder ihrer  

Höhe im Bestande,  teils nach  der  Bescbaffenheit der Kronen  und  in  geringerem  
Grade der  Stämme  in  vier Kronenschichten, die er auf  folgende  Weise  definiert: 

I. Die  Kronenschicht der  herrschenden  Bäume, welche von den herr  

schenden, d. h.  von den höchsten  Bäumen des  Bestandes gebildet wird. 

11. Die  Kronenschicht der  mitherrschenden  Bäume, welche von Bäumen  

gebildet wird,  die etwas geringere Höhe und  schwacher  ausgebildete Krone,  
sowie nicht selten einen schwächeren Stamm als die Bäume  der herrschenden 

Kronenschicht aufweisen. Die Spitzen der Bäume reichen bis  zu ungefähr 
ä
/6  

der Höhe der ersten Schicht.  

111. Die Kronenschicht der  beherrschten  Bäume, welche  von Bäumen  ge  
bildet  wird,  die  bis  zu ungefähr 

2
/3 der Höhe der  ersten  Schicht  reichen.  Die  Gipfel  

triebe  sind gewohnlich kurz  und  die  Schicht umfasst sog. zuriickbleibende Bäume.  
IV. Die  Kronenschicht des Unterbestandes, der  ungefähr bis  zur  halben  

Höhe  der  ersten  Schicht  reicht.  Diese Schicht  umfasst  die  meisten  „unterdriick  

ten" Bäume sowie in  Liicken  freistehende Bäume derselben Höhe. 

Jede dieser  Kronenschichten teilt  Schotte  dann  nach  der  Entwicklung der  

Krone  und  der  Stämme in Klassen  ein. Diese Klassen bezeichnet er als Baum  

klassen, wahrend dagegen das Wort Stammklassen,  wie bisher,  zur  Bezeichnung  
der Dimension  benutzt wird. 

Wenn  die zu diesen Kronenschichten gehörenden Bäume sowohl in  Bezug 
auf  die Krone  als  die Stammform regelmässig  sind, wird  der Baum durch die  

entsprechende  Nummer gekennzeichnet.  Ist die Form der Krone oder des  
Stammes dagegen  in irgendeiner Hinsicht unregelmässig,  so wird bei der  Be  

zeichnung des  Baumes neben der  Gruppennummer der Kronenschicht ein  Buch  
stabe gebraucht, der die Baumklasse  in der  entsprechenden Gruppe  angibt.  
Bei  der Aufstellung der  Unterklassen nach  Buchstaben ist  möglichst  nach  An  
schluss an die friihere  Klassifikation der  schwedischen  Versuchsanstalt gestrebt  
worden, um den  Übergang von  dem alten System  zu dem neuen zu erleichtern. 
Die  Baumklassen sind  bei  ihm so geordnet, dass,  je weniger Bedeutung dem 
Baum  im  Bestand  zukommt, sein Zeichen  umso weiter hinten  im Alphabet liegt. 

Die  Baumklassen  nach  dem Schotte'schen System sind  folgende: 
a)  seitlich gedriickte Bäume, d.  h.  Kronen, die von einer  Seite her  gedruckt 

und  demnach  nur nach  der  einen  Hälfte  des  Umkreises bin  ausgebildet  sind ; 

b) Vorwuchse  mit grösseren Zweigen (Bäume von besserem  Vorwuohs, „Wolfs  

typus");  

c)  besonders krumme oder ästige. mit  anderen Wuchsfehlern behaftete Bäume 

(Bäume von schleohterem  „Wolfstypus"  und  sog.  „Brennholz\vald"), ferner  
schlechtere  Zwiesel;  

d) Bäume mit eingeklemmten  oder infolge der  Einwirkung  benachbarter Indivi  
duen  beschädigten Kronen ;  

e)  kranke  Bäume  (von PiJzen  oder  Insekten usw.  befallene);  

f) durre, gebrochene  und  stark niedergebogene Bäume. 

Unleugbar ist die  vorstehend referierte, von Schotte ausgebildete und  von 
der  schwedischen Versuchsanstalt angewandte Gruppierung  der Bäume eines 
Bestandes  die  vollständigste der  Ijisher gebrauchten und  diirfte sich  als  prak  

typus");  

*) Meddelanden fr&n statens skogsforsöksanstalt. Skogsv&rdsföreningens tidskrift, 
fackafd. 1912. 
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tisch  erwiesen  haben  bei  der  Gruppierung der  Bäume fiir  Durchforstungen,  wie 
es denn auch der Zweck  der Klassifikation  gewesen  ist. Sieht man sich die  
Klassifikation jedoch daraufhin  an,  inwieweit sie sich  z. B. zu taxatorischen 
Zwecken  eignet, so kann  man nicht  umhin  denselben Einwand wie  Schotte 

gegen  die friiheren Klassifikationen zu erheben, nämlich:  die gegenwartige Ein  
teilung kann  auch mit gutem Grunde beanstandet werden, da der Einteilungs  

grund eine  Kombination von technischen und  biologischen  Prinzipien ist. So 
kann  man hervorheben, dass  einerseits die von einer Seite her gedriickte  Krone 
ebenso  gut bei  Bäumen  vorkommen  kann, deren Krone  sonst von wohlge  
formtem Typus ist,  wie auch bei besserem Wolfstypus  und  krummstämmigen, 

iistigen  (c-Klasse)  Bäumen.  Ebenso können  die  Kronen der  zu den  besseren  und  
schlechteren Wolfen gehörenden  Bäume durch Nachbarbäume sogar von 
mehreren Seiten eingeklemmt sein. Auch  kann  geltend gemacht werden,  dass  

durch Insekten  und  Pilze  verursachte  Schädigungen  ebenso  gut in  verschiedenen  
Kronenschichten  als  in  den verschiedenen  Baumklassen  jeder Kronenschicht 

vorkommen  können. Ebenso  wenig bilden  die  krummen una abgebrochenen 
oder durch Schneedruck  umgebogenen Bäume eino  bestimmte einheitliche 

Baumklasse,  sondern  die zu dieser Klasse  gezählten Bäume  können  urspriing  

lich wohlgeformte  Bäume  oder bessere  und schlechtere Wolfe sein. 

AUgemein ausgedriickt  kann  man also gegen  die von Schotte ausgebildete 
und von der schwedisehen Versuchsanstalt eingefuhrte  Klassifiaation der 
Bäume  vom  taxatorischen  Gesichtspunkt  aus bemerken, dass  sie  inkonsequent 

ist  und  dass  bei ihr biologische  und  technische  Einteilungsgriinde  koordiniert  
sind. Weiter  kann  dagegen auch hervorgehoben  werden, dass sie  nicht  voll  
ständig ist.  So  fehlt darin  die lange zylindrische  Kronenform, die z. B. ziem  
lich  allgemein  in  den  Kiefermväldern Nordfinnlands anzutreffen  ist. Desgleichen  
fehlt  in der Klassifikation Schottes der kurze  Kronentypus, der  Peitscher,  der  

verhältnismässig  häufig namentlich bei  den  beherrschten, aber,  wiewohl in  ge  

ringerer Menge, auch  unter  den  herrscbenden  Bäumen  vorkommt.  

AuB dem oben gegebenen  Überblick geht hervor,  
dass  das von Oppekmann mitgeteilte und  später von Jonson befolgte  Verfahren 

zur Ausfiihrung von  Stammformuntersuchungen, wie Cajanus nachgewiesen 

hat, theoretisch fehlerhaft ist, und 

dass  zur Aufstellung  von Massentafeln nach wie vor ein zuverlässiger  
Boden fehlt. 

Im folgenden ist*  auf Grund  von in der  Natur angestellten Beobach  
tungen versucht worden die  F  rage  zu beleuchten, was fiir verschiedenartige  
Baum-  resp.  Kronenformen  oder -klassen  in  den Kiefernwaldern vertreten  sind 
und  unter  welchen Voraussetzungen die verscbiedenen Kronenformen  auftreten  

sowie  in  welchem Grade diese Kronenformen  bei der Ausarbeitung der  fur  die 

Kubierung der Bäume erforderlicben Massen-, Abscbmalungs- und anderer  
Tafeln zu beri'ioksichtigen  sind.  

Untersuchungsgebiet  und Untersuchungsmethode.  

Die  IJntersuchungen  sind in  den Kiefermväldern der  Kirchspiele  Kuusamo, 
Taivalkoski und  Pudasjärvi  und  in  geringem Masse vergleichshalber auch  in  dem 
Revier  Evo-Vosijako ausgefiihrt  worden.  

Untersucht  wurden  sowohl  im Naturzustand  gewachsene als  in  gelichteten 

Wäldern angetroffene verschiedenaltrige  Kiefera.  
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Zuerst wurde untersucht, was fiir verschiedene Kronenformen  oder  -typen 
in  den Waldern vorkamen, wobei als Einteilungsgrund die oben behandelte 
Klassifikation  von Schotte benutzt wurde.  Da  diese Klassifikation,  wie friiher 

dargetan, fiir  taxatorische Zwecke  nicht  in  alien Hinsichten zweckmassig  war,  
wurden  die Bäume folgendermassen  klassifiziert:  

I. Ästige,  krummstämmige  sperrwiichsige Kiefer,  schlechtgeformte  Wolfe 
(räkämänty).  

11. Bäume  von besserem  Vorwuchs, besser  geformte  Wolfe (hyötömänty).  
111. Schlanke Kiefer,  deren Kronenlänge u. -breite regelmässig sind (jouhimänty).  
IV. Peitscher,  Krone kurz  (tupsulatvainen  mänty). 
V. Langwipfelige  Kiefer, Krone  zylindrisch,  lang (pitkälatvainen mänty).  

Je nach  der  Lage des Baumes  im Bestand kann jede dieser Hauptklassen  

gruppiert  werden, wie es Schotte getan hat, in: 

1. herrschende  Bäume, 

2. mitherrschende  Bäume, 

3. beherrschte Bäume  und  

4. Bäume des  Unterbestands. 

Beriicksichtigt  man noch die Abrundung  der  Baumkrone  bei  hohem Alter,  
die Art der seitlichen Beschattung der  Krone, die  Schadhaftigkeit des Baumes  
oder die Art seiner  Schädigungen, so kann  man die  verschiedenen  Kronentypen 
folgendermassen klassifizieren: 

a)  mit kalottenförmiger Krone  (lakkapää).  
b)  von einer  Seite gedriickte Bäume, wobei  die  Krone einseitig  ist,  

c)  Bäume mit eingeklemmten Kronen, 

d) Krone  gegabelt, Zwiesel (haaralatva),  

e)  Krone beschädigt, 
f)  diirrwipfelig, 

g) durch Schneedruck umgebogen und  

h) trocken.  

Sollte  eventuell grössere Genauigkeit erwiinscht sein,  so könnte  clie 
Differenzierung der  Unterklassen  erweitert  werden. 

Nachdem  die  Bäume  in  dieser  Weise  auf Grund  der  Kronenform  gruppiert 

waren, wurden unter den Bäumen  der  verschiedenen  Kx-onengruppen typische  
Vertreter  ausgewählt, an denen  folgende Beobaohtungen angestellt  wurden. 

1. An dem stehenden  Baume wurde: 

a)  die Projektion  der  Krone auf dem Boden  bestimmt; 

b) das  Längenprofil der Krone  gezeicbnet;  
0)  die Formpunkthöhe Jonsons mit einem Christens-Jonsonsohen Hypso  

meter bestimmt. 

2. An dem gefällten Baum wurden  gemessen: 
d) der  grösste horizontale Durchmesser  der  Krone in zwei gegeneinander  

senkrechten  Richtungen  sowie  die Höhe  der  entsprechenden Stammstelle  
iiber  dem Boden und  die  Stelle, wo die ersten  frischen  Aste vorkommen; 

e)  der  Durohmesser des Stammes in  zwei gegeneinander senkrechten  Rich-  
g 

tungen mit und  olme Rinde in  1.3 und  —2~~ lll  Höhe iiber dem Boden 

sowie  in  1/-10, 2/10,  3/10, 4/10 usw Lange, vom Gipfel gerecbnet. 

3.  Um zu ermitteln, in  welchem Grade die  verschiedenen Kronen-  bezw. 

Baumformtypen  in  verschiedenartigen  Waldern vorkommen, wurden vorzugs  
weise in Naturwaldern Linientaxierungen  vorgenommen,  wobei notiert  wurden:  

1)  der  Waldtypus, 2)  .die  Altersklasse, 3) der  Durchmesser des  Baumes  in  
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1.3 m Höhe, 4) die Baum-  bezw.  die Kronenklasse  der  Kiefer,  5)  die Länge 
und  Formpunkthöhe  der Kiefer,  woneben typische  Kronenformen repräsen  
tierende  Probestämme gefällt und wie oben untersucht  wurden. 

Das Vorkommen der verschiedenen Baums bezw. Kronen  

klassen  in den Kiefernwäldern.  

Auf S.  15 findet man eine auf der Linientaxierung beruhende Statistik 
iiber das Vorkommen  der verschiedenen Baum- bezw.  Kronenklassen, der 

schlechteren Wolfe (räkämänty),  der besseren  Wolfe (hyötömänty),  der schlanken 
Kiefern  (jouliimänty),  der  Peitscher (tupsulatvainen mänty) und  der  langwipfe  

ligen Kiefern  (pitkälatvainen mänty) auf  verschiedenen Waldtypen:  Mvrtillus 

(mustikka),  Vaccinium (puolukka),  Empetrum-Myrtillus  (variksenmarjamustikka),  
Heiden (kuivat  kankaat). In den verschiedenen Baumklassen sind  ausser den 

wohlgeformten Bäumen  unterschieden die von einer Seite  gedrtickten, die  ein  
geklemmten, die  schadhaften  und  die mit kalottenförmiger Krone. Die Zahl  
der  Fälle  ist  sowohl in  absoluten Zahlen (obere  Ziffer)  als  in  Prozenten  (untere 
Ziffer)  angegeben. 

Aus der  Zusammenstellung  ist zu ersehen, dass die Kronenklassen  auf den 
besseren Waldtypen,  wie Myrtillus  und  Vaccinium, weniger auseinanderfallen 
als  auf den  schlechteren, die  durch  die  Heiden  vertreten  sind.  

Die  Art der verschiedenen Baum= bezw. Kronenklassen  auf  

den verschiedenen  Waldtypen.  

Um feststellen zu können, ob die im  vorstehenden erwähnten  Baum-  bezw.  

Kronenklassen auf den  verschiedenen Waldtypen  dieselben  oder  untereinander 

vergleichbar  sind, wird  auf S. 16 eine  auf dem Beobachtungsmaterial  basierende  
Statistik iiber  die relative (%) Länge des astfreien Teils der  verschiedenen 
Kronenklassen  auf verschiedenen Waldtypen  in  den Ältersklassen  50—100, 

150 J; und  200± mitgeteilt,  damit auch  in  grossen  Zugen der  Einfluss  des  Alters  

auf die relative  Länge des  astfreien Teiles  ermittelt werden  kann. Man  er  
sieht  daraus, dass  der  astfreie Teil  des  Stammes  bei  den  schlechteren  Wolfen  

am kurzesten,  bei  den  besseren Wolfen und  schlanken Kietern  länger und  bei  
den Peitschern  am längsten  ist. Die  Kiefer  mit langer, zylindrischer  Krone  
ist in dieser Hinsicht am nächsten  mit der  den schlechteren Wolfen  zu ver  

gleichen. Ferner  ist aus der Tabelle  zu entnehmen, dass der astfreie  Teil  
relativ desto kiirzer  ist,  je schlechter  der  Waldtypus. Ebenso  ist  natiirlich  der  

astfreie Teil  bei  jungen Bäumen  relativ  kleiner  als  bei alten.  

Besser  als  die  relative  Länge der  Krone, die, wie  gesagt,  von den  ersten 
frischen  Asten an gerechnet ist,  erhellt die Besohaffenheit der  Krone  in den  

verschiedenen Baum-  bezw.  Kronenklassen  aus der Höhe  der  umfangreichsten  
Stelle der  Krone  in °/

0 von der  Länge des  Baumes. Die  Tabelle  auf S. 17 

zeigt,  wie  sich die  untersuchten  Bäume nach  der  relativen Höhe  der  umfang  
reichsten  Stelle der Krone verteilen. 

Hieraus  kann  man dieselben  Schlusse  ziehen  wie  aus  dem vorhergehenden, 

nämlicb, dass  die  umfangreichste Stelle der  Krone, die ziemlich genau  bestimm  
bar  ist, an den schlechteren  Wolfen  relativ  am niedrigsten, an den Peitschern  
am höchsten, an besseren  Wolfen  und  schlanken  Kiefern zwischen diesen 

Werten liegt. Ebenso befindet  sich  die  umfangreichste Stelle  der  Krone  relativ 
weiter  unten  bei  dem schlechteren  Waldtypus  als bei  dem besseren  und  etwas 
weiter unten  an Bäumen  der  jiingeren als  der älteren  Ältersklassen. 
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Gruppiert  man die  Bäume wiederum nach der Jonsonschen Formpunkthöhe,  

d. h. nach dem Punkt, auf den man sich den Winddruck an der Baumkrone 

gerichtet  denkt und  der  einigermassen  unbestimmt  und yon der  Subjektivität  
des  Beurteilers  abhängig ist,  so gelangt man,  wie aus  der  Tabelle S. 18 ersicht  
licb  wird, zu einer einigermassen  unbestiminteren  Reihe. Dies  ist  auch  natiir  

lich, da es ziemlich sehwierig  ist den  Formpunkt sogar  bei  einem an einer 
offenen  Stelle  gewachsenen Baume zu bestimmen, wie es sich aus der  Form 

der  Krone  erklärt. Ausserdem vvirkt bei  der des Formpunktes 

der Umstand  störend ein, dass  in  einem  geschlossenen Bestand  nicht die ganze  
Krone  dem Winddrucke ausgesetzt  ist,  sondern nur der  obere Teil  der  Krone.  
Es  ist  natixrlicb, dass dabei Febler  möglich  sind  und  nur schwer  eliminiert 
werden können.  Trotzdem zeigt die nach dem Formpunkt  klassifizierte  Ver  

teiiung der  Stämme denselben Befund wie die auf der Länge der  Krone  und 
der  Höhe  seines umfangreichsten Teiles beruhende Ergebnisse. 

Die mitgeteilten Vergleichungen zeigen mithin, 
dass  die oben aufgestellten  in  der Natur  relativ  leioht bestimmbaren Baum  

bezw.  Kronenklassen  ausser  auf  Grund  des Äusseren nach  der  relativen  Lange  
der  Krone, der  Höhe  ihres  umfangreichsten Teils und  der sog. Formpunkthöhe 
zu unterscheiden sind,  und  

dass  die  aut diese verschiedene Art und  Weise  charakterisierten  Kronenformen 

zu demselben Ergebnis fiihren,  zu dem  nämlich, dass die  relative  Länge der  

Krone  in  derselben  Kronenklasse sowohl von dem Standort als  von dem Alter 

des  Baumes  abhängig ist. 

Über  das  gegenseitige  Verhältnis von Kronen- und Stammform.  

Wie  erwahnt, hat  Jonson auf Grund  seiner Untersuchungen  eine  Tabelle  

aufgestellt,  welche  die  Abhängigkeit der  von ihm  bestimmten  Formklasse von 
der  Höhe  des Formpunktes eirkennen  lässt. Nach  Jonson besteht  denn  auch  

zwischen  diesen eine geradlinige Korrelation. Da die von mir ausgefiihrten  

Untersuchungen in  mehreren  Fallen  Anlass  gaben zu bezweifeln, dass  die  von 

Jonson  aufgestellten  Relationen, wenn sie  auch im  grossen  und  ganzen  als  ein 
Mittelwert zu betrachten  sind, vielleicht zu stark verallgemeinert  seien, wurde  
im Lauf der  Arbeit eine  diesbezilgliche  Sonderpriifung vorgenommen,  deren  
Resultate  im  folgenden  fur die  Befunde unter und  iiber  der  Rinde,  nach  Wald  

typen und auch zusammengefasst mitgeteilt  werden, da nach  Jonson die Ab  

schmalung des  Stammes, gemäss seinem  Verfahren bestimmt, im grossen  ge  
sehen von dem Alter, der  Grösse, der  Höhe und  dem  Standort des  Baumes  

unabhängig  ware und  die  Serien mithin  zusammengefasst  werden können. Die  
Tabellen auf S. 20—22  veranschaulichen die Verteilung  des Untersuchungs  
materials auf  die  verschiedenen Waldtypen und  ausserdem auf  Reisermoor,  in  der  
vertikalen Kolumne  nach  der  Formpunkthöhe und  in  der  horizontalen  Kolumne  

nach der Jonsonschen Formklasse,  S. 20 nach den unter  der  Rinde  und  S. 21  

nach den über  der Rinde  ausgefiihrten  Messungen,  S. 22  zusammengefasst  nach  
den  unter  und  den  iiber  der  Rinde  gemachten Messungen.  

Aus den  genannten Tabellen geht hervor, dass  die Höhe des  Formpunktes  
an Bäumen  derselben Formklasse stark schwankt  und  dass keine geradlinige  
Korrelation zwischen  der  Formpunkthöhe und  der  Jonsonschen Formklasse zu 

erkennen  ist,  gleichviel  ob man das  Material als  Ganzes  behandelt  oder nach  

Waldtypen ordnet.  
Dass die  Ergebnisse  von denen Jonsons abweichen, beruht  vielleicht  am 

wesentlichsten auf dem  Jonsonschen  Verfahren zur  Bestimmung der  Formklasse.  
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Da nämlich  die Formklasse  des Baumes  nach Jonson durch das Verhältnis der 

Durchmess'er  in  zwei verschiedenen Höhen  bestimmt wird, von denen die eine 

in  absoluten  Massen  ausgedruckt  ist,  koramen  die  kiirzeren  Bäume  infolgedessen 
in  eine  relativ höhere Formklasse  als die längeren. Bei  der  Bestimmung  der  
Formklasse ist nämlich  der in Betracht kommende  Nenner oder Brusthöhen  

durchmesser  im Vergleich  zu dem weiter oben am Stamme zu nehmenden  
Durchmesser  relativ  umso kleiner,  je ktirzer  der  Baum ist. Da die Bäume im 

allgemeinen auf schlechteren Boden  ktirzer  siad, werden sie  also  bei  der  An  

wendung des Jonsonschen Verfalirens in  ihrer  Stammform auf schlechteren 
Boden  relativ  voller  aussehen  als  auf besseren. 

Wie fruher erwahnt wurde, kann  die Giltigkeit der  oben mitgeteilten 

Schlussfolgerungen nur nachgepriift werden, we  n  n man das  gegenseitige Ver  

hältnis der verschiedenen Kronenform und  der  Stammform bei auf' verschie  

denen  Waldtypen  wachsenden  Bäumen  vergloicht unter der  Vorraussetzung,  
dass die  Stammform in  relativen Zahlen ausgedruckt  ist.  Um dies  klarzulegen, 
wurden  Tabellen entworfen, in denen  nebeneinander die  nach  dem Verfahren 
von Cajanus berechneten Verhältniszablen der verschiedenen  Kronenklassen 

angehörenden Bäume nach  Altersklassen  und  Waldtypen  sowohl  iiber  als  unter  
der  Rinde angegeben  sind. Das Material, das  im ganzen  435  Bäume  umfasst, 
sammelt sich  flic die verschiedenen  Klassen in verschiedenen Mengen an. 

Wegen der teuren Druckkosten  werden im i'olgenden  liber  die in  der oben  
erwähnten  Weise berechneten  Verhältnisse nur einige  Tabellen mitgeteilt, 
welche die  Abschmalung des  Baumes unter  der  Rinde veranschaulichen.  

Von den  Tabellen  behandelt die auf  S.  24  die Abschmalung  auf dem Vacci  

niumtypus an 50— 10U J. alten  Bäumen  und  die auf S. 25 an 150J; J. alten 
Bäumen.  Auf S. 26—28 ist die Abschmalung auf Heiden  an 50—100, 150± 
und  200± alten Bäumen  zum Ausdruck gebracbt. In jeder Baum- bezw.  

Kronenklasse  (schlechtere  Wolfe, bessere  Wolfe usw.) bedeuten die in der 
horizontalen Kolumne  stehenden  Ziffern I—9 die  Lage der  Messungsstelle in 

1/10 der  Lange des  Baumes vom Gipfel aus gerechnet und  die in der  Tabelle 
stehenden Ziffern die Zahl der  Fälle.  

Die  obigen Vergleichungen, die  allerdings auf  einem  verhältnismässig  wenig 
umfangreichen Material basieren und  ergänzender Untersuchungen  bedurfen, 

zeigen also, dass die  Krone  und  die  Stammform des  Baumes  in der  Weise in  

einem  Abhängigkeitsverhältnis  zueinander  stehen, dass die Abschmalung des  
Stammes desto  grosser ist,  je kiirzer  der  astfreie  Teil  ist, und  da der  astfreie  
Teil des  Stammes in derselben  Baum-  bezw.  Kronenklasse  umso kleiner ist,  

je schlechter der  Boden und  je jiinger die  Bäume sind,  ist die  Abschmalung 
in  derselben  Kronenklasse auf  einem.  schlechteren Waldtypus grosser  als  auf 

.einem besseren  und  in jtingerem Alter grosser  als  in  älterem. Die  ausgefuhrten  

Untersuchungen zeigen also,  

dass bei  den  Untersuchungen iiber  die Abschmalung des  Baumstammes  

umgekehrt,  wie friiher  dargelegt worden  ist,  ausser  der  Kronenform  des Baumes  
auch der  Waldtypus oder  die  Beschaffenheit des Waldbodens und  die Alters  
klasse  berticksichtigt  werden  miissen, und  

dass die  Verfahren, die auf der Wiedergabe der Stammform des Baumes 

in  absoluten  Massen  beruhen, kein  riclitiges  Bild von der Abholzigkeit eines 
Baumes  geben können, sondern  dass die Untersuchungen  iiber die Ab  

schmalung der Stamme mit Heranziehung von relativen  Zahlen  auszufiihren  

sind, wie  Cajanus schon fruher theoretisch  dargetan hat.  
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Johdanto  

Sitä mukaa kuin menekkiolot  ovat Pohjois-Suomessa  parantuneet,  

ovat siellä olevat kuusimetsätkin  joutuneet  entistä suuremman kulutuk  

sen  alaisiksi.  Puutavaran menekki- ja hintasuhteet ovat kuitenkin näissä  

vaihtelevissa oloissa  eri seuduilla  erilaiset. Ennen kaikkea  riippuvat  ne 

metsien sijoituksesta  uittoväyliin  ja muihin kulkureitteihin  nähden,  sama  

ten  kuin  sen  puumäärän  suuruudesta ja laadusta,  joka samoilta  seuduilta  

saadaan. Edellisellä seikalla  ei  ole merkitystä  ainoastaan siinä  suhteessa,  

että Pohjois-Suomen  vesistöistä  laskee  osa  Pohjanlahteen,  osa  Vienan- ja  

vieläpä  Jäämereenkin,  vaan  myöskin  siinä, kuinka etäällä kuljetusrei  

teistä,  ennen kaikkea  uittoväylistä,  metsät ovat sekä miten pitkä  uitto  

reitti  on  ja missä  määrin  se  uittoon soveltuu. Kuta  suurempi  puumäärä  

samoilta seuduilta saadaan,  suhteellisesti  sitä  pienemmiksi  käyvät  yleensä  

hankintakustannukset ja  sitä suuremmaksi puiden  arvo metsässä. 

Edellämainittujen  seikkojen  tunteminen on tärkeä niin hyvin  metsän  

omistajan  kuin puutavaraliikkeen  harjoittajankin  kannalta. Jälkimäisen  

täytyy  teollisuuslaitosta  perustaessaan  taikka muita puutavarahankintoja  

suunnitellessaan olla selvillä  siitä, kuinka suuren, kysymyksessäolevaa  

tarkoitusta varten sopivan  raaka-ainemäärän hän kultakin  vesistö-  taikka  

muulta hankinta-alueelta voi saada. 

Myöskin  metsien kestävä  tuotto riippuu  niiden sijoituksesta.  Pohjois  

suomi on  siksi  laaja,  että sen  luontosuhteet ovat  varsin  vaihtelevat. Sen 

eteläosissa  on kuusenkin  kasvu  verrattain hyvä,  jotavastoin  sen  pohjois  

osissa  ei  tämä puulaji  menesty  ollenkaan,  ja vasta 68 leveysasteen  etelä  

puolella  alkavat kuusimetsät  olla sellaisia,  että niillä on  varsinaisempaa  

taloudellista arvoa. Mutta myöskin  erilaiset  korkeussuhteet usein vaih  
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televine luontosuhteilleen ja metsätyyppeineen  aikaansaavat  eroavai  

suutta verrattain läheistenkin metsien kasvuun,  laatuun ja arvoon  nähden. 

Erittäin huomattavaa on, että  maisemien korkeusvaihtelut ovat suuret 

juuri niissä  seuduissa,  joissa  Pohjois-Suomen  laajimmat kuusimetsät  ta  

vataan. 

Edellämainitun lisäksi  vaikuttavat  metsien sijoitus  ja laajuus  myöskin  

niiden hoitomahdollisuuksiin ja -tapoihin.  Yhdeltä puolelta  edellyttävät  

tunturi-  ja vaara-alueilla sijaitsevat  metsät usein eri  hoitotapoja  kuin 

alankoseutujen  metsät,  samaten pohjoisten  rajaseutujen  toisia kuin suo  

tuisammissa oloissa  etelämpänä  olevat. Tässä tulevat  lähinnä kysymyk  

seen  metsien erilainen luontainen uudistumismahdollisuus,  etupäässä  sie  

mentuotanto ja erilainen metsätyyppi.  Mutta myöskin  metsien asema  

siinä  merkityksessä  kuin se vaikuttaa menekkisuhteisiin ja metsätalou  

desta saataviin tuloihin,  ratkaisee metsien hoitotavan Voimaperäisemmät,  

usein suhteellisesti  suuria kustannuksia vaativat metsänhoitotyöt  (met  

sänviljelys,  taimistojen  raivaukset,  harvennukset y.  m.  s.) voivat tulla 

kysymykseen  ainoastaan hyvämenekkisissä  seuduissa,  ja sitä  enemmän 

kuta edullisemmat luontosuhteet metsien menestymiselle  ovat. Etäällä 

liikeväylistä  ja  vähän tuottavissa metsissä  sitävastoin  on pakko  turvautua 

metsien uudistamisessa niin paljon kuin  mahdollista luonnon apuun taikka  

valita  joku toinen menettely,  jossa  metsätaloutta rasittavat  kustannukset  

supistuvat  verrattain vähiin (esim.  kaskeaminen ja sen yhteydessä  toimi  

tettu inetsänuudistus),  samalla kuin  metsien  hoitoon niiden kasvuaikana 

voidaan kiinnittää vähemmän huomiota. 

Edellämainitusta seuraa  myöskin,  että tutkimalla kuusimetsien  esiin  

tymistä  ja laatua Pohjois-Suomessa  saadaan myös  perusta  kuusen ja 

samalla muidenkin puulajien biologian  selvittämiseen. Epäilemättä  

sopivat  juuri kysymyksessäolevat  kuusimetsät hyvin  tähän tarkoituk  

seen, sillä  mainitut leveysaste-  ja korkeusvaihteluista aiheutuvat erot  

luontosuhteissa ovat  niiden esiintymisalueilla  paljoa suuremmat kuin  ete  

lämpänä. Sitäpaitsi  tavataan kuusta Pohjois-Suomessa,  paitsi  keski-  ja 

eteläsuomalaisilla taikka niitä lähellä olevilla metsätyypeillä,  myöskin  

vallan toisilla,  joko  etelämpää  puuttuvilla  tyypeillä  taikka sellaisilla,,  

jotka muualla ovat toisten puulajien  hallussa.  
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Kaikki  nämä taloudelliset, metsänhoidolliset  ja biologiset  seikat  ovat  

olleet syynä  siihen, että Pohjois-Suomen  kuusimetsät  ovat viime  aikoina 

tulleet tarkemmin tutkituiksi. Nyt  julaistava  osa näiden tutkimusten 

tuloksia koskee  etupäässä  taloudellisia näkökohtia,  kuusimetsien esiinty  

mistä, laajuutta  ja niissä  olevia puuvarastoja.  Metsien  biologiaa  ja hoitoa 

koskevat  tutkimustulokset  julaistaan  eri tutkimuksina. Se tilasto, joka  

on nyt  esitettävän  tutkimuksen pohjana,  tarjoaa  kuitenkin viimemainit  

tujenkin  kysymysten  yleiseen  selvittelemiseen  siksi paljon  aineistoa,  että 

sen johdolla on  tehty  jo tämän yhteydessä  useita yleisempiä johtopää  

töksiä.  



Tutkimusalue  

Käsite  Pohjois-Suomi  on yleensä  epämääräinen. Hallinnollisessa suh  

teessa luetaan siihen tavallisesti  koko Oulun lääni,  ja kasvimaantieteelli  

sessä  suhteessa on Pohjois-Suomen  kasvillisuusvyöhykkeen  eteläraja  ase  

tettu 63 ja 64 leveysasteen  väliin.')  Suurin piirtein  eroavat  siis  ha  linnol  

lisen ja kasvistollisen  Pohjois-Suomen  etelärajat  verrattain vähän. 

Pääasiassa  tällaista  jakoa  on tässäkin  tutkimuksessa'  käytetty.  Kat  

soen  kuitenkin siihen,  että  Pohjanmaan  eteläinen rannikkoalue,  n.  k.  Keski  

pohjanmaa,  eroaa  luontosuhteidensa ja metsien laadun puolesta  hyvin  

tuntuvasti sen pohjoispuolella  olevista  seuduista,  on  tutkimusalueen etelära  

jaksi  lännessä otettu Oulun tienoilta kaakkoa  kohti  Oulujärven  lounaispuo  

litse  Kuopion  läänin rajaan kulkeva  viiva,  joka suunnilleen vastaa  Utajär  

ven ja Paltamon sekä  näiden lounaispuolella  olevan Siikajoen  hoitoalueen 

välistä  rajaa.  Muun osan  alueen etelärajasta  muodostaa Oulun ja Kuopion  

läänien välinen raja. Valtion  metsistä tulevat tutkimusalueeseen siten 

kuulumaan Lapin,  Kemin,  lin ja Oulujärven  tarkastuspiirit  kokonaan  

sekä Utajärven hoitoalue Pohjan  tarkastuspiiristä.  

Tutkimusalueen laajuus  on ilman vesiä n. 14.318.000 ha eli  n. 43% 

Suomen koko  maa-alasta. Jos tästä vähennetään Utsjoen  ja Enontekiön 

pitäjäin  ala  sekä  se  osa  Inarin pitäjää,  joka on varsinaisten kuusimetsien  

pohjoispuolella,  jää tutkimusalueeksi n. 11.710.000 ha. Valtiolle kuuluva 

osa  viimemainitusta on n. 7.881.000 ha eli 67.3  % ja yksityismaiden  

*)  Vert. J. P. Norrlinin  kasvillisuusvyöhykkeet.  Suomen  kartasto. Karttalehti 

20,2. 
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3.829.000 ha eli  32.7%.  Virallisen tilaston perusteella  saadaan valtiolle 

kuuluvain kasvullisten  metsämaiden osuus  n. 3.988.000 ha  eli  50.6%  val  

tionmaiden koko alasta. Olettamalla yksityismaiden  vastaava prosentti  

luku 55, tekee niiden kasvullinen  metsämaa n. 2.106.000 ha,  joten tutki  

musalueen kasvullisten  metsämaiden yhteinen  ala tämän mukaan on 

6.094.000 ha. 

Tutkimusmenettely  

Varsinaisen  lähtökohdan Pohjois-Suomen  kuusimetsien esiintymistä,  

laajuutta  ja puuvarastoa  koskeville  tutkimuksille  muodostavat valtion  

metsien  metsätalousasiakirjat.  Erittäinkin  vuodesta 1907 lähtien on  val  

tion hoitoalueissa toimitettu n.  k.  metsänhoidontarkastuksia,  joiden tar  

koituksena  on ollut  »hoitoalueiden metsien ja niiden hoidon seikkaperäinen  

tutkiminen sekä  suunnitelman laatiminen niiden vastaista hoitoa varten». 

Mainittu metsien tutkiminen on useimmissa hoitoalueissa toimitettu 

siten,  että  jokaisesta,  kartalle  merkityn  tiluskuvion metsästä,  ja useissa  

tapauksissa  kustakin  metsiköstäkin,  on laadittu seikkaperäinen  kuvaus,  

jossa  on mainittu m. m. vallitseva  puulaji,  metsän tiheys,  ikä sekä puu  

määrä hehtaarilla ja koko alueella. Erottamalla kartalla  ne  laajemmat 

tiluskuviot  ja tiluskuvioryhmät,  joissa  kuusi  on vallitsevana puulajina,  

saadaan tieto hoitoalueiden k  uusi  metsäalueista ja niiden sijoi  

tuksesta  vesireitteihin y.  m. nähden. Vastaavien  kuvioiden ja  metsiköiden 

puumäärien  summat osoittavat näiden alueiden puumääriä,  sikäli  kuin  

arvioiminen on voitu oikein  toimittaa. Näiden alueittain esiintyvien  kuusi  

metsien lisäksi  on  tutkimusalueella hajallaan  tavattavia kuusi  

metsiä taikka  pieniä  kuusimetsäryhmiä.  Valtion  hoitoalueiden ja koko  

tutkimusalueenkin metsien  hoidon kannalta on näidenkin yhteisen  laa  

juuden  ja puuvarastojen  tunteminen tärkeää. Pieneen mittakaavaan laa  

ditulle kartalle  ei  niitä luonnollisesti voida merkitä. Hajallaan tavat  

tavat ja kuusimetsäalueiden kuusimetsät  vastaavat kysymyksessäolevan  

seudun kaikkia  kuusimetsiä.  

Pääasiassa edellämainittua menettelyä  käyttäen  on syntynyt  se Poh  

jois-Suomen  kuusimetsäalueiden kartta,  joka liittyy tähän jul  
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kaisuun.  Katsoen siihen, että yksityismaat  muodostavat suhteellisesti 

pienen  osan Pohjois-Suomen  metsämaiden alasta varsinkin niissä seu  

duissa,  joissa  varsinaiset  kuusimetsät  sijaitsevat,  on yksityismaita  ympä  

röivien valtionmetsien laadusta useimmiten voitu tehdä johtopäätöksiä  

yksityismetsiinkin  nähden. Epävarmoissa  tapauksissa,  ja varsinkin  kysy  

myksen  ollessa  laajemmista  yksityismaista,  on niiden metsien laadusta  

hankittu  mahdollisimman tarkat tiedot luotettavilta  paikkakuntalaisilta  

taikka muilta sellaisilta  henkilöiltä,  jotka ovat kysymyksessäolevia  oloja  

tunteneet. Tämän lisäksi  on  omien,  verrattain laajojen  matkojen  yhtey  

dessä  myöskin  yksityismailla  tavattavien kuusimetsäalueiden rajoja kar  

talle merkitty  sekä  tehty  muistiinpanoja  niistä.  

Edellä kuvattu  menettely ei  kuitenkaan ole  valtion metsiinkään näh  

den ollut varsin yksinkertainen  ja helppo. Tämä johtuu käytettävinä  

olevien metsätalousasiakirjain  vaihtelevaisuudesta. Valtion hoitoalueiden 

metsänhoidontarkastukset eivät  niin. ole ainoastaan useiden eri  henkilöi  

den toimittamia, vaan  on nykyään  voimassaolevien talouskirjain  teossa 

seurattu toisistaan poikkeavia  ohjeitakin.  Kun seuraavassa  ryhdytään  

tekemään yksityiskohtaisemmin  selkoa  käytetyistä  työ-  ja  tutkimusmenet  

telyistä  sekä  eri  aikoina laadittujen  metsätalousasiakirjain  luotettavai  

suudesta ja laadusta, on ollut syytä  liittää tähän seuraava  taulukko,  joka 

osoittaa  tässä yhteydessä  käytettyjen  metsätalouskirjain  laatimis-  ja vah  

vistamisvuosia.  
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Kartat  

Lukuunottamatta muutamia pohjoisimpia  hoitoalueita, Utsjokea,  

Inaria ja Enontekiötä,  on Pohjois-Suomen  valtionmaista nykyisin  olemassa 

jotakuinkin  täydellinen  kartasto. Suurimmaksi osaksi  perustuu  se maan  

mittarien toimittamiin uutismittauksiin; ainoastaan muutamat pienet 

alueet,  jotka  edellämainituissa kartoitustöissä  ovat syystä  taikka toisesta 

jääneet  mittaamatta, ovat metsänhoidontarkastustöiden yhteydessä kar  

toitetut. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin  Kittilän  pitäjän  valtionmaat,  

samaten kuin  Pohjois-Sodankylä  sekä  ne osat  Enontekiön ja Inarin hoito  

alueita,  joissa  kuusimetsiä  vielä on.  Näiden mittaus ja kartoitus  on  toi  

mitettu kokonaan metsähallinnon toimesta. 

Maanmittarien laatimat uutismittauskartat,  jotka  ovat  tehdyt  tut  

kimusalueen eteläosissa  mittakaavaan 1 :  8.000 sekä pohjoisempana  mitta  

kaavaan 1 :  16.000 ja  1 :20.000,  sopivat  metsätaloudenjärjestelyä  varten 

joko  sinänsä,  taikka on niihin tehtävä täydennyksiä.  Osittain  koskevat  

viimemainitut tiluskuvioita,  sillä  erittäinkin  suot ja soistuvat metsämaat 

ovat  karttoihin  merkityt  hyvin monella tavalla;  lievästi  soistuneet  paksu  

sammaleiset  tuoreet kangasmetsät,  kangaskorvet  ja -rämeet ovat kartoilla  

verrattain usein korpina  ja rämeinä, ja päinvastoin  useat suomaat kan  

kaina. Luonnollista myöskin on, etteivät  kaikki  mittaukset  laajoilla  sydän  

mailla tule niin tarkkaan tehdyiksi,  että niissä  tulisi  kiinnitetyksi  huo  

miota kaikkiin  pienempiin  tiluskuvioihin;  soilla olevat kangassaaret  jää  

vät usein kartalle  merkitsemättä, samaten kuin kangasmailla  sijaitsevat  

pienemmät  aukeat nevatkin. Varsin luonnollista on, ettei kaikkia  kar  

toituksessa  tehtyjä  epätäydellisyyksiä  ja virheitä ole voitu metsänhoidon  

tarkastuksissa korjata,  siinäkään tapauksessa,  että ne olisivat  tulleet huo  

matuiksi,  ja siitä syystä  on metsätalouskirjoista  saatava suhde  eri  tilus  

lajien  välillä enemmän tai vähemmän epäluotettava.  

Hyvin  yleisiä  ovat myöskin  ne uutismittauskarttoihin  tehtävät lisäyk  

set,  jotka koskevat  metsien eroavaisuuksia. Useimmiten ei  nim. maan  

mittarien kartoituksissa  kiinnitetä  huomiota n.  s.  metsikköjen  erottami  

seen, vaan  ovat  kaikki  saman tiluskuvion  metsät yhdessä,  siitä huolimatta,  

että sen  eri  osat kasvavat  erilaista  metsää. Metsätalouden kannalta eri  

arvoisten metsiköiden kartalle  merkitseminen on tapahtunut  metsien  tar  
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kastuksen  yhteydessä,  sikäli kuin se ilman linjaverkostoa  tai uudelleen 

toimitettavaa mittausta on ollut mahdollista. 

Useimpien  hoitoalueiden metsätalouskartat ovat mainituista uutis  

mittauskartoista pienennettyjä  mittakaavoihin 1 :20.000,  1 :40.000,  

1 :50.000 ja vieläpä  1  :  100.000. Näin ollen on luonnollista, että niissä  

on usein täytynyt  yhdistää  pieniä,  metsätalouden kannalta useinkin sa  

manarvoisia  kuvioita  yhteen  sekä  laatia näin syntyneestä  tiluskuviosta  

yhteinen  selitys  metsätalouskirjoihin.  

Karttojen  mittakaavasta sekä uutismittauksien luotettavaisuudesta 

on  osaltaan riippunut  se,  kuinka tarkkaan kukin  kuusimetsäalue on voitu 

kartalle saada. Sitäpaitsi  on alueiden rajojen  määrääminen mielival  

taista siinä suhteessa,  että rajaseutujen  suomaat, esim.  laajat aukeat ne  

vat,  muuttavat rajaa  sitä  mukaa, luetaanko ne  tai osa  niistä  kuusialueeseen 

tai ei. Yleensä  on pyritty  menettelemään siten,  ettei  läheisiä  vesiperäisiä  

maita ole kuusialueisiin  yhdistetty,  mikäli  ne eivät  ole kuusta  kasvavia.  

Laajojen  soiden sekä  karttojen  puutteellisuuden  takia ovat  kuitenkin muu  

tamien alueiden rajat  tulleet verrattain säännöllisiksi. Alueiden pinta  

alaluetteloihin ei tällä seikalla kuitenkaan ole  ollut  tavallisesti  mitään 

vaikutusta,  sillä, kuten edempänä  nähdään,  on  niihin otettu karttaseli  

tyksistä  ainoastaan kasvullisiin  metsämaihin kuuluvien tiluskuvioiden 

ala. Käytännön  kannaltakaan ei tästä mahdollisesti  johtunut  rajojen  

erilainen merkitsemistapa  voi  aiheuttaa erehdyksiä,  sillä  nyt  julaistavan  

kuusimetsäalueiden kartan mittakaava on niin pieni,  että  siinä kaikki  

tällaiset epätarkkuudet  häviävät.  

Siitä  huolimatta, että  useista  syistä esim.  yksityisten  hoitoaluei  

den metsien hoidon kannalta olisi  ollut erittäin  suotavaa  saada julais  

tuksi Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueista mahdollisimman yksityiskohtai  

nen  kartta, ei  se ole ollut mahdollista. Tämä on aiheutunut osittain  siitä, 

ettei tältä laajalta  alueelta ole toistaiseksi  olemassa luotettavaa karttaa,  

joka olisi  laadittu  sopivaan  mittakaavaan (esim.  1 :  1.000.000). Nyt  käy  

tetty on saatu Maantieteellisen Seuran toimittamasta Fenno-Scandian 

kartasta,  ja on sen mittakaava 1 :  1.500.000. Kustannusten supistami  

seksi  mahdollisimman pieniksi  on kartta  täydytty  monistaa kuvalaatan 

avulla,  ja  samasta syystä  on eri värien käyttäminen  m.  m. vesistöille,  kuusi  

metsäalueille,  rajoille  j. n.  e. ollut  mahdoton. 
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Mitä tulee kuusimetsäalueiden piirtämiseen  mainitulle pohjakartalle,  

ei  se  ole tapahtunut  suoraan  metsätalouskartoista  vaan  Maanmittaushalli  

tuksen  yleiskarttalehdistä,  jotka ovat  mittakaavassa 1 :400.000. Näille 

karttalehdille ovat alueet piirretyt  käsivaraisesti  siten,  että metsätalous  

kartoille  aluksi  merkityt alueet ovat  mahdollisimman oikein  siirretyt  niille.  

Koneellisia apuneuvoja  (pantografia)  ei tässä olisi  voitu käyttää  muuta 

kuin aivan poikkeustapauksissa,  sillä  siksi  paljon  poikkeavat  uutismittaus  

ten perusteella  tehdyt  metsätalouskartat ja mainitut karttalehdet toisis  

taan,  erittäinkin  alueen keski-  ja pohjoisosiin  nähden. Tärkeimpinä  orien  

teerauskohtina työtä  suoritettaessa  on pidetty  valtion ja  yksityisten  mai  

den rajoja,  jotka  yleiskarttalehdille  ovat  ensimäisinä merkityt,  sekä  vesis  

töjä,  pitäjäin  rajoja  y.  m. Muutamissa tapauksissa  on  alueen muoto ja 

joskus  kokokin  tämän kautta jonkunverran  muuttunut,  mutta tällaista 

menettelyä  on  kuitenkin  pidettävä  oikeampana  kuin  sitä,  että kuusimetsä  

alue tulisi  kartalla  ulottumaan sellaisiin  seutuihin,  joissa  sitä  todellisuu  

dessa ei  ole. Samoille karttalehdille on myöskin  piirretty  yksityismaiden  

kuusimetsäalueet. Kun näitä kuusimetsäaluekarttoja  on pidetty  tutki  

musmatkoilla mukana, on niihin ollut  helppo  tehdä korjauksia  niissä  ani  

harvoissa tapauksissa,  jolloin siihen on aihetta  ollut.  

Maanmittaushallituksen yleiskarttalehdistä  on kuusimetsäalueiden piir  

täminen julkaisussa  olevalle  kartalle  tapahtunut  etupäässä  pantografin  

avulla. Edellisiä  on nim. käytetty  tämän kartan pohjana,  joten vesistöt  

siinä ovat jotakuinkin  vastaavissa  kohdissa. Hoitoalueiden ja pitäjäin  

rajat  ovat kartalle asetetut Metsähallituksessa laadittujen  hoitoalueiden 

pienoiskarttojen  mukaan, joissa kaikki aikaisemmat  rajavirheellisyydet  

ovat  olleet korjatut.  Yksityismaiden  ja valtionmaiden välisiä rajoja  ei  

kartan mittakaavan pienuuden  takia ole  voitu kartalle  asettaa. Samasta  

syystä  on vedenjakajista  merkitty  kartalle  ainoastaan välttämättömimmät. 

Niiden piirtämisessä  on  käytetty  apuna myöskin  alkuperäisiä  metsäkarttoja.  

Metsätyypit  

Heinäkuun 3 päivänä  1907 päivätyssä  Metsähallituksen kiertokir  

jeessä  ,n:o 4319,  joka koskee metsänhoidontarkastusten toimittamista 

valtion hoitoalueissa,  ei metsämaiden luokittamisesta  eri kasvullisuus  
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luokkiin (metsätyyppeihin)  anneta tarkempia ohjeita,  vaan määrätään 

kartanselityksiin  kuvioittain  otettavaksi »tavanmukainen selitys» m.  m. 

maan laadusta. Useimmissa vanhimmissa metsänhoidontarkastuksissa 

ovatkin n. s.  kasvulliset  metsämaat luokitellut seuraaviin, aikaisemminkin 

yleisesti  käytettyihin  kasvullisuusluokkiin:  vuoriperäiset maat, kuivat  

kankaat,  tuoreet kankaat,  alavat kankaat sekä  korpi-  ja rämemäiset (kor  

ven-  ja  rämeentapaiset)  maat. Varsin  selvää on, ettei  tällainen luokitus  

voinut olla objektiivinen  ja tarkka,  varsinkaan Pohjois-Suomessa,  jossa  

metsätyypit  ovat monin paikoin  verrattain vaihtelevia esim.  siihen näh  

den,  että tällaisten ryhmien  väli-  ja raja-asteita  on  hyvin  useita. Seurauk  

sena  olikin, että  ne  metsänhoidontarkastajat,  jotka kiinnittivät  metsä  

maan  luokittamiseen niinhyvin metsätaksatooriselta kuin metsänhoidon 

kannalta enemmän huomiota,  laativat uusia täydellisempiä  ja paikalli  

siin  oloihin soveltuvia  kasvullisuusluokka-  ja metsätyyppijaotuksia,  joissa 

Cajanderin  laatima,  Etelä- ja Keski-Suomen oloja  koskeva  metsätyyppien  

erottelu on ollut usein  ohjeena.  Yleisimmin käytetty  on tällaisista  met  

sänhoidontarkastaja  W.  Lindholmin Rovaniemen hoitoalueen metsänhoi  

dontarkastuksen yhteydessä  laatima luokitus,  jota  on  sovellettu,  joko  sinänsä 

tai jonkunverran  muutettuna,  myöskin  lin, Luiron,  Sodankylän  ja osittain  

Kitkan hoitoalueiden metsiin. Kasvullisuusluokat ovat siinä seuraavat: 

I puhtaat  jäkäläkankaat, 

II varpu-jäkäläkankaat sekä  

111 sammal- ja marjanvarsikankaat. 

Viimemainituista, joihin kuusimetsät  suurimmaksi osaksi  kuuluvat,  tekee  Lind  

holm seuraavan kuvauksen:  

»Ryhmä käsittää  oikeastaan suuren joukon luonnontieteellisesti erotettavia 

kasvupaikka-tyyppejä.  Ne  muodostavat kuitenkin useassa  tapauksessa yhtenäisen 

eri kehitysasteilla  olevan sarjan, jossa maata peittävä kasvillisuus vaihtelee puulajin 

ja  kehitysasteen  mukaan.  Tätä seikkaa silmällä  pitäen  on tyyppi erotettu kolmeen 

alamuotoon, nimittäin:  

a)  Alkuperäiset, enimmäkseen  mäntyä  ja  koivua  kasvavat  kangasmaat.*)  

*)  Tätä tyyppiä nimittää  Lindholm eräässä  toisessa  kohdassa  nimellä Hypnum- 

Vaccinium-kangas. Lindholmin luokittelu  on  hyvin läheinen  ruotsalaisen Lund  

strömin  metsien ryhmittelylle.  Vert. A. N. Lundström, Frän  svenska  barrskogar.  

Förklaringar  och bilder tili sägverks-  och trävaruexprotföreningens utställning i  
Stockholm. Stockholm, 1897. 
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Multakerros  on hyvästi  lahonnut, ohuenlainen, kasvipeitteenä puolukanvarret, sekä  

sen alla enemmän  tai vähemmän tuuhea sammalpeite, jonka pääasiassa muodostavat 

Hylocomium ja Hypnum-lajit. Sikäli  kun  kuusta  alkaa esiintyä,  sekä  myöskin  koivu  

metsissä, ovat mustikanvarret edustettuina.  

Tyyppi esiintyy  runsaanlaisesti  etenkin  hoitoalueen  eteläosan  matalammilla  

murtosoramailla,  sekä  pohjoisosassakin vaarojen alemmilla  rinteillä  ja kangassaarilla.  

Puiden lisäkasvu on hyvä. 
*
 

b) Sammaltuneet  (sekundääriset) kankaat. Humuskerros on vahvempi, 

sammalpeite tuuheampi (edellämainittujen ohella runsaasti  Dicranum, Polytrichum  

y. m. kosteamman maan sammalia), ja varpukasveista saavat mustikanvarret etu  

sijan. Puulajina esiintyy  kuusi  männyn sijalle  tunkeutuvana  ja sekametsiköitäkin 

löytyy vähässä  määrin. Kuusi nuorentuu  ja kasvaa hyvin;  männyn nuorentuminen 

voi tapahtua ainoastaan  erikoisten  toimenpiteiden avulla.  Tällaisena on ennen kaikkea  

polttamista suositeltava,  jonka kautta maa saadaan  takaisin alkuperäiseen tilaansa. 

c)  Soistuneet  (degenereeratut) maat, ovat kehityksessä  pisimmälle joutu  

neita, miltei  yksinomaa kuusta  kasvavia  kosteita  maita. Humuskerros on vahva, 

sammalpeitteessä valtaavat valkosammal-lajit  yhä enemmän  sijaa. Kuusen kasvu  

on huononlainen; männyn nuorentuminen  ei käy  päinsä. Tyyppi esiintyy  suo-  ja pu  

ronvarsisaarekkeissa, mutta myöskin  paikoitellen korkeampien maiden rinteillä. Eni  

ten on  sitä hoitoalueen eteläosissa.» 

lin  hoitoalueen metsänhoidontarkastuksen yhteydessä  erotti Lind  

holm eräitä metsätyyppejä,  jotka  Pohjois-Suomen  kuusimetsien yhtey  

dessä voidaan mainita. Nämä ovat:  

alava kanervikkokangas 1. palanut Ledum-kangas, sammaltunut  kuusikkokangas  1. Le  

dum-mustikkakangas sekä  soistunut  kuusikkokangas. Kaksi  viimemainittua ovat  hyvin 

läheisiä  edellisen jaotuksen 111 b  ja 111 c  kanssa.  

Kuten Lindholmin metsätyyppiluokittelusta  selviää,  pitää  hän n.  s. 

sammaltuneita kankaita (111  b) väliasteena n.  s.  alkuperäisten  ja soistu  

neiden kankaiden välillä. Sodankylän  hoitoalueen talouskirjoissa  käyte  

täänkin (E.  Lilius)  tälle  nimitystä »vesittymistilassa  olevat kankaat»,  joka  

viittaa siihen, että tähän luokkaan ainakin tässä hoitoalueessa on voitu 

lukea sellaisiakin  maita, jotka  kuuluisivat  paremmin  luokkaan 111  c  (Lilius:  

»vesittyneet  kankaat»).  

Kuusamon hoitoalueessa metsänhoidontarkastusta toimittaessaan 

käytti  metsänhoidontarkastaja  N.  Thome seuraavaa  alkuperäisestä  täyden  

nettyä  kasvullisuusluokkajakoa:  

I a. Kuiva jäkäläkangas.  

Ib. » kanervakangas. 
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II a. Tuore  kangas, joka kuuluu puolukkakankaiden tyyppiin.  

II b. Tuore  kangas, joka kuuluu  mustikkakankaiden  tyyppiin. 

II c. Tuore kangas,  jolla soistuminen jo ainakin  paikoin on hyvässä  alussa.  

111. Alava  kangas,  s.  o.  soistunut,  vahvan  Sphagnum-sammalkerroksen peittämä kangas.  

Maan  itäosan pohjoisimpien  kuusimetsäalueiden  metsätyyppijaotuksesta  

on mainittava fil.  maisteri  K. Airaksisen laatima luokitus, joka on otettu 

Tuntsan hoitoalueen metsätalouskirjoihin.  Katsoen siihen,  ettei  tätä luo  

kitusta  kuitenkaan ole käytetty  tässäkään hoitoalueessa yksityisten  met  

siköiden arvioimisessa,  joskin  talouskirjoissa  mainitaan,  missä  osissa  hoito  

aluetta kukin  tyyppi pääasiassa  esiintyy,  luetellaan seuraavassa  ainoas  

taan tyypit,  tekemättä niiden  tyyppikasvillisuudesta  ja  esiintymistavasta  

tarkempaa  selkoa. (Vert.  s. 61.)  

1. Mustikkakankaat 

a. Puhtaat mustikkakankaat 

b. Mustikka-jäkäläkankaat 

c. Paksusammaleiset kankaat  (kontomaat) 

2. Puolukka-kanerva-jäkäläkankaat 

3. Jäkäläkankaat 

a. Empetrum-jäkäläkankaat 

b.  Puhtaat  jäkäläkankaat 

4. Keromaat 1) 

Suurempaa  yhdenmukaisuutta  tuli valtion metsien  metsätyyppiluo  

kitukseen vuodesta 1914 lähtien,  kun  Metsähallituksen mainittuna vuonna  

metsänhoidontarkastustöitä varten laatimiin uusiin ohjeisiin  otettiin  luet  

telo niistä metsätyypeistä,  jotka näiden töiden yhteydessä  olivat  toisis  

taan erotettavat. Kuten seuraavasta luettelosta helposti  huomaa,  ei  luo  

kituksessa  ole  välttämättä käytettävä  muita kuin  suurempia  tyyppiryhmiä.  

Tähän asti  saavutettu kokemus  onkin osoittanut,  että useampien  tyyppien  

erottaminen olisi  useissa tapauksissa  voinut aiheuttaa vaikeuksia ja se  

kaannuksia. 

Tasankomailla  ja rinteillä  tavattavia, harvakseen  kuusta  tai  koivua  kasvavia,  

soistuneita  ja mättäisiä  maita. Pintakasvillisuus:  Polytrichum-peite  yhtämittainen,  

Hylocomium Schreberi  muutamilla mättäillä, Dicranum ja Sphagnum siellä täällä kuo  

pissa,  variksenmarjaa runsaasti, samoin  mustikkaa,  puolukkaa ja vaivaiskoivua;  vä  

hemmän  on Carex  globularista, muurainta  ia heinälajeja. 
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Mainittu metsätyyppiluokittelu  on seuraava:  

1. Lehtomaat  (Lh). Lihavimmat metsämaat. Sammalta  suhteellisesti  vähän, 

enimmäkseen pieniä lehtosammalia  (Hypnum, Mnium, y. m.). Varpukasveista voi  

olla  vähän mustikkaa. Ruohoja  runsaasti,  etenkin  ohutlehtisiä  varjoruohoja (Oxalis,  

saniaisia, y. m.). Metsää  muodostavina puina: kuusi,  koivu,  haapa, harmaa- tai  

tervaleppä; jaloja puulajeja tavataan  usein, samaten  joukko pensaita (heisipensas,  

näsiä,  vaarain,  kuusama, y. m.). Tähän kuuluvat  valtionmailla rehevimmät  saniais  

rikkaat  laaksolehdot Etelä-  ja Keski-Suomessa. (Harvinainen Pohjois-Suomessa ja 

Lapissa.)  

2. Tuoreet  kankaat (Tk). Tavalliset, n.  s. kaskeamiskelpöiset eli varsinaiset 

kuusimaat,  tyypillisimmin  murtosoramaita. Sammalkasvillisuus kutakuinkin yhtä  

mittainen, mutta ei  varsin  vahva, käsittäen  n. s. seinäsammalta  (Hylocomium, Dicra  

num, Ptilium). Mustikka  yleensä runsaanlainen, mänty- ja koivumetsissä rinnalla  

usein  puolukkaakin.  Ruohoja ja  heiniä on verraten  vähän  paitsi  nuorennusaloilla ja 

kaskiahoilla.  Metsää  muodostavina puulajeina esiintyvät  kaikki  tavalliset metsäpuut 

(mänty,  kuusi,  koivu,  harmaaleppä), jaloja puulajeja vain  poikkeustapauksissa,  pen  

saita  sangen vähän. Erittäin  yleisiä Etelä-  ja Keski-Suomessa, vähemmässä  mää  

rässä  tavataan  niitä  jokivarsilla  vielä Lapissa.  

3.  Paksusarnmaleiset kankaat  (Ps). Tuoreita kankaita  ensimäisellä  soistumis  

asteellaan. Turvemainen multakerros  tavallisesti useita senttimetrejä vahva.  Seinä  

sammalkasvillisuus  rehevä, seassa  vaihtelevat  määrät  karhunsammalta  ja tavallisesti  

vähän  valkosammalta.  Mustikkavarvusto yleensä vallitseva, seassa  enemmän  tai 

vähemmän  puolukkaa, välistä suopursuakin (Ledum palustre).  Metsäkorte  (Equise  

tum silvaticum)  ja punatyvinen sara  (Carex globularis) jokseenkin yleisiä. Metsä taval  

lisimmin sekametsää, jossa kituva  kuusi  pyrkii  valtaan. Tavallisesti  murtosoramailla 

esiintyviä  n.  s.  »taantuneita maita». Tavataan  etupäässä Lapissa  ja Pohjois-Suomessa, 

osittain vielä  Suomenselälläkin  asti etelässä.  

4. Kuivat  kankaat (Kk). Mäntymaita, tyypillisimmin hiekka-  tai  sorahiekka  

pohjalla. Maata  peittävänä kasvillisuutena esiintyvät  yleensä kanerva  ja jäkälä  (vä  

hemmässä  määrässä  seinäsammal) sekä etupäässä Pohjois-Lapissa näiden  lisäksi va  

riksenmarja. Kanervan rinnalla on puolukka  (keski-ikäisissä  metsissä)  vallitsevana. 

Jakaantuvat kanerva-  ja jäkäläkankaisiin,  joista viimemainitut esiintyvät  kaikkein  

laihimmilla  ja kuivimmilla paikoilla.  Mänty ainoa  kelvollista metsää muodostava  

puulaji, joskin kituvaa  kuusta  ja koivua voi esiintyä. Yleisiä yli  koko  Suomen.  

Kuiviin kankaisiin  liittyvät  tavallisesti harjumailla esiintyvät vartevampaa 

mäntyä kasvavat  puolukkakankaat (Pk).  Sammalkasvillisuus yhtämittaista seinäsam  

malta. Varpukasvillisuus  runsas, käsittäen  varsinkin puolukkaa. Kuusirikkaaminilla 

paikoilla  sen ohella  myös usein  koko joukon mustikkaa. Ruohoja ja  heiniä vähän.   

Mänty  tavallisesti valtapuuna, toisinaan  kuusi.  Pensaista tavataan yleisimmin  vain 
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kataja. Yleisiä yli koko Suomen. Mikäli puolukkakankaita runsaammin esiintyy  

hoitoalueessa, erotettakoon ne kuivista kankaista eri metsätyypiksi.  

5.  Hyväkasvuiset  korvet  ja korventapaiset maat (Ki)  (lehtokorvet,  kangaskorvet  

ja  varsinaiset  korvet).  

6.  Hyväkasvuiset  rämeentapaiset maat  (Ri)  (kangasrämeet ja mustikkarämeet).  

Jo tätä ennen oli  Cajander  laatinut Lapin  metsätyypeistä  yksityiskoh  

taisen luokittelun 1 ),  mutta sitä  ei kuitenkaan ole metsänhoidontarkastuk  

sissa käytetty.  V. 1917 julkaisi  hän koko  maata koskevan  metsätyyppi  

luokittelun,  joka  siitä  huolimatta, ettei  sitä  ole sellaisenaan näissä töissä 

seurattu, kuitenkin on monessa  suhteessa selventänyt  Pohjois-Suomen  

metsätyyppi-kysymystä  ja varmentanut siten m.  m. edellämainittua Metsä  

hallituksen luokittelua. Seuraavassa luetellaan näistä Cajanderin  metsä  

tyypeistä  ne, jotka  Pohjois-Suomen  kuusimetsissä taikka  niiden yhtey  

dessä voivat  tulla  kysymykseen.  Kun tyyppiselostukset  ovat  täydelli  

sinä julaistut  Metsätaloudellisen Aikakauskirjan  laajemmassa  painoksessa  

vuodelta 1917 (vihko  6—7, s. 303—),  otetaan vähemmän tärkeät niistä  

tähän lyhennettyinä.  

I. Lehtometsät 

7. Geranium-  ja Dryop  t e  r  i  s-1  ehd  o t (Geranium -  ja Dryopteris  

tyypit,  GT ja  DT). Pohjois-Suomen ja Lapin  tuoreilla, lihavilla rinteillä  ja lihavissa  

laaksoissa,  varsinkin  kalkkipitoisella  maaperällä tavattavia, lehtometsien  ja tuoreiden  

kangasmetsien rajalla olevia metsiä, jotka biologisesti  ehkä  ovat kernaammin luetta  

vat edellisiin. Geranium-lehdot, joille varsinkin Geranium silvaticum on tunnusmer  

killinen,  esiintyvät etenkin rinnemaalla  ja ovat hieman  kuivempia maaperältään kuin  

Dryopteris-lehdot,  joille on tunnusmerkillisenä, monesti  hyvinkin vallitsevana esiin  

tyvä  Phegopteris dryopteris,  ja jotka  tavataan  varsinkin  alangoissa ja laaksoissa. Varpu  

kasveista  esiintyy  mustikka  usein  (ei kuitenkaan tyypillisimmissä).  Pensaista  tava  

taan  katajan ohella, joka  ei ole  runsas,  koko  usein  Rubus idceus, Ribes rubrum (glabel  

lum),  Daphne, Prunus  padus ynnä erinäisiä Sa/f'x-lajeja. Ruohoista ovat huomatta  

vimpia, Geraniumia ja Dryopterista  lukuunottamatta, Equisetum silvaticum,  Majanthe  

mum,  Paris,  Epilobium angustijolium, Uimaria  pentapetala, Rubus saxatilis,  Angelica 

silvestris,  Pyrola  uniflora, P. minor, P. rotundifolia, P. secunda, Trientalis, Melampy- 

l ) Painettuna V. T. Aaltosen teoksessa: Kangasmetsien luonnollisesta uudistu  
misesta Suomen  Lapissa  I, s. 27—. Metsätieteellisen koelaitoksen  Julkaisuja, 1. 
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rum silvaticum,  Linncea  borealis,  Solidago virgaurea, Cirsium heterophyllum ; harvem  

min  tavataan Actcea ehrythrocarpa  y.  m.; heinistä ovat tärkeimpi; Melica nutans, 

Milium  effusum,  Poa  nemoralis, Hierochloe  borealis,  Luzula  pilosa j .  m. Geranium  

ja Dryopteris-lehdot ovat  Pohjois-Suomessa hyvin levinneitä, ai  ia  tunturitienoille 

asti. Alaltaan  ovat ne kuitenkin  yleensä varsin pieniä. Metsänkasvultaan ne tuskin 

ovat edes täydelleen Oxalis-mustikkatyypin  veroisia.  

II. Tuoreet kangasmetsät  

1. Lehtomaiset tuoreet  kangasmetsät  (Oxalis-Myrtillus-tyyppi,  

OMT). Väliaste tuoreista kangasmetsistä  lehtometsiin. Sammalkasvillisuus runsaampaa 

kuin lehtometsissä,  mutta ei niin  runsasta  kuin  varsinaisilla tuoreilla kankailla;-  pää  

sammalina esiintyvät  Hylocomium proliferum ja  H.  parietinum, Dicranum scoparium 

ja D. undulatum ynnä eräät  muut  11. s. seinäsammalet. Jäkäliä  on aivan vähän  (Pel  

tidea y. m.). Mustikkaa  on  melkoisen paljon, puolukkaa usein jonkun verran seassa.  

Pääpuulajeja ovat  kuusi,  mänty, koivu ja harmaaleppä, sekapuuna on haapa yleinen 

ja paikoin  pienemmillä aloilla  valtapuunakin esiintyvä.  Pihlaja on yleinen, koko  ylei  

nen on raita.  

2. Varsinaiset  tuoreet kangasmetsät ( Myrtillus-tyyppi,  MT). 

Sammalkasvillisuus  enemmän  tai vähemmän  yhtämittaista, käsittäen  Hvlocomium  

ja Dicranum-lajeja,  Ptilium crista castrensiksen  ynnä usein jonkun verran  karhunsam  

malta. Monesti on vähän  jäkälää (Peltidea aphtosa, Cladinoja y.  m.)  seassa. Vallitse  

vina  puulajeina ovat »tavalliset»  puulajit;  jaloja puulajeja on vain  poikkeustapauk  

sissa. Pensaista  on kataja monin seuduin  yleinen;  mutta pensaista ei  ole  paljon puhet  

takaan. Ruohoja ja heiniä on verrattain  vähän; tärkeimmät lajit  ovat  ruohoista: Ma  

janthemum bifolium, Convallaria majalis,  Rubus saxatilis,  Trientalis europcea, Melam  

pyrum pratense,  M. silvaticum,  Linnaa borealis ja Solidago virgaurea sekä heinistä: 

Calamagrostis  arundinacea, Aira  flexuosa ja Luzula pilosa. Tuoreet  kangasmetsät  

ovat erittäin yleisiä Suomen  koko  eteläpuoliskossa, ja vielä  Pohjois-Suomen etelä  

osissa  ovat  ne  yleisiä,  mutta  tulevat  ne  napapiirin pohjoispuolella yhä harvinaisemmiksi. 

Niitä  tavataan  kuitenkin  poikkeustapauksissa  vielä  Pallastunturin  seuduillakin.  Poh  

jois-Suomessa ne esiintyvät  etenkin  kalkkiperäisellä  maalla. 

Rehevänpuoleisissa mustikkametsissä on Phegopteris dryopteris koko runsas  

(DMT). Sellaiset liittyvät  Dryopteris-lehtoihin. Lievästi soistuneilla paikoilla  tava  

taan  melkoisen paljon karhunsammalta  (PMT). 

3. Paksu- eli vahvasammaleiset  tuoreet  kangasmetsät 

(HMT). 1 ) Etupäässä vaarojen ja tunturien loivilla rinteillä,  etenkin  pohjoisrinteillä,  

*) Kuvaus  »Metsänhoidon  perusteiden» I osan  siv.  453—454 kohdistuu seuraavaan 

tyyppiin.  
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useimmiten  murtosoramaalla  tavattavia tuoreita kankaita,  joilla on huomattavana  

tuuhea, pääasiallisesti  Hylocomium parietinumin ja H. proliferumin muodostama, 

paksuhko, yhtämittainen sammalpeite.  Jäkälistä  tavataan  etupäässä vain lehtijäkäliä  

(Peltidea,  Nephroma). Heiniä  on  sangen  vähän:  Aira  flexuosa ja  Luzula pilosa,  ja  ruo  

hojakin on sangen niukasti: Melampyrum pratense, M. silvaticum,  Pedicularis  lappo  

nica, Linncea  borealis,  Solidago virgaurea y. m. Varvuista on  mustikkaa  usein  hyvin  

runsaasti;  sen rinnalla esiintyvät  puolukka, Empetrum nigrum, Myrtillus  uliginosa, 

toisinaan joku  muukin. Metsä käsittää yleensä harvahkoa  /co/vunsekaista kuusikkoa;  

kuuset  ovat  syvälle  oksaisia,  latvus useinkin  alhaalta verrattain  leveä, mutta yläosas  

saan hyvinkin  kapea ja usein kuivaoksainen sekä  naavarikas.  Yksityisiä  mäntyjä tava  

taan  kuusten  seassa. Mullaskerros turvemaista, mutta kulojen jäliltä hyvin  ohutta. 

Tyypillisimmät paksusammaleiset kangasmetsät esiintyvät  Kuusamossa, Itä-Pudas  

järvellä, Pohjois-Taivalkoskella,  Kuolajärvellä ja  suurissa  osissa  Sodankylää.  Myös  

kin  Kivalovuoristossa on niitä yleisesti.  Muonion  puolella on niitä  suhteellisesti  vähän.  

Eteläänpäin on niitä, joskaan  ei  aivan  tyypillisinä,  vielä  Suomenseiällä  (Rautavaara 

y. m.). Paksusammaleisten kangasmetsien varma erottaminen mustikkametsistä vaa  

tii  sangen  tarkkaa silmää. 

4. Lievästi  soistuneet  paksusammaleiset tuoreet kan  

gasmetsät (PHMT). Ovat hyvin edellisten kaltaisia,  mutta ovat selvästi,  joskin 

1 evästi, soistuneita; m.  m. on niissä koko  runsaasti  karhunsammalta ja tavallisesti vä  

hän  rahkasammaltakin  (Sphagnum). Juolukkaa on runsaammin  kuin  edellisessä  tyy  

pissä  ja suopursuakin tavataan  melko  yleisesti.  Ruohoista ja  heinistä ovat  jokseenkin 

tunnusmerkillisiä Carex globularis ja Equisetum silvaticum,  jotka eivät kuitenkaan 

yleensä  ole  runsaita.  Metsänkasvu  on hieman  kehnompaa kuin  edellisessä tyypissä.  

Tavattavana  samoilla alueilla kuin  edellistä,  mutta on  se sitä  paljoa yleisempi m. m. 

Kemijärven ja Kuolajärven rajavaaroilla, Sodankylässä (Moskuvaara)  ja Kittilässä 

{Pomokaira).  

III. Kaivat  kangasmetsät  

A. Kuivanpuoleiset metsät  

1. Puolukkametsät  (Vaccinium-tyyppi,  VT).  Sammalkasvillisuus  yhtä  

jaksoista. Pääsammalena  on Hylocomium parietinum,  jonka seurassa  H. proliferum 

on yleinen;  yleisiä ovat  myöskin  Dicranum  undulatum  ja  Ptilium  crista  castrensis,  vä  

hemmän  yleisiä  Dicranum  scoparium y. m. Peltidea aphtosa on yleinen, mutta Cladina  

lajeja tavataan mainittavassa  määrässä  vain valoisilla kohdilla, etenkin  nuorennus  

aloilla.  Vallitseva puulaji on mänty,  usein tavataan  sentään  pääpuina koivua  ja kuus  
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takin, vieläpä pikkualoiila  kituvaa haapaakin. Harmaaleppä esiintyy  pensasmaisena, 

pihlajasta on enimmäkseen  vain alkuja.  

2. Kuivanpuoleiset mustikkakankaat (Empetrum-Myrtillus  

tyyppi,  EMT;. Sammalkasvillisuus  jokseenkin kuten edellisessä  tyypissä  ja pääasiassa 

samoja lajeja käsittävä (Hylocomium parietinum, H. proliferum, Dicranum  undulaturn, 

D. scoparium). Jäkäliä,  Peltidea  aphtosaa ja  Nephrona arcticumia  lukuunottamatta, 

on etupäässä aukeiksi  hakatuilla aloilla  (Cladinoja, Cladonioita), toisinaan koko  pal  

jonkin. Varvuista on mustikka  kutakuinkin  runsas, mutta esiintyy  sen  seurassa  aina  

runsaanlaisesti  Empetrum nigrumia,  jonka kautta tämä  tyyppi eroaa varsinaisesta  

mustikkatyypistä;  usein on seassa  myös puolukkaa  sekä vähemmässä  määrässä  juo  

lukkaa,  suopursua y. m. Ruohoja ja heiniä  on hyvin vähän: Aira  flexuosa,  Festuca  

ovina,  Melampyrum pratense, Linncea  borealis  ja  Solidago  virgaurea.  Vallitsevana met  

sänä  on yleensä mäntymetsä,  jonka kasvu  kuitenkin on koko joukon huonompaa kuin  

puolukkatyypissä.  Koivua on  melkein  aina seassa,  vieläpä usein  koko runsaastikin;  

kulon  jäliltä on koivu  usein tullut  valtapuuksikin. Kuusta  ilmaantuu melkein  aina 

sekaan. Pihlajan alkua  on yleisesti. Pohjois-Suomessa laajalti levinnyt.  

B. Varsinaiset  kuivat  kankaat  

1. Kanervametsät (Calluna-tyyppi,  CT).  Metsän  varjokkaisuuden sekä  

maan hyvyyden mukaan  on milloin sammal-,  milloin  jäkäläkasvillisuus  vallitsevampi.  

Tärkeimmät  lajit ovat Hylocomium  parietinum, Cladina  rangiferina ja Cl. silvatica  

sekä  niiden  rinnalla Ptilium  crista  castrensis,  Dicranum undulaturn, D. scopariumt  

Polytrichum  juniperinum, Cetraria islandica,  Cladonia cornuta, Cl.  deformis y.  m. Varpu  

kasvillisuus  on runsasta,  kanervan  muodostamaa; metsän  keski-ikäisenä  ollessa tiheim  

millään on kuitenkin puolukka  toisinaan runsaampi. 

2. Mustikkajäkäläkankaat (Myrtillus-Cladina-  tyyppi,  MC  IT).  Eroa  

vat Empetrum-Myrtillus-metsistä  suuremman kuivuutensa  johdosta, josta  kuivuu  

desta  on seurauksena, että jäkälä on hyvin  runsas  (Cladina  silvatica, Cl.  alpestris, Cl.  

rangiferina, Cl.  uncialis,  Cladonioita, Cetrarica islandica,  Nephroma arcticum,  Peltidea 

aphtosa y.  m.). Sammalta  on koko  joukon, mutta paljon  vähemmän  kuin  jäkälää: 

Hylocomium  parietinum, Dicranum-lajeja y.  m. Varvuista on  yleensä mustikka  run  

sain,  mutta variksenmarjaakin  ja puolukkaa  on koko  runsaasti,  edellistä  toisinaan  run  

saamminkin  kuin  mustikkaa. Ruohoja ja heiniä  on  hyvin  vähän  (Aira flexuosa,  Linncea, 

Solidago y. m.). Vallitsevana puulajina on yleensä mänty,  usein  kulojen jälkeen myös 

koivu, seassa on usein  kituvaa  kuustakin. Varsinkin  Pohjois-Suomen pohjois  

osissa  yleisiä.  

Variksenmarjametsät (Empetrum-tyyppi, ET), vrt. »Metsänhoidon  

perusteet» I,  siv.  457, voidaan  paraiten lukea  laki- ja tunturimetsiin. 
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IV. Kasvulliset  rämeet 

Näihin  voidaan lukea rääseiköt (»Metsänhoidon perusteet» 1, siv. 470), varsi  

naiset kangasrämeet (siv.  470), vesikangasrämeet (siv.  471) ja rahkaiset vesikangas  

rämeet  (siv.  471) ynnä mustikkarämeet (siv.  471). 

V. Kasvulliset  korvet  

Niihin  voidaan  lukea  lehtokorvet (siv.  474), kangaskorvet  (siv.  474), varsinaiset 

korvet  (siv.  474) sekä  ruoho-  ja heinäkorvista  (siv.  475) kuivemmanpuoleiset. 

Tätä Cajanderin  metsätyyppijakoa  on  tässäkin tutkimuksessa käy  

tetty. Katsoen kuitenkin siihen,  että  erittäinkin  n.  s.  paksusammaleis  

ten tuoreiden kangasmetsien  yhteydessä,  jotka muodostavat tyypillisim  

pien ja laajimpien kuusimetsäalueiden valtaosan,  tavataan useita  niistä  

poikkeavia  muotoja,  joilla  m. m. metsänuudistukseen nähden on eroa  

vaisuuksia,  on tätä luokitusta täydennetty  seuraavilla metsätyypeillä  ja 

metsätyyppien  läheisillä muodoilla. Näiden selvittelyn,  erittäinkin  kas  

vitieteellisessä suhteessa, on suorittanut fil.  maisteri  Viljo  Kujala,  joka  

kesällä 1919 on ollut  tutkimusmatkoilla mukana.  

I. Lehtometsät 

Mulgedium alpinum-lehdot (MaT). Tavataan kuusialueiden  kaikkien  viljavim  

milla  rinteillä. Kasvillisuus erinomaisen lajirikasta;  lajit,  lukuunottamatta  Mulge  

dium alpinumia, kuitenkin  pääasiassa samoja kuin  Cajanderin Geranium-Dyopteris  

iehdoissa.  

II. Tuoreet kangasmetsät  

Paksusammaleisista tuoreista kangasmetsistä tavataan suotuisammilla kasvu  

paikoilla (ja varsinkin etelämpänä) erilaisia  muunnoksia, joilla tunnusmerkillisinä 

kasveina  ovat  erittäinkin  Ptilium crista castrensis,  Hylocomium triquetrum [tTMajan  

themum bifolium, samalla kuin  variksenmarja käy  harvinaisemmaksi. x ) Nämä  liitty  

vät  hyvin  läheisesti  mustikkatyyppiin.  Läheisiä niinhyvin paksusammaleisille  kangas  

x )  Näitä  hyvin  lähellä on Lakarin  erottama  mustikka-paksusammaltyyppi.  O. J. 

Lakari, Tutkimuksia  kuusen  ja männyn kasvusuhteista  Pohjois-Suomen paksusammal  

metsissä, s. 20. Metsätieteellisen  koelaitoksen  Julkaisuja, 2. 
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metsille  kuin  mustikkatyypin metsille  ovat myöskin,  usein  puolittain lehtomaiset, 

Geranium ja Phegopteris dryopteris rikkaat  metsätyypit,  joista parhaat voidaan lukea  

Cajanderin tyyppeihin QT ja DT,  huonommat tyyppiin DMT. 

Kulojen  ja kaskeamisen vaikutuksesta  syntyy  paksusammaleisesta tuoreesta  

kangasmetsästä verrattain pitkäksi  aikaa n. k. ruohorikas  paksusammaleinen tuore  

kangasmetsä,  jossa kuusen ohella  on tavallisesti verrattain runsaasti  mäntyä ja koivua;  

usein voi  koivu  olla valtapuunakin. Jäkäliä  on  kohtalaisen  runsaasti.  Ruohot pää  

asiassa  samoja  kuin  seuraavalla tyypillä,  mutta  esiintyvät  runsaammin.  Sellaisten  

lajien kuin  Agrostis  vulgaris,  A. borealis,  Carex  Personii,  Euphrasia, Antennaria  ja Pilo  

sella  olemassaolo todistaa tämän  tyypin olevan kultuurin seuraus.  

III. Kuivat  kangasmetsät  

A. Kuivanpuoleiset metsät 

E m p  e t  r  ti  m-M yrtillus-tyyppi  (EMT). Cajanderin erottaman  tyypillisen  

EMT ohella  tavataan tutkimusalueella seuraava muoto.  

Puista on  toisinaan mänty, toisinaan  kuusi  vallitsevana; samoin voi koivua  olla  

runsaasti.  Paitsi vaatimattomia  heiniä  (Aira flexuosa ja Luzola  pilosa)  sekä ruohoja 

Lycopodium annoiinum, L. clavatum,  L. complanatum,  Solidago virgaurea y.  m.  tava  

taan  Epilobium angustifolium, Antennaria  dioica, Hieracium  umbellatum  y. m. Muoto  

onkin  usein  kultuurireuraus, kuten  viimemainitut kasvitkin  osoittavat. Varvuista 

on kanervaa  verrattain paljon (4—6), mustikkaa  on runsaasti,  ja tuntuvasti  enemmän  

kuin  variksenmarjaa. 

B. Varsinaiset kuivat  kankaat  

Ca  11 u n a-E  mpe  t r u  m-t yyp  p  i  (CET). Useimmiten  tavataan tyyppi 

kuloalueilla, joten on hyvin  otaksuttavaa, että sekin  on usein  kulojen seuraus.  Puista  

on aina  mänty vallitsevana; kuusta  ja koivua  on sekapuuna. Jäkäliä kohtalaisen run  

saasti. Hylocomium-peite ohuenlainen.  Heinät  ja ruohot  pääasiassa samoja kuin  edel  

lisellä.  Varvuista on kanervaa  runsaasti  (7—8), puolukka  jokseenkin  runsas,  samoin  

variksenmarja, mustikkaa  niukasti  tai kohtalaisen runsaasti.  

Empetru m-C  lad  i  n a-t yyp p  i  (ECIT). Metsät mäntymetsiä. Kasvi  

peitteenä  etupäässä jäkälä,  sammalia  vain  hajallisina laikkuina.  Varvuista on varik  

senmarjaa ja  puolukkaa jotakuinkin runsaasti,  sianpuolalaikkuja samoin. Tavataan 

kuusialueiden yhteydessä ainoastaan hyvin harvoin, Lapissa kuitenkin yleisemmin. 

Mitä kuusikkoalueiden suotyyppeihin  tulee,  on niissäkin mikäli  niitä 

on tämän tutkimuksen yhteydessä  tarkemmin kosketeltu seurattu 
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Cajanderin  jakoa.*) Kuusamon,  Taivalkosken,  Pudasjärven,  Suomussal  

men, Puolangan,  Ristijärven,  Sotkamon ja Rautavaaran kuusialueiden 

suotyyppien  suhteellista esiintymistä  n.  s.  linja-arvioimisen  avulla tutkit  

taessa (s.  32),  on erotettu seuraavat tyypit,  jotka vastaavat Cajanderin  

tyyppejä  luettelossa lähemmin mainittavalla tavalla.  

1. Maadunta nevat  (Cajander,  Studien iiber die Moore Finnlands, s. 92;  

Cajander, Metsähallinnon suonkuivaustöissä käytetyt  suotyypit,  s. 1 2).  

2. Maadunt  ale  t  o t (Ci  s. 129, Cu  s. 5). Esiintyy  varsinkin  alatyyppinä 

»  Obervvachsungsmoore».  

Jängät. Tyyppiryhmän on lyhyesti määritellyt  Auer. 3) Lähinnä  vastaavat  

ne Cajanderin kalvakoita ja rimpimäisiä nevoja (Ci s. 108, Cu  s. 3).  

3. Carexrostratajänkä. Liittyy  läheisesti seuraavaan ja Cajanderin  

»Seggenrimpimooreihin» (Ci s. 119). 

4. Car e  x filif  orm i s jänkä, Cu s.  3; C. filif  orm i s neva (Ci s. 

112). On osittain voinut kuulua  myöskin  C. filijormis  rimpinevoihin (Cii  s. 4).  

5. Carex  limosa jänkä. Liittyy  läheisesti Cajanderin C. lim  os  a  

rimpinevoihin (Cii  s. 4, Ci  s. 119). 

6. Eriophorum vaginatum jänkä. Vastaa  lähinnä Cajanderin  

E. vaginatumnevoja  (Ci  s. 104). 

7. Moliniajänkä (Cu s. 4), Molinia  rimpineva (Ci s. 117). 

8.  Scirpus caespitosus jänkä (Cn s.  3)  Kalvakka S. caespitosus  neva  

tai rimpineva  (Ci s. 110, 118). 

9. Eriophorum alpinum jänkä, (Cii s. 4) E. alpinum rimpineva 

(Ci s. 118).  

10. Lyhytkortiset  sarajängät. Vastaavat Cajanderin jälelläolevia 

»Seggen-Rimpi-Moore» ryhmän  tyyppejä.  

11. Rimpijängät. Erittäin  selvästi rimpiin ja sen  välisiin  kuivempiin  

alueihin jakautuneet jängät. Ovat  erilaisia  yhdistelmiä  edellisistä; paikoin kuiten  

kin  esiintyy  varsinaisia ruoppa- ja avovesirimpiä.  

12. Jännej äng ä  t. Eroavat edellisistä  siinä, että kuivemmat alueet  muo  

dostavat  selviä  jänteitä, jotka tavallisesti  ovat jänkämäisiä, harvemmin rämemäisiä.  

13. Betula  nana jänkä. Molinia  ja Carex  filiformis  jänkiin ja mahdolli  

sesti  Cajanderin kalvakkoihin  Carex filijormis nevoihin  liittyvä  tyyppi.  

x ) A. K- Cajander, Studien iiber  die Moore Finnlands. Acta Forestalia Fennica,  
2. Helsinki, 1913.  

2 ) Lyhykäisyyden  vuoksi  käytetään seuraavassa  edelliselle  merkkiä Ci, jälkimäi  
selle  Cu.  

3 ) Väinö  Auer, Ober die  Entstehung-der Stränge  auf den  Torfmooren.  S. 14. 
Acta Forestalia  Fennica, 12. Helsinki,  1920.  
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Jänkäletot vastaavat  mainittuja rimpimäisiä jänkä tyyppejä. Lisäksi  on 

erotettu, Cajanderin jakoa  noudattaen, seuraavat  enemmän  tai vähemmän  tyypilli  

set  suotyypit.  

14. Amblyst  e g  i  u  tn  letot (Ci s. 131).  

15. Pai  udella  letot (Cis.  132).  

16. Hypnum trichoides letot (Ci s. 134).  

17. Jänkärämeet. Yhdistelmiä jängistä  ja rämeistä, samoin jänkä  

lettorämeet jänkäletoista ja rämemättäistä. 

18. Kat a j  a-j  änkärä  m  e e  t. Rämemättäillä katajaa.  Ovat tavallisesti  

lettomaisia. 

19. Isovarpuiset räm  e e  t (Ci s. 155), joista vaivero-  ja suopursurä  

meet ovat yleisimmät.  

20.  Rahkar ä  m e e  t (Ci  s. 160).  

Korpien  ja  nevojen sekä  lettojen väliasteista  on erotettu  seuraavat:  

21.  Nii  11 yvi  11 ako  r  p  i  (Ci  s. 200).  

22.  Pajuvii  t  a k  o r  p  i  (Ci  s. 200).  

23.  Nevak  o  r p  i  (Ci  s. 205).  

24.  Le  11 oko r  p  i (Ci s. 207).  

Useita läheisiä tyyppejä  on edellämainituista kuitenkin yhdistetty  

keskenään arvioimistulosten  lopullisessa  yhteenvedossa.  

Jotta kävisi  selville,  niissä määrässä edellämainittuja  erilaisia  kas  

vullisen metsämaan luokitteluja  on Pohjois-Suomen  valtionmetsissä käy  

tetty laadittaessa niitä metsätalousasiakirjoja,  joita tätä tutkimusta var  

ten on apuna käytetty,  on tutkimusalueen hoitoalueista laadittu seuraava  

luokittelu. Vanhalla luokittelulla tarkoitetaan siinä alkuperäistä  tapaa  

ryhmitellä  kasvulliset  metsämaat kuiviin,  tuoreisiin ja alaviin kankaisiin  

j. n.  e. (s. 11), Metsähallituksen uudella sitävastoin  sitä, joka  esiintyy  

Metsähallituksen ohjeissa  vuodelta 1914. 
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Metsänhoidontarkastuksessa käytettyjen  metsätyyppijaotusten  vaih  

televaisuudesta,  lukuisuudesta,  epätäydellisyydestä  ja epämääräisyydestä  

seuraa, ettei  Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueillakaan tavattavista  metsätyy  

Eri hoitoalueissa on käytetty  seuraavaa metsämaiden luokittelua 

Vanhaa  Lindholmin  N. Thomen  
Metsähallituksen 

uutta 

Inari  (etup.)  Sodankylä Kuusamo  Alakittilä  

Enontekiö Luiro  Etelä-Kemijärvi 

Muonio  Rovaniemi (osa) 

Yläkittilä Kitka (osa)  Muurola  

Kitinen Ii  Kemi 

Ylikemi Simo 

Tuntsa  Etelä-Taivalkoski 

: Salla Sotkamo 

| Etelä-Kemijärvi  Paltamo  

(osa)  

Pohjois-Kemijärvi  

Meltaus 

i Kolari 

Turtola  

Ylitornio 

Ylisimo 

Ranua 
< 

Kitka (osa)  

Pohjois-Taivalkoski  

Puhos  

Pudasjärvi  

Utajärvi 

Puolanka  

Piispajärvi 

Suomussalmi 

Hyrynsalmi  

Vuokki  

Lentiira 

Kuhmo  

Katerma 
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peistä  voida laatia yksityiskohtaista  yhdistelmää.  Jos luokittelun perus  

taksi  otetaan suuremmat tyyppiryhmät,  on tehtävä helpompi, mutta ai  

van  oikeihin  tuloksiin ei  silläkään tavalla päästä.  Usein on kyllä  metsien 

metsiköittäisissä  kuvauksissa  mainittu joitakin  tyypillisiä  kasveja  (useim  

miten varpuja  ja sammalia),  joiden  avulla  voidaan epämääräisiäkin  tyyppi  

nimityksiä  käytettäessä  jotakuinkin  varmasti  päättää,  mihinkä metsä  

tyyppiryhmään  kysymyksessäoleva  metsä kuuluu. Tämä seikka  onkin 

tilastoa  kerätessä otettu huomioon, samaten kuin  paikalliset  olotkin,  joissa  

joko omien  havaintojen  taikka  muualta hankittujen  tietojen  perusteella  

on tiedetty  esiintyvän  pääasiassa  määrättyjä  metsätyyppejä.  Mutta  kai  

kesta  tästä huolimatta on  niinkin väljiin  tyyppiryhmiin  yhdistelyssä,  kuin 

nyt  on käytetty,  virheitä,  joita ei  ole mitenkään voitu poistaa. Tilastoa 

metsätalouskirjojen  perusteella  laadittaessa on nim. seurattu seuraavaa  

ryhmitystä:  

A. kuivat  kangasmetsät,  joihin on myöskin luettu ainakin 

jotakuinkin  kunnollista  metsää kasvavat  louhikkomaat,  mikäli  ne on voitu 

muista maista erottaa;  

B.  kuivanpuoleiset  kangasmetsät;  

C. tuoreet kangas  metsät ja  

D. soistuneet metsät. 

Kun kuusimetsien  pinta-ala-  ja puumäärä-yhdistelmiä  laadittaessa on 

otettu huomioon ainoastaan n. s. kasvulliset metsämaat, s.  o. 

metsätalouteen sellaisenaan kelpaavat  kangasmaat  ja parhaat  soistuvat 

ja soistuneet maat,  ei ryhmään  D ole otettu muita varsinaisia  soita kuin 

kasvulliset  korvet  (korpi  i). *) Kun näitä ei  kuitenkaan useassakaan hoito  

alueessa  ole  huonommista korvista  erotettu,  eikä se  kartanselitysten  perus  

teella ole  ollut  mahdollista,  on mainittujen  metsien  ala liian  pieni  melkein 

kaikissa sellaisissa  hoitoalueissa,  joissa metsänhoidontarkastus on aikai  

semmin toimitettu. Toisaalta on kuitenkin huomioonotettava,  että yhden  

mukaisuuden vuoksi  on Lapin  hoitoalueissa,  joissa  kuusikot ovat yleen  

säkin huonoja,  luettava  tähän pinta-alaan  sellaiset  soistuvat kangasmetsät,  

*)  On varsin  luonnollista, että  käsite kasvullinen  metsämaa  on erittäinkin  näin 

erilaisissa  luontosuhteissa  hyvin epävarma. 
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jotka tuottonsa perusteella  oikeastaan kuuluisivat  kelinokasvuisiin  metsä  

maihin.  

Seuraava taulu osoittaa,  millä tavalla eri luokittelujen  perusteella  

arvioidut maat ovat  yhdistetyt  edellämainittuihin metsätyyppiryhmiin.  

Metsät  

Valtion hoitoalueiden metsänhoidontarkastuskirjoihin  kuuluvissa  kar  

tanselityksissä  ja metsänarviokirjoissa  on  metsien yksityiskohtainen  kuvaus  

tehty  useimmiten metsiköittäin. Tarkoituksena on ollut, että  siihen sisäl  

tyisi  metsikkölaji  ja -muoto, metsikön laajuus,  ikäsuhteet,  tiheys,  korkeus,  

puumäärä  hehtaarilla ja koko  alalla.  

Mitä tulee m et  s  i k  kö  1  a  j  i  i  n,  jonka  määrääminen tämän tutki  

muksen kannalta on ollut tärkeintä, ei senkään kuvaamisesta ole aikai  

semmissa  ohjeissa  annettu tarkempia  määräyksiä. V. 1907 kiertokirjeen  

nojalla  laaditut  metsätalouskirjat  ovatkin  tässä suhteessa usein puutteel  

lisia; ainoastaan verrattain harvoin mainitaan sekametsiköistä,  kuinka  

paljon  prosenteissa  metsikön puumäärästä  taikka maa-alasta eri puulajit  

muodostavat. Useimmiten saa  kuitenkin metsiköittäin  (kuvioittain)  teh  

Luokitus 
Kuivat kangas-  

metsät 

Kuivanpuoleiset 

kangasmetsät  

Tuoreet  kangas-  
metsät 

Soistuneet 

metsät 

Vanha   Kuiva kangas Kuiva-tuore Tuore  kangas,  Korventapainen 

(ja louhikot) kangas,  tarkem-  tuore-alava maa, soistunut 

min selostetut (useimmiten)  kangas y. m. 

maat  (puolukka- 

kankaat y.m.)  

Lindholmin 
..
 I,  I— II, II  II— 1 1Ia, 1 1Ia II Ia (harvoin)  1 1Ib—  IIIc,  IIIc 

(useimmiten) 1 1 Ia— 1 1 Ib, 1 1 Ib, 

II—II Ib 

Thome  n  Ia, Ia—lb, Ib Ib— I Ia, I Ia, I  Ia —  I  lb, I  Ib, lie, Hb—III,  

Ib— lib I Ib— Ile IIc— III,  III 
Metsähallituk- 

.  

sen uusi.... Kk,  (Kk-Pk) (Kk—Pk),  Pk  Pk—Ps,  PS, Ps— Ps—Ki, Ki 

Tk,  Tk,  Lh  
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dystä  selostuksesta  oikean käsityksen  vallitsevasta  puulajista  ja epävar  

moissa  tapauksissa  voidaan apuna käyttää  myöskin  arvopuuluetteloja,  

jotka  usein ovat  laaditut samaa jakoa  noudattaen. Sitäpaitsi  ovat  varsi  

naisten kuusimetsäalueiden metsät siksi tyypillisiä,  että niiden likimää  

räisestä sijoituksesta  on  tehty  selkoa n.  s. yleisessä kertomuksessakin.  

Toisinaan on siinä oleva kuvaus  niin yksityiskohtainen,  että siinä  luetel  

laan kaikki  ne  suuremmat metsiköt  ja kuviot,  jotka  eri  alueisiin  kuuluvat.  

Niissä  hoitoalueissa,  joissa metsänhoidontarkastus on tehty  v. 1914 oh  

jeissa  säädetyllä  tavalla,  on niinhyvin kuusimetsäalueiden kartalle mer  

kitseminen kuin  metsikkölajienkin  yksityiskohtaisempi  luokitteleminen 

ollut suhteellisen helppoa.  Metsikköselitykset  ovat niistä nim. laaditut 

siten,  että  kullekin  puulajille  on varattu oma sarekkeensa,  johon merki  

tään kysymyksessäolevan  puulajin  osuus  prosenteissa  metsikön  koko  puu  

määrästä. 

Siitä  huolimatta,  että Pohjois-Suomen  kuusimetsät  ovat  suurin piir  

tein katsoen  verrattain samanlaisia,  vaihtelee niiden puulajikokoomus  

kuitenkin siksi  paljon,  että se vaikuttaa  niinhyvin  niiden metsänhoidolli  

seen kuin taloudelliseenkin arvoon.  Tyypillisimpiä  ovat puhtaat  kuusi  

metsät,  joissa muita puulajeja  ei  ole ollenkaan taikka  ainoastaan mitättö  

män vähän. Tällaisia metsiä tavataankin tutkimusalueella  paljon.  Ylei  

sin sekotuspuu  näissä  on koivu,  mutta on tavallisesti  sitäkin  siksi  niukasti,  

ettei  sillä  luonnonoloissa kehittyvissä  metsissä  ole  sanottavaa merkitystä.  

Kuta vanhemmaksi metsikkö  tulee,  sitä  enemmän vanha koivu sekotuk  

sesta  häviää, eikä  uusiakaan sanottavasti  tilalle synny. Vasta siinä ta  

pauksessa,  että  koivua ja muita lehtipuita  on vähintään 1/i  metsikön met  

sää  kasvavasta  maa-alasta  (taikka  puumäärästä),  on niillä suurempi  mer  

kitys. Vesojensa  avulla säilyvät  mainitut puulajit  silloin luonnonolois-» 

sakin vielä verrattain kauan,  ja uuden sukupolven  muodostumiseen sie  

mennyksenkin  jälkeen  on suurempi  mahdollisuus kuin edellisessä  tapauk  

sessa. Samalla  on metsien taloudellinen arvo  pienempi,  sillä  näissä  syrjäi  

sissä  seuduissa ei koivulla  ole  suurempia  käyttö-  ja menekkimahdolli  

suuksia.  

Verrattain yleinen  puulaji  kuusimetsissä  on myöskin  mänty. Useim  

missa  tapauksissa  esiintyy  se niissä  ainoastaan vanhoina kituvina  yksi  
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näisinä puina (»ylispuina»,  »jättöpuina»),  joiden metsänhoidollinen merki  

tys on  pieni.  Sitä  mukaa  kuin männyn luku enenee  ja se  on  elinvoimai  

sempi,  on  sillä  niinhyvin metsänhoidon kuin -taloudenkin kannalta suu  

rempi  arvo. Tärkeä on erittäinkin  se  raja,  josta  lähtien mäntyjä  on kuusi  

metsässä niin paljon,  että niistä  voidaan saada esim. lohkottaisessa  siemen  

puuasentohakkauksessa  riittävä siemennys,  taikka ainakin tuntuva apu 

metsänviljelyksille,  tahdottaessa entisen kuusimetsän tilalle hankkia 

mäntyä. Tällaisten metsien varma erottaminen muista kuusimetsistä  on 

ollut metsänarviokirjoissa  tehtyjen  metsikköselitysten  perusteella  usein 

vaikeaa;  kun niissä  ei  aina ilmoiteta eri  puulajien  osuutta metsiköstä,  eikä 

lähemmin tehdä selkoa männyn  elinvoimaisuudesta  ja siemennyskyvystä,  

jääpi  ratkaisu usein riippuvaksi  niistä yleisistä  selostuksista,  joita yleis  

kertomuksissa  on  hoitoalueiden kuusialueista tehty. Omat tutkimusmat  

kat  ja niiden yhteydessä  tehdyt  havainnot ovat  luonnollisesti olleet  suu  

rena  apuna metsikkölajeja  luokiteltaessa.  

Puhtaiden kuusimetsien luokkaan on siten männynsekaisista  kuusi  

metsistä  luettu ne, joissa  mäntyä on metsätalouskirjoista  saatujen tieto  

jen taikka omien havaintojen  perusteella  ollut alle 10 % metsänkasvussa  

olevasta  maa-alasta (joskus  puumäärästä). Jos  mäntyä  on ollut  enemmän, 

ovat  metsät merkityt  männynsekaisten  kuusimetsien luokkaan. Kuta 

parempia  ja  elinvoimaisempia  männyt  ovat  olleet,  sitä  suuremmalla syyllä  

ovat  metsiköt  epävarmoissa tapauksissa  luettavat viimemainittuun ryh  

mään. 

Kuusimetsiin ei  luonnollisesti  voida lukea sellaisia  männyn-  ja kuusen  

sekaisia  metsiköitä,  joissa  kuusi  ei  enää ole  vallitsevana. Maaperä- ja kul  

tuurisyiden  takia tavataan kuusimetsäalueissa ja erittäinkin  niiden raja  

seuduissa tällaisiakin metsiköitä. Niiden erottaminen kartalla seudun 

vallitsevista  kuusimetsistä  ei  ole voinut tulla kysymykseen,  eikä se ole 

ollut  aina tarpeellistakaan  katsoen  siihen,  että  metsikkölaji  usein on väli  

aikainen  kultuuriaste,  joka ainakin luonnonoloissa tulisi  hyvin  läheisesti  

liittymään  tyypillisiin  kuusimetsiin. Kuusimetsäalueiden pinta-ala-  ja 

puumääräluetteloihin  ei  näitä metsiköitä kuitenkaan ole viety  muuta kuin 

poikkeustapauksissa  ja  silloinkin ainoastaan sellaiset,  joissa kuusta on 

jotakuinkin  puolet metsikön metsääkasvavasta alasta (taikka  puumää-  
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rästä).  Syystä  taikka toisesta  metsättömät,  aikaisemmin pääasiassa  kuusta  

kasvaneet metsämaat ovat sitävastoin  yhdistetyt  läheisten kuusialueiden 

alaan. 

Siinä tapauksessa,  että metsässä on kuusen ohella samalla kerralla  

niinhyvin  mäntyä  kuin  koivua,  on edellinen pidetty  määräävänä, jos  tätä 

puulajia  on vähintään 10 %.  

Metsikkölajin  perusteella  ovat  Pohjois-Suomen  kuusimetsät siten ryh  

mitetyt  seuraavaan kolmeen luokkaan: 

I. Puhtaat kuusimetsät,  joissa  kuusen ohella  voi olla  met  

sikön metsää kasvavasta  alasta (taikka  puumäärästä)  korkeintaan 24  % 

(alle  25%) koivua (ja  muita lehtipuita) ja korkeintaan 9% (alle 10%) 

mäntyä,  taikka  mainitut määrät molempia puulajeja  yhdessä.  Tavallisin 

metsikkölaji  on se,  jossa  kuusen  seassa on  koivua  n. S—lo % taikka  mäntyä 

joku yksinäinen  vanha puu siellä  täällä. 

11. Koivunsekaiset kuusimetsät,  joissa kuusen  jou  

kossa  on koivua (ja  muita lehtipuita)  ainakin 25 % metsikön metsääkas  

vavasta alasta (taikka  puumäärästä). Kuusikkoalueiden sisässä  taikka  

reunoilla voivat  lehtipuut  olla satunnaisesti vallitseviakin. Mäntyä  ei  

ole,  taikka  on sitä  korkeintaan niin paljon  kuin  edellisessä metsikkölajissa.  

Metsät  ovat kulojen,  kaskeamisen t.  m. s.  aikaansaamia muunnoksia  

luokasta I. 

111. Männynsekaiset  kuusimetsät,  joissa vallitsevana 

puulajina  kasvavan  kuusen  joukossa  on  useimmiten ± elinvoimaista  mäntyä 

vähintään 10% (tavallisesti  10—20%)  metsikön metsää kasvavasta  alasta 

(joskus  puumäärästä).  Toisinaan on lehtipuitakin  verrattain paljon.  

Kuten julkaisuun  liittyvästä  kartasta  näkyy,  ovat edellämainituista 

kuusimetsälajeista  kartalle  erikseen merkityt ainoastaan luokat I ja 111.  

Syynä  tähän on ollut se,  ettei luokkaan II kuuluvia  alueita ole voitu kar  

tan pienuuden  takia erottaa. Jos koivunsekaiset  kuusikot  ovat kaskea  

misen aiheuttamia,  kuten on  asianlaita erittäinkin  Puolangalla,  Ristijär  

vellä ja  Sotkamossa,  ovat ne tavallisesti  niin pieniä  ja muiden metsikkö  

lajien  sekaan siroteltuja,  että niiden merkitseminen esim.  Maanmittaus  

hallituksen yleiskarttalehdelle  on ollut mahdoton. Samaten ovat laajim  

matkin koivunsekaiset  kuusimetsät verrattain pienellä  alalla  paikassaan.  



29 

Näiden syiden  takia ovat tähän luokkaan kuuluvat  metsät yhdistetyt  

muihin läheisiin kuusialueisiin,  tavallisesti  luokkaan I. Alueiden selos  

tuksissa  sekä  pinta-ala-  ja puumääräyhdistelmissä  ovat  ne  kuitenkin  pide  

tyt muista  erillään,  jos niitä vain on  ollut  vähänkään suuremmassa  mää  

rässä.  

Niissä  omissa  tutkimuksissa  ja linja-arvioimisissa,  joita  tätä julkaisua 

varten  on Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueissa suoritettu,  on  metsikkölaji  

luokitus  ollut  täydellisempi  kuin  edellinen. Luokan Ija  II väliin on ero  

tettu luokka lla  ja luokka 111  on  jaettu useaan alaluokkaan. Siten on 

luokitus  seuraava:  

I. Puhtaat kuusimetsät. Kuten edellä paitsi  koivua korkeintaan 

15%.  

Il a. Koivua tai muita lehtipuita  kuusen joukossa 15—29% (alle 

30%).  

II b.  Koivua tai muita  lehtipuita  kuusen joukossa vähintään 30%.  

111 a. Mäntyä  kuusen joukossa  10—19%  (alle  20%).  

111 b. Mäntyä ja koivua (tai  muita lehtipuita)  kuusen  joukossa 

n. 25  % kumpiakin  (erikseen).  

111 c. Mäntyä  kuusen (ja  lehtipuiden)  joukossa  20—34 % (alle  35%). 

111 d. Mäntyä  kuusen  (ja  lehtipuiden)  joukossa  35—49 % (alle 

50  %).  

IV. Mänty vallitseva puulaji.  

Kuusimetsien metsikkö  muotojen  ja ikäluokkasuhteiden pe  

rusteellista  selvittelyä  ei  tämän tutkimuksen  yhteydessä  ole tehty.  Niistä  

tehdään nim.  selkoa toisessa  yhteydessä.*)  Metsätalouskirjoissa  on kyllä  

annettu tietoja  metsiköiden (metsien)  ikäluokkasuhteista,  mutta tavalli  

sesti  rajoittuvat  ne  metsikön keski-iän ilmoittamiseen,  siinäkin  tapauksessa,  

että metsä on eri-ikäistä.  Kuten kuusen iän määräämistä koskevassa  tut  

kimuksessa  on huomattu 2), tulee erittäinkin Pohjois-Suomen  kuusialuei  

den kuuselle  ikä lasketuksi  hyvin  usein 50 vuotta ja vielä enemmänkin 

J ) Olli Heikinheimo, Pohjois-Suomen kuusimetsien  synnystä,  kehityksestä  ja 

hoidosta. Metsätieteellisen  koelaitoksen  Julkaisuja, 4. 
2 ) Olli  Heikinheimo, Kuusen iän määräämisestä  ja kuusen myöhäisjuurista.  Metsä  

tieteellisen  koelaitoksen Julkai ; uja, 2. Helsinki  1920. 
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liian  alhaiseksi.  Tästä johtuu,  että nuorempia  ikäluokkia  tulee  erotetuksi  

enemmän kuin  mitä  niitä todellisuudessa on, ja että  vanhimmatkin ikäluo  

kat  ovat liian nuoria. Toisaalta on sitävastoin  nuorimpia  ikäluokkia  val  

tion  metsien ikäluokkatilastoissa')  liian vähän siitä  syystä,  että  sellaisetkin  

metsikkömuodot,  joissa  taimisto tai  nuori metsä muodostavat metsänhoi  

don kannalta katsoen metsikön tärkeimmän ja usein laajimmankin  osan,  

ovat  viedyt,  usein  harvakseen siellä täällä esiintyvien  vanhojen  puiden  

perusteella,  vanhimpaan  ikäluokkaan. Kuuseen nähden ei  tässä  suhteessa  

kuitenkaan satu niin usein virheellisyyksiä  kuin mäntyyn.  

Samaten kuin  vanhemmissa metsätalouskirjoissa,  on nyt  toimitetuissa 

linja-arvioimisissa  käytetty  50-vuotista  ikäluokkajaotusta.  Vuoden 1914 

ohjeissa  on metsänhoidontarkastuksissa  määrätty kaikille  puulajeille  sel  

lainen ikäluokkajaotus,  jossa luokkaväli  on 20 vuotta. 

Tutkimusalueen kuusimetsissä  nykyisin  olevien  puuvarastojen  

suuruudesta ei  metsätalouskirjoista  voida myöskään  saada täysin luotet  

tavia tietoja. Yhtenä kokonaisuutena käsitellyt  metsänosat (metsiköt  

ja metsikköryhmät)  ovat olleet usein siksi  laajat  sekä  tiheyden,  iän ja kas  

vunkin puolesta  siksi  vaihtelevia,  että  niille on  ollut  melkein mahdotonta 

arvioida oikeaa  keskimääräistä puuvarastoa  hehtaaria kohti,  siinäkään 

tapauksessa,  että tarkkoja  koealoja  on otettu riittävästi  seudun tyypilli  

simmistä  metsikkömuodoista  ja -lajeista.  Siitä  huolimatta,  että Metsä  

tieteellisen koelaitoksen toimesta on toimitettu Pohjois-Suomen  tyypilli  

simmissä  kuusimetsissä  tarkkoja tutkimuksia,  jotka ovat kohdistuneet 

myöskin  metsien puumäärien  arvioimiseen 2),  ja näissä on osittain  tultu 

toisiin  tuloksiin kuin*  useissa metsänhoidontarkastuksissa,  ovat  kuusimetsä  
c 

1 

alueiden puumäärät  kuitenkin otetut yhdistelmiin  sellaisina  kuin ne metsä  

talousasiakirjoista  on saatu. Hyvin  todennäköistä sitäpaitsi  on,  että nämä 

arvioimistulokset  yleensä  ovat jotakuinkin oikeat;  kuusimetsissä  hyvin  

usein tavattavat soistuneet kohdat,  aukot ja keskinkertaista harvemmat 

metsänosat aiheuttavat sen,  että  keskimääräinen puumäärä  on laajemmilla  

aloilla tuntuvasti pienempi  kuin mitä yksityisistä  koealoista saadaan. 

x ) Esim. Ernst Nylander,  Puuvarastot  ja ikäluokat Suomen  kruununmetsissä. 

Metsätaloudellinen Aikakauskirja. Laajempi painos. 1916. S. 251  —.  
2) O. J. Lakari,  Tutkimuksia kuusen ja männyn kasvusuhteista. Edell.  main. 
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Liian pieninä  ei  metsätalousasiakirjoista  saatuja  puumääriä  voitane kui  

tenkaan pitää. 

Pohjois-Suomessa  on useita  sellaisiakin hoitoalueita,  joissa puumää  

rien arvioimista  ei ole  tehty  tai on se  toimitettu ainoastaan niissä  osissa,  

joissa pääasialliset  hakkuut tullaan ensi 10 vuoden aikana  toimitta  

maan. Tällaisissa  tapauksissa  on kuusimetsäalueiden puumäärä  ollut  pakko  

arvioida  tämän tutkimuksen yhteydessä.  Arvioiminen  on  tehty siten,  että  

hoitoalueen kuusimetsien eri metsätyyppiryhmien  pinta-alan  summa on 

kerrottu  sillä  luvulla,  jonka on katsottu  vastaavan kunkin  metsikkölajin  

keskimääräistä  puumäärää  hehtaarilla. Viimemainittua määrättäessä on 

käytetty  apuna hoitoalueessa  aikaisemmin toimitettuja  koeala-arvioimisia,  

vastaavia tuloksia naapurihoitoalueista  sekä  omaa paikallistuntemusta.  

Yksityisille  kuusimetsäalueille on puuvarasto  tässä tapauksessa  laskettu  

ainoastaan silloin,  kun alue sijaitsee  toisessa vesistöalueessa kuin  hoito  

alueen muut kuusikot.  

Kuutiometreissä  arvioitujen  puumäärien  ohella olisi  ollut suotavaa 

voida  mainita, kuinka paljon  n.  s.  arvopuita  (isompia  ja pienempiä  

tukkipuita)  Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueissa  on.  Kaikista  hoitoalueista ei  

tällaisiinkaan laskelmiin tarvittavia  tietoja  ole,  ja ylimalkaisista  arvioi  

misista  saadut tulokset  voivat  muutamissa tapauksissa  olla  hyvinkin  ereh  

dyttäviä. Sitäpaitsi  on viime vuosina muutamien kuusimetsäalueiden 

metsistä  hakattu erittäinkin tukkipuita  verrattain paljon,  joten kaikki  

alkuperäiset  arviotkaan eivät enää pidä  paikkaansa.  Metsien laadun ku  

vaamiseen sopii  arvopuiden  suhteellinen esiintyminen  useasti  hyvin,  sa  

malla  kuin  kuusimetsäalueissa olevien  arvopuiden  luku vaikuttaa ratkaisevast  i 

niiden  metsien arvoon. Tästä syystä  onkin arvopuiden  määrästä koetettu 

saada tieto kaikissa  niissä  tapauksissa,  joissa  siihen on tilaisuutta ollut. 

Saaduista tuloksista  tehdään selkoa hoitoalueittain laaditussa kuvauksessa.  

Ylimalkaisempia  arvioita  Pohjois-Suomen  kuusimetsien  puumäärä-  ja 

puutavaralajivarastoista  esitetään tuloksien lopullisissa  yhdistelmissä.  

Mitä yksityismailla  oleviin  kuusimetsäalueisiin  tulee,  on niistä  

saadut tiedot koetettu järjestää  samojen perusteiden  mukaan kuin val  

tionmaistakin. Selvää kuitenkin  on, etteivät tiedot niiden metsikkölajeista  



32 

ja puumääristä voi olla niinkään luotettavia  kuin valtionmailla  olevista  

kuusikoista.  Usein tulee sitäpaitsi  näistä alueista ainakin osa merkityksi  

kartalle  toiseen metsikkölaji-luokkaan  kuin mihinkä se oikeastaan kuuluu. 

Tämä tapahtuu  erittäinkin niihin yksityismaiden  kuusikkoihin nähden,  

jotka ovat alueiden I sisällä  tai rajaseuduissa.  Etupäässä  kultuurin  vai  

kutuksesta  ovat nim. yksityismetsät  yleensä  mäntyrikkaampia  kuin lähei  

set  valtionmetsät,  ja siten saavat ne  kartalla  merkinnän I oikeamman 

111 asemasta. 

Myöskään  eivät  yksityismaiden  kuusimetsäalueiden  pinta-alat  ole täy  

sin  luotettavia. Tiedot  niistä  on saatu  siten,  että  Maanmittaushallituksen  

yleiskarttalehdille  merkittyjen  yksityismaiden  rajojen  sisään  tulevien kuusi  

metsäalueiden tai niiden osien pinta-alat  ovat lasketut pinta-alapoletin  

avulla. Käyttämällä  läheisten valtionmaiden kuusimetsäalueiden kasvul  

listen maiden ja koko alueen välistä  suhdetta on  päästy  vastaavien kasvul  

listen metsämaiden likimääräisiin arvoihin. 

Hajallaan  esiintyvistä  yksityismailla  sijaitsevista  kuusimetsistä  ei 

tutkimuksen yhteydessä  ole tietoja  saatu.  

Omat luonnossa suoritetut Pohjois-Suomen  kuusimetsiä koskevat  

tutkimukset  ovat  tehdyt  v.  1918 seuraavissa  pitäjissä:  Tervolassa,  Rova  

niemellä,  Kemijärvellä,  Pelkosenniemellä,  Savukoskella ja Kuolajärven  

pitäjän  eteläosassa. Talvella ja kesällä  1919 jatkettiin  tutkimuksia Sotka  

mon, Ristijärven,  Hyrynsalmen,  Puolangan,  Suomussalmen,  Taivalkosken,  

Pudasjärven  ja Kuusamon kuusiinetsäalueissa. Viimemainittuna kesänä 

toimitettiin näissä kuusimetsissä  m. m. verrattain laajoja  linja-arvioimisia,  

joista  tulokset  ovat  tässä  julkaisussa.  Tässä arvioimistavassa  on käytetty  

ainoita mahdollisia menettelyjä:  matkan pituuden mittaamista askelmit  

tarilla sekä arvioimislinjojen  suuntaamista ilman kulmakoneita ja kom  

passia  tyypillisinä  pidetyille  tutkimusalueille. Kutakin  yksityistä  tutkimus  

aluetta koskee  siten tavallisesti  vain yksi,  useimmiten alueen keskiosan 

halki  kulkeva  linja,  jonka  pituus  on jaettu  askelmittarin  osoittamien etäi  

syyksien  mukaan metsätyyppien,  metsikkölajien,  ikäluokkien j. n.  e. eri  

luokkiin.  

Mitä saatuihin tuloksiin tulee, on mainituilla matkoilla, samaten kuin 
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sisätöidenkin yhteydessä,  voitu todeta,  että  Pohjois-Suomen  kuusimetsien  

laajuutta  ja esiintymistä  koskevat  tutkimustulokset  ovat  suurin piirtein  

luotettavia ja niin tarkkoja  kuin miksi  ne nykyisin  käytettävinä  olevien 

tietojen  perusteella  ja ilman laajempia ja aikaaviepiä  yksityiskohtaisia  

tutkimuksia voidaan saada. 

Tutkimusalueen  kuusimetsien  yksityiskohtainen  kuvaus  

Pohjois-Suomessa  olevien valtionmaiden kuusimetsäalueiden yksi  

tyiskohtaisempi  kuvaaminen tapahtuu parhaiten hoitoalueittain. Sitä  

pienempinä alueina tulevat kysymykseen  vartiopiirit.  Kartalla  ovat alueet 

numeroidut siten,  että Inarin hoitoalueen kuusikot otetaan ensimäisiksi, 

sitten Enontekiön,  Muonion sekä sitä  seuraavat eteläisemmät siinä  järjes  

tyksessä  kuin  ne esiintyvät  nykyisissä  tarkastuspiiri-  ja hoitoalueluette  

loissa. Saman hoitoalueen eri  alueet  seuraavat  toisiaan tavallisesti  vartio  

piirijärjestyksessä,  mikäli  alueita on voitu tarkoin jakaa eri  vartiopiirien  

osalle.  

Valtionmailla tavattavista  hajallaan  esiintyvistä  kuusimetsistä  tehdään 

seuraavassa  selkoa samaan  tapaan  kuin kuusimetsäalueistakin. Jollei  

niiden sijaitseminen  eri vesistöalueilla taikka  muut seikat  ole  aiheuttaneet 

niiden jakamista pienempiin  osiin, ovat kaikki  tällaiset  saman  hoitoalueen 

metsät käsitellyt  yhdessä.  

Kun yksityismaiden  kuusimetsäalueiden kuvaus  sopii  parhaiten  val  

tionmaiden selostuksen  yhteyteen, ovat molemmat yhdessä. Useimmi  

ten ulottuu nim. yksityismailla  oleva kuusimetsäalue  myöskin valtion  

maille, vieläpä niin, että sen  pääasiallinen  osa  on  jälkimäisillä.  Kultuuri  

y. m. seurauksia lukuunottamatta onkin alue useimmiten kauttaaltaan 

samanlaista. Ainoastaan harvoin on yksityisille  kuuluva osa  siitä  vilja  

vampaa kuin  valtion osuus.  

Valtion-  ja yksityismaiden  yhteisen käsittelyn  takia on hoitoalueit  

taisen ryhmityksen  yhteydessä  mainittu myöskin ne pitäjät,  joihin mai  

nittu hoitoalue kuuluu. Kun Pohjois-Suomen  pitäjät  ovat  usein laajempia  
kuin hoitoalue, on pitäjän  nimi merkitty  hoitoalueen nimen edelle. 
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Alueittaiseen kuvaukseen on koetettu  saada tietoja  seuraavista sei  

koista:  

Alueen sijoitus:  valtion maalla (vartiopiiri  y.  m.),  yksi  

tyismaalla  (jakokunta,  kylä  y.  m.), vesistöalueessa (uitto  

väylät).  

Seudun korkeussuhteet,  suurimmat kuusta kas  

vavat  maat, alueen suorikkaus.  

Alueen kasvullisten  maiden ala. 

Metsätyypit,  metsikkölajit  (sekä  -muodot)  ja puu  

määrät. Metsätyypeistä  ja metsikkölajeista  käytetään  aikaisemmin 

mainittuja  lyhennyksiä.  

Metsien kehitykseen  vaikuttaneet seikat:  kulot,  

hakkuut,  tykkyvahingot  y.  m. 

Jokaisen  eri  hoitoalueissa olevan kuusimetsäalueen ja sen osan tilus  

kuvioiden ja metsiköiden  pinta-alat  ja puuvarastot  (jos  niistä on saatu 

tietoja)  ovat lasketut  yhteen  siten,  että eri  metsätyyppiryhmät  ja  metsikkö  

lajit  ovat pidetyt  erillään. Siten on  saatu taulukko,  jossa  vaakasuorilla 

riveillä  on mainittu: 

a. kuusimetsäalueen taikka sen osan numero ja hajallisista  kuusimet  

sistä  niiden yhteinen  merkki: H, H  1( H 2  j. n.  e.;  

b. kuivien  kangasmetsien  osalle  tuleva pinta-ala  ja puuvarasto  yhteensä  

laskettuina siten, että edellisen osuus alueen koko alasta sekä keski  

kuutio hehtaarilla ovat eri sarekkeissa sekä  jaettuina  puhtaiden  (I),  

koivunsekaisten  (II) ja männynsekaisten  (III)  kuusimetsien osalle samoin 

hehtaareissa,  kuutiometreissä (myös  hehtaaria kohti)  ja prosenteissa  tä  

män tyyppiryhmän  koko alasta;  

c. kuivanpuoleisiin  kangasmetsiin  kuuluva  osa alasta ja puuvarastosta,  

kuten kohdassa b; 

d. tuoreisiin kangasmetsiin  kuuluva osa samoin;  

e. soistuneisiin  metsiin samoin;  

f. eri  metsikkölajien  pinta-alat  ja  puuvarastot  samoin  hehtaareissa,  kuutio  

metreissä  ja prosenteissa  sekä niitä vastaavat keskikuutiot hehtaarilla;  

g. alueen (tai  hajallisten  kuusimetsien)  yhteinen  ala ja puuvarasto  sekä 

keskimääräinen puumäärä  hehtaarilla. 
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Painatuskustannusten suuruuden takia ei  näitä taulukkoja  ole voitu 

vielä  painattaa,  vaan  on  niistä  otettu alueittain  ja hoitoalueittain laadit  

tuihin selostuksiin  muutamia tärkeimpiä  lukuja. J) 

Kunkin hoitoalueen (pitäjän)  kohdalla tehdään aluksi  lyhyesti  selkoa 

hoitoalueen pinta-alasta,  puulajisuhteista,  ikäluokkajakautumisesta  j. n.  e. 

Inarin pitäjä;  Inarin  hoitoalue (2) 2) 

Inarin pitäjässä  on varsinaisia kuusimetsiä  ainoastaan sen  eteläosan 

valtionmailla. Kun nämä muodostavat Suomen pohjoisimmat  yhtenäiset  

kuusimetsät,  ovat  ne  kituvia  ja harvoja.  Laajimmat  niistä  ovat  Repojoen  

ja livalojoen  latvoilla  ja  viimemainitun keskijuoksulla;  eteläisimmät  yhty  

vät Kittilän ja Sodankylän  pitäjien kuusimetsäalueisiin  ja sijaitsevat  

siten livalojoen  ja Kemijoen välisellä vedenjakajalla.  

Kysymyksessäolevat  seudut ovat kartoitetut  vuosina 1912—1915 toi  

mitettujen  metsänarvioimistöiden aikana. Näiden alueiden (arvioimis  

alueet 40 A ja B sekä  41-—45)  ala  on 174.874,8  ha,  josta  kasvullista  metsä  

maata  93.418,3  ha.  Arvopuuluku  on arvioitu  koealojen  perusteella  seuraa  

vaksi: 

Kuusen keskimääräinen pituus  on 11—14 m. Erittäinkin tyvilaho  

on  niissä  hyvin  yleinen.  

1) Taulukot on tarkoitus julaista Metsätieteellisen koelaitoksen  Julkaisuihin 3 

otettavan  ylipainoksen yhteydessä, kuitenkin jonkunverran lyhennetyssä muodossa.  
2 ) Nämä luvut vastaavat hoitoalueiden numeroita  kuusimetsäaluekartalla. 

Puulaji 

6 m korkeudelta niitaten jakautuvat  puut 
seuraavalla  tavalla paksuusluokkiin  (cm) 

15— 20—  25— 30+ 
Yhteensä  

kpl  

Männyt   

Kuuset   

498  223  | 269  977  

206  806 66 847 

139 147 

18 185 

106 135 

6 747  

1 013  482  

298 585 

Yhteensä  705  029|  336  824  157  332 112 882  1 312 067  
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Tätä pohjoisempana  tavataan kuusta  metsiä muodostavana livalo  

joen rannoilla aina  Kyrön  kylään  asti. Verrattain laaja  kuusimetsä  on 

kuitenkin idempänä Tsjarmitunturin  eteläpuolella  olevassa  Kuusiselässä,  

jossa kuusi  kasvaa  joko yksinään  taikka  männyn  joukossa.  Metsänarvos  

telua toimitettaessa (v.  1898) arvioitiin  siellä  olevan 6.180 kpl  vähintään 

20 cm x 6.0  m täyttävää  kuusta. Tämä alue on merkitty  kuusimetsä  

aluekartalle. Myös  Njollosjärven  eteläpuolella  on kuusta verrattain pal  

jon, samaten  kuin Nanguvuonon  perällä  Nangukönkään  luona. 

Tolosjoen,  livalojoen  ja Luttojoen  välisellä alueella  ei sitävastoin  

varsinaisia kuusimetsiä  tavata. Ainoastaan pienempinä  ryhminä  kasvaa  

sitä  muutamissa paikoissa,  etenkin purojen  reunoilla (esim.  n.  k. Kier  

tämäniemellä).  Siten ei  Lutto-  ja Suomujokien vesistöalueelta leimatusta 

150.377 ja Patsjoen  vesistöön tulevasta n. x/
2
 milj.  tukkipuusta  ole  yhtään  

kuusta. Hyvin  mahdollista kuitenkin on, että Inarin pitäjän  kaakkois  

osassa  on tätä  puulajia  aikaisemmin esiintynyt,  mutta että siellä  raivon  

neet laajat  kulot ovat kuusimetsät hävittäneet. 

Inarin hoitoalueen kuusimetsien kasvullisen  metsämaan yhteinen  ala  

on arvioitu  1 6.647 ha,  josta  kuivien  kangasmaiden  osalle  tulee 18 %,  kui  

vanpuoleisten  39  %,  tuoreiden 28  %ja  soistuneiden maiden 15 %. Metsikkö  

lajien perusteella  on tästä alasta  41 % puhtaita  kuusimetsiä,  10 % koi  

vun-  ja 49 % männynsekaisia  kuusimetsiä. Kuusimetsien yhteinen puu  

varasto on likimääräisen arvion mukaan 5 9 7.687 m 
3.

 

Eri kuusimetsäalueet ovat seuraavat: 

Alue 1. Sijaitsee  hoitoalueen I vartiopiirissä J), valtionmaalla, livalo  

joen  ja Kittilän  pitäjänrajan  välissä. Alue  jatkuu  vielä Kittilän  pitäjän  puo  

lelle. Suurin maa on Paraskalla,  joka parhaiten  luettanee kuivanpuoleisiin  

kankaisiin. Pinta-ala n. 1.175 ha, metsä männynsekaista.  

Alue 2. Sijaitsee  myöskin  Kittilän rajalla,  mutta ei ulotu varsin livalo  

jokeen.  Liittyy  alueeseen 5 ja Ylikittilän hoitoalueessa olevaan osaan  siitä. 

Alueen kasvullinen metsämaa on  606 ha, joka  on merkitty  tuoreisiin kankai  

siin sekä metsä luokkaan 111. Länsiosa palanut.  

Alu e  3. Sijaitsee  n. k.  Repokairassa,  Repojoen  ja livalojoen  välissä.  

x
) Vartiopiirin asemasta  käytetään  myöhemmin lyhennystä vp. 
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Siihen kuuluu Nirroselkä, joka on korkeahko,  suureksi  osaksi soistuva  selänne.  

Ala 1.817 ha,  joka parhaiten  voidaan lukea tuoreisiin kankaisiin (kuivemmat  

kohdat kuuluvat ECI-tyyppiin).  Osa  on selvästi  soistunutta. Metsikkölaji  111 

(myös  koivua  runsaanlaisesti).  

Tämän alueen länsipuolella  on pieni kuusimetsä Jolkkavaaran  kaakkois  

puolella.  

Alu e 4. Sijaitsee  livalojoen  molemmilla puolilla.  Pienemmistä sivu  

joista  ovat mainittavat: Palettumanjoki,  Taimenjoki  ja Kyläjoki.  Osa  maista  

tunturimaisia,  varsinaisia soita on toisin paikoin  suhteellisesti vähän. Koko  

alueen kasvullinen metsämaa on saatu 8.239 ha, josta suurin osa  on merkitty 

kuivanpuoleisiin  kankaisiin (»tuore»  ECIT),  mutta tuoreita ja soistuneita »räme  

mäisiä» maita on  myöskin  runsaasti. Kartalla  on alue väritetty kuuluvaksi  

puhtaiden kuusimetsien luokkaan,  sillä mäntyä  on,  suhteellisen vähän (luok  

kaan I  on luettu 5.993 ha).  Kuusimetsä on useimmiten hyvin  huonoa,  m.  m. 

pohjoisosassa  enimmäkseen kuivunutta,  ja kuivalatvaisuus on kaikkialla  ylei  

nen. 

Alu e 5. Sijaitsee  Kittilän  ja Sodankylän  pitäjän  rajojen  kulmauksessa,  

Kitisen  joen latvojen  ja livalojoen  välisellä vedenjakajalla. Osa siitä on Yli  

kittilän ja Kitisen  hoitoalueissa. Ala ainoastaan 161 ha,  josta suurin  osa  kuivaa  

tai kuivanpuoleista  kangasta.  Metsästä kuuluu suurin osa luokkaan 111.  

Alu e 6. livalojoen  ja Sodankylän  ■  pitäjänrajan  välissä, Pikku-Hirvi  

pään  eteläpuolella.  Vedet laskevat livaloon taikka siihen yhtyvään  Tupajokeen.  

Pinta-ala 1.286 ha,  josta  suurin osa  kuivaa  kangasta,  osittain myös  soistuvaa. 

Metsä harvaa ja huonoa;  pisimmät  kuuset harvoin 16 m. Kuuluu etupäässä  

luokkaan 111. 

Alue 7. Sijaitsee  Sotajoen  latvojen  ja livalojoen  välisellä vedenjaka  

jalla,  Köysivaaran  itä-  ja  eteläpuolella.  Pinta-ala 1.236 ha, joka  jakautuu  kui  

vien, tuoreiden ja soistuvien kankaiden osalle. Metsästä on kyllä suurin osa  

männynsekaista,  mutta ovat männyt  huonoja  ja harvassa,  joten melkein  koko  

alue voitaisiin yhtä hyvällä  syyllä  lukea luokkaan I. Koivu on hyvin yleinen.  

A  1 u e 8.  Sijaitsee  Sotajoen  latvojen  ja Sodankylän  pitäjänrajan  välissä. 

Pinta-ala 661 ha. Metsät pääasiassa  kuten edellisessä. 

Hajalliset kuusikot  (H). Näistä ovat suurimmat merkityt  kar  

talle; niitä on m.  m.  alueen 4 länsipuolella  (Karvajokeen  asti), alueen 6 länsi  
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ja itäpuolella  sekä myöskin  Sotajoen  itäpuolella. Viimemainituista on eräs  

Tolosjoen,  Alajoen  ja Luttojoen  latvojen  välillä Kaunispään  ja Urupään  lou  

naispuolisella rinteellä. Kuusikko hajallista, puut etupäässä ryhmissä. Pinta  

ala on n. 120 ha. Kuuset eivät  kelpaa  tukkipuiksi. Myöskin  lähellä Sotajokea  

olevalla Multatunturilla kasvaa  runsaasti kuusta,  samaten on alueen 8 itäpuo  

lella eräs  kangas,  jossa  männyn ja koivun  joukossa  on nuorta kuusta. Pinta  

ala 226 ha. Kuusen ja männyn  esiintymisen  suhteista Sotajoen  itäpuolella  voi  

daan saada käsitys  seuraavasta: Eräällä arvioimisalueella,  jossa kasvullista 

metsämaata oli 14.695 ha, oli arvopuita (20  cm x 6 m) kaikkiaan 185.960 kpl,  

joista kuusia 4.520 kpl.  

Enontekiön pitäjä  ja Kittilän  pitäjän  luoteis  

kulma;  Enontekiön hoitoalue (3) 

Enontekiön hoitoalueessa ei laajempia  kuusimetsiä  ole;  kuusimetsien  

pohjoisraja  kulkee  lännessä paljon etelämpää  kuin idempänä.  Ainoa mai  

nittavampi kuusimetsä  lienee alueessa 9 sijaitseva.  Se  on Vuossukka  

selän  laiteella,  lähellä Muonion rajaa, Kaarantajoen  kautta Muoniojokeen  

laskevan Vittasjoen  latvoilla.  Pinta-ala on 105 ha, josta  suurin osa  on 

soistunutta. Metsä kuuluu  luokkaan 111. Arvopuuluettelon  mukaan ei  

tässäkään metsässä  ole tukkipuiksi  kelpaavia  kuusia.  

Vielä pohjoisempana  tavataan kuusta suhteellisen paljon  Muotkajär  

ven luona. 

Muonion pitäjä;  Muonion hoitoalue (4)  

Muonion pitäjässä  ovat mäntymetsät  ehdottomasti  vallitsevina. Laa  

jempia  kuusimetsäalueita tavataan vain  muutamilla  vedenjakajaseutujen  

vaara-  ja tunturialueilla  taikka  soistuvilla  uomamailla. Männyn  ja kuusen 

suhteellista esiintymistä  Muonion hoitoalueessa osoittavat  seuraavat arvo  

puiden  määrää osoittavat  luvut.  (Paksuusluokat  vastaavat mittoja  1.3 m 

korkeudella maasta.)  
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Koko arvopuumäärästä  on  kuusia siis ainoastaan n. 7%. Osa  näistä  

on  suhteellisen kauniita.  Muutamissa  metsissä  ei kuusi  sitävastoin  koskaan 

tule tukkipuunmittaiseksi,  vaan on aina lyhytvartista,  oksaista  ja vanhem  

pana kuivalatvaista.  

Muonion hoitoalueen kuusimetsien kasvullisten  metsämaiden pinta  

ala on arvioitu  6.450 ha eli  7.5  % koko  hoitoalueen vastaavasta  alasta.  

Edellisestä on luettu kuivanpuoleisiin  kankaisiin  24  % ja loput tuoreisiin 

kankaisiin.  Vastaava puumäärä  on 2  8 1.19 0 m 3  eli  keskimäärin  44  m  3  

hehtaarilla. Puhtaiden kuusimetsien luokkaan kuuluu  kuusimetsistä  ai  

noastaan 3  % ja männyn  (ja  koivun)  sekaisiin  loput  eli  97  %.  

Eri kuusimetsäalueista voidaan mainita seuraavat: 

Alue 10. Sijaitsee  hoitoalueen Vili vp:n koilliskulmassa Muoniojokeen  

laskevan Pahajoen  latvoilla. Suurimmat maat ovat Köngästunturin  eteläpuo  

lella olevan Nenänmaan etelä- ja itälaide sekä Rajaselkä.  Näiden ala on 805 

ha ja puumäärä  26.110 m  3;  metsät kuuluvat luokkaan 111. 

Alue 11. Edellisen eteläpuolella; lähin suurempi  vesistö Vuontisjärvi,  

josta  vedet laskevat Muoniojokeen.  Metsä sijaitsee  Puukeron eteläpuolella,  ja 

on sen pinta-ala  n. 100 ha. Metsä,  kuten edellisessäkin,  huonoa;  vuosina  1906— 

1907 on Puukerosta hakattu tukkipuita.  

A 1 u e 12. V vprssä  Särkijärven  etelä- ja Jerisjärven lounaispuolella  

on  laajahko  kuusikkoalue,  jonka  muodostavat 1 ): Tuore-Särkivaara,  Särkitun  

turi, Kuiva-Särkivaara,  Isomaa,  Kuusikot,  Liikamaa ja Mielsatiselkä (osa). 

Vedet virtaavat Särkijärveen,  Jerisjärveen  ja Niuvunkijärveen, joista ne las  

kevat  Muoniojokeen.  Tunturien laet  ovat metsättömät, soita on alueella arviolta 

*)  Maat  luetellaan  aina,  mikäli  mahdollista, siinä  järjestyksessä  kuin  ne pohjoi  

sesta  etelään  siirryttäessä  seuraavat  toisiaan.  

Sijoitus 
Mäntyjä Kuusia 

25-i- cm 30+ cm Yhteensä 25 
—

 cm 30 + cm  Yhteensä; 

Suojametsäalueella.. 

Suojametsäalueen ul-  

kopuolella  

96100 

842  500  

97  300 

814 100 

193 400  

1 656  600 

32 200 

60 000 

10600 

41 500 

42  800 

101  500 

Yhteensä 938  600 911 400 1 850 000  92 200 52 100 144 300 
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n. 40%. Kasvullisten  maiden ala on n.  1.276 ha ja puumäärä 63.680 m 
3.
 

Metsät ovat enemmän  tai vähemmän männynsekaisia  (tavallisesti  20—30 %).  

Alueessa on hakkuita aikaisemmin toimitettu. 

Alue 13. Kittilän rajalla Jerisjärven  ja Äkäsjärven  välissä. Liittyy  

Ylikittilän hoitoalueen kuusikkoihin. Siihen kuuluvat Matinvaara (pohjois  

pää)  sekä  Ruonavaarasta ja Kolvakerosta osia. Pinta-ala 428 ha; metsä run  

saasti männynsekaista,  osittain hakattua v. 1904. 

Alue 14. Sijaitsee  Äkäsjärven  länsipuolella, lähellä järveä. Siihen 

kuuluvat  Porolehto ja Vääräjärvenkuusikot,  joissa metsä  on  männyn-  ja koi  

vunsekaista kuusikkoa. (Mänty  edellisen laella vallitsevanakin.)  Metsää ha  

kattu v. 1906. Pinta-ala 452 ha.  

Alue 15. Kittilän  rajalla,  Äkäsjärven  ja rajan  välissä. Suurimmat 

maat ovat  Sallamaa,  Musta- ja  Linkukero (osa)  ja  Äkäskeron pohjoisosa.  Pinta  

ala 1905 ha; metsä runsaasti männynsekaista,  hakattua v. 1906. 

A 1 u e  16. On  Äkäsjokeen  laskevan Viitajoen  latvalla. Siihen kuuluu 

paljaslakinen  ja rinteillä huonoa kuivalatvaista kuusta  ja mänty-ylispuita  kas  

vava Suoppanavaara,  jonka kasvullinen ala  on laskettu 778 ha. 

Hajalliset  kuusikot. Myöskin  hoitoalueen 1  ja 111 vp:ssä  on 

muutamia vähän laajempiakin  metsiä, joissa kuusi  on vallitsevana. Sellaisista 

on  jälkimäisessä  mainittavin Saitajoen  lähellä olevan Saijanlehdon  länsiosa,  

jossa metsä on ollut verrattain hyvää. Hoitoalueen lounaiskulmassa lähellä 

Muoniojokea  on  laajempia  kuusimetsiä Lehtovaarassa ja Siekinkankaalla. 

Yksityis  mailla ei  Muonion pitäjässä  ole varsinaisia  kuusimetsä  

alueita. 

Kittilän pitäjä; Ylikittilän hoitoalue (5)  

Ylikittilän hoitoalueessa on arvioitu  olevan 138.467.1 ha kasvullista  

metsämaata eli  47.4  % hoitoalueen koko alasta.  Kuusimetsien  osuus  tästä 

ilmoitetaan 40.706 ha eli  29.4  %; mäntymetsien  vastaava prosenttiluku  on 

54.7 ja koivumetsien 15.7. Eri  vartiopiireissä  vaihtelevat kuitenkin puu  

lajisuhteet; eniten on kuusta  I (34.3%)  ja IV (33.i  %)  vartiopiirissä.  Suu  

rin osa  kuusimetsiä on huonoja »rääseiköitä»,  joissa  kuuset  ovat kitukas  
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vuisia,  kuivalatvaisia  ja lahovikaisia. Suuri  osa  kuusimäistä  onkin matalia, 

usein laajojen  soiden ympäröimiä  soistuneita kangasmaita,  joiden  metsä  

taloudellinen arvo  niiden nykyisessä  tilassa  ollessa  on verrattain pieni.  

Ne metsänarvostelijain  laatimat metsätalouskirjat  ja kartat,  joiden  

perusteella  Ylikittilän  hoitoalueen kuusimetsien sijoitus  ja laajuus  ovat  

pääasiassa  määrätyt,  ovat monessa  suhteessa puutteellisia.  Siitä  syystä  

eivät tuloksetkaan ole luotettavia. Alueiden kartalle  merkitsemistä  on 

kuitenkin helpoittanut  se, että ne metsänhoidontarkastajat,  jotka  ovat  

toimittaneet nyt  päättyneen  uutisinittauksen hoitoalueessa,  ovat  antaneet 

arvokasta apua tässä suhteessa. 

Mainittujen  vanhojen,  vuosina 1895—1908 laadittujen  asiakirjain  

perusteella  on hoitoalueen kasvullisella  maalla olevain kuusimetsien laa  

juus saatu 5 1. 8 6 4 h a  eli 3 7.5 % kasvullisten  metsämaiden koko alasta.  

Maiden jakaminen  eri  metsätyyppiryhmiin  osoittaa,  että edellisestä  olisi  

kuivia kangasmetsiä  2  %, kuivanpuoleisia  13 %,  tuoreita 58  % ja sois  

tuneita metsiä  27  %. Eri metsälajeja  olisi  taas: luokkaan I  kuuluvia  45  %,  

luokkaan II 12 % ja luokkaan 111 43%. Hoitoalueen kuusimetsien koko  

puuvarasto  on arvioitu 2.  032. 2  8 5 m  3 eli  hehtaaria kohti keskimäärin  

3 9 m 
3.

 

Hoitoalueessa on erotettu seuraavat kuusimetsäalueet: 

Alue 17. livalojoen,  Syvä-Tepaston  ja Kapsajoen  sekä Kitisenjoen  

välisellä vedenjakajalla  olevaa ylänkö-  ja tunturiseutua,  jossa suurimmat maat 

ovat: Vuossiselkä,  Kätkätunturi,  Almunavaara,  Sompiomarus,  Karuvaara, 

Ulvomaselkä,  Rajankiselkä,  Piernakkaselkä ja  Sammalselkä. Yleisin metsätyyppi  

on HMT sekä  tuntureilla tunturityypit.  Soistuminen on  myöskin  yleinen.  Pinta  

ala  ön  saatu 15.805 ha. Metsät  huonoja  kuusimetsiä,  joissa  koivua  ja  toisinaan 

mäntyäkin  on joukossa.  

Alueet 18,  19 ja 2  0  sijaitsevat  Inarin pitäjän  rajalla livalojoen  ja  

Kitisenjoen  välisellä vedenjakajalla.  Seutu on korkeaa ylänköä  (yli  300 m 

m. p.). Suurimmat maat ovat: Paraskalla,  Vurrikorkeamaa,  Näätäselkä ja 

Romunpalo.  Metsät enimmäkseen huonoja metsärajametsiä. Suurin osa  

kuuluu luokkaan 111. Pinta-ala on iaskeltu 3561 ha. 

Alue 21. Laaja  Pomokairan alue, joka  liittyy Kitisen hoitoalueen puo  

lelta tuleviin kuusikkoihin. On Kitisen  ja Ounasjoen  välisellä vedenjakajalla.  
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Maat ovat luonteeltaan pääasiassa  samanlaisia kuin Sodankylän  pitäjän puo  

lella. Suurimmat niistä ovat: Mujurinselkä,  Putkikaltionkuusikko,  Musta  

pakkula,  Keskusselkä,  Sotaselkä,  Näätävaara, Hukkakero,  Rämeselkä,  Pal  

jukka, Mukkaselkä,  Vuolapanselkä,  Pirunpolkema,  Tiskiselkä ja Sattasselkä. 

Metsistä on suuri osa  kuusirääseikköjä.  Mäntyä  ja koivua tavataan kuitenkin 

muutamilla mailla enemmänkin. Pinta-ala on 14.883 ha,  josta soistuneisiin  

metsiin kuuluu 7.835 ha. 

Alue 22. Seurujoen  ja sen  sivujoen  Nuutijoen  varsi. Metsät etupäässä  

rääseikköjä;  metsätyypit  HMT,  PHMT, Ki ja Ku,  joista ensinmainittua tava  

taan vain kumpujen  kuivemmissa osissa. Suurempia  maita ovat Suasselkä 

(osa),  Heikinselkä ja Vuolakuusikko. Pinta-ala 4.001 ha. 

Alue 2  3. Kuusi-Laanivaara,  Syvän-Tepaston  ja Kapsajoen  välisellä 

vedenjakajalla.  Tunturimaata,  jonka  rinteillä tavataan HM-tyypin  kuusi  

metsiä. Pinta-ala 629 ha. 

Alue 24. Alue sijaitsee  KapSajoen  ja Syvän-Tepaston  välissä ole  

vassa  laajassa  suoalueessa,  jossa kangasmaat  ovat vain suhteellisen pieniä,  

matalia ja soistuneita vaaramaita. Suurimmat maat ovat Parviselkä,  

Paartokuusikko,  Lismanpuljut,  Kuortanovaara,  Riivinkuusikko  ja Lokitta  

manlehto. Kuusen joukossa on myös mäntyä, eniten Lismanpuljuissa.  

Pinta-ala 2.637 ha. 

Alueet 25 ja 26. Edellisen muodostaa Pallasjärven  eteläpuolella  

oleva Matorova,  jossa on HM-tyypin  kuusimetsiä,  sekä  jälkimäisen  Jerisjärven  

itäpuolella  oleva tunturiselänne,  joka jakaa  vedet Muoniojoen  ja Ounasjoen  

puolille.  Suurimmat maat ovat: Pälkevaara,  Koivukero,  Kulkukero,  Mustakero,  

Rietsamo  ja Kolvakeron länsi- ja pohjoisosat.  Varsinkin pohjoisrinteet  ovat  

HM-tyyppiä,  alarinteillä on sitäpaitsi  PHM-tyypin  metsiä. Metsät osittain 

tunturimetsiä,  osittain parempiakin.  Mäntyä tavataan varsinkin kuivemmilla 

metsätyypeillä. Pinta-ala 5.249 ha. 

A 1 ue2  7. Levijoen  ja Aakkenusjoen välillä oleva kuusimetsäalue,  

jonka  suurimmat maat ovat: Linkukeron laide, Mieletönlehto,  Rovanen ja 

Kolkuttamat. Suurin osa  niistä on matalia vaaramaita,  joissa  soistuminen 

on yleinen.  Pinta-ala 2.757 ha.  Kuusen ja  koivun  joukossa  on myöskin  mäntyä.  

Alue 28. Edellisestä itään, Aakkenusjoen  pohjoispuolella  oleva alue. 

Suurimmat maat ovat: Homevaara, Jolhikko  ja Kottapokanmaa.  Ensinmaini  
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tut  ovat korkeita,  muut matalia vaaroja. Mäntyä on erittäinkin viimemaini  

tussa  maassa, jossa  on kuiviakin kankaita. Pinta-ala 2.342 ha. 

A 1 u e 29. On  pieni alue edellisen itäpuolella,  ja kuuluu siihen n. k. 

Homeautto. Se on huomattava siitä, että siellä tavataan seudun paras kuusi  

metsä, MT-maalla. Pinta-ala yhdessä  edellisen kanssa.  

Kittilän pitäjä; Alakittilän hoitoalue (6) 

Kun Alakittilän hoitoalueessa on nietsänhoidontarkastus toimitettu  

Metsähallituksen ohjeiden  mukaan vuodelta 1914,  on  sen  metsien ja metsä  

maiden laadusta verrattain tarkkoja  tietoja.  Hoitoalueen koko  maa-alasta  

on kasvullista  metsämaata 114.525.2 ha eli  51.91 %, kehnokasvuista  maata 

23.93 % ja joutomaata  24.  i  6%.  Ensinmainittu jakautuu  eri  metsätyyppien  

osalle  seuraavalla  tavalla: 

Kasvullisesta  metsämaasta on tarkastuskirjojen  mukaan: 

Eri metsätyypeillä  keskimäärin  hehtaaria kohti olevan puumäärän  

jakautuminen  eri  puulajeille  nähdään seuraavasta taulusta. 

*)  Puolukkakankaisiin merkityt  maat  eivät läheskään  kaikki  ole  sitä,  vaan  on 
tähän ryhmään yhdistetty  kuivanpuoleisia kangasmetsiä. Tästä syystä käytetään 

seuraavassa tälle ryhmälle merkkiä Kpk.  Samaten on mustikkatyypin erotta  

minen  usein  epävarma. 

Lii 31.08 ha eli  O.01 % (koko  maa-alasta)  

MT 796.34 » » 0.36  » 

Ps 26 8 28.37 » » 12.16 » 

(VT)Kpk !) 48 830.io » » 22.13 » 

CT 16 742.il » » 7.59 » 

Ri 8 440.45 » » 3.83  » 

Ki 12 856.71 » » 5.83 » 

aukkoja 307.22 ha eli O.27  % 

mäntymetsiä  44 530.47 » » 38.88 » 

kuusimetsiä 50 900.35 » » 44.45 » 

lehtimetsiä 18 787.12 » » 16.40 » 
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Vähintään 20 cm  (II  vp:ssä22cm)  I.3in  korkeudelta täyttävät  arvopuut  

jakautuvat  toimitetun linja-arvioimisen  mukaan eri  metsätyypeille  seuraa  

valla tavalla. (Yhdistelmä  on laadittu tämän julkaisun  yhteydessä.)  

Kuten edelläolevista yleistiedoista  voidaan päättää,  on  Alakittilän hoi  

toalueessa  laajoja  tyypillisiä  kuusikkoalueita.  Suuri  osa  niistä  on  vaarakuu  

sikoita,  mutta erittäin  yleisiä  ovat myöskin  soistuvat  alavat  kuusimetsät.  

Tämän tutkimuksen yhteydessä  on hoitoalueen kuusimetsien ala  saatu 

4 3.735 ha eli 3  8.2 % kasvullisen  metsämaan alasta. Tulos on siis n. 

7000  ha pienempi  kuin metsänhoidontarkastuksen yhteydessä  saatu. Ero 

johtuu  siitä, ettei  edellämainittuun ole yhdistetty  kaikkia  pienimpiä  kas  

vullisia  korpia,  eikä  sellaisia  kangasmaitakaan,  joissa kuusi  ei  ole ollut  

ehdottomasti vallitsevin  puulaji. Kuiviin kangasmetsiin  kuuluu edelli  

sestä  alasta  3  %, kuivanpuoleisiin  26 %,  tuoreisiin 53  %  ja soistuneisiin  

18%. Käyttämällä  eri metsätyyppiryhmille  keskimääräisiä  puumääriä  

hehtaarille tulee kysymyksessäolevien  metsien yhteinen  puumäärä  olemaan 

Hehtaarin alaa kohti  tulevasta puumäärästä on eri  puulajeja  (m 3) 

Puulaji 

lehdoissa  MT HMT Kpk  CaT Ri  K! keskimäärin 

Mäntyä   77 16  2 39 56 21 27 

Kuusta   23 19  51 1 14 38 25 

Koivua  44  28 3 12 1  6 10 8: 

Yhteensä 144  63  56 68 58 41 48 60 

Metsätyyppi 

Männyt  

Havupuut  

Kuuset Yhteensä  

Koivut 

HMT  254  125 1 512  602  1 766  727  131 390 

Kpk   2 595  638  1 489  618  4 085  256 304 548 

CaT   1 205 701  115  896 1 321 597  50 323  

Ri   253  250 170 756  424  006  16 136 

Ki   130  703 598 060  728  763  69 244 

Yhteensä  4 439  417 3 886 932  8  326 349  571 641 
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2.  39  6.  24 6 m  3  eli  keskimäärin  5  5  m  3  hehtaarilla. Metsikkölajin  mukaan 

kuuluu  koko alasta puhtaiden  kuusimetsien luokkaan 51 %, männyn  

sekaisten 44 % ja koivunsekaisten  5  %.  

Kuusimetsäalueiden laajuuden  takia ovat  ne  jaetut  eri  vartiopiirien  

osalle, ja siten  on hoitoalueessa saatu seuraavat kuusimetsäalueet: 

Alue 30. Sijaitsee  Kolarin rajan,  Kallojoen  ja Ounasjoen  välisellä 

alueella,  hoitoalueen I vp:ssä. Vedet laskevat Ounasjokeen  Kallojokea  sekä 

Yli- ja Alakerpuajokea.  Alue ulottuu myöskin  jonkunverran  Kallon ja Ala  

kylän  jakokunnan  maille. Suurin  osa  alueesta on  yhtämittaisia  soita, joista  

kuusikkomaat kohoavat pieninä  saarekkeina,  jotka usein  ovat matalia ja sois  

tuvia. Suurimpia  ja korkeampia  ovat Rovapää,  Isokumpu,  Kuusijupukka,  

Sainlaki ja Hamppukumpu.  Ulkopuolelle  jää m. m.  Haisujupukka.  

Alueen pinta-ala  on 3.234 ha,  josta suurin osa  on HM-tyyppiä  sekä  korpia.  

Isoin osa metsistä kuuluu luokkaan I; kuusen joukossa  on  kuitenkin verrat  

tain paljon  koivua aikaisempien  kulojen  takia. Mäntyä on pääasiassa  vain 

soistuvilla mailla. 

Alue 31. Tämä laaja  kuusialue  on  II vp:ssä  Aakkenusjoen  ja Kallon  

kylän  välissä.  Vedet laskevat Aakkenusjokea,  Lainiojokea  ja  Venejokea  Ounas  

jokeen. Ylläsjärven läheiseltä osalta virtaavat vedet Tuulijokeen  ja edelleen 

Muoniojokeen.  Alueeseen kuuluu myöskin yksityismaita,  mutta ovat ne etu  

päässä  kapeita  joki-  ja puronvarsisarkoja.  

Metsänhoidontarkastuksessa toimitetun arvion mukaan on kuusi vallit  

sevana suurimmalla osalla II vp:ä; kasvullisesta metsämaasta,  joka on  laskettu 

22.961.2 ha,  on  etupäässä  kuusta  kasvavia  metsiä 62.74 %, mäntyä  19.47 %  ja 

koivua 17.78 %. HM-tyyppiin  kuuluu linja-arvioimisen  perusteella  7.780.7 ha 

ja Ki  2.566.1  ha. Puumäärä on edellisen  tyypin  metsissä  387.392.8 m  3  ja jälki  

mäisen 121.409.2 m 
3,
 joista suurin osa  on kuusta. Koko vartiopiirin kuusipuu  

määrä on arvioitu 676.073.8 m 3  sekä  havupuuarvopuiden  (vähintään  22 cm x 

1.3 m)  luku 1.186.039 kpl,  josta kuusia 908.039 kpl.  HM-tyypillä  on kuusiarvo  

puita 407.036 kpl  ja mäntysiä  28.466 sekä koivuja  64.698 kpl.  

Tämän kuusimetsäalueen suurimmat maat voidaan metsän laatuun nähden 

parhaiten  lukea luokkaan I. Tällaisia ovat: Varesparkuma,  Rautakuusikko,  

Moloslehdot,  Lainioselkä, Haarakuusikko,  Roukumakuusikko,  Sumupuljut,  

Suikinsitomamaa,  Sulkukuusikko,  Lauttaselkä. Osa metsistä on aikaisemmin 
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palanut  (esim. Aakkenustuiiturin itäpuolella,  Pahtapuuralla  y.  m.) ja ovat ne 

sen  takia hyvin  koivunsekaisia. Mäntyä  on pääasiassa  alueen reunaosissa ja 

vaaroilla. Alueen pinta-ala  on tutkimuksen  yhteydessä  saatu 13.085 ha,  josta  

n. 2/3 on luettu luokkaan f. 

Lumen metsälle tuottamia tuhoja  on m.  m.  Kapustaselässä.  

Tähän alueeseen liittyy myöskin  yhdistelmään  erikseen merkitty  280 ha 

laajuinen  alue,  joka sijaitsee  lännempänä  lähellä maantietä. Isoimmat maat 

siinä ovat Särkikuusikko ja Latolehto. 

Alakittilän hoitoalueen 111 vp:n pohjois-  ja keskiosassa on  muutamia män  

nyn- ja koivunsekaisia kuusimetsiä,  joista useimmat kuuluvat Loukisen vesistö  

alueeseen. Suurimmat maat ovat Kortemännikkö,  Kuortiskumpu,  Muotkamaa 

ja Kumputunturin  itäosa. Yleisin metsätyyppi  on HMT,  mutta soistuneita 

maita on myöskin. Yhteinen pinta-ala  on 1.642 ha.  

Alue 32. Suurin osa  sijaitsee valtionmailla,  111 vp:ssä.  Alue jakautuu  

kahteen osaan, läntiseen ja itäiseen,  joista edellinen on Yli- ja Alakuusanki  

joen  (Ounasjoen),  jälkimäinen  Alakuusankijoen  ja Jeesiöjoen  (Kitisen)  vesistö  

alueessa. Suurin osa  maista kuuluu HM-tyyppiin,  osa  on myöskin  soistuneita 

suonsaarekkeita,  eikä soistuminen ole rinteilläkään harvinaista. Länsiosan 

suuremmista maista ovat mainittavimmat: Riikonkumpu,  Naakenavaara,  

Kuusipälkättivaara  ja Vasa sekä itäosan: Tarvasenvaara,  Säynäjävaara,  Kos  

kenmaa,  Haarakuusenmaa,  Eksymäselkä,  Kievanalehto ja Taljavaara,  joissa 

soistuminen on hyvin  yleinen. Edellisen osan  pinta-ala  on 2.849 ha,  jälkimäisen  

3.883 ha. Edellisen metsistä kuuluu n. puolet  luokkaan I, jälkimäisellä  on  enem  

män männynsekaisia  metsiä. Kuusen suhteelliseen runsauteen ovat vaikutta  

neet  myöskin  tukinhakkuut. 

111 vprssä  on kasvullisella maalla kaikkiaan havupuuarvopuita  3.003.687 

kpl,  joista kuusia 1.213.278 kpl.  

Alue 3  3. Sijaitsee  pääasiassa  valtionmailla, IV vprssä,  ja on  edelli  

sen jatkoa etelään päin.  Alueen vedet laskevat Ounasjokeen  Maunujoen  sivu  

haaroja ja latvoja  sekä  Meltausjoen  Sotkajoki- ja Raatejoki-nimisiä  latvoja.  

Maat ovat etupäässä  matalahkoja vaaroja  ja selänteitä,  joilla soistuminen 

on varsinkin liepeillä  hyvin  yleinen. Seudun  korkeimmista vaaroista kuuluvat 

useimmat mäntyalueeseen.  

Metsätyypeistä  ovat HMT ja PHMT yleisiä, mutta myöskin  kuivanpuo  
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leisia metsämaita on. Koko alue on 10.791 ha. Suurimmat maat ovat, länsi  

osassa:  Kuoskisselkä  (osa),  Kärppävaara  (osa),  Lylymaa,  Kuusivaara,  Purnu 

ja Saukkovaara sekä  itäosassa: Palaskumpu,  Korkeakumpu,  Iso-Sotka,  Palo-  

Sotka,  Roukovaara,  Timakkapalo  ja Näätäselkä. Suurin osa  metsistä kuuluu 

luokkaan 111, mutta melkein yhtä  yleisiä  ovat  puhtaat  ja  koivunsekaiset  kuusi  

kot.  Viimemainittuja  on  erittäinkin alueen itäosassa. 

Mäntyä  on tässä  vartiopiirissä  jotakuinkin  sama määrä kuin kuusta;  arvo  

puista,  joita on kaikkiaan 1.238.237 kpl,  on kuusia  618.210 kpl  ja niistä HM  

tyypillä  n. puolet. 

Hajalliset  kuusimetsät (Hs). Hoitoalueen V:ssäkin  vp:ssä  

on kuusimetsiä verrattain paljon. Tämä käy  ilmi siitäkin, että  arvioidusta 

2.178.436 arvopuusta  on kuusia 843.527 kpl. Osa  näistä kuusikoista  on niin 

hajallaan,  ettei niitä ole kartalle merkitty. Suurimmat kuusta  kasvavat maat 

ovat: Peittojärvenkuusikko,  Vaimaslehto,  Kalliovaara,  Lehmikkokuusikko,  

Lintuselkä,  Krassilehto  ja Utsurimminkuusikko. Kuusimetsien pinta-ala  on 

2.540 ha,  josta suurin osa kuuluu luokkaan 1. 

Alue 34. Suurin osa  tästäkin on hoitoalueen V vp:iin kuuluvia  valtion  

maita. Alue on edellisen kuusialueen jatkoa  eteläänpäin,  ja on lähin vesistö 

Maunujoki. Metsistä on suurin osa  merkitty  V-tyyppiin;  soistuminenkaan  ei  

kuitenkaan ole harvinainen. Suurimmat maat ovat:  Luuvaara, Isokuorinki,  

Kalhaanselkä,  Huuhkajavaara,  Sammalselkä ja Pahkakumpu.  Alueen pinta  

ala on 3.021 ha,  jolla kasvavista metsistä  kuuluu jotakuinkin  yhtä  paljon  luok  

kaan I ja 111. 

Alue 35. Sijaitsee  myöskin  pääasiassa  V vp:n valtionmailla,  Rovanie  

men pitäjän  rajalta lähtien pohjoiseen. On Ounasjoen  ja Molkojoen  välillä. 

Suurimmat maat ovat Vaimaslehto,  Purnukumpu,  Mäyräkumpu  ja Hämeen  

metsä. Yhteinen ala on  1.759 ha, josta  suurin osa  kuivanpuoleisia  kankaita. 

Vallitsevat metsät kuuluvat luokkaan I; koivua on  usein  kuusen ohella runsaan  

laisesti. 

Alue 36. Sijaitsee  samaten V vp:ssä,  Sodankylän  rajalla,  Kukasjär  

ven  länsipuolella.  Vedet laskevat  Meltausjokea  Ounasjokeen.  Suuri osa  alueesta 

on soistuneita maita; kasvullisen metsämaan ala on ainoastaan 651  ha. Laa  

jimmat  maat  ovat Iso-  ja  Taka-Toukosaari. Metsissä  suhteellisen paljon mäntyä.  
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Yksityismaita  on edellämainittuihin Kittilän pitäjässä  oleviin  

kuusikkoalueisiin arvioitu kuuluvan n. 13.700 ha kasvullisia  metsämaita 

vastaava ala,  joka ei edellisiin  lukuihin  sisälly.  Tällä alalla  kasvava  puu  

määrä on arviolta  438.400 m£
.
 

Sodankylän  pitäjä;  Kitisen hoitoalue (7)  

Kitisen  hoitoalueen pinta-ala  on 424.377.5 ha, josta  kasvullista  maata 

on 195.943.1 ha. Viimemainitusta on pääasiassa  havumetsiä kasvavaa  n.  

68 %. Metsäarvostelutöiden yhteydessä on arvopuumäärä  (vähintään  

20 cm x 7  m) saatu 1.969.246 kpl,  josta  kuusia  323.715 kpl eli n. 16 %.  

Metsänhoidontarkastuskirjat  ovat  useissa  suhteissa puutteellisia.  Niin 

on m.  m. kuusimetsien  kasvullisen  metsämaan pinta-ala  laskettu erikoi  

sesti  tätä julkaisua  varten. Koko  hoitoalueen kuusikkoalueiden ala  on  siten 

saatu  31.7 7  5 h a eli  n. 16 % kasvullisten  maiden alasta. Näillä oleva 

puumäärä  vastannee n. 1. 262. 9  5  0 m  3  eli  keskimäärin  n. 40 m  3  hehtaa  

rilla. Kun metsätyyppien  määrääminen metsätalouskirjojen  perusteella  

on ollut melkein mahdotonta,  on suurin osa  metsistä luettu tuoreisiin kan  

gasmetsiin,  siitä  huolimatta että lievästi  soistuneita metsämaita varmaan  

on verrattain paljon. Metsien laatuun nähden on edellämainitusta  alasta  

viety  luokkaan I 77 % ja luokkaan 111 23%. 

Alue 37. N.  k.  Pomokairan kuusikot,  jotka kokonaan ovat valtion 

maita,  sijaiten  hoitoalueen 11, 111 ja IV vp:ssä  ja  yhtyen  Ylikittilän hoitoalueen 

samannimiseen kuusikkoalueeseen. Alueen vedet laskevat Kitiseen yhtyvien  

Kuorajoen,  Yli-  ja Alapostonjoen  ja Sattasjoen  latvoihin. Soita on hyvin run* 

saasti,  arviolta n. 65 %  koko  alasta,  ja ovat  useat niistä hyvin  laajoja  (Kirakka  

aapa, Peura-aapa,  Postoaapa,  Soasaapa  y.  m.). Metsämaat ovat enimmäkseen 

matalia ja  soistuminen yleinen.  Kasvullisen  maan pinta-ala  on laskettu 19.150 

ha,  jolla kasvaa  joko aivan puhdasta  taikka vähän koivunsekaista kuusimet  

sää. Mäntyä  ei ole juuri nimeksikään;  muutamia kelottuneita puita on siellä 

täällä. Kuusiarvopuita  on alueella toimitetun arvion mukaan 87.021 kpl,  mutta 

mäntyjä  ainoastaan 860 kpl.  Metsä on  saanut viime aikoina rauhassa  kehittyä;  

kuloja  ei liene ollut 300 ä  400 vuoteen. Suurimmat maat ovat: Pyssyselkä,  
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Sotaselkä, Pahtakuusikko,  Kirakkaselkä,  Neitikarjala,  Karjalanselkä,  Eksymä  

selkä,  Poksasselkä,  Siiselkä,  Kolholaki,  Tuorespää,  Kuusikkoselkä  ja Kuu  

sikkolaki. Runsaasti kuusta kasvaa  myöskin  Pomovaarassa,  Mustaselässä ja 

Pahtakuusikossa,  mutta näitä ei ole kuitenkaan yhdistetty  varsinaiseen kuusi  

metsäalueeseen. 

Alue 38. Sijaitsee  Luiron hoitoalueen rajalla  ja jatkuu  edelleen viime  

mainitun hoitoalueen puolelle. Kuuluu sekä 111 että IV vp;iin.  Vedet laskevat 

Kitiseen Yli- ja Alaliesijoen  kautta. Maat ovat jonkunverran  korkeampia  kuin 

edellisessä alueessa. Suurimmat niistä ovat: Kuusikkolomavaara,  Viuvalon  

latvakuusikko,  Maanselänkuusikot,  Karinkiselkä  ja Raanurääseiköt. Pinta-ala 

on laskettu 5.194 ha, ja ovat metsät luetut luokkaan I; mäntyä on kuitenkin 

useilla mailla ainakin nimeksi. Metsä  on yleensä  huonoa,  harvahkoa ja kitu  

vaa. Alueessa olisikin linja-arvioimisen  mukaan ainoastaan 39.088 kpl  arvo  

puuta,  josta  36.966 kpl  kuusta  ja 2.122 kpl  mäntyä. 

Alue 39. Sodankylän  kirkonkylän  maiden pohjoispuolella  oleva alue,  

johon  kuuluu osittain myöskin  yksityismaita. Kuuluu II vpriin. Alueen halki 

kulkevan Kitisenjoen  länsipuolella  ovat maat korkeampia.  Tällä puolella  jokea  

ovat  suurimmat maat: Pahtavaara,  Vanttionselkä,  Mataraselkä ja pohjoisem  

pana Ilmakkiselkä sekä itäpuolella: Hanhilehdot,  Kevitsa  ja Vaiskonselkä,  

Arvioitu ala on 6.606 ha. Metsät ovat etupäässä  männynsekaisia;  muutamilta 

mailta puuttuu  mänty  kuitenkin melkein kokonaan. Arvopuita  on laskettu 

olevan 123.268 kpl,  joista  kuusia 68.142 kpl.  

Alue 40 a. On hoitoalueen luoteiskulmassa ja yhtyy alueisiin 2, 5 ja 

20. Vedet laskevat  Kitiseen. Suurimmat maat ovat Näätäselkä ja  Nalaspaksa,  

joissa kuusen  joukossa  on sekä  mäntyä  että koivua. Metsä huonoa. Ala 825  ha. 

Sodankylän  pitäjä;  Sodankylän  hoitoalue (8)  

Sodankylän  hoitoalue on 247.022.2 ha,  josta  kasvullista  metsämaata 

111.917.5 ha ja kehnokasvuista,  joihin  osa soistuvista kuusimetsistä  on 

luettu, 55.990.0 ha. Mäntymetsät  ovat hoitoalueessa vallitsevia, mikä 

käy  ilmi  siitäkin,  että 5.372.513 kpl  (vähintäin  25 cm x l.s  m) arvioidusta  

arvopuumäärästä  on kuusia  ainoastaan 1.465.356 kpl  eli  n. 27 %. Edelli  
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sessä  on otettu huomioon myöskin kehnokasvuiset metsämaat;  kasvulli  

silla  metsämailla oleva  arvopuuluku  on 4.611.039 kpl.  Paperipuiksi  sopi  

vien kuusien määrä on arvioitu  321.100 m  3 (k.  m.),  josta  suurin  osa on  

hoitoalueen länsiosassa.  Siellä sijaitsevatkin  hoitoalueen laajimmat  kuusi  

metsäalueet. Seuraava Aaltosen 1) laatima yhdistelmä  tämän hoitoalueen 

puulajisuhteista  on myöskin  kuvaava. Metsät ovat  siinä ryhmitetyt  val  

litsevan  puulajin  mukaan. (Eri  puulajeille  käytetään  lyhennyksiä:  m  = 

mänty,  k  = kuusi,  ko = koivu.) Kangasmetsien  alasta, joka  tässä on las  

kettu 124.862.5 ha, on eri  metsikkölajeja  seuraavat prosenttimäärät:  

iVletsätyyppejä  määrättäessä on käytetty  ennenmainittua Lindholmin 

luokitusta  (vaikkakin  nähtävästi vähän muutettuna,  vert. s. 11). Aalto  

sen  metsätalouskirjojen  perusteella  tekemien laskelmien mukaan on edellä  

mainitusta alasta eri tyyppejä  ja niiden väliasteita seuraavat prosentti  

määrät: 

Nyt  toimitetun arvion mukaan on kuusimetsien pinta-ala  laskettu  

35.  59  6 h a, joka  vastaa n.  3  2 % kasvullisten  maiden alasta. Eri  metsä  

tyyppiryhmiin  kuuluu  kuusimetsien pinta-alasta:  kuiviin  kangasmetsiin  

2%, kuivanpuoleisiin  8  %,  tuoreihin 33 % ja soistuviin  metsiin 57 %.  

Metsikkölajeista  ovat männynsekaiset  kuusimetsät  yleisimpiä;  niitä on 

64 % alasta. Puhtaihin kuusimetsiin on luettu 24  %ja  koivunsekaisiin  

12 %. Kuusikkoalueiden puumääräksi  on  saatu 1. 899. 4 6 2  m 3.  Keski  

määrin on kuusimetsissä  hehtaarin alalla tämän mukaan 5  3 m 3.  

Hoitoalueen tyypilliset  kuusimetsäalueet ovat seuraavat: 

Alue 40. Sijaitsee  hoitoalueen 1 vp:ssä Kitiseen laskevan Jeesiöjoen  

*) V. T. Aaltonen, Kangasmetsien luonnollisesta  uudistumisesta Suomen  Lapissa.  

S. 34. Edel. man. 

m k -ko m-k  m-ko k-ko  m-k-ko  

51.05 15.56 6.87 12.36 3.32 7.75  3.09 

i 1—II II II  —  Ilia Ilia 11 la—1 lib I  lib I  lib — Illc Ilk 

0.9 3.9 18.i 14.o 25.o 10.o 10.4 9.i 8.6 
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ja Ounasjokeen  laskevan Meltausjoen  (siihen  yhtyvän  Riipijoen)  välisellä veden  

jakajalla. Varsinaisia nevoja  011 verrattain vähän, mutta kuusimetsistä on 

hyvin  suuri osa soistuneita. Koko ala  on laskettu 4.435 ha, josta eri metsä  

tyyppeihin  kuuluu: 111 a 463 ha, 111 a—lMb 229 ha, 111 b  826 ha, 111 b 

111 c 255 ha, lIIc 1.417 ha ja parempiin  korpiin  1.245 ha. Suurimmat maat 

ovat Heinäpää  (osa)  ja Sarrio,  jotka ovat  korkeahkoja,  osittain jyrkkärinteisiä  

ja louhikkoisia vaaroja. Kuusimetsiä  on erittäinkin vaarojen  kuruissa  ja rin  

teillä sekä  soistuneilla alavammilla mailla, joista  ovat mainittavimmat: Rita  

jängänkuusikko,  Hanhiojanmaa,  Huuhkajakuusikko  ja Launikuusikko. Met  

sistä on luettu suurin osa  luokkaan I; toisin paikoin  on mäntyä  vähän enemmän, 

mutta on sillä yleensä  pieni  merkitys.  Lehtipuita  on verrattain paljon;  omi  

tuisia ovat Sarrion verrattain laajat  haapametsät.  

Alue 41. Alue sijaitsee Vaalajärven  ja Syväjärvenkylän  välissä,  etu  

päässä valtionmailla. Kuten edellinen on tämäkin Meltausjoen  ja Kitisen väli  

sellä vedenjakajalla; suurin osa kuuluu kuitenkin Kitisen vesistöalueeseen. 

Varsinaisia soita on alueessa arviolta ainoastaan n. 30  %,  mutta soistuvia  maita 

on suhteellisen paljon. Maat eivät yleensä  ole kovin  korkeita. Suurimmat maat 

ovat: Järviselkä, Suonivaarankuusikko,  Huotarinkuusikko ja Kiekeröselkä. 

Alueen pinta-ala  on 6.907 ha,  josta  eri metsätyyppejä:  111 a 187 ha, 111 a 

111 b 877 ha, IMb 1.165 ha, 111 b—III c  305 ha, lIIc 4.301 ha ja Ki 72 ha. 

Mäntyä on useimmissa metsissä jonkunverran;  suurin osa  niistä kuuluukin 

luokkaan 111. Myöskin  koivua on suhteellisen runsaasti. 

Alue 42. Yhtyy Alakittilän hoitoalueen kuusikkoalueeseen 36 ja  sijait  

see hoi oalueen lounaiskulmassa,  Kukasjärven  länsipuolella. Vedet laskevat 

Meltausjokea Ounasjokeen.  Kuuluu IV vp:iin. Maat  ovat pieniä  ja osittain 

soistuneita (Ki  on 336 ha). Suurimmat maat ovat: Rassilehto  ja Salmilehto. 

Pinta-ala on 876 ha, josta suurimmalla osalla kasvaa  kuusen seassa myöskin  

mäntyä.  

Alue 43. Alue yhtyy  Luiron hoitoalueesta tulevaan kuusikkoalueeseen 

ja sijaitsee  Kitisen  ja Luiron yhtymäkohdan  luoteispuolella.  Se on yleensä  

vähäsoista selkämaata muualla paitsi lähempänä  molempia jokia. Suurim  

mat  maat ovat: Rahkavaara (osa), Vittavaara,  Palomaa,  Palovaara (osa),  

Komovaara, Sakiaselkä,  Otuksenpesänvaara,  Lampiselkä,  Rääseikkö ja Kallio  

kuusikko. Pinta-ala on 7.614 ha, josta eri metsätyypeille  tulevat seuraavat 
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osat:  II  47  ha*  II—III  a  155  ha,  111  a  689 ha,  111  a—III  b  1.162 ha,  111  b  2.265 

ha, 111  b—III c  372 ha, 111 c 1.710 ha ja  Ki  1.214 ha. Suurin osa  metsistä kuu  

luu  metsikkölajiin  111,  siitä huolimatta,  että  tukinhakkuita on toimitettu. Osa 

metsistä kuitenkin hyvin huonoja.  

Alue 43. Kemijärven  pitäjän rajan  pohjoispuolella  oleva alue,  joka  

jatkuu Pohjois-Kemijärven  hoitoalueen puolelle. Siitä kuuluu osa II ja osa  

111 vp:iin. Sijaitsee  vedenjakajalla. Itäosan eli Pyhä-  ja Luostotunturin alueen 

vedet laskevat Pyhäjoen  Ylijoki-nim siä latvoja  sekä etelästä Javarusjoen lat  

voja  Kemijokeen. Länsiosaan ulottuvat Kemijoen  sivujoen  Raudanjoen  sivu  

haara Köngäsjoki  ja ylempänä  Siironjoki. Pohjoinen,  itäinen ja  keskinen osa 

alueesta kuuluu ehdotettuun kansallispuistoon.  Erittäinkin tämä osa on  se  

länne- ja tunturimaata,  jossa  soita on  aivan vähän. Lännessä erittäinkin, Kön  

gäsjoen  latvoilla, on soita  sitävastoin n. 75  %  alasta,  ja  metsää kasvavat  maat 

ovat vain pieniä saarekkeita. 

Suurin osa kuusimetsistä kasvaa vaaroilla ja tunturien rinteillä,  joissa 

soistuminen on hyvin  yleinen. Suurimmat kuusta  kasvavat  maat ovat: Luosto  

tunturin laiteet,  Kumaselkä,  Lampivaara,  Latvavaara,  Kapustavaaran  laiteet, 

Huttutunturin laiteet, Pyhätunturin  pohjoislaiteet  (kaikki  edellämainitut kuu  

luvat ehdotettuun kansallispuistoon)  sekä lännempänä  Koppaselkä,  Urakka  

selkä, Kuusiloviselkä,  Mäntyloviselkä,  Pieni-Köngässelkä  ja  Iso-Kuusimaa. 

Alueen pinta-ala  on  11.236 ha, josta  eri  metsätyyppejä:  111  a  1.010 ha, 111  a— 

-IMb 625 ha, 111  b 1.949 ha, 111 b—III c 2.499 ha, 111 c 4.138 ha, Ki 473 ha 

ja kituvaa metsää kasvavia  tunturienlakia 542 ha, jotka  on  yhdistetty  kuiviin 

kangasmetsiin.  Metsät ovat enimmäkseen säästettyjä.  Suurimmassa osassa on 

mäntyä  joukossa,  mutta myöskin  aivan puhtaita  kuusimetsiä on verrattain 

runsaasti, samoin koivurikkaita metsiä. Metsikkölajin  mukaan jakautuvat  

metsät seuraavalla tavalla: I 3.266 ha, II 767 ha ja  111 7.203 ha. Erittäinkin 

tunturien ja vaarain kuruissa on metsä suhteellisen hyväkasvuista.  

Hajanaiset  kuusimetsät (H). Sodankylän  hoitoalueen useissa 

vartiopiireissä  on hajallaan  esiintyviä  kuusimetsiä,  joita ei ole voitu yhdistää  

edellisiin alueisiin. Sellaisia ovat esim.: Kiiinalehdonkuusikko,  Sulavaarankuu  

sikko, Saininaa sekä Seipäjärven  eteläpuolella: Lauttaskumpu,  Pikku-Kuusi  

maa, Iso-Kuusimaa ja Tuomimaa,  mainitun kylän  ja  maantien välissä Suikkelo  

puljut ja Löytövaarankuusikko,  Vuojärvestä  pohjoiseen  Mustakuusikko  ja 
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Oravakorpi.  Myöskin  pieniä,  soiden keskellä olevia kuusimetsiä  on erittäinkin  

näiden maiden lähettyvillä. Hajallaan  olevien kuusimetsien yhteinen  ala on 

4.528 ha, joista suurin osa  kuuluu  tuoreisiin ja soistuneisiin  maihin. Useim  

missa metsissä on myöskin  mäntyä  joukossa.  

Sodankylän  ja Pelkosenniemen pitäjät 1 ); Luiron 

hoito-alue (9)  

Luiron hoitoalueeseen,  joka on 480.179.0 ha laaja,  kuuluu 203.469.5 

ha,  eli  42.4 % koko  alasta,  kasvullista  metsämaata. Vallitseva  puulaji  on 

mänty;  metsänhoidontarkastuksessa  on mäntymetsien  ala laskettu kas  

vullisten metsämaiden alasta  59.14 %,  kuusimetsien 22. 50  %ja  koivumet  

sien 18.36 %. Eri  vartiopiirien  osalle jakautuvat  eri  metsikkölajit  seuraa  

valla tavalla: 

Aaltosen metsätalouskirjojen  perusteella  laatiman yksityiskohtaisemman  

yhdistelmän  mukaan kuuluu metsistä  seuraavat prosenttimäärät  allamai  

nittuihin metsikkölajeihin  (vert.  s. 50):  

x ) Kun rajoja nykyisen  Sodankylän, Pelkosenniemen  ja Savukosken  pitäjien välillä  

ei ole  käyty,  ei voida tarkemmin määrätä, missä  pitäjässä  kukin  kuusimetsäalue sijait  

see. Yksityismaiden kuusikkcalueet mainitaan  vasta Ylikemin  hoitoalueen jälkeen. 

m k ko m-k m-ko ko-ko m-k-ko 

46.37 9.32 3.52 11.99 1 0.7  2 4.88 1  3.20 

V a r  t i  o p i i  r  i  

Kasvullisesta metsämaasta on ha  met- 

siä,  joissa on vallitsevana 

mänty kuusi koivu  

]  10 396.96 11 564.78 2 163.20 

II  10 942.39 4 743.05  1 048.38 

. III  27 884.03  7  479.10 9 553.97 

IVa   29 253.07  11 197.85 15 315.76 

IVb  41  847.30 10 809.55 9 270.35 

Yhteensä  120323.75 45 794.13 37 351.66 
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Tämän mukaan olisi  kuusen  ja  koivun runsaus  metsissä  suhteellisesti  pie  

nempi kuin  mitä aikaisemmin mainitut  luvut osoittavat. Arvopuiden  

(vähintään  25  cm x  1.3 m) luku on metsätalouskirjojen  mukaan 4.472.334 

kpl,  josta  kuusia  748.176 kpl  eli n. 17 %. Mitä mänty-  ja kuusimetsien 

ikäluokkasuhteisiin tulee,  tekevät niiden eri  ikäluokat kasvullisen  metsä  

maan  alasta seuraavat prosenttimäärät:  

Korkeintaan 100 vuoden vanhoja  kuusimetsiä  olisi  siis  suhteellisesti  paljon  

vähemmän kuin yhtä  vanhoja  mäntymetsiä.  

Nyt  toimitetun arvion  mukaan on Luiron  hoitoalueen kuusimetsien  

pinta-ala 48;4 7  7  ha eli n. 24 % kasvullisten  metsämaiden alasta.  Eri  

metsätyyppejä  on siitä  seuraavat määrät (metsätyypit  Lindholmin):  

Eri tyyppiryhmiin  yhdistettynä  saadaan: kuivia kangasmetsiä  2  %,  kui  

vanpuoleisia  25  %,  tuoreita 53 % ja soistuneita  metsiä 20 %. Metsikkö  

lajin  mukaan jakautuu  ala seuraavasti:  puhtaita  kuusimetsiä  19%, koi  

vunsekaisia 10% ja männynsekaisia  kuusimetsiä  71%. Kuusimetsien  

puumäärä  on metsiköittäin toimitetun arvion  mukaan 2.  642. 8 6  4 m 3,  

joka vastaa hehtaaria kohti keskimäärin  5 5 m 3.  

Kaikkiaan on Luiron hoitoalueessa eroitettu 7 eri  kuusimetsäaluetta,  

joista seuraavassa on yksityiskohtaisempia  tietoja.  

Alue 45. Tämä ja seuraava kuusimetsäalue sijaitsevat hoitoalueen 

I vp:ssä, etupäässä valtionmailla. Edellinen liittyy pohjoisessa  Kitisen hoito  

alueen kuusimetsäalueisiin ja sijaitsee Kitisen (Kelujoen) ja Luiron välisellä 

vedenjakajalla.  Maat ovat  laajoista soista kohoavia matalahkoja  vaaroja;  soita 

onkin pohjois-  ja keskiosassa  arviolta n. 65—70%. Suurimmat maat ovat:  

Sotavaara, Kehrämökarkko,  Suksivaara,  Märsikkö,  Metsävaara,  Rantapätsätti  

vaara, Virnikkaselkä, Särkivaara,  Maaningankummut,  Jalaskaarkko, Kaikki  

Ikäluokat 1—50 51—100 101—150 151—200 201+ v,  

Mäntymetsät  I.54  8.17 10.48 12.20 26.75 

Kuusimetsät O.02 1.69 4.90 5.73 10.1  6 

II II— Ilia Ilia 11 la— I lib I lib 111 b— 111 c IIIc 

1C66 4 941 7 294 8 194 17  490 7  005  2  487 ha 
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valtiaanlehto, Sarviselkä sekä eteläosassa Kiimaselkä,  Petäjävaara,  Kuusi  

laukkuvaara ja  Veneseikä. Alueen metsien puumäärä on  438.442 m  3  sekä  pinta  

ala 8.086 ha,  josta eri  metsätyyppejä:  lila 130 ha, 111 a—III b 1.647 ha, 111 b 

3.153 ha, 111 b—III c 2.858 ha ja 111 c  298  ha. 

Suurin osa  metsistä on männynsekaisia;  suhteellisesti paljon  (toisinaan  

runsaastikin)  on sitä erittäinkin alueen eteläosassa,  jotavastoin  männyn  mer  

kitys pohjoisempana  on verrattain pieni.  

Alue 4 6. Tämä osa  Luiron hoitoalueen kuusikoita liittyy  Sodankylän  

kuusikkoalueeseen n:o  43. Se on Luiroon laskevan Hietajoen  latvoilla oleva 

korkeahko,  suhteellisesti vähän soita käsittävä,  paikoin  kivikkoinen vaara  

alue. Sen suurimmat maat ovat Oratunturi, Lehtovaara ja Hangasselkä.  Alueen 

pinta-alasta, joka  on 4.584 ha, on eri  metsätyyppejä:  111 a 349 ha, 111 a—III b 

2.308 ha, 111 b 1.212 ha ja 111 b—III c  715 ha. Puumäärä on arvioitu 349.448 

m 3.  Mäntyä  tavataan  melkein kaikissa  metsissä,  muutamissa suhteellisen run  

saasti. 

Alue 47. Sijaitsee  kahden edellisen  alueen välissä  yhdistäen  ne.  Ra  

jana  on vartiopiirien välinen raja; alue kuuluu nim. II vp:iin. Lähin vesistö 

on  Luirojoki, jonka  länsirantaa alue seuraa. Tanhuan kylän  lohko jää  melkein 

kokonaan alueen pohjoispuolelle.  Soita on n. 45 %, kovat  maat ovat  matalah  

koja vaaroja ja selkiä,  joista suurimmat ovat: Peuraselkä,  Sapakkakummut,  

Putkipalo,  Saarivaaran länsi- ja eteläosa ja Lusikkavaara. Pinta-ala 5.198 ha, 

josta eri metsätyyppejä:  111 a  47 ha, 111 a—III b 2.040 ha, 111 b 2.217 ha ja 

Illb—lllc 894 ha. Suurin osa metsistä kuuluu  metsikkölajiin  III;  mäntyä 

on muutamissa metsissä runsaanlaisesti. Puumäärä 397.268 m 3. 

Alue 48. Alue on jatkoa Kitisen hoitoalueesta tulevalle kuusimetsä  

jaksolle. Se sijaitsee  Luiron mutkan molemmilla puolilla.  Maat ovat laajasta  

suoalueesta kohoavia vaaroja  ja selkiä. Soita on Luiron pohjoispuolella  n. 65 

75 %, eteläpuolella  (Voutaniemellä)  vähemmän. Suurimmat maat ovat  Rova  

pää sekä  joen  eteläpuolella  Neitykoskenlehto,  Pikku-Neitykoskivaara,  Jylmä  

suikkiäijänkuusikot  ja Konkelonkuusikot. Pinta-ala on 4.822 ha,  josta  metsä  

tyyppiin  111 a kuuluu 343 ha, 111 a—lllb 1.200 ha, IMb 2.712 ha, 11lb
— 

111  cl 7  ha  ja 111 c  550 ha. Alueen metsät ovat  omituisia siitä, että niistä noin  

puolella  eli 2.497 ha on hyvin  runsaasti koivua;  onpa  koivu joskus  

vallitsevanakin puuna. Vähitellen vähenee koivu  kuitenkin,  ja siksi  voidaan 
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maat lukea  kuusialueeseen. Yhteinen puumäärä on 157.484 m 3, joten  keski  

kuutio hehtaarilla on  vain n. 33 m 3;  koivunsekaisissa  metsissä,  jotka  yleensä  

ovat nuorimpia, on se vielä pienempi  eli n.  25 m 3. 

Alue 49. Kuten edellinen,  on tämäkin hoitoalueen 111 vprssä, mutta 

sen itäosassa, Ylikemin hoitoalueen rajalla. Alueen vedet laskevat osittain 

Kemijokeen (Kairijokeen  laskeva Sormujoki, Vaajajoki  ja Arajoki), osittain 

Luirojokeen  (Pessijokea).  Siihen kuuluu soiden (soita  n.  55  %) toisistaan erot  

tamia selkiä ja vaaroja,  joista  toiset ovat verrattain korkeitakin ja kivisiä.  

Suurimmat niistä ovat Syyliörova,  Kieroskumpu,  Seiväsvaarat, Sompio  

vuonnelovaarat ja Lyötmurselkä.  Pinta-ala on 3.001 ha, josta  eri  metsätyy  

peille kuuluu: II 328 ha, 111 a 1.729 ha, 111 a—III  b 832 ha ja 111 b 112 ha. 

Maat ovat siis  verrattain »kuivia»,  mutta siitä  huolimatta ovat puhtaat kuusi  

metsät yleisimpiä. Puumäärä on 135.275 m 3.  

Alue 50. Hoitoalueen pohjoisosassa,  Saariselän etelärinteillä, ovat kuusi  

metsät verrattain yleisiä.  Näihin kuuluu myöskin  alue 50,  joka  on Raututun  

turin ja Nattastunturin välissä, Luiroon laskevan Kopsusjoen  latvoilla. Soita 

on arviolta n. 45 %. Suurimmat maat ovat: Akkainvaarat,  Purnukuusikko,  

Jorpulipää,  Kiprettämänvosa,  Kivikuusikot,  Vallavosa,  Rovaselkä (osa) ja 

Kopsuskuusikko.  Pinta-ala on  12.364 ha, josta  eri  metsätyypeille  kuuluu: II 

738 ha, lI—III a 1.521 ha, 111  a 2.961 ha, 111 a—III  b 156 ha, IMb 5.417 ha 

ja IMb—III c 1571 ha. Alueella on siis  suhteellisen paljon  kuivanpuoleisia  

kangasmetsiä  (4.482 ha). Metsät ovat suureksi osaksi  melkein arvottomia. Puu  

määrä ei kuitenkaan ole kovin pieni; koko  alueella on arvioitu olevan 632.444 

m 3.  Mäntyä  on kuusen  joukossa  melkein kaikkialla,  mutta on silläkin suhteel  

lisen pieni  merkitys. Samaten on koivu verrattain yleinen.  

A 1 u e 51. On  edellisen alueen itäpuolella,  hoitoalueen IV b vartiopii  

rissä  ja Tuntsan hoitoalueen rajalla.  Se on vedenjakajaseutua;  pohjoisosasta  

laskevat vedet Jaurijokea  Nuorttiin ja eteläosasta lähtevät Kemijoen latvat  

(Peskihaara).  Alue on korkeaa vaara-  ja ylänkömaata,  jossa  soita on arviolta 

ainoastaan n. 25  %. Suurimmista maista ovat  mainittavat: Suovainkuusikko,  

Peskiselkä,  Auhtiselkä,  Kuopsuskuusikot,  Sankavaara,  Vasanpuronselkä  y. m.  

Pinta-ala on 8.607  ha, ja jakautuu se eri metsätyypeille  seuraavalla tavalla: 

II—III a 3.120 ha, 111 a 979 ha, lila—lll bll ha, Illb 1.921 ha, 111 b— 

-111  c  950 ha ja 111 c  1.626 ha.  Useimmissa  metsissä  on täälläkin mäntyä,  toisi  
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naai> verrattain hyvääkin.  Metsien puumäärä on arvioitu suhteellisen suureksi  

eli  429.333 m  3. Uittovaikeuksien ja luontosuhteiden epäedullisuuden  takia on 

metsien taloudellinen arvo  joka tapauksessa  verrattain pieni.  

Hajalliset  kuusimetsät (H). Nämäkin sijaitsevat  samassa  

vartiopiirissä  kuin edellinen alue, mutta  kartalle ei  niitä ole merkitty.  Suurim  

mista  maista ovat mainittavat seuraavat: Korvasvaarankuusikko,  Mutkajoen  

kiimat, Kuru,  Kärkkäsvaara,  Satkovaaransatko,  Neitykäisentuore,  Kuusitsi  

vaara  ja Sammakkoselkä. Metsien laajuus  on 1.815 ha,  josta  kuivanpuoleisia  

kangasmetsiä  on suhteellisesti enin. Mäntyä  tavataan näissäkin metsissä  mel  

kein kaikissa.  

(Sodankylän)  Savukosken ja Pelkosenniemen pitä  

jät; Ylikemin hoitoalue (10)  

Ylikemin hoitoalueeseen kuuluu viimeksi  toimitetun metsänhoidon  

tarkastuksen mukaan 303.547.4 ha  kasvullisia  ja  20.183.3 ha kehnokasvuisia  

metsämaita. Edellämainitun alan jakautumisesta  eri metsätyypeille  ei  

ole  tietoa. Metsien laatuun nähden on  kuvaavaa,  että  kasvullisen  ja kehno  

kasvuisen  maan  alasta  on 53.57 % etupäässä  mäntyä, 18.4? % kuusta  ja  

loput  etupäässä  koivua  kasvavien  metsien hallussa. Kuusimetsien ala  on 

59.765.0 ha,  josta  arvottomia  kuusimetsiä  on 4.643.0 ha:lla. Jos  huonoim  

mat kuusimetsät  jätetään  lukuunottamatta,  kuuluu kasvullisen ja kehno  

kasvuisen maan  alasta eri  metsikkölajien  eri  ikäluokille  seuraavat osat: 

Ikäluokat I—so 51—100 101—150 151—200 201—250 251+ v.  

Mäntymetsät  1.89 6.29 13.03 13.53 8.56 10.27 

Kuusimetsät 0.28 3.23 5.87 5.24 2.06 0.35 

Vähintään 25 cm 1.3 m korkeudella maasta täyttävistä  arvopuista  on ar  

vioitu olevan 1.758.255 kpl  kuusta  eli 18.9  %.  

Nyt laaditun arvion mukaan on kasvullisten kuusimetsien ala 

4 2.2  06 ha,  joka  vastaa  1 3.9 % hoitoalueen kasvullisten  metsämaiden 
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koko  alasta. Kuivia  kangasmetsiä  on  siitä 2%,  kuivanpuoleisia  8%, tuo  

reita  80% ja soistuneita metsiä 10%. Metsikkölajin  mukaan ryhmitet  

tynä  on  alasta  puhtaita  kuusimetsiä  23  %,  männynsekaisia  74  % ja koi  

vunsekaisia 3%. Kuusimetsien  puumäärä  on  likimääräisen arvion  mukaan 

2. 048.  34  2  m  3, joka  vastaa n. 4 9 m  3  hehtaarin  alalla.  

Alue 52. Sijaitsee  hoitoalueen pohjoisimmassa  osassa,  Luiron hoito  

alueen rajalla,  jonka  kuusikkoalueeseen n:o  51 se  yhtyy.  On  Nuorttiin laskevan 

Jaurijoen  ja Kemijoen  latvojen  välisellä vedenjakajalla. Suuri osa  aluetta on 

korkeaa tunturiseutua,  jonka keskiosat  ovat yli  400 m korkealla m.  p.  Soita 

on suhteellisen vähän (n.  35 %). Metsätyypeistä  kuuluu osa  kuiviin ja  kuivan  

puoleisiin  kangasmetsiin.  Suurimmat maat  ovat  Kokkopäät  (alarinteet),  Keski  

pakat,  Härkävaara ja Peskiseljät.  Kasvullisen  maan ala on arvioitu 7.624 ha. 

Metsistä on suurin osa  männynsekaisia,  mutta on sitä toisissa  metsissä  hyvin  

vähän. Osa  mänty-ylispuista  on  suhteellisen elinvoimaisia. Koivua on myös  

verrattain paljon.  

Alue 5  3. Edellisen eteläpuolella  ja Kemijoen  länsipuolella,  viimemai  

nittuun laskevan Ylimäisen-Kivijoen  latvoilla ja tämän ja Kemijoen  välissä. 

Maat korkeita;  jotkut tunturit kohoavat paljon  yli 400 mm. p. Soita on ar  

violta n.  40 %. Suurimmat kuusta  kasvavat  maat ovat  Kivihaaranpää,  Pikku  

suksi,  Kivihaarantuore, Nivatunturinkuusikko ja Kuusivaara (verrattain pal  

jon mäntyä). Pinta-ala 3.953 ha, josta suurimmalla osalla  tavataan män  

tyä  kuusen  joukossa. Aikaisemmin on sitä ollut suhteellisesti enemmän, 

sillä tukinhakkuissa on tätä puulajia  poistettu  runsaasti. Metsät ovat nyt 

paikoin  huonoja.  

Alue 54. Sijaitsee  Nuorttitunturin pohjoispuolella. Vedet laskevat 

Nuorttiin joko suoraan taikka Törmäojan  kautta. Alueen korkeus  m. p. 200—  

300 m; soita n.  35 %. Suurimman osan  alueesta käsittävät Pierulinmorostan 

ympärys,  Saihovaara ja Aimijärvenkuusikko.  Pinta-ala 3.705 ha. Mäntyä  

on verrattain runsaasti,  ja on se enimmäkseen suhteellisen hyvää.  Kuusi on 

sitävastoin enimmäkseen hidaskasvuista,  osittain haaralatvaista ja lahovikaista. 

A  1  u  e  5  5.  Tämä ja  seuraava  kuusikkoalue ovat  n.  k. Martinniemen hoito  

lohossa,  Tuntsan hoitoalueen rajalla  Värriöjokeen  laskevien Kosterjoen,  Liesi  

joen ja Venehaaran vesistöalueessa. Seutu on vedenjakaja-aluetta,  josta suu  

rin osa on 300—400 m korkeudella  merenpinnasta. Metsää kasvavat  maat laa  
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joja,  samoin suot. Edellisistä ovat mainittavimmat: Leppäselkä,  Pöytäsvaara,  

Kettuvaara,  Maltiotunturinkuusikko, Irtonaisenkuusikko ja Koukkutunturin 

itälaide. Soistuminen ei ole harvinainen,  vaikkakin  suurin osa maista kuuluu 

tuoreisiin kankaisiin. Pinta-ala on 3.048 ha. Mäntyä  on kuusen  ja koivun  jou  

kossa, mutta on se huononlaista. Koukkutunturin ja Maltiotunturin seudut 

kuuluvat ehdotettuun suojametsäalueeseen.  

Alue 56. Pieni etupäässä kuusimetsiä kasvava alue Savukoskelta 

itään,  Kemijoen  ja  Tenniöjoen  risteyksen  koillispuolella.  Vedet  laskevat  Niemi  

jokea  Kemijokeen. Osittain kuuluu siihen isonlaisia maita, osittain jokivar  

rella olevia isompia suosaarekkeita. Mainittavimmat ovat: Pyhäkurunvaara,  

Erkinvaara, Turunavaara ja Vittavaara. Pinta-alasta,  joka on  2.581 ha, on 

suurin osa  männynsekaisten  kuusimetsien hallussa. Soistuminen on myöskin  

yleinen,  esim. kahdessa ensinmainitussa maassa. 

Alue 57. Liittyy  Luiron hoitoalueen kuusimetsiin n:o 49 ja muodos  

taa ainoastaan kapean  kaistaleen pitkin hoitoalueen rajanvartta.  Vedet laske  

vat Kemijokeen.  Suurimmat maat ovat: Sompiovuonnelovaaran  laide, Lyöt  

murselän laide ja Kuutsitsivaara. Pinta-ala 1.081 ha, joka on luettu luokkaan 

I,  sillä mäntyä  on kuusen  ja koivun  ohella vain nimeksi. 

Alue 5  8. Hoitoalueen etelärajalla sijaitseva  Käyläselkä,  josta vedet 

laskevat  kahtaalle: Isoa-Akanjokea  Kemijokeen  ja Siuliojokea  Vuotokseen. 

Maa on verrattain tasaista ja matalahkoa. Metsä on erittäin tyypillistä  HM  

tyypin metsää, etupäässä  puhdasta  kuusikkoa,  jossa muilla puulajeilla  on var  

sin pieni merkitys. Alueessa ovat hoitoalueen parhaat  kuusikot;  maan keski  

osassa  olevilla harjuilla  ovat puut kuitenkin kituvia,  haara- ja poikkilatvaisia.  

Arvopuumäärä  on arvioitu 66.530 kpl,  josta mäntyjä ainoastaan 795  kpl. Toi  

sin  paikoin  on myöskin  haapaa  verrattain paljon. Pinta-ala 1.048 ha. 

A 1 u e  59. On edellisen jatkoa ja ulottuu Kuolajärven  rajaan, yhtyen  

Tuntsan ja Pohjois-Kemijärven  hoitoalueiden kuusikkoihin. Sijaitsee  samalla 

vedenjakajalla  kuin edellinenkin. Suurin osa on 200—350 m m. p.; soita n. 

50 % alasta. Soistuminen on yleinen. Suurimmat maat ovat: Pyytövaara  

(osa), Kummitsoiva,  Jauratsiselkä, Rovaselkä, Haaraselkä, Vuotoksenselkä,  

Varpuvaara, Kiimakuusikko,  Purkkivaara,  Karasinvaara ja  -lehto 

ja  Vuotoksenvanteet. Ala on 9.324 ha, josta suurin osa  kasvaa  männynsekaista  

kuusikkoa. Myös  puhtaita  kuusikkoja  on. Lähempänä  Kemijokea  olevia metsiä 
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on hakattu, mutta  on niissäkin vielä paikottain  suhteellisen paljon mäntyä.  

Lumituhoja on korkeimmilla mailla jotenkin yleisesti.  

Hajalliset  kuusimetsät (H). Edellisten kuusimetsien lisäksi 

on hoitoalueessa useita pienempiä  kuusimetsiä,  joita ei  ole kartalle merkitty.  

Sellaisia on etenkin  n. s.  selkosmailla. Keminiemen ja Lisman alueissa ovat  

tällaisia m. m. Salamankuusikko,  Sompiovaarankuusikko,  Näätäkumpu  ja 

Kuoskunlehto. Vasaniemellä ovat Käsäyskuusikko,  Vittikko-Kurtsapalo  ja 

Käpäläkuusikko;  Marjavaaranniemellä:  Porokuusikko,  Iso-Seitakumpu,  Palo  

kierosselkä ja Saarijyrhämänkuusikko.  Suurin osa  viimemainituista on Alim  

maisen- ja Ylimmäisen-Suoltijoen  sekä Viitahaaran välissä (Ison-Marjavaaran  

eteläpuolella). Martinniemen alueessa ovat m. m. Kirakkaselkä  ja Kuusiraa  

telmaselkä,  Orottaman- ja Maskanniemen alueessa: Kummalehto ja Kontio  

selkä sekä hoitoalueen pohjoisimmassa  osassa  Karhuvaara. Hajallisten  kuusi  

metsien yhteinen  ala on 9.842 ha ja kuuluu niistäkin suurin osa  metsikkö  

lajiin  111. 

Yksityismailla  on Sodankylän,  Savukosken  ja Pelkosennie  

men pitäjissä  arvioitu  olevan kuusimetsiä n.  3.  7  0  0  h a kasvullista  metsä  

maata vastaavalla alalla.  30 m 3 mukaan  keskimäärin  hehtaarilla on vas  

taava puumäärä  111.000 m 3.  

Kuolajärven  pitäjä;  Tuntsan hoitoalue  (11) 

Tuntsan hoitoalueen pinta-ala  ja puumäärätiedot  ovat  keskeneräisen 

isojaon  takia epävarmat.  Vasta valmistuneiden metsätalouskirjojen  mu  

kaan on hoitoalueen koko alasta kasvullista  metsämaata 361.172.5 ha eli 

62.5  %,  kehnokasvuisia  maita 3.2  % ja  joutomaita  32.5 %. Kasvullisten  

ja kehnokasvuisten maiden yhteisestä  alasta  on etupäässä  kuusta  kasva  

vien metsien laskettu tekevän 119.478.5 ha eli 31.5%,  josta kuitenkin 

51.578.7 ha kasvaa  hyvin kituvaa  kuusimetsää.  Hakkauslaskelmia tehtäessä 

onkin kuusimetsistä  otettu huomioon ainoastaan 41.752.5 ha vastaava osa.  

Niiden havupuumetsien  puumäärästä,  jotka sisältyvät   

on mäntyä  68 %ja  kuusta 32 %. Arvopuumäärästä  (vähintään  25 cm x 

1.3 m), joka koko  hoitoalueessa on arvioitu 9.991.336 kpl, on kuusia  
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3.390.494 kpl  eli  33.9  %. Näistäkin  on kuitenkin  metsien huonouden takia 

jätetty hakkauslaskelmasta pois  1.474.471 kuusta. Männyn  ja kuu  

sen suhteellista kasvukykyä  hoitoalueessa osoittavat  seuraavat luvut,  

jotka koskevat  mainittuja  varsinaiseen taloussuunnitelmaan kuuluvia 

metsiä:  

Mänty-  ja kuusimetsien suhteellinen ikäluokkajakautuminen  koko  hoito  

alueessa käy  selville  seuraavista luvuista. Laskelma perustuu  metsien 

pinta-aloihin,  mutta  ovat kituvat  kuusimetsät  siitä  jätetyt  pois.  

Mitä metsätyyppeihin  tulee,  ilmoitetaan n. k. puhtaita  mustikka  

kankaita (tyyppi  Ia;  vert. s. 13) joilla  metsät ovat tavallisimmin koi  

vunsekaisia kuusimetsiä olevan hoitoalueen keski-  ja eteläosien  murto  

soramailla. Mustikka-jäkäläkankaat  (I  b)  muodostavat kapean  vyöhykkeen  

edellisten pohjoisrajalle.  Suurin osa  on niistä  Vaatsimen varsilla  ja Tunt  

san  laaksossa Karhutunturille saakka. Vallitseva puulaji  on näissäkin 

kuusi,  mutta hoitoalueen länsiosassa  tavataan tällä tyypillä  myöskin  run  

saasti mäntyä. Paksusammaleisia  kankaita (Ic) tavataan etenkin vaaro  

jen pohjoisrinteillä,  mutta ei  niiden sanota  muodostavan laajempia  yhte  

näisiä alueita. Tyyppiä  pidetään  ensimäisenä pintavesisoistumisasteena.  

Metsät ovat koivunsekaisia  kuusimetsiä,  joissa edellistä n. 10%. Puo  

lukka-kanerva-jäkäläkankaita  on metsätalouskirjojen  mukaan hoitoalueen 

lounaisosassa,  Tenniön,  Naruskan ja Kuolajoen  alueessa.  Niissä  ovat  hy  

vät mäntymetsät  yleisimpiä;  kuusi  on  harvinainen. Variksenmarja-jäkälä  

kankaat ovat pohjoisia  tyyppejä  ja esiintyvät  etupäässä  kaikkien  edel  

listen  tyyppien  pohjoispuolella  ja itäosassa olevalla tunturiylängöllä.  Ylei  

Mäntyjä  
(  arvopuita 4 092 619 m

3

 eli  67% 

[  pienempiä  puita  2  015 768 » »  33 % 

Kuusia  
(  arvopuita 963 980 » » 37 % 

| pienempiä  puita  1 655  531 » » 63% 

Ikäluokka 1—50 51—100 101—150 151—200 201—250 251+ v 

Mänty  3.67 7.81 25.36 28.49 7.52 27.15 

Kuusi  0.79 14.13 42.47 25.75 10.27 6.59 
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sin  metsikkölaji  on tälläkin metsätyypillä  kuusimetsä,  jossa koivua on 

melkein aina joukossa.  Naruskan latvoilla  on näissä metsissä  myöskin  

mäntyä.  Etupäässä  tuntureilla sijaitessaan  ovat  metsät huonoja; kuusi  

tulee vain harvoin tukkipuun kokoiseksi. Puhtaita jäkäläkankaita  ovat 

hoitoalueen kangashieta-  ja harjumaat  sekä pohjois-  ja itäosissa  olevat 

laihimmat murtosoramaat. Suurin osa  näistä metsistä  on melkein puh  

taita mäntymetsiä;  ainoastaan poikkeustapauksissa  on niissä  valtapuuna  

kuusi  tai  koivu,  kuten on  asianlaita esim. Sankarijoen  latvojen  murtosora  

mailla. N.  k.  keromaita (4)  on siellä  täällä tasanko- ja rinnemailla. Metsä 

on huonohkoa kuusta  ja koivua.  

Eri  metsätyyppien  esiintymisestä  ja yleisyydestä  Tuntsan hoito  

alueessa saadaan yleiskuva  myöskin  seuraavasta metsätalouskirjoissa  ole  

vasta kuvauksesta.  »Metsätyyppien  levenemisen perusteella  voidaan hoito  

alue jakaa  seuraavaan  kolmeen ilmastolliseen kasvimaantieteelliseen aluee  

seen. Eteläinen eli mustikka-  ja kanerva-puolukka-kankaiden  alue,  jonka  

raja pohjoisessa  kulkee Vaatsimenjoen  pohjoispuolelta  ja Tuntsan laak  

sossa  aina Karhujoelle  asti,  sieltä lounaiseen Tenniöjärvelle  ja sieltä Sätsi  

järven kautta Maltiojoelle.  Tätä voidaan myöskin  kutsua hakkauskel  

poisten  metsien  alueeksi. Keskimäinen eli variksenmarja-jäkälä-kankai  

den alue ulottuu edellämainitusta rajasta  pohjoiseen  Tuntsan latvoille  

saakka,  ja voidaan sitä kutsua tunturikuusikoiden alueeksi. Pohjoiseen  

eli puhtaiden  jäkäläkankaiden  alueeseen kuuluvat hoitoalueen pohjoisin  

ja  koillisin osa.»  

Metsätalouskirjoista  kerätyn tilaston perusteella  on Tuntsan hoito  

alueen kuusimetsien  alaksi tämän tutkimuksen yhteydessä  saatu 1 5  0. 11 6 

h a, joka vastaa 3  9.6 % kasvullisten  ja kehnokasvuisten  maiden yhteisestä  

alasta,  johon edellämainittua parhaiten  voidaan verrata, sillä siihen sisäl  

tyy  runsaasti alueita, joilla  metsätaloudessa on verrattain pieni  merkitys.  

Tulos on tuntuvasti suurempi  kuin se,  joka  edellä  on mainittu. Eri  metsä  

tyyppiryhmien  osalle jakautuu tämä alue siten,  että kuivia  kangasmetsiä  

on 6%, kuivanpuoleisia  17%, tuoreita 76% ja soistuneita metsiä 1%. 

Kuten yleensä muissakin  hoitoalueissa,  on epäilemättä  tässäkin  soistuvien  

metsämaiden ala  suhteellisesti liian pieni.  Mahdollisesti olisi  myöskin saatu 

todellisempi  suhde eri  tyyppiryhmien  välillä, jos kuivanpuoleisia  kangas  
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metsiä  olisi  erotettu enemmän. Metsän laadun mukaan  on alasta  puhtaita  

kuusimetsiä  47.221 ha eli  31  %, koivunsekaisia  22.381 ha eli 15% ja män  

nynsekaisia  80.514 ha eli 54%. Keskikuutioinäärien arvioiminen kulle  

kin  tyyppiryhmälle  on näin laajoja  alueita kohti hyvin  vaikeaa. Ne luvut 

jotka tähän tarkoitukseen  ovat  otetut, lienevät kuitenkin jotakuinkin  

keskimääräisiä. Kuusikkoalueiden yhteiseksi  puuvarastoksi  on niiden 

perusteella  saatu 6. 234. 48 3 m 3,  joka vastaan 4 2 m  3 hehtaaria  kohti.  

Kuusimetsäalueet luetellaan seuraavassa  niiden metsäosastojen  mu  

kaan,  joihin hoitoalue metsänhoidontarkastuksen yhteydessä  on jaettu.  

Alue 60. Kuuluu n. k. Ylituntsan metsäosastoon ja sijaitsee  Tuntsa  

joen  latvojen  itäpuolella.  Osa vesistä  laskee Tuntsaan,  osa  itäänpäin  Nuortin 

vesistöön. Edelliseen laskevat Sankarinjoki,  Sorkoja  ja Karhujoki.  Alue on 

suurimmaksi osaksi  yli 350  m m.  p.; kbrkeat tunturiselänteet ja yksinäiset  tun  

turit kohoavat  metsä- ja puurajan  yläpuolelle.  Vallitseva metsätyyppi  on va  

riksenmarja-jäkälätyyppi  (kartanselityksissä  merkitty  useimmiten tuoreisiin 

kankaisiin,  joten niiden mukaan tulee suurin osa  alasta kuulumaan tähän tyyppi  

ryhmään). Suurimmat maat ovat: Sautunturi,  Kutsjaurtunturi, Jänisvittikko, 

Peuratunturi,  Jänisvaara,  Pulkkatunturi,  Rakitsainen,  Puruselkä,  Jaurakkiselkä,  

Sankarinlatvaselkä,  Sankarinselkä (osa), Mantselmaselkä,  Päänkivistämäkuu  

sikko,  Pesiauttovaara,  Sorkoiva,  Luotmusoiva ja Leivoiva. Suurin osa  met  

sistä kuuluu puhtaiden  kuusimetsien alueeseen; männyllä  on verrattain pieni 

merkitys.  Koivua  on sitävastoin muutamissa  metsissä runsaasti. Pinta-ala 

on 28.186 ha.  

Alue 61. Kuuluu samaan metsäosastoon ja on edellisen alueen ja 

Vaatsimenjoen  välissä. Vesistöalue myös sama; itään laskevat vedet mene  

vät kuitenkin Juonnijoen  vesistöön,  ja länteen laskevat  yhtyvät  Tuntsaan joko  

suorastaan taikka  Vaatsimenjoen  kautta. Suurin osa aluetta on 300 ja 350 m 

korkeudella; tunturiseudut kohoavat kuitenkin  paljon  korkeammalle. Suu  

rimmat maat ovat: Leivoivanmurista,  Karhutunturinmurista,  Karhutunturin  

maa, Ahvenlehto,  Ahvenojankuusikko,  Miheinkuusikko,  Ahvenvaarat, Kuivan  

suvannonvaara, Jyrhämävaarat, Termussokka,  Vantuselkä, Vantuvaara, 

Kenkkuruvaara,  Riisivaara,  Roukkelmoiva,  Roukkelmoivanrova,  Laistunturi,  

Urakkatuhertelema,  Suuroiva, Kattilakorvoiva ja Sukupuuronkangas.  Pinta  

ala on  24.233 ha, josta  suurin osa  on talouskirjoissa  merkitty  tuoreisiin kan  
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kaisiin. Metsissä on siksi yleisesti  mäntyä,  että koko  alue parhaiten  luetaan 

luokkaan 111. Toisin  paikoin  ei  männyllä  kuitenkaan ole suurta metsänhoidol  

lista merkitystä.  

Alue 62. Sijaitsee  Vaatsimenjoen  eteläpuolella  ja kuuluu  n.  s. Vaat  

simen metsäosastoon. Vedet laskevat  Tuntsajokeen  Vaatsimenjokea  ja Kutu  

jokea. On myöskin  tunturiylätasankoa,  joka  kohoaa vähintään 300  m yli  m.  p. 

Suurimmat maat ovat  Ansavaara,  Jäkälätunturi,  Ahmarovat (runsaasti  koivua),  

Kynsitunturin  seutu (samoin),  Liposyntymä,  Repotunturi,  Isokumpu,  Haltoiva,  

Kuusivaara,  Ahvenvaara ja Pitkävaara (osa). Pinta-ala on 17.399 ha, josta  

kuivanpuoleisia  ja kuivia kankaita on runsaasti. Metsän laadun mukaan voi  

taisiin koko  alue hyvällä  syyllä  lukea luokkaan I, sillä  puhtaita  kuusimetsiä 

ja  koivunsekaisia  kuusimetsiä on hyvin  runsaasti. Erittäinkin alueen lounaisosa 

on hyvin koivurikasta,  mutta on se pienuutensa  takia kuitenkin yhdistetty  

pääalueeseen.  Katsoen siihen,  että männyllä  kuitenkin  on muutamilla mailla 

tuntuva metsänhoidollinenkin merkitys,  ja että niiden erottaminen edellisestä 

alueesta  olisi  käynyt  vaikeaksi,  on  alue kartalla väritetty  luokkaan 11 1 kuuluvaksi.  

Alue 63. Alue sijaitsee  Tuntsajoen eteläpuolella,  Nurmijoen  ja Kutsa  

joen  latvoille saakka. Se kuuluu kuitenkin Tuntsajoen  vesistöalueeseen. Alue  

on yhtä  korkeaa ylätasankoa  kuin  edellinenkin. Laajimmat  maat ovat: Vala  

tunturi (osa),  Lehtipilkkaselkä,  Eljantunturin  seutu, Kuusivaara, Pitkävaara,  

Kelsinkäinen ja Kuruvaara. Pinta-ala on  saatu 11.015 ha,  josta  tuoreita kan  

kaita on suurin osa.  Mäntyä  on alueella suhteellisen runsaasti;  kartalle merkityn  

alueen sisälle tulee sellaisiakin maita, joissa  mänty  on  vallitsevana. Kuusi  

metsät ovat yleensä  huonoja;  tykkyvahingotkin  ovat yleisiä.  

Alue 64. Yhtyy  edelliseen ja sijaitsee  samaten  kuin sekin Alituntsan 

metsäosastossa. Lännessä  ulottuu se lähelle Kuola- ja Aapajärviä  ja etelässä 

Kutsajokeen.  Suurin osa  alueesta kuuluu Tuntsajoen  vesistöalueeseen,  etupäässä 

Kutsajoen  kautta. Vedenjakajan  toisella puolella  olevilta mailta virtaavat 

vedet Kemijoen  vesistöön,  johon alueelle ulottuvat Nurmijoki (laskee  Tenniö  

jokeen)  ja Kuolajoki  järvineen  kuuluvat. Soita on tällä ylätasangolla  suhteel  

lisesti paljon,  enemmän  kuin  edellisissä alueissa,  eli n.  40 %. Mainittavimpia  

maita ovat: Jukkuutunturin  ja -vaaran laaja alue, Sormivaara,  Kuusivaara 

(osa),  Kuusikumpu,  Kelsinkäiset,  Killuntivaara, Potkuvaara (osa), Kuorevaara 

ja Lehtopilkkavaara. Pinta-ala on 12.875 ha, josta suurin osa tuoreita kan  
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kaita. Männyllä  on tässä alueessa vallan pieni  merkitys;  lukuunotta  

matta alueen pohjoisosaa  (Jukkuutunturin  seutua y. m.), jossa  on kulon 

polttamia maita, tavataan sitä tuskin nimeksikään. Koivu sitävastoin on 

erittäin yleinen.  

Alue 65. Tämä suhteellisesti pieni  alue sijaitsee  Vuorijärven ja Tuntsa  

joen  välissä  olevalla korkeahkolla ylängöllä. Kuuluu samaten Alituntsan metsä  

osastoon. Vedet laskevat  Tuntsajokeen,  Kutsajokeen  ja Vuorijärveen.  Suurim  

mat maat ovat: Rova (osa), Aikkipetäjävaara  (osa),  Helvetinvaara y. m.  Vaa  

rat ovat paikoittain  runsaasti soistuneita, mutta pienenlaisia.  Alueen pinta-ala  

on 3.244 ha, ja kuuluu se luokkaan 111. 

Alue 66. Kuuluu n. k.  Tenniön metsäosastoon ja liittyy alueisiin 63 

ja 64. Sijaitsee  Kuolajoen  ja Nurmijoen välissä (ei  mene Nurmijoen itäpuolelle,  

vaikka kartan epätäydellisyyden  takia on täytynyt  niin piirtää), joita  vedet 

laskevat  Kemijoen  vesistöön. Enimmäkseen korkeahkoja  kangas-,  selänne- ja  

tunturimaita; laajempia  soita on ainoastaan Nurmijoen lähistöllä. Suurimmat 

maat ovat: Akanvaara,  Lehtokuuristelmavaara,  Rakitsainen,  Maanseläntun  

turi, Jungoivanmurista,  Akanpylsy  ja Akanpylsynmurista. Tunturien laet 

ovat metsärajan  yläpuolella.  Pinta-ala on 2.815 ha, josta  tuoreita kangasmaita  

suurin  osa.  Metsissä  on kyllä  mäntyä  siellä täällä,  mutta parhaiten  luetaan 

koko alue luokkaan 1. Kuusi on kuiva-  ja poikkilatvaista,  alemmilla rinteillä 

kuitenkin parempaa. 

Alue 67. Pieni alue, joka myöskin  kuuluu  Tenniön vesistöalueeseen. 

Sijaitsee  Korjan  kylän  luoteispuolella  olevassa  tunturialueessa,  jossa  soita on  

vain nimeksi. Siihen kuuluvat pääasiassa  vain Sätsiselkä,  Nilitunturi (osa) 

ja Käärmevaarojen  laiteista  osa. Pinta-ala on 1.788 ha, josta suurimmalla osalla 

tavataan myös  mäntyä.  Koivu on hyvin  yleinen; esim. Sätsiselässä  on sitä run  

saasti. Kuusi on kituvaa ja yli-ikäistä. 

A 1 u e 68. Metsätalouskirjoissa  luetaan tämäkin Tenniön metsäosas  

toon, vaikka  siitä noin puolet kuuluu  Tuntsajoen  vesistöalueeseen. Tenniö  

jokeen  laskevat  vedet Naruskajoen  kautta,  ja sitäpaitsi  ulottuvat Kemijokeen  

laskevan Värriöjoen  latvat alueen luoteiskulmaan. Alue on tunturi- ja ylänkö  

alueessa,  jossa  laajempia  soita on purojen  ja jokien  uomissa (pinta-alasta  ar  

violta  n. 30 %). Suurimmista maista voidaan mainita: Saihoselkä,  Saihovaara,  

Nuolusoiva (osa), Ulmakuusikko,  Ulmapaljakan  laiteet, Ulmajärvenkangas,  



66 

Kutsekoivan seutu, Takaselkä,  Saapakoiva,  Takkatunturin seutu, Eksymä  

vaarat, Sorsatunturin ja Siuloivan seudut,  Torasvaara, Aitatsivaara,  Mikkelin  

tunturin seutu, Saukkokuusikko,  Saukkotunturinmurista, Rasianmurista,  

Ahkioselät ja Näätävaarat. Pinta-ala on 27.684 ha, josta tuoreisiin kankaisiin 

on merkitty  suurin osa. Todellisuudessa kuuluvat maat kuitenkin pääasiassa  

kuivanpuoleisiin  kankaisiin (variksenmarja-jäkälätyyppiin).  Metsät ovat etu  

päässä huonoja  kuusikoita,  joista muutamissa on mäntyäkin  nimeksi. Luok  

kaan I  on tullut kuulumaan 13.257 ha,  luokkaan II 1.347 ja luokkaan 111 13.080 

ha. Kartalla on alue väritetty luokkaan I. 

Alue 69. Sijaitsee  edellisen alueen pohjoispuolella  ja Tuntsajoen  ja 

Kemijoen  vesistön välisellä vedenjakajalla,  joka  suurimmaksi osaksi on vähin  

tään 350 m m. p. olevaa  tunturiseutua. Kemijokeen  laskevat vedet Värriö  

joen  latvoja  ja Naruskajokeen  Auermajokea.  Soita on  alueessa  vähän,  n. 25 

30 %,  joista suurin osa  on nevoja  ja korpia.  Suurimmat maat  ovat: Värriö  

tunturin rinteet, Kätkätunturin seutu, Kuormuselät,  Ahmatunturi,  Ikkervaara,  

Murhahaarankuusikko,  Kuusivaara  ja Auermavaara. Pinta-ala on 9.323 ha
r 

josta suurin osa tulee talouskirjojen  mukaan myöskin  tuoreiden kankaiden 

osalle. Metsissä on hyvin runsaasti koivua;  toisin paikoin,  kuten esim. Viermu  

lauttamuristan ja -selän seuduilla on tämä puulaji  vallitsevanakin. Kun koivu  

metsiä ei ole voitu muista erottaa, ja männyllä  on useinkin aivan pieni  merki  

tys,  on  alue merkitty kartalla luokkaan I. 

Alue 70. Yhtyy  Luiron hoitoalueen alueeseen n:o 55 ja sijaitsee Na  

ruskajoen,  Maltiojoen ja Värriöjoen  sivujoen  välisellä vedenjakajalla.  Suu  

rimmat maat ovat: Kaakkurivaara (osa),  Jousitunturi,  Marjarovat, Maltiotun  

turi, Tolvausselkä sekä idässä Jyrhämä- ja Luosmavaarat. Pinta-ala on 4.589 

ha, joka kokonaisuudessaan on merkitty  tuoreisiin kankaisiin. Metsät kuulu  

vat luokkaan 111. 

Alue 71. Alue on Tenniöjoen  vesistöalueessa Naruskajoen  ja Maltio  

joen  välissä. On myöskin  korkeaa vaara-  ja tunturialuetta;  soita arviolta n. 

20%.  Suurimmat maat ovat: Jauratuksenkangas,  Palovaarat,  Sulahaaranselkä,  

Kummitsavaara,  Petäjävaara  ja Karhutunturin pohjoispuoli. Alueen laajuus  

on 5.816 ha, joka  melkein kokonaan on merkitty  tuoreisiin kankaisiin. Met  

sät vähän parempia,  männynsekaisia.  

Hajalliset  kuusimetsät (H). Hajallisiin kuusimetsiin on Tunt-  
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san hoitoalueessa luettu muutamia n. s. Tenniön metsäosastossa sijaitsevia  

kuusikkoja.  Suurimmat niistä ovat  Kuplalehto  ja Kolsanlehto. Yhteinen pinta  

ala on 1.149 ha. 

Kuolajärven  pitäjä;  Sallan hoitoalue (12)  

Myöskään  Sallan hoitoalueesta saatavat tiedot pinta-ala-  ja  puumäärä  

suhteista eivät voi  olla  tarkkoja  siitäkään syystä,  etteivät  isojakotoimituk  

set  ole loppuun  suoritettuja.  Metsänhoidontarkastuksessa on.  kasvullisten  

metsämaiden ala  laskettu  157.700.0 ha  eli  57.54 %  ja  kehnokasvuisten  metsä  

maiden ala 15.049.7 ha eli 5.48%  koko  maa-alasta. Joutomaita  on  33.7  %.  

Sallan hoitoalueen metsätyyppien  suhteellisesta esiintymisestä  ei  metsä  

talouskirjoista  saada selkoa. Mitään laskelmia ei  myöskään  ole tehty  siitä,  

kuinka laajoilla  aloilla yleisimmät  puulajit  ovat vallitsevia. Jonkunlai  

nen käsitys  männyn  ja kuusen  esiintymisrunsaudesta  saadaan kuitenkin  

vesistöalueittain laadituista yhdistelmistä,  jotka koskevat  puuvarastoa.  

Hoitoalueen arvopuuvarasto  (vähintään  26 cm x 1.3 m) jakautuu  talous  

kirjojen  mukaan seuraavalla tavalla:  

Kasvullisella  metsämaalla kasvavista  havupuuarvopuista  on tilaston 

mukaan 70.4  % kuusia,  joten tämä puulaji  on Sallan hoitoalueessa ehdot  

tomasti  vallitsevin.  Vielä suurempi  on ero  eri puulajien  esiintymisen  run  

saudessa,  jos tarkastetaan pienempien  eli alle  26 cm ja vähintään 10 cm 

1.3 m korkeudella maastä täyttävien puiden  lukua. Linja-arvioimisen  

perusteella  saadut tulokset ovat seuraavassa  taulussa. 

Mäntyjä, kpl Kuusia, kpl  

Vesistöalue kasvulli-  jkehnokas- kasvulli-  kehnokas-  

silla  1 vuisilla yhteensä silla vuisilla yhteensä 

mailla  mailla , mailla mailla 

Kemijoen  565  370 50 920  616  290 808 560  162 500 971  060  ;  

Oulankajoen  550 310 60 960  611  270 729  260  182 320 911  580 

Tuntsajoen  141 055  16 990 158  045  1 457 140 227 572 1  684  712  |  
Yhteensä  1 256  735  128 870  1 385 605  2 994 960 572  392 3  567  352  |  
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Tässä  tapauksessa  tulee kuusia  olemaan kasvullisten  maiden puiden  

luvusta 81.2%.  

Eri ikäluokkien osalle tulevia osuuksia kasvullisen  metsämaan alasta 

ei eri puulajeille  ole erikseen laskettu. Kaikille  metsille on ikäluokkien 

jakautuminen  seuraava:  

Nyt  arvioitu  kuusimetsien ala  on 1 1 2.  1 0  3 h a eli 7  l.i % kasvullis  

ten maiden alasta. Eri metsätyyppiryhmiin  jakautuvat maat mikäli  

metsänhoidontarkastuskirjoista  voidaan saada suunnilleenkaan oikea käsi  

tys  metsätyypin  laadusta siten,  että kuivia  kangasmetsiä  on 4 %, kui  

vanpuoleisia  1 % ja tuoreita 95 %. Kun laajojen  maiden pienempiä  sois  

tuvia osia  ei  useimmiten ole erotettu eri kuvioiksi,  sisältyvät  soistuneet 

maat yhteenvedossa  tuoreisiin  kankaisiin. Niiden likimääräiseenkään 

arvioimiseen ei  tässä yhteydessä  ole katsottu  voitavan  ryhtyä.  Metsien 

laadun mukaan jakautuu  kysymyksessäoleva  ala siten, että  puhtaiden  

kuusimetsien osalle  tulee 67.245 ha eli 60  % ja männynsekaisten  44.734 

ha eli  40 %. Kuusimetsien puuvarasto  on täydytty  tässäkin hoitoalueessa  

arvioida eri metsätyyppiryhmiä  koskevien keskilukujen  avulla. Siten 

on kuusimetsäalueiden yhteiseksi  puumääräksi  saatu 6.  410. 5  6  7 m 
3,
 

joka  vastaa n. 5  7 m  3  kasvullisen  maan hehtaaria kohti.  

Katsoen siihen,  että Sallan hoitoalueen metsätalouskartat ovat olleet 

tätä tutkimusta varten käytettävinä  ainoastaan rajoitetun  ajan,  ei  sen 

Mäntyjä, kpl  Kuusia, kpl  

Vesistöalue kasvulli-  

silla 

mailla 

kehnokas-  

vuisilla 

mailla 

yhteensä 

kasvulli-  

silla 

mailla 

kehnokas-  

vuisilla yhteensä 

mailla 

Kemijoen  

Oulankajoen  

Tuntsajoen  

1 503 190 

742  090  

213 400 

410310 

158 520 

58 795  

1 913  500 

900  610  

272  195 

4 656  160 

2 231 940  

3 727  602 

1 226  000 5 882  160 

506 840 2 738  780  

699  476 4 427  078 1 

Yhteensä  |  2  458  680 [ 627  625  3  086  305 10  615  702|  2  432  316 13  048  018:  

1-50 51-100 101—150 151—200 201—250 v.  

1 % 10% 49% 35 % 4% 
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kuusikoista  ole  saatu niin yksityiskohtaisia  tietoja  kuin useimpien  muiden 

hoitoalueiden. Yhdistelmässä ovatkin  kuusimetsät jaetut  ainoastaan kol  

meen  osaan, Kemijoen,  Oulankajoen  ja Tuntsajoen  vesistöalueille kuulu  

viin, jota jakoa  talouskirjoissakin  on seurattu. Kun alueiden  rajat  eivät  

kuitenkaan kulje  pitkin  vedenjakajia,  vaan  rajoiksi  011 käytetty  suora  

kulmaisesi toisiaan kohtaavia maanmittauslinjoja,  ei tämäkään jako  

vastaa täydelleen  tarkoitustaan. Ne kullakin  näistä  hoitoalueen osista  

tavattavat kuusimetsäalueet,  jotka  joko sijaitsevat  erillään toisistaan 

taikka metsän laadun puolesta  ovat tuntuvasti erilaisia,  ovat kuitenkin  

selostetut seuraavassa  erikseen. 

Alue 7  2.  Kuuluu Kemijoen  vesistöalueeseen ja hoitoalueen 1 ja II 

vp:iin. Pieni osa  siitä,  7  2  a,  on  hoitoalueen lounaiskulmassa ja  yhtyy  Ylikemin 

ja Pohjois-Keniijärven  vastaaviin alueisiin. Vedet laskevat siitä  Aatsinki  

joen  haaroja  Tenniöjokeen  taikka Vuotokseen. Seutu on  matalaa ja  suorikasta. 

Kasvullista metsämaata kuuluu siihen 3.298 ha ja kehnokasvuista 979 ha (tähän  

luettuna myöskin  n. k. Maanselkä).  Kuusi on metsissä vallitsevana,  mutta 

koivua ja mäntyäkin  on sen  ohella. 

Pääosa alueesta 72 on 7  2  b,  joka sijaitsee  Aatsinkijoen  ja Sallajoen  lat  

voilla sekä Aapajärven  lounaispuolella.  Suhteellisesti suuri osa alueen vesistä 

laskee myöskin  eteläänpäin.  Suurimmista maista mainitaan tässä vain seuraa  

vat (järjestys  ei  varsin oikea):  Kulvakkovaara,  Kontio-oiva,  Välivaara,  Muotka  

vaara, Saukkotunturi,  Kuurustunturi,  Murtovaara, Isolehto, Soikurivaara,  

Paljasvaara,  Hangasselkä,  Ruuhikumpu,  Tunturikumpu,  Peuravaara,  Rentu  

vuotsonvaara,  Possolintunturin seutu,  Tunturinmaa,  Naakoivan seutu,  Monti  

kainen,  Isokumpu,  Tourusvaara ja Julmoiva. Alue on korkeaa tunturiylänköä,  

joka kohoaa suurimmaksi osaksi  yli  350 m m. p. yläpuolelle. Useiden tunturien 

laet ovat metsärajan  yläpuolella. Alueen pinta-alaksi  jää 31.025 ha kasvullista 

metsämaata, mutta on se jonkunverran  liian suuri, sillä siihen on yhdistetty  

myöskin  kartalle merkityn alueen ulkopuolella  olevia maita, joissa  kuusi  on 

vallitsevana. Toisin paikoin  on alueessa mäntyä suhteellisen paljon. Sellainen 

alue on m.  m.  Rakitsaisen  ja  Purnutunturin kohdalla,  jossa  vedenjakajallakin  on 

niin runsaasti mäntyä,  että varsinainen kuusialue tässä  kohdassa tavallaan kat  

keaa. Niiden maiden ala,  joilla männyllä  on  todennäköisesti hyvin  pieni  merki  

tys,  on arvioitu  22.719 ha kasvullista ja 1.538 ha kehnokasvuista metsämaata. 
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Numerolla 72 merkittyjen  kuusimetsien yhteinen  ala on laskettu 34.323 

ha,  josta  ehdottomasti suurin osa  on tuoreita kangasmetsiä.  Puhtaisiin kuusi  

metsiin ja männynsekaisiin  kuusimetsiin kuuluu siitä jotakuinkin  puolet  kum  

paankin.  

Alue 73. Tähän kuuluu pääasiassa  Oulangan  vesistöalue,  josta suu  

rimmat osat  ovat IV ja V vprssä. Se on kokonaisuudessaan korkeaa tunturi  

ja vaaraseutua, josta vedet laskevat joko  Savinajoen  latva- ja sivuhaarojen  

taikka Sovajärven  vesistön kautta Oulankaan. Sijaitessaan  pitkin vedenjaka  

jan  länsi-, lounais- ja etelälaiteita tulee alue olemaan verrattain kapea.  Siitä 

huolimatta, että kuusi on alueen ehdottomasti vallitseva puulaji, vaihtelevat 

metsät kuitenkin sen eri osissa.  

Alueen pohjoisen  osan muodostavat Ahventunturin, Kieskistunturin,  

Rakitsaisen  ja  Haltiatunturin ympäristöt. Mäntyä  tavataan tällä osalla tuskin 

nimeksikään. Suhteellisesti enemmän mäntyä  on sitävastoin  siinä  osassa  alu  

että,  joka on Pohjois-Kemijärven  hoitoalueen itärajalla, ja jonka suurimmat 

tunturit ovat Lehtotunturi ja Ruuhitunturi. Näiden kuusimetsäseutujen  väliin 

jää  Savinajoen  latvavesistön alue, jossa mänty on  vallitsevana puuna; kuusta 

on kuitenkin muutamissa pienemmissä  alueissa suhteellisen paljon (esim.  Sorsa  

joen  ja Kiekeröjoen  latvoilla ja Hautajärven  lohon eteläpuolella). Kuusi  on 

tunkeutunut paikoin  alueen hiekkaharjuillekin  (Possoliharju,  Korkeakangas,  

Aholan jakokunnan  pohjoispuolella  olevat harjut y. m.). 

Koko alueen pinta-ala  on 22.888 ha eli lähes puolet  vesistöalueen kasvulli  

sesta  alasta. Se on merkitty melkein yksinomaa tuoreiden kangasmetsien  

osalle. Metsien laatuun nähden jakautuu  sekin melkein tasan puhtaiden  kuusi  

metsien ja männynsekaisten  kuusimetsien luokkiin. Kartalla  on alue kuitenkin 

luettu luokkaan I. Sellaisia metsiä, joissa  mäntyä  on korkeintaan 15 % kuutio  

määrästä, on alueella arvioitu olevan 17.227 ha. 

Alue 74. Tämä laaja  kuusimetsäalue on hoitoalueen itä- ja kaakkoisosassa.  

Pääasiassa sijaitsee  se Tuntsajoen vesistöalueessa,  johon Kutsajoki  ja siihen 

etelästä  laskevat  vesireitit kuuluvat. Suhteellisen suuri osa  siitä liittyy  kuiten  

kin  Oulankajoen  alueeseen, sillä Sovajärven  reitin vedet  laskevat  tähän jokeen. 

Se on  melkein  poikkeuksetta  tunturi- ja vaara-aluetta,  jossa  paksusammaleiset  

kangasmetsät  ovat ehdottomasti vallitsevia. Tässä yhteydessä  voidaan alueen 

monista laajoista  maista mainita ainoastaan seuraavat: Naakoiva,  Vuosnatun  
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turi,  Ahventunturi,  Jukkuutunturi,  Hositunturi,  Sokkavaara,  Julmoiva, Paino  

tunturi,  Näätätunturi, Kuopsitunturi  (osa),  Tervatunturi ja Sieppitunturi.  

Alue muodostaa valtaosan Suomen suurimmasta kuusimetsäalueesta,  ja on 

sen osalle tulevan kasvullisen  metsämaan ala laskettu 54.892 ha,  joka melkein 

kaikki  kuuluu tuoreiden kangasmetsien  osalle. Tämän hoitolohon kasvulli  

sen metsämaan alasta tekee edellämainittu n. 80  %. Kuusen vallitsevaa ase  

maa näissä metsissä  todistaa se,  että koko  alueesta on luettu 39.392 ha  puhtai  

siin kuusimetsiin. Suurella osalla  aluetta ei mäntyä ole juuri nimeksikään. 

Muutamissa seuduissa on sitä kuitenkin suhteellisen paljon. Tällaisista edelli  

seen yhdistetyistä  alueista ovat mainittavat seuraavat kaksi:  Auttijärven  jä 

Sieminkijärven  välissä  oleva,  joka  etelässä ulottuu Kaarnajärveen  ja pohjoi  

sessa Sieminkijoen  luusuasta Niluttijärven eteläpäähän  vedettävään rajaan,  

sekä  aivan alueen lounaislaidassa Savinajokeen  laskevan Niitselysjoen  latvoilla 

sijaitseva.  Etelässä jatkuu viimemainittu Karvastekemänjärven  eteläpuolelle.  

Myöskin  runsaasti koivua sisältäviä metsiä on suhteellisen paljon,  sillä laajoja  

kuloaloja  tavataan useita. Pohjoisin  näistä on Niluttijärven  ja  Jyrhämäjärven  

sekä  Sieminkijoen  välinen kuloalue,  jossa  tavataan n. 70-vuotisia suhteellisen 

hyviäkin  koivumetsiä. Toinen isompi  koivumetsäalu6  sijaitsee  Naukajoesta  ja  

Naukajärvistä  etelään Kuopsijärveen  ja Hangasjärveen  saakka. Koivu on 

siinä erittäin yleinen,  mutta kuustakin tavataan jotenkin runsaasti. Mäntyä  

on myöskin  enimmäkseen sekapuuna.  Kolmannen vieläkin laajemman  koivu  

alueen muodostavat Kuusiniemen ja Sovajärven  jakokuntain  välissä (Kuopsi  

tunturin eteläosasta lähtien) oleva ja Sieppijärven  pohjoispuolelle  ulottuva 

kuloalue. Koivikon joukossa  on kuusta,  joka  on osittain hyväkasvuista.  

Yksityismailla  Kuolajärven  pitäjässä  sijaitsevia  kuusimetsiä  

ei ole voitu erottaa valtionmaiden kuusimetsistä,  siitä  syystä,  että rajat  

niiden ja  valtionmaiden välillä  ovat aivan epävarmat.  

Kemijärven  pitäjä;  Pohjois-Kemijärven  hoitoalue 

(13)  

Pohjois-Kemijärven  hoitoalueeseen kuuluu viimeisen metsänhoidon  

tarkastuksen mukaan 84.258.1 ha  kasvullista  ja 16.294.6 ha kehnokasvuista  

metsämaata. Hoitoalueen koko  alasta  tekee edellämainittu 56.5  %. Kas  
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vullisesta  maa-alasta  on  etupäässä  kuusta  kasvavia  metsiä  29.884.0 ha eli 

35.4-  %, etupäässä  mäntyä  kasvavia  50.930.5 ha eli  60.45 %  ja etupäässä  

koivua  kasvavia  2.763.4 ha eli  3.28  %.  Toimitetun arvioimisen  mukaan on 

hoitoalueen havupuuarvopuista  (vähintään  25 cm x 1.3 m), joiden  yhtei  

nen luku on 4.297.766 kpl,  kuusia 1.520.321 kpl  eli 35.4%.  Toiseksi  muut  

tuu näiden puulajien  välinen esiintymissuhde  tässäkin  hoitoalueessa,  jos  

vertailu tehdään pienempien  paksuusluokkien  välillä. 25—27.s cm 1.3 m 

korkeudella täyttävistä  arvopuista  on nim. kuusia  46.7 %.  

Kuusimetsien ala on nytkin  toimitettujen  laskelmien mukaan jota  

kuinkin sama kuin edellämainittu eli 2  7. 1 50  ha, joka vastaa 3  2.2 % 

kasvullisten  metsämaiden koko  alasta. Eri  metsätyyppiryhmiin  jakautuu 

tämä ala siten,  että  kuivanpuoleisia  kangasmetsiä  on 5 %,  tuoreita 87 %,  

ja soistuneita  metsiä  8%. Mitä tuoreisiin kankaisiin  tulee,  on  niihin luettu 

kartanselityksissä  tuoreiksi  kankaiksi  ja sammalkankaiksi  merkityt  maat. 

Jälkimäiset,  joita on enin,  vastaavat parhaiten  HM-tyyppiä.  Kuusimet  

sistä  on eniten männynsekaisia  kuusimetsiä,  joita  on 20.456  ha eli 75  %. 

Puhtaita kuusimetsiä  on arvioitu  olevan 6.437 ha eli 24  % ja koivunsekaisia  

kuusimetsiä ainoastaan 1%. Kuusimetsien koko puuvarasto  tekee 

1.624.094 m 3 eli  n. 6  0 m 3 hehtaaria kohti. Viimemainittu keskiluku  

on puhtaissa  kuusimetsissä  n. 49  m  
3,
 männynsekaisissa  n. 64 m  3  ja koivun  

sekaisissa n. 30 m 
3.
 Kun kaikkien  kasvullisilla  mailla kasvavien metsien 

keskimääräinen puuvarasto  hehtaaria kohti tekee talouskirjojen  mukaan 

67.61 m 3,  ovat  kuusimetsät tämän perusteella  vähäpuisempia  kuin  hoito  

alueen mäntymetsät.  

Vartiopiirittäin  lueteltuina ovat Pohjois-Kemijärven  hoitoalueen tyy  

pillisimmät  kuusimetsäalueet seuraavat: 

Alue 75. Yhtyy  Sodankylän  hoitoalueen kuusialueeseen n:o  44. Suu  

rin osa  vesistä  laskee Javarusjokea Kemijokeen,  pieni  osa  Raudanjokeen.  Seutu 

on suurimmaksi  osaksi  ylänkömaata,  joka kohoaa vähintään 200 m m.  p. Alue 

ulottuu myöskin  yksityismaille, mutta ovat sen rajat  varsinkin siellä epätarkat.  

Laajimmat  maat ovat lännestä lukien: Vaarantakasen-Kuusivaara,  Tuore- 

Köngässelkä,  Soppivaara,  Pirunäijänkuusikko,  Teerivittikko, Koppaselkä  ja 

Isokumpu  sekä etelämpänä  Varsatunturin, Javarustuuturin,  Outitunturin ja 

Jäkälätunturin  seutu  sekä siitä etelään ja lounaiseen: Otusvaara, Karhupalo,  
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Särkilamminkero ja Särkikangas.  Alueen pinta-ala  on laskettu 9.076 ha, josta  

suurin  osa  tuoreita kankaita. Metsistä ovat useimmat männynsekaisia.  Kun 

suuri osa edellämainituista maista on aikaisemmin kuulunut Ylikylän  lohkoon,  

ovat  metsät hakattuja,  ja  mänty  on senkin  takia vähentynyt  suhteellisesti  enem  

män kuin kuusi. Kuusimetsät ovat vanhoja,  osittain lahovikaisia ja kuiva  

latvaisia. 

Alue 76. Hoitoalueen IV vp:n kuusimetsät ovat etupäässä hajallisia,  

ja tavataan niissä suhteellisesti paljon  mäntyä. Yhtenäisempänä  kuusimetsä  

alueena voidaan kuitenkin pitää niitä seutuja,  joissa  alueet 76 ja 77 sijaitsevat.  

Alue  76 on  Jaurutunturin  ja Suvastunturin alueessa. Vedet laskevat  joko  

Koutelojokea  taikka Käsmäjokea  Kemijokeen.  Paitsi edellämainittuja  tuntu  

reita, kuuluvat siihen Varpuselkä  ja Kulvakkopalot.  Pinta-ala on 4.386 ha,  

johon tuoreiden kankaiden ohella sisältyy  kuivanpuoleisiakin  kankaita. Tun  

turien laet  ovat melkein metsättömiä; harvakseen kasvaa  niillä kituvaa kuusta 

(mäntyä)  ja lehtipuita. Alempana  olevat kuusimetsät ovat runsaasti  männyn  

sekaisia (mänty  vanhoina ylispuina).  

Alue 77. Kursun  kylän  ja Kemijoen  välillä oleva kuusikkoseutu,  

josta  suuri osa  on yksityisten  maiden puolella.  Valtion osa  on etupäässä  Kemi  

järven  ja Kuolajärven  pitäjäin  välisen  rajan  molemmin puolin  sekä  pohjoisim  

pana. Osa alueesta on verrattain matalahkoa; korkeampiakin  maita kuitenkin 

tavataan. Vedet laskevat  joko Käsmäjokeen  taikka länteen Kemijokeen.  

Suurimmista maista ovat mainittavat: Pitkähalme, Rokamovarvikko,  Rokamo  

vaara, Nälkämövaara,  Päävaara,  Huhtavaara, Palokumpu,  Kuusikkokumpu,  

Petäjäselkä,  Lautavaara,  Varpuselkä  ja Pohjuksenkumpu.  Pohjoisosassa  ovat 

m.  m. Välimaa,  Tunturipalonkangas  ja Rautavaara. Pinta-ala on 4.559 ha, 

josta tuoreiden kankaiden osalle tulee suurin osa. Yleisimpiä  ovat  männyn  

sekaiset  kuusimetsät;  paikoittain  on mäntyä  suhteellisen runsaastikin. 

Tämänkään alueen rajat  eivät ole tarkat,  varsinkaan yksityismaiden  puo  

lella. 

Alue 78. Alue liittyy Ylikemin ja Sallan hoitoalueen kuusikkoihin 

n:ot 59 ja 72 a. Vedet laskevat Vuotosjoen  kautta Kemijokeen.  Suuri osa  

maista on  verrattain alavia,  mutta vaaroja tavataan myöskin. Suurimmat 

maat ovat: Vuotostunturi,  Tarlamovaara,  Koutelovaara,  Pesosjängänkuusikko,  

Ahmavaara,  Ylimmäinen-Tiukuvaara,  Ahmakuusikot, Karasinvaara,  Siuloiva  
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ja Vuotosselkä.  Pinta-ala on 7.248 ha, josta soistuvia maita on verrattain pal  

jon. Puhtaita  kuusimetsiä  on  suhteellisen paljon,  mutta tavallisimmin on kuu  

sen joukossa  mäntyäkin.  

Hajalliset kuusimetsät (H). Hajallaan esiintyviä kuusimetsiä 

on erittäinkin hoitoalueen II ja 111 vp:ssä. Useimmat niistä  ovat alaltaan ver  

rattain pieniä,  ja mäntyä  tavataan niissä melkein kaikissa. Maiden yhteinen  

pinta-ala  on 1.881 ha.  

Kemijärven  pitäjä;  Etelä-Kemijärven  hoitoalue (14)  

Etelä-Kemijärven  hoitoalueeseen kuuluu metsätalouskirjain  mukaan 

kasvullista  metsämaata 49.941.4 ha eli  60.3%  hoitoalueen koko  pinta  

alasta. Kasvullisesta  maasta  on etupäässä  kuusta  kasvavia  metsiä 17.953.3 

ha eli  36.0  % Hoitoalueen eri  osissa ovat  kuitenkin  puulajien  esiintymis  

suhteet  erilaiset;  sen itäpuolisessa  osassa  on kuusta  suhteellisen runsaasti,  

jotavastoin  läntisessä sitä  on  aivan  vähän. Viimemainitun osalle  tuleekin 

kuusimetsistä  ainoastaan 3.545.2 ha ja edellisen 14.408.1 ha,  siitä huoli  

matta, että molemmat osastot  ovat  melkein yhtä  suuret. Seuraava yhdis  

telmä osoittaa puulajisuhteita  ja ikäluokkajakautumista  näillä osastoilla:  

Kuusen ja männyn  esiintyminen  eri  metsätyypeillä  käy  esille  seuraavasta 

itäistä  osastoa tarkoittavasta  yhdistelmästä:  

Läntinen osasto  

Ikäluokka 1—50 51—100 101—150 151—200 201—250 251 +v.  Yhteensä 

Mäntymetsät  0.05 8.46 13.4- 46.97 18.27 12.78 85.86 % 

Kuusimetsät  O.io I.44 6.73 60.67 23.71 7.35 13.90% 

Itäinen osasto 

Ikäluokka 1 —50 51 -100 101—150 151—200 201—250 251 +v . Yhteensä 

Mäntymetsät  7.2  18.9 11.1 24.7 30.0 8.1 35.1 % 

Kuusimetsät 0.2 7.3 12.1 61.6  17.6 1.2 58.7 % 
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Tämänkin tutkimuksen yhteydessä  on Etelä-Kemijärven  hoitoalueen 

etupäässä  kuusimetsiä  kasvavien  kasvullisten  maiden pinta-ala  saatu  jota  

kuinkin  samaksi  kuin metsätalouskirjoissa,  nim. 1 6. 48  3  ha  eli  3  3.0%  

kasvullisista  metsämaista. Eri  metsätyyppiryhmiin  kuuluu  siitä:  kuiviin  

kangasmetsiin  1 %, kuivanpuoleisiin  11 %,  tuoreisiin 82  % ja soistunei  

siin metsiin 6%. Keskikuutiomäärä hehtaarin alaa kohti on näissä met  

sissä  34,  68, 66 ja 60 m 3. Hoitoalueen itäisen osan  kuusimetsät  kuuluvat  

seuraavalla tavalla eri  metsätyyppeihin:  

Metsikkölajien  mukaan jakautuvat  kuusimetsät  siten,  että puhtai  

siin  kuusimetsiin kuuluu  niistä  35 %ja männynsekaisiin  65 %. Hoito  

alueen kuusimetsien puuvarasto  on  arvioitu  1.0 8  1.809 m 3,  joka vastaa 

keskimäärin 6  6  m  3 hehtaarin  alalla. Eri  metsikkölajien  keskikuutio  tulee 

olemaan:  luokassa I 61 m  3  ja luokassa 111 68 m  3.  

Vartiopiirijärjestyksessä  luetellen ovat Etelä-Kemijärven  hoitoalueen 

kuusimetsäalueet seuraavat:  

Metsätyyppi  Ala, ha Ala, % Mäntyjä,  kpl  Kuusia,  kpl  

MT (?)  600.8 2.5 11 598  17  463 

HMT 11 757.4 48.i 161 974 573 718 

(VT)  Kpk  7 308.  o 29.9 348 368 86 257 

C1T  2  597.7 10.6 138  374 18 516 

Ki  1 620. o 6.6 8 828  64  842 

Ri  560.6 2,3  18771 4 737 

Yhteensä 244 44.5 lOO.o 687 913  765 533 

CaT+CIT  118 ha eli 0.8 Of 
/0> 

4050 m
3 

Kpk  1 625 »  » 10.4 » ,  
105 663 » 

Kpk—MT 62 »  » 0.4 » ,  
6 243 » 

MT 45 » » 0.3 )) ,  3768 »> 

Kpk—HMT  5  441 » » 34.9 » ,  376 728 » 

HMT 7 290 » » 46.7 » ,  464 915 »> 

HMT—Ki 704 »  » 4.5 » ,  43 371 »> 

Ki  318 » >> 2.o  »> t  
18 264 » 
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Alue 79. Hoitoalueen länsiosassa on useita pieniä  kuusikkoalueita,  jotka  

ovat merkityt  kartalla yhteisellä  numerolla 79. Näistä on  I vp:ssä tyypillisin  

Rovaniemen hoitoalueen rajalla  oleva (79  a) Suuaksen kuusikkoalueesta ulot  

tuva pieni kuusimetsäalue,  joka sijaitsee Listimäjärven  länsipuolella.  Sen 

pinta-ala  on 150 ha ja puumäärä 7.372 m 3. Sen ulkopuolella  olevista kuusi  

metsistä ovat mainittavia Severinvaaralla olevat. 

Il vp:ssä  on Soinanselän seudun kuusikkoalue (79b),  jonka  enimmät ve  

det  laskevat Soinanjokea  Kemijärveen. Sen pohjoisosassa  ovat HM-tyypin 

metsät vallitsevia,  ja tavataan  niissä mäntyä  vain nimeksi. Alueen  etelälaiteella 

on mänty yleisempi,  vaikka sitä tukinhakkuissa on poistettu  suhteellisen pal  

jon. Paitsi varsinaista Soinanselkää,  ovat mainittavimmat maat: Petäjävaara  

(pohjoisosa),  Kuusipetäjävaara  ja  Repotunturin  pohjoisosa.  

Kuusialueeksi  voidaan myöskin  lukea edellisen lounaispuolella  oleva Viita  

tunturin seutu (79  c), josta, kuten edellisestäkin,  on osa  Kitkan hoitoalueen 

puolella. Metsät  ovat kulojen  jälkeen  syntyneitä ja verrattain hyviä. Koivua 

ja mäntyäkin  on kuusen joukossa  runsaasti. 

Yhteensä on edellämainittujen  kuusimetsäalueiden pinta-ala  880 ha ja 

sille laskettu puumäärä 58.807 m 3.  

A  1 u  e 80. 111 vpriin  ulottuu osa  sen  itäpuolella  olevasta  laajasta  kuusimet  

säalueesta. Suurin osa maista oTi 200—250 m merenpinnan  yläpuolella.  Vedet 

laskevat  Raakkujokea  ja Portinjokea  Kemijärveen.  Suurimmat maat ovat:  

Keihäsvaara,  Keihäskangas  ja osa  Raakkuselkää. Pinta-ala 921  ha. Metsissä suh  

teellisen paljon mäntyä; muutamissa kuivimmissa  kohdissa  on se vallitsevanakin. 

Alue 81. Kuuluu IV vp:iin,  jossa on laajan  Vilmatunturin kuusimetsä  

alueen eteläpää.  Melkein koko  seutu  on  vähintään 250 m korkeaa  ylätasankoa,  

josta  vedet virtaavat niinhyvin  Oulangan  kuin Kemijoen  vesistöön. Jälkimäiseen  

laskevat m. m. Vilmajoki  ja Portinjoki. Paitsi Vilmatunturia kuuluu alueeseen 

useita sen  länsi- ja eteläpuolella  olevia maita,  kuten Vanhanmaankangas,  Aita  

selänkangas,  Sinnamovaara,  Huhtavaara,  Kelkkamännikkö,  Kenttämaa,  Por  

tinselänkangas  ja Lehtovaara. Näissä maissa  on  mäntyä  usein melkein yhtä  

paljon  kuin  kuustakin,  ja sitäpaitsi  on se monin paikoin  elinvoimaista. Kar  

talla onkin tämä reuna-alue erotettu erilleen Vilmatunturin kuusikoista,  vaikka  

kin  pinta-alat  ja puumäärät ovat luetteloissa yhdessä.  Alueen yhteinen  laa  

juus on 5.104 ha. 
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Alue 82. Sijaitsee  V  vp:ssä  ja  liittyy hyvin  läheisesti edelliseen alueeseen. 

Senkin itäosan muodostaa Vilmatunturin seutu (Vilmatunturi,  Rouvinnenät 

y. iti.); länsiosaan,  jonka  metsät ovat  hyvin  männynsekaisia,  kuuluvat: Peura  

tunturi (osa),  Pahkavaara (osa),  Kaitaselkä,  Kaitaselänkumpu  ja Huhtavaara. 

Pinta-ala on 9.578 ha, josta puhtaiden kuusimetsien luokkaan kuuluu 4-794  ha 

ja männynsekaisten  4.784  ha. Viimemainituissa metsissä on  mäntyä  suhteel  

lisen paljon, ja  on se jotakuinkin  hyvää.  

Yksityisten  maille Kemijärven  pitäjässä  ulottuvien kuusi  

metsäalueiden ala on arviolta  11.000 ha  kasvullista  metsämaata ja sitä  

vastaava puuvarasto  likimain 330.000 m 
3.
 

Rovaniemen pitäjä;  Rovaniemen hoitoalue (15) 

Rovaniemen hoitoalueen kasvullisten  metsämaiden pinta-ala  on  met  

sänhoidontarkastuksessa saatu 151.959.4 ha eli  54.8%  hoitoalueen koko  

alasta.  Tästä on (aukkoja  lukuunottamatta)  eri vartiopiireissä  etupäässä  

kuusta kasvavien  metsien hallussa: 1 vp:ssä  6.5%,  II  18.2%, 111 5.6%,  

IV 25.0 %, V 19.3%, VI 35.7%,  VII  pohjoisosassa  40.8%  ja eteläosassa  

32.1 %.  Seuraavat luvut osoittavat  eri  metsikkölajien  absoluuttisen ja rela  

tiivisen yleisyyden  sekä niitä vastaavat puuvarastot  koko hoitoalueen 
kasvullisilla  metsämailla. 

Tätä  vastaava havupuuarvopuuvarasto  (vähintään  25  cm x  1.3 m)  

on  7.185.840 kpl,  joista  kuusia  19.4%.  Esimerkkinä  mänty-  ja kuusimet  

sien suhteellisesta ikäluokkajakautumisesta  voidaan mainita seuraavat 

tulokset, jotka koskevat  hoitoalueen VI  vartiopiirin  kasvullista  maata: 

Mäntymetsät  115 681 ha eli 76.i%,  puuvarasto  7  079 280 m 3  eli  hailia 61 m3 

Kuusimetsät  28 540 >> » 18.8 » » 1877 550 » » » 66 »  

Koivumetsät 5  677 » » 3.7 » » 231950 » » » 41 » 

Ikäluokka  0—50 50—100 100—150 150—200 201+ v. 

Mäntymetsät  8.7 13.o 14.2 11.9 9.o 

Kuusimetsät 0.9 8.» 9.3 15.3 1 .2 
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Nyt  arvioitu  kuusimetsien ala on Rovaniemen hoitoalueessa 21.222 

ha eli 1 7.9 % kasvullisesta  alasta. Eri  metsätyypeille  jakautuu tämä 

ala  seuraavalla tavalla. Samalla mainitaan myöskin  vastaavat puuvaras  

tot ja keskipuumäärä  hehtaarilla. (Tyypit  Lindholmin,  vert. s. 11.) 

Metsikkölajin  mukaan jakautuu kuusimetsien ala siten,  että puhtai  

siin  kuusimetsiin  voidaan lukea 7.745 ha eli 29  %,  koivunsekaisiin 7 %.  

ja männynsekaisiin  64  %.  

Hoitoalueen kuusimetsäalueet ovat seuraavat: 

Alue 83. Pieni alue I vp:ssä Raudanjoen  länsipuolella.  Osittain ylä  

vämpää kuten Kuusikkojouttiselkä,  Hyväselkä  ja Tuohivaara. Pinta  

ala 1.773 ha. Metsä männynsekaista.  

Alue 84. Sijaitsee IV ja V  vp:ssä Vanttausjärven  länsipuolella  ole  

valla  matalahkolla vedenjakajalla;  osa vesistä  laskee Raudanjokeen,  osa  Vant  

tausjokeen.  Soistuminen hyvin  yleinen.  Suurimmat maat ovat  Kulus-  ja  Musta  

selkä. Pinta-ala 2.168  ha ja metsät suurimmaksi  osaksi  luokkaan 111 kuuluvia.  

Alue 8  5. V vp:ssä,  Vanttausjärven  itäpuolella. Soistuminen on tääl  

läkin yleinen  ja maat pieniä. Suurimmista on mainittava Leipimaa,  jossa,  sa  

maten kuin muuallakin,  metsät  ovat hakattuja  ja useimmiten männynsekaisia.  

Pinta-ala 944 ha. 

A 1 u e  86. Alueeseen kuuluvat Rovaniemen hoitoalueen laajimmat  ja 

tyypillisimmät  kuusimetsäl Maat 200—300 m korkeudella merenpinnasta  

olevaa Kivalon  selännettä,  jolta vedet laskevat Kemijokeen.  Vallitseva metsä  

I pinta-ala 28 ha eli  O.i  %,  puuvarasto  2 790 m3 eli  ha:lla 100 m
3 

II» 1093 » » 4.o » » 40 836 » » » 37  » 

I  I—I  I  Ia 200 » » 0.7 » »> 12 220 .»  » » 61  » 

11 la 1 205 » » 4.4 » » 98 263 » »  » 82 » 

Ilia—  11 lb 4331 )) » 15.9 » » 297 513 »  » » 69  » 

11 lb 15 685 » » 57.6 » » 1029 640 »  » » 66 »  

111b—I  lie 2523 » » 9.3 )> » 155 713 »  » » 62 » 

I  lie 1426 » » 5.3 » » 79 396 » » » 56 »> 

Ki 731 » » 2.7 » » 30 612 » » » 42 » 

Yhteensä 27 222 ha eli  17.9% puuvarasto  1746983 m
3

 eli  ha:lla 64 m 3 
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tyyppi  on HMT; tyyppejä lila—IIIb, Illb ja 1Mb—lllc on 94% kasvul  

lisista metsämaista ja yksinomaa Illb tyyppiä  76  %. Varsinaisia soita on  

alueella vähän  (joutomaita  tässä  vartiopiirissä  n. 12 %). Suurimmat maat ovat:  

Juomukivalo,  Kumpukivalo,  Hyypiökivalo,  Isokumpu,  Salmivaara ja Nama  

likkokivalo. Pinta-ala on 7.405 ha, josta  puhtaiden  kuusimetsien osalle tulee 

jotakuinkin  puolet.  Näissä  metsissä  tapaa  mäntyä tuskin ollenkaan. Alueen 

reunalla olevissa metsissä ei se sitävastoin ole harvinainen. Arvopuuluettelon'  

mukaan on varsinaisilla Kivaloilla  276.500 kpl  arvopuuta,  joista 91 % on kuusia 

ja 9  % mäntyjä. Vartiopiirin  muussa  osassa  on suhde  päinvastainen;  mänty  

arvopuita  on 75%  ja kuusia 25%.  

Alue 87. Tähän alueeseen kuuluu VII vp:ssä oleva Kaihuanvaaran ja 

Suuaksen seutu,  josta varsinkin viimemainittu osa  muistuttaa hyvin paljon  

edellistä aluetta. Tavallisin korkeus  merenpinnasta on 200—300 m. Metsä  

tyypeistä  on 111 a—lllb,  IMb ja IMb— lll c  tyyppiä  91%,  tyyppiä  Illb 

yksistään  70  %. Suurimmat maat ovat: Kaihuanvaara,  Palosuuas (itäpää),  

Listimäsuuas,  Isosuuas  ja  Pirttisuuas. Pinta-ala on  2.699 ha. Metsissä on  mäntyä  

runsaammin alueen länsipäässä.  

A 1 ueB  8. Sijaitsee  Juotasjärven  ja Auttijärven välissä VII vp:ssä.  

Suurimmat maat ovat korkeahkoja  ja kiviperäisiä.  Näistä ovat mainittavia: 

Laajaselkä,  Päävittikko,  Koivulehto ja Kuusimaa. Pinta-ala 2.234 ha; metsät 

pääasiassa  luokkaan 111 kuuluvia. Koivua  on myös runsaanlaisesti muuta  

milla mailla. Mänty on vähentynyt  myöskin  hakkuiden kautta. 

Hajalliset kuusimetsät (H). Rovaniemen hoitoalueessa on 

suhteellisesti paljon  kuusimetsiä,  jotka ovat niin pienellä  alalla  ja etäällä toi  

sistaan,  ettei niitä voida kartalle merkitä. Sellaisia on erittäinkin I, 111 (Kuusi  

selkä, Vasankuusikko,  Mustakumpu,  Ahkiomaa),  IV  ja  VI  vp:ssä. Näiden pinta  

ala tekee 9.999 ha. Metsistä kuuluu suurin osa  luokkaan 111. 

Rovaniemen pitäjä; Meltauksen hoitoalue (16)  

Meltauksen hoitoalueen kasvullisen metsämaan pinta-ala  on 111.279.» 

ha eli  54.3  %  hoitoalueen koko  alasta. Etupäässä  kuusta  kasvavia  metsiä 

on siitä laskettu olevan 13.725.4 ha eli 12.3%, mäntyä kasvavia  81.7% 



80 

ja koivua kasvavia  3.97  %. Kasvullisten  maiden puuvarastosta  on  kuusia  

11.4 %  eli  879.112 m 
3,
 joka vastaa keskimäärin  64 m  3  hehtaarin  alaa kohti.  

Mäntymetsissä  on  vastaava luku 73  ja koivumetsissä  45. Myöskin  arvo  

puiden  luvusta  on kuusia  melkein sama määrä kuin koko  puumäärästäkin  

eli 12.2%. Hoitoalueesta saatava kuusipaperipuumäärä  arvioitiin  metsän  

hoidontarkastuksessa 250.400 m 3, josta kasvullisten  maiden osalle tuli  

190.700 m  3  (pinta-ala  6.553 ha)  ja  kehnokasvuisten maiden 59.700 m  8  

<3.344  ha).  

Meltauksen hoitoalueen kuusimetsien laajuudeksi  on nyt saatu 

13.3  45 h a  eli 1 2.0 % kasvullisten  maiden alasta. Eri  metsätyyppi  

ryhmille  jakautuu  tämä seuraavalla  tavalla:  kuivia  kangasmetsiä  2%,  

tuoreita  kangasmetsiä  89  % ja soistuneita  metsiä 9%. Metsikkölajiin  näh  

den on alasta luokkaan 1 kuuluvia  metsiä  13%, luokkaan II kuuluvia 

5% ja luokkaan 111 kuuluvia  82%. Hehtaarin alalla on  näissä  metsikkö  

lajeissa  keskimäärin  53,  59 ja 64 m 
3.
 Kuusimetsien koko  puuvarasto  on 

8 3 1.570 m 3  eli 6 2 m 3 hehtaaria kohti.  

Kuten seuraavasta huomataan,  ovat hoitoalueen kuusimetsäalueet 

melkein poikkeuksetta  pieniä.  

Alue 89. Sijaitsee  I  vp:ssä,  Ounasjoen  ja Kolarin pitäjänrajan  välissä. 

Vedet laskevat  Ounasjokeen  joko suoraan taikka Taapajoen  kautta. Maat 

pieniä  saarekkeita purojen  latvoilla. Suurin maa on Jouhimännikkö.  Pinta  

ala 574 ha. Metsässä on kuusen joukossa  mäntyä  ja koivua.  

Alue 90. Pieni alue Taapajokivarressa  Kolarin rajalla. Pinta-ala 

217 ha. Maat suonsaarekkeita;  metsät etupäässä luokkaan 111 kuuluvia.  

Alue 91. Yhtyy  Alakittilän hoitoalueen kuusimetsäalueeseen n:o 35. 

Vedet  laskevat  Kaatojokea  Molkojokeen,  joka  yhtyy  Ounasjokeen.  Suurimmat 

maat ovat: Liinajankuusikko,  Kinisselkä ja Mastetörmänki. Pinta-ala 406 ha. 

Metsät  runsaasti koivun- ja männynsekaisia  kuusimetsiä,  joista mäntyä  on 

poistettu suhteellisen paljon hakkuidenkin kautta. 

Alue 9  2. Marrasjärvenkylän  pohjoispuolella  111 vp:ssä.  Maat pieniä  

tai  vähän laajempiakin  suonsaarekkeita. Metsät kuuluvat luokkaan 111. 

A 1 u e 93. Sijaitsee myöskin 111 vp:ssä, Marrasjärven ja -joen seka 

Turtolan rajan  välisellä alueella. Vedet laskevat Marrasjoen  vesistöön;  län  

tisin osa  on kuitenkin vedenjakajalla.  Alue on laajaa  vaaraseutua, jonka kor  
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keus  merenpinnasta  on 150—250 m. Vaarojen  välissä  on kapeat  suot  tai purot. 

Metsätyypeistä  on yleisin  HMT. Paikoin tavataan myöskin kuivempia  aloja  

(C  1T—CaT). Suurimmat maat ovat: Karhuvaara,  Ruuhiselkä,  Kaittiainen, 

Vaaraintaustanvaara,  Keskiselkä,  sekä idässä Syväjärvenvaara  ja Mutkajär  

venvaara. Pinta-ala 4.602 ha.  Metsistä suurin osa  männynsekaisia  kuusikoita.  

Kuusikko etupäässä kituvaa, hakkuissa vapautunutta entistä alimetsää. 

Alue 94. Sijaitsee aivan IV vp:n koilliskulmassa,  Saarilammen seu  

duilla. Vedet laskevat  Niesijokea Meltausjokeen. Suurimmat maat ovat Teeri  

vaara  ja Saarikangas.  Pinta-ala 340 ha. Metsät kuuluvat luokkiin 111  ja I.  

Alue 95. Alueen 93 jatkoa  etelään. Vedet  laskevat Kontojärven  kautta 

Marrasjokeen.  Suurimmat maat ovat Lauttuskivalo (osa),  Tuore-Kotaväara 

(osa),  Huhtamaa ja Salmenvaara. Pinta-ala 1.323 ha. Metsät kuuluvat  luok- 

kaan 111 ja I. Soistuneita kohtia on  verrattain yleisesti;  yleisin metsätyyppi  

HMT. 

Ha j all aaru o 1 ev  i a kuusimetsiä (H) on hoitoalueessa edellis  

ten lisäksi  jokaisessa  vartiopiirissä. Suuri osa  on pieniä  suosaarekkeita,  mutta 

suurempiakin  maita on, kuten I vprssä  Hihavaara ja Markkalehto,  IV vp:ssä  

Kiristäjäselän  pohjoispää,  Salmenkangas  ja Alaperänkankaan  eteläosa sekä  

V vp:ssä Ronikivalo,  Sortovaara,  Nuukavaara y. m. 

Kolarin pitäjä; Kolarin hoitoalue (17)  

Kolarin hoitoalueen kasvullinen  metsämaa on 90.133.5 ha eli 515.%  

hoitoalueen koko  alasta. Eri  puulajien  esiintymissuhteista  ei  metsätalous  

kirjoissa  ole  tarkempia  tietoja. Havupuuarvopuista  (vähintään  25 cm x 

1.3 m), joita  on kaikkiaan  3.758.776 kpl,  on kuusia  451.192 kpl  eli 12.0 %.  

Kuusta kasvaa  etupäässä  mataloilla kankailla ja vaarojen  laiteilla sekä 

korvissa,  joissa  sen joukossa on melkein aina koivua.  

Nyt  kerätyn tilaston  mukaan on Kolarin hoitoalueessa etupäässä  

kuusta kasvavia  kasvullisen  maan  metsiä 1 4. 6  0  5 h a,  joka vastaa 16.2 % 

kasvullisen  metsämaan koko alasta. Kuivia  kangasmetsiä  on tästä 1%, 

tuoreita 78% ja soistuneita 21 %. Näitä vastaavat keskimääräiset  puu  

määrät hehtaarin alaa kohti ovat:  26,  67 ja 57 m  3. Metsikkölajin  mukaan 
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jakautuu  ala siten,  että  luokan I metsiä  on 33 %,  luokan  II 5% ja 111 

62%. Näitä vastaavat keskimääräiset  puuvarastot  ovat:  61,  54 ja  68 in3
.
 

Kuusimetsien koko puumäärä  on 946. 55 2 m  3 eli  keskimäärin  6  5  m 3  

hehtaarilla. 

Varsinaisia kuusimetsäalueita on hoitoalueessa vain pari.  

A 1 ue9  6. Sijaitsee  111 vp:ssä Kittilän  rajalla,  josta vedet laskevat  

Naamijokea  Torniojokeen.  On  suoaluetta,  jossa  suurimmat valtion puolella  

olevat maat ovat: Kuusivaara,  Pitkälehto,  Rässälehto,  Peurajängänkumpu,  

Hevoskuusikko  y. m. Pinta-ala on 1.138 ha ja metsät etupäässä  männynsekaisia.  

A 1 ue9  7. VII vp:n  keskiosassa  on erittäinkin Sieppijärven  ja Tor  

niojoen välissä maita, joissa  kuusi  on  vallitsevana. Osa  niistä on pieniä  suon  

saarekkeita,  osa  suurempia vaaramaita,  joiden laki on tavallisesti kivikkoinen. 

Näillä on nähtävästi HM-tyyppi  verrattain yleinen. Tällaisia  ovat: Korkea  

maankuusikko,  Äävervaaran pohjoisosa,  Korkealehto,  Hietasenrantalehto ja 

Nuolilehto. Pinta-ala on  3.268 ha ja metsistä suhteellisesti suuri osa melkein 

puhtaita  kuusimetsiä. Suhteellisesti suuri osa  maista korpimaisia.  

Hajallaan esiintyvät kuusimetsät (H). Näitä on hoito  

alueen jokaisessa  vartiopiirissä, kuten I:ssä Kesänkitunturi (osa), Kellostapu  

lin itälaita ja  Tunturinpalo,  II vp:ssä  Selkäinvuomankuusikko,  Tuoreselkä ja 

Kärkikuusikko,  111 vp:ssä Isokuusikko,  IV vp:ssä  Oravavaara,  Oravakuusikko,  

Karhukummut,  Kuluvaara,  Pahkavaara,  Näätäsaajo  ja Kivijupukka  sekä  

VI vp:ssä  Porovaara. 

Yksityisten  mailla ei  Kolarin pitäjässä  olle varsinaisia  laajempia  

kuusimetsiä. 

Turtolan pitäjä; Turtolan hoitoalue (18)  

Turtolan hoitoalueen kasvullisen  metsämaan ala on 67.176.6 ha eli 

58.2  % hoitoalueen koko alasta. Eri metsikkölajeja  on tällä seuraavassa  

suhteessa: etupäässä  mäntyä kasvavia  metsiä  80.3  %,  kuusta  11.a  ja  koivua  

8.5%. Havupuuarvopuista  (vähintään  25 cm x l.s m), joita on kaik  

kiaan 2.730.131 kpl,  on kuusia  361.254 kpl  eli 13.2%. 
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Nyt  toimitetun laskelman mukaan on Turtolan hoitoalueessa 7.55  7  

ha etupäässä  kuusta  kasvavia  metsiä  kasvullisella  metsämaalla eli  1 1.2% 

viimemainitusta. Kuivia kangasmetsiä  on siitä 3%, kuivanpuoleisia  

7%, tuoreita  81 % ja soistuneita metsiä  9%. Ensinmainitut ovat etu  

päässä  vaarojen  ja tunturien lakimailla,  ja onkin niissä  keskimääräinen 

puuvarasto  hehtaarilla ainoastaan 25  m 3,  jotavastoin  se muissa metsä  

tyyppiryhmissä  vaihtelee 90  ja 92 m  3  välillä. Puhtaisiin kuusimetsiin  kuu  

luu alasta  ainoastaan 10% ja männynsekaisiin  90. Kuusimetsien yhtei  

nen  puumäärä  on 665.  8  6  8 m 3  eli  8 8 m 3  hehtaarin  alaa kohti.  

Turtolan hoitoalueessa on  voitu erottaa  ainoastaan yksi ainoa kuusi  

metsäalue. Muut kuusimetsät  ovat hajallisia.  

Alue 98. Sijaitsee I vp:ssä  Aalisjärven  länsipuolella. Vedet  laskevat  

Aalis- ja Konttajokea  Tengeljönjoen  vesistöön. Maat ovat isoja  vaara-  ja tun  

turimaita, joiden laki on osittain melkein puuton. Suurimmat maat ovat: 

Haimi, Porovaara,  Aalistunturin laiteet, Iso-Häimi ja Riekkomaa. Mäntyä  

on muutamilla mailla runsaasti,  toisilla suhteellisesti vähän,  varsinkin rinteillä.  

Pinta-ala on 2.160 ha. 

Hajalliset kuusimetsät (H). Suurin osa  hajallaankin  esiintyvistä  

kuusimetsistä on hoitoalueen 1  vp:ssä.  Suurin etupäässä kuusta kasvava maa 

on Hallivaara. IV vp:ssä  on m. m. Ylinen-Labnakero ja V vp:ssä  Kursu,  Musti  

tunturi ja Laitavaara. Yhteinen pinta-ala on 5.397 ha, josta suurimmalla osalla 

kasvaa kuusen joukossa  ainakin jonkunverran mäntyä. 

Yksityismailla  ei Turtolan pitäjässäkään  liene sanottavampia  

kuusimetsäalueita. 

Ylitornion pitäjä;  Ylitornion hoitoalue (19)  

Ylitornion hoitoalueen kasvullisten  metsämaiden ala on 60.016.0 ha 

eli  45.4 % hoitoalueen koko alasta. Etupäässä  kuusta kasvavia  metsiä 

on edellisestä arvioitu  olevan  12.330.9 ha eli 21  % sekä  mäntyä  kasvavia  

60% ja koivua 19%. Arvopuita  on arvioitu  olevan 2.291.447 kpl,  joista 

kuusia  454.297 kpl  eli 19.8%. Metsätalouskirjojen  mukaan on  kuusen 

kasvu  hoitoalueessa huono. Ainoastaan koivunsekaisissa metsissä on se  
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parempi,  kuten esim.  Tuoreessa-Romppaassa,  Kivivinsassa  ja Kaupin  

lehdossa. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä  tehdyn  laskelman mukaan on hoito  

alueessa etupäässä  kuusta kasvavia  kasvullisia  metsämaita 1 1.99 1 ha 

eli 2  0.0  %. Tästä on  kuivia  kangasmetsiä  1  %,  kuivanpuoleisia  14 %,  

tuoreita 62 % ja soistuneita 23  %. Puhtaita  kuusimetsiä  on 2.235 ha eli 

19 %,  männynsekaisia  78 % ja koivunsekaisia  3%. Ensinmainitun met  

sikkölajin  keskimääräinen puuvarasto  hehtaarin alalla on 92  m  3,  luokkaan 

111 kuuluvien 97  m  3  ja luokkaan II kuuluvien 45  m 
3.
 Kuusimetsien koko  

puuvarasto  tekee 1.  1 37.67 9 m 3  eli  9  5 m  3  hehtaaria  kohti. 

Ylitornion hoitoalueen kuusimetsät  ovat myöskin  etupäässä  hajal  

lisia. Kuusimetsäalueita voidaan erottaa ainoastaan seuraavat kaksi:  

A 1 ue9  9. Sijaitsee Miekojärven länsipuolella,  josta vedet laskevat 

Tengeljönjokeen.  Alue on korkeahkoa  vaaraseutua,  jossa  soita on vähän. Suu  

rimmat maat ovat: - Koutuskero,  Lomolankero ja Kuusilaenvaara. Pinta-ala 

on 938 ha, josta suhteellisesti suuri osa  on kuivanpuoleisia  maita (osa  maista 

palanut verrattain myöhään).  Metsät ovat enimmäkseen männynsekaisia;  

luokkaan 1 kuuluu kuitenkin noin kolmasosa. 

Alue 100. On pieni alue lähellä Torniojokea,  Ratasjärven  etelä  

puolella. Suurimmat maat ovat: Ylinenvaara,  Laajamaa  (osa)  ja Mustavaa  

rat. Pinta-ala on 661 ha, josta suhteellisesti suuri osa  on koivunsekaisten  kuusi  

metsien hallussa. Metsät ovat hakattuja; kuuset huonoja ja hidaskasvuisia.  

Hajallaan olevat kuusimetsät (H). Enimmäkseen ovat nämä  

metsät soistuneita vaaramaita taikka alavia suosaarekkeita.  Useat niistä sijait  

sevat  lähellä Muurolan hoitoalueen rajaa. Suurimpia maita ovat: Alanenlehto,  

Könkäänlehto,  Kaupinlehto,  Kuusivaara,  Honkavaara,  Sieppirova,  Tuppiselkä,  

Kermajuppo,  Tammisaajo  y.  m. Pinta-ala on 10.392 ha. Puhtaita kuusimetsiä 

kasvavaa  on siitä arvioitu olevan 1.783 ha ja koivunsekaisia 173  ha. Loput 

ovat männynsekaisten  kuusimetsien hallussa. Mäntyä  onkin  muutamilla mailla 

suhteellisen runsaasti. 

Yksityisten  mailla Ylitornion pitäjässä  mahdollisesti  olevista  

kuusimetsäalueista ei ole saatu tietoja.  



85 

Rovaniemen pitäjä; Muurolan hoitoalue (20)  

Muurolan hoitoalueessa on arvioitu  olevan kasvullisia metsämaita  

79.259.6 ha eli  52.3% hoitoalueen koko  alasta.  Kaikkiaan on hoitoalueessa 

kasvullisilla  metsämailla 26.000.4 ha  etupäässä  kuusta  kasvavia  metsiä.  

Kun arvioiminen perustuu linja-arvioimistuloksiin,  on aluetta verrattava 

samalla tavalla saadun kasvullisen  metsämaan pinta-alaan.  Kuusimet  

sien osuus  viimemainitusta tekee siten 34.6%  sekä mäntymetsien  51.6%  

ja koivumetsien 13.3 %. Hoitoalueen arvopuiden  (vähintään  22 cm x 

1.3 m) luvusta,  joka  tekee 5.781.675 kpl,  on kuusia  kpl  2.268.297 eli 39.2  %.  

Nyt  toimitetun laskelman mukaan on hoitoalueessa etupäässä  kuusta  

kasvavia  metsiä 1 9. 70  4 ha laajalla  osalla kasvullisista  metsämaista. 

Tämä vastaa 2  4.9 %  viimemainituista. Kun puolukkatyyppiin  merkityt  

kuusimetsät  ovat  yhdistetyt  tuoreisiin kangasmetsiin,  on edellisestä  alasta 

tuoreita kangasmetsiä  98  % ja soistuneita 2%. Puhtaisiin kuusimetsiin  

on siitä  luettu 22 %,  männynsekaisiin  72 ja koivunsekaisiin  6%.  Näitä 

metsikkölajeja  vastaavat keskimääräiset  puuvarastot  hehtaaria kohti  ovat:  

78 m 3,  67 m  3  ja 53 m 
3.
 Kuusimetsien koko  puumäärä  on 1. 350. 3 6 0 m 3,  

joka vastaa  n. 6  9 m 3  hehtaarin  alaa kohti.  

Muurolan hoitoalueen kuusimetsät  voidaan jakaa  seuraaviin alueisiin:  

Alue 101. Sijaitsee  hoitoalueen pohjoispäässä,  I  vp:ssä, ja yhtyy  Mel  

tauksen kuusimetsäalueeseen n:o  93. On  Ounasjokeen  laskevien  Sonkajärven — 

Sinettäjärven  vesistöjen latvoilla. Suurin osa maista kuulunee HM-tyyppiin.  

Isoimmat niistä  ovat: Välivaara,  Typpyvaara  sekä  Typpyjärven  kaakkoispuo  

lella olevat maat. Pinta-ala on 676 ha ja  metsät luokkaan 111 kuuluvia. 

Tässä  vartiopiirissä on myöskin  hajallaan  tavattavia kuusimetsiä (Hi) 

kuten Luonnavaarassa ja Kirvesjupukassa.  Näiden pinta-ala on 638 ha. Met  

sät  kuuluvat  luokkaan 111. 

Alue 102. Alue on II vp:ssä Ternujoen  latvoilla ja kuuluu siten  Kemi  

joen  vesistöalueeseen. Useat  maat ovat isoja  ja korkeahkojakin.  Soistuminen 

on kuitenkin jotenkin  yleinen. Yleisin metsätyyppi  HMT; myös  PHMT ja Ki 

tavataan. Suurimmat maat  ovat: Ahmakuusikko,  Raja-  ja  Palokirakka,  Liika  

maa, Pahtalaki,  Männikköselkä, Koivikkoselkä,  Kuusikkoselkä ja Lukkari  

kumpu.  Pinta-ala 3.576 ha. Suurin osa metsistä männynsekaisia  ja hakattuja.  
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Alue 103. On edellisen jatkoa  etelään päin. Sen pohjoisosa  kuuluu 

Ternujoen—Kaattasjoen  vesistöön,  keski-  ja eteläosa Louvejoen  vesistöön. Poh  

jois- ja keskiosa  ovat matalahkoja,  suureksi  osaksi  soistuneita. Pisavaara on 

korkein maa, mutta on senkin rinteistä osa  soistunutta. Suurimmat maat ovat: 

Isokuusikko,  Rumamaa, Kuusivaara,  Vinsanmaa ja Käräkkäkuusikko. Pinta  

ala 4.468 ha. Metsistä suurin osa  männynsekaisia,  vaikka tätä puulajia on hak  

kuussakin  poistettu  suhteellisen paljon.  

Alue 104. Pisavaaran kuusikkolaki;  mäntyä  tavataan kuitenkin siellä 

täällä. Lumituhoja  on korkeimmissa kohdissa. Pinta-ala 1.409 ha.  

Alue 10  5. Sijaitsee  IV vp:ssä  Kemijokeen  laskevan Suolijoen  Hauki  

joki-nimisellä  latvalla  sekä  Välijoen  latvoilla. Maista kuulunee suuri  osa  tyyppiin  

PHMT ja Ki,  vaikka  ne nyt  ovat  merkityt  tuoreisiin kankaisiin. Enimmäkseen 

ovat ne jokilatvojen  suonsaarekkeita. Suurimmat maat ovat Tervakangas  ja 

Kuusikkolamuri.  Pinta-ala 2.758 ha. Metsistä kuuluvat useimmat luokkaan 111. 

Alue 106. Välijoen  latvoilla V vp:ssä  ja  yhtyy  edelliseen. Suurimmat 

maat ovat: Reutuselkä,  Koivukivalo,  Kivalikkoselkä,  Latvakivalo,  Kuusikkola  

muri, Isokuusikko ja Paskonselkä. Pinta-ala 3.895 ha. Metsät kuuluvat etupäässä  

luokkaan 111.  Toisin paikoin  on hyvin  koivurikkaitakin kohtia.  

Hajalliset kuusimetsät (H  2). Suurin osa näistä on edelli  

sessä  ja VI vp:ssä. Mainittavia ovat Jouttijärven  koillispuoella,  Konttijoen  

latvoilla,  olevat kuusikot,  joista  osa ulottuu yksityismaiden  puolelle,  sekä  Kiva  

lon selänteellä ja sen  lähistöllä olevat kuusimetsät,  kuten Korkeakivalo,  Kilven  

kivalo,  Kivalokangas  y.  m. Osa vesistä laskee Simo-,  osa  Kemijokeen.  Mäntyä  

011 monin paikoin  suhteellisen runsaasti.  Pinta-ala 2.284 ha yhteensä.  

Rovaniemen pitäjä;  Rovaniemen metsäkoulun har  

joitusalue  (20 a)  

Alueen kasvullisen  metsämaan pinta-ala  ilmoitetaan  7.988 ha eli 64.0 % 

koko  alasta. Luonteeltaan on alue samanlaista kuin  sitä  ympäröivät  osat  

Muurolan hoitoaluetta. Siten liittyy  Kemijoen  länsipuolella  olevista  met  

sistä suuri osa  Ternujoen  kuusimetsäalueeseen. Kartalla  on niille käy  

tetty  merkkiä  10 6a. 
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Tämän alueen maat ovat enimmäkseen matalia, erittäin  runsaasti 

soistuneita maita, joista hyvin  suuri  osa kuuluu tyyppeihin  Ki,  PHMT 

ja HMT. Myöskin EM-tyypin  metsiä on kuivemmilla  mailla. Metsien 

nykyiseen puulajiesiintymiseen  ovat  tuntuvasti vaikuttaneet myöskin 

aikaisemmat hakkuut. Likimääräisen arvion mukaan on alueen 106 a 

kasvullisten  maiden pinta-ala  1.42 2  ha,  joka  vastaisi  17.8%  harjoitus  

aineen kasvullisten  maiden koko  alasta. Suurimmat tähän kuuluvat maat 

ovat: Ylä- ja Alavinsanselkä,  Louevaara,  Kotavaara,  Mustavaara,  Metsä  

lain ja Rantalalli. Katsoen siihen,  että  metsissä  nyt  on  toimitettu verrat  

tain laajoja  uudistushakkauksia,  on kasvullisten  kuusimetsien keskikuutio  

pienempi  (65  m 3) kuin läheisissä hoitoalueissa. Kuusimetsien koko puu  

varasto tehnee n. 92. 78 0 in
3

.

 

Yksityismailla  on Rovaniemen pitäjässä  arvioitu  olevan  nyt 

erotettuihin kuusimetsäalueisiin kuuluvia kuusimetsiä  n. 800  ha. Niitä 

vastaava puumäärä  on laskettu  24.000 m 3.  

Tervolan ja Kemin pitäjät;  Kemin hoitoalue (21)  

Kemin hoitoalueen kasvullisten  metsämaiden ala on arvioitu  42.570.9 

ha eli 46.2%  hoitoalueen koko  alasta. Linja-arvioimisen  mukaan jakautuu 

kasvullinen  metsämaa eri metsätyypeille  seuraavassa  suhteessa: Lh 

0.6  i  %,  Tk 12.61 %,  HMT 13.98 %, Kpk  41.79 %,  CaT 5.02  %,  Ki  17.99 %ja  

Ri  7.98  %. Etupäässä  kuusta kasvavia  kasvullisia  metsämaita on saman 

arvioimisen  mukaan 12.153.4 ha eli 34.34 % sekä  mäntyä kasvavia3l.ll  % 

ja koivua kasvavia  34.23 %. Havupuuarvopuista  (vähintään  22 cmx 

1.3 m),  joita 011 arvioitu  kasvullisella  maalla olevan kaikkiaan  2.324.335 

kpl,  on kuusia  959.003 kpl  eli 41.3%.  

Nyt  tehtyjen  laskelmien mukaan on Kemin hoitoalueen kasvullisilla  

mailla etupäässä  kuusta  kasvavia  metsiä  9.  7  5  0 h  a eli 2 2.9 % kasvullis  

ten maiden alasta. Kuiviin  kangasmetsiin  kuuluu siitä,  jos  metsänhoidon  

tarkastuksessa  tehty  luokittelu pidetään  oikeana,  1 %, kuivanpuoleisiin  

27 %, tuoreisiin kangasmetsiin  57  % ja soistuneisiin metsiin 15 %. Met  

sikkölajin  mukaan jakautuu  alue siten,  että  puhtaita  kuusimetsiä  on 42 % 
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ja männynsekaisia  58 %. Edellisissä  on keskinkertainen  puuvarasto  heh  

taarilla  60 m  3  ja jälkimäisissä  73 m  
3.
 Kuusimetsien yhteinen  puumäärä  

on 6 6 1.0 1 9 m 3  eli  keskimäärin  hehtaarin alalla 6 8 m  
3.
 

Kemin hoitoalueessa on useampia  erillisiä  kuusimetsäalueita,  joista  

useimmat kuitenkin  ovat verrattain pieniä.  

Alue 107. On Muurolan hoitoalueen kuusimetsäalueen n:o 106  jatkoa 

Vähäjokivarressa  jäsen  eteläpuolella.  Kuuluu I  vpriin.  Osa  maista  on  vaaramaita, 

kuten Kuusikkokivalo,  Korkeakivalo  y.  m., osa  matalampia.  Yleisimmät metsä  

tyypit  lienevät: HMT ja PHMT. Soistumista  tavataan paikoin  runsaastikin. 

Paitsi edellämainittuja maita ovat mainittavimmat Poikkimaat ja Permanto  

kuusikko.  Pinta-ala on 2.723 ha, josta  suurin osa  kasvaa männynsekaista  kuusi  

metsää. 

Alue 10 8. Sijaitsee II vp:ssä  lson-Runkausjoen  latvoilla; kuuluu 

Kemijoen  vesistöalueeseen. Soistuminen on suhteellisesti yleinen.  Maat yleensä  

pieniä; suur.immat ovat: Kuusiperämaa,  Korkeakivalo,  Vaskikivalo,  Mänty  

maa, Palomaa, Iso-Purnukangas  ja Sortomaa. Pinta-ala on 2.235 ha  ja met  

sistä  kuuluu suurin osa luokkaan 111. 

Alue 109. Akkunusjokivarren  kuusikot,  111 vp:ssä. Suuri osa  maista 

nähtävästi HMT, PHMT ja Ki metsiä. Soistuminen on erittäin yleinen. Maat 

pieniä.  Pinta-ala 1.760 ha. Metsissä kuusen ohella mäntyä  ja koivua. 

Alue 1 10. Pisavaaran kuusikkolaki. Pinta-ala 81 ha. Kuuset tykyn  

katkomia. 

Alue 1 1  1. On Muurolan hoitoalueen kuusimetsäalueen n:o 103 jatkoa  ete  

läänpäin,  IV  vp:ssä Louejoen  molemmin puolin. Suurimmat maat ovat Kop  

pelorovat.  Pinta-ala 1.455 ha. Metsistä kuuluu osa  luokkaan I,  osa  luokkaan 111. 

Myöskin  Vaajokivarressa  on  kuusikkoa  (111  a), joka jatkuu  yksityismai  

den puolellekin. Pinta-ala on yhdessä  edellisen kanssa.  

Alue 112. Hoitoalueen V vp:ssä  on pieniä  kuusimetsäalueita. Tällainen 

on m.  m. Sivakkajärven  eteläpuolella,  josta vedet laskevat Vaajokeen.  Suurin 

maa  on Jyrävinsa. Alue jatkuu  myöskin yksityismaiden  puolelle. Toinen alue 

on Varejoen  varrella, jossa maat ovat pieniä.  Kolmas sijaitsee  Kuikerojoella  

ja yhtyy  yksityismaiden  puolella  oleviin Kaisajoen  kuusikkoihin (raja kartalla 

epävarma). Kaikkien näiden yhteinen  ala on 1.496 ha. Metsissä  on usein mäntyä  

seassa.  
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Ranuan pitäjä;  Ylisimon hoitoalue (22)  

Ylisimon hoitoalueen kasvullisen  metsämaan ala on 54.148.0 ha eli  

34.7  % hoitoalueen koko  alasta. Hoitoalueen metsätyyppijakautumisesta  

ei talouskirjoissa  tehdä tarkempaa selkoa. Yhteensä on havupuumetsiä  

88  % kasvullisten  metsämaiden alasta. Jonkunlainen  käsitys  kuusen  ylei  

syydestä  saadaan arvopuiden  suhteellisesta runsaudesta. Hoitoalueessa 

on  nim.  arvioiduista  arvopuista  (vähintään  25  cm x l.a m),  joita  on  2.067.974 

kpl,  kuusia  594.098 kpl  eli 28.7  %. 

Talouskirjoista  nyt kerätty  tilasto osoittaa,  että  hoitoalueessa on 

kasvullisella  metsämaalla olevia kuusimetsiä 1 0.0 7  3 ha alalla, joka  

edellisestä  tekee 1 8.6  %.  Tuoreisiin kangasmetsiin  kuuluu edellisestä  82 % 

ja soistuneisiin  metsiin 18%. Metsikkölajin  mukaan jakautuu ala  siten,  

että luokkaan I kuuluu 14%, luokkaan II 9% ja luokkaan 111 77%.  

Edellisiä vastaavat keskimääräiset  puuvarastot  hehtaarin alalla  ovat:  59,  

56 ja 59 m 3. Kuusimetsien koko  puumäärä  tulee olemaan 593.1 12 m  3  

eli keskimäärin 5 9 m 
3.

 

Ylisimon hoitoalueessa voidaan erottaa pari  erillistä  kuusimetsäaluetta,  

joiden alat ja puumäärät  ovat kuitenkin yhteenvedossa  lasketut  yhteen.  

Alue 1 13. Sijaitsee  I vp:ssä  Kuivajokeen  laskevan Kivijoen  latvoilla. 

Suurimpia  maita ovat m. m. Pitkäkuusikko,  Makkarahaarankummut, Isokuu  

sikko  ja Näätävaarankummut. Pinta-ala on 1.007 ha. Metsät runsaasti  lehti  

puun ja männynkin  sekaisia. 

Alue 114. Alue kuuluu II vp:iin ja Simojoen  vesistöalueeseen,  johon 

vedet laskevat Ruonajokea.  Kuten edelliset, ovat nämäkin jonkunverran  ha  

jallisia maita, sillä erittäinkin lehtipuuta  kasvavia  metsiä on kuusikoiden vä  

lissä. Suurimpia  maita ovat m. m. Pahalehto, Latva-aavankuusikko ja Ahma  

vaara. Pinta-ala on 2.412 ha. Suuri osa  metsistä  on vähän nuorempi  kuin  Poh  

jois-Suomen  kuusimetsät yleensä.  Mäntyä  ja koivua on niissä myös runsaan  

laisesti.  

Hajalliset  kuusimetsät (H). Hoitoalueessa on hajallaan  olevia 

kuusimetsiä verrattain runsaasti. Etupäässä  ovat ne pienempiä  tai suurempia  

saarekkeita suoalueissa.  Metsistä  kuuluu suurin osa  luokkaan 111. Pinta-ala 

on laskelmien mukaan 6.654 ha. 
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Simon pitäjä; Simon hoitoalue (23)  

Simon hoitoalueen kasvullisten  metsämaiden ala on 40.157.7 ha eii 

28.2%  hoitoalueen koko  alasta. Linja-arvioimisen  mukaan kuuluu kasvul  

lisesta  maasta eri metsätyyppeihin  seuraavat osat: Tk 18.i, HMT 2.5,  

Kpk 37.9,  CaT 0.9,  Ri  27.7 ja Ki  12.9%.  Etupäässä  kuusta  kasvavia  metsiä  

on samaa  arvioimistapaa  käyttäen  saatu 10.703 ha eli 26.7  % arvioidusta 

kasvullisesta  alasta. Mäntymetsiä  on 42.0%  ja koivumetsiä  30.i%. Eri  

ikäluokkiin  kuuluvia mänty-  ja kuusimetsiä  on  kasvullisella  maalla seu  

raavat  osat  pinta-alasta:  

Yli  8 cm 1.3 m korkeudella maasta täyttävien  puiden  kuutiomäärä kasvul  

lisilla  mailla on arvioitu  2.937.631 m 3,  josta  kuusia  738.263 m  3  eli  25.i%  

sekä  mäntyjä  40.3 % ja koivuja  34.6 %. Eri  metsätyypeille  jakautuu  koko  

puumäärä  seuraavalla tavalla:  Tk  27.3, HMT 2.8,  Kpk  35.4,  CaT 0.5,  Ri  19.<> 

ja Ki 15.0%.  Havupuuarvopuiden  (vähintään  22 cm x l.s  m) luku on 

1.871.732 kpl  ja siitä  kuusia  612.382 kpl  eli 32.7%.  

Viimeisessä metsänhoidontarkastuksessa ei ole laadittu kartanseli  

tystä  hoitoalueen kaikista  metsämaista. Tästä syystä  on  arvioidulta  osalta  

saatuja  tuloksia  täytynyt  pitää  koko  hoitoalueen keskimäärää vastaavina.  

Kertomalla saadut tulokset hoitoalueen kasvullisen  maan  alan ja tar  

kemmin selostettua alaa vastaavan alueen välisellä suhdeluvulla,  on saatu 

hoitoalueen kuusimetsien pinta-ala  ja vastaavat puumäärät.  Edellinen on 

näin menetellen 1 0.  6 9 4 h a eli 2  6.6  % kasvullisesta  metsämaasta ja jäl  

kimäinen 749. 0 8 5 m  3  eli  keskimäärin  7  0 m 3  hehtaarilla. Kuusimetsien 

alasta  on kuivanpuoleisia  kangasmetsiä  37 %,  tuoreita  57  % ja soistuneita 

metsiä  6  %.  Metsikkölajin  mukaan jakautuvat  metsät siten,  että luokkaan 

I kuuluvia on 27%, luokkaan II 4% ja luokkaan 111 69%.  Näitä vas  

taavat  keskimääräiset  puuvarastot  hehtaarilla ovat:  71, 80 ja 69  m 3.  

Simon hoitoalueen kuusimetsät  ovat siksi  pienillä  alueilla paikas  

saan, ettei niitä ole voitu kartalle merkitä.  Ainoastaan Ylisimon hoito  

Ikäluokka 1—40 41—80 81 120 121—160 161—200 201 + v 

Mäntymetsät  2.9 16.0 10.3 9.0 2.6 1.2 % 

Kuusimetsät 0.3 4.e 5.8 8.5 4.8 2.7 » 
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alueen kuusimetsäalueeseen n:o 114 liittyvä  osa  on siihen piirretty.  Suhteelli  

sen  paljon kuusta on m. m. seuraavissa kohdissa: Kivalolampien  seu  

duissa,  Runkausvaaran itäpuolella,  Kuivasjoen  latvoilla, Nyypäkinjärven  

ja Ison-Tainijoen  välissä, Tainivaarassa,  Lumivaarassa,  Hiiskuanojan  lat  

voilla, Varesojan  latvoilla, Käärnieojan  varsilla, Yli-Maaninkaojalla  ia 

Vääränvalajan  seuduissa Simojokivarressa.  

Yksityismaillakaan  ei  Simon pitäjässä  ole varsinaisia  kuusi  

metsäalueita. 

Kuivaniemen ja lin pitäjät;  Kuivaniemen hoito  

alue (24)  

Kuivaniemen hoitoalueen kasvullisten  metsämaiden pinta-ala  on las  

kettu  42.262.0 ha eli  40.0 % hoitoalueen koko alasta. Eniten  on hoito  

alueessa (»kangasmailla»,  joiden yhteinen  ala  on  34.611.5 ha)  sellaisia  metsiä,  

joissa koivu  on vallitsevana puuna. Kangasmetsien  alasta  tekevät ne nim. 

42.9%,  jotavastoin  mäntymetsiä  on 31.0  % ja kuusimetsiä  ainoastaan 

3.5%  eli  1.198.8  ha. Muulle osalle  metsiä  ei  ole  voitu vallitsevaa  puulajia  

määrätä, taikka  on ala metsätöntä. Kangasmailla  on arvopuista  (vähin  

tään 25 cm x 1.3 m),  joita  on kaikkiaan  707.617 kpl,  kuusia  132.660 kpl  

eli 18.7%. 

Nyt  toimitettujen  laskelmiin mukaan on Kuivaniemen hoitoalueen 

kasvullisten maiden kuusimetsien laajuudeksi  saatu  3.  8 57 ha eli  1 1.i% 

n.  k.  kangasmaiden  alasta. Kuivanpuoleisiin  ja  kuiviin  kangasmetsiin  

kuuluu tästä 5%, tuoreisiin 46% ja soistuneisiin  metsiin  49 %,  joten  

viimemainitut ovat  vallitsevia.  Metsikkölajin  mukaan kuuluu luokkaan I 

52%, luokkaan II 16% ja luokkaan 111 32%. Näitä vastaavat keski  

määräiset puuvarastot  hehtaarilla ovat  38,  37 ja 48  m 3.  

Kuusimetsät eivät  muodosta hoitoalueessa mitään yhtenäisiä  alueita,  

vaan  esiintyvät  hajallaan.  Kartalle  ei  niitä siitä syystä  ole  merkitty.  

Yksityismailla  ei  hoitoaluetta vastaavassa seudussa ole var  

sinaisia kuusimetsäalueita. 
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Ranuan pitäjä  (y.m.);  Ranuan hoitoalue (25)  

Ranuan hoitoalueen kasvullisten  metsämaiden ala on 62.966.7 ha eli  

38.9  % edellämainittujen  yhteisestä alasta. Metsätyyppien  ja puulajien  

eSiintymissuhteista  ei metsätalouskirjoissa  ole  tilastollisia  tietoja. Seka  

puuna on kuusi  hyvin  yleinen.  Puhtaita  taikka melkein puhtaita  kuusi  

metsiä, joissa  mäntyä  ei  tavata ollenkaan tahi ainoastaan hyvin  harvassa 

olevina vanhoina ylispuina,  on myöskin  jonkunverran. Tukkipuu  

luettelon mukaan ei  arvopuista  (vähintään  20 cm x 6.0 m), joita  on kaik  

kiaan 2.175.957 kpl,  ole kuusia  muuta kuin 334.028 kpl  eli 15.4%. 

Nyt  toimitettujen laskelmien mukaan on Ranuan hoitoalueessa kas  

vullisilla  mailla kuusimetsiä  1 1.05 7  ha eli  17.6% hoitoalueen kasvul  

listen  maiden alasta. Kuten pinta-ala-  ja puumääräyhdistelmästä  käy  sel  

ville, on suurin osa edellämainitusta alasta luettu soistuneihin  kankaisiin.  

Niiden ala  tekee noin 58  % ja tuoreiden kankaiden 42 %. Edellisten suh  

teellisen suuri  runsaus  riippunee  nähtävästi siitä, että ainakin osa HM  

tyypin  kuusimetsistä  on  luettu soistuneisiin metsiin. Puhtaita kuusimetsiä 

on verrattain vähän;  vallitsevina  ovat luokan 111 metsät,  vaikkakin män  

nyllä  on usein verrattain pieni  merkitys.  Kuusimetsien koko puuvarasto  

on saatu 620. 7  7  5 m 3,  joka  vastaa  5  6 m  3  hehtaarin  alalla.  

Suhteellisesti  eniten kuusimetsiä on hoitoalueen länsi-  ja eteläosassa.  

Suurimmat niistä  ovat seuraavassa  alueessa. 

A  1 u e 1 15. Sijaitsee  hoitoalueen Ija II vprssä  Siuruanjokeen  (lijokeen) 

laskevien Asmuntijoen  ja Korpijoen  latvoilla. Maat  ovat enimmäkseen joten  

kin  pieniä,  laajojen  soiden ympäröimiä  matalahkoja kankaita,  joissa  soistu  

minen on yleinen. Suurimmista maista ovat mainittavat: Uistinkivaara,  Korpi  

vittikko ja -hyöteikkö,  Korkeamaa,  Kaakkurimaa,  Latvakangas,  Olkimaa,  

Tonttivittikko ja Tuppiaho. Pinta-ala on 1.235 ha. 

Hajallisia kuusimetsiä (H) on hoitoalueen jokaisessa  vartio  

piirissä. Niiden yhteinen  pinta-ala  on 9.822 ha. Metsät ovat männynsekaisia.  

Kuusamon (ja  Posion)  pitäjä; Kitkan hoitoalue (26)  

Kitkan hoitoalueen kasvullinen  metsämaa on arvioitu 136.311.6 ha 

eli 53.2  % hoitoalueen koko  alasta. Talouskirjoissa  ei  ole tilastotietoja  eri  
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metsätyyppien  esiintymissuhteista.  Havumetsien ala  tekee kasvullisen  

metsämaan alasta  92.7%,  joka jakautuu  eri-ikäluokille  siten,  että  I—so  

- metsää on 4.2%,  51—100-vuotista 10.0  %, 101—150-vuotista 

17.i%, 151—200-vuotista 29.6 ja 201+-vuotista  31.8%.  Arvopuiden  (vä  

hintään 25  cm x 1.3 m) luvusta,  joka  on 4.744.363 kpl,  on  kuusia  1.460.373 

kpl  eli 30.8%.  

Nyt  kerätyn  tilaston perusteella  on hoitoalueessa kasvullisilla  mailla 

kasvavia  kuusimetsiä  4 7.43 9 ha eli 3  4.8% viimemainittujen  yhtei  

sestä alasta. Kuiviin kangasmetsiin  kuuluu tästä n. 1%, kuivanpuolei  

siin  6%, tuoreisiin 90 % ja soistuneisiin  metsiin  3%.  Eri  metsikkölajeja  

on siitä:  puhtaita kuusimetsiä  23  %,  koivunsekaisia  2  % ja männynsekaisia  

75%. Näitä vastaavat keskikuutiomäärät  hehtaarin alalla ovat:  42, 44 

ja 54  m 3.  Kuusimetsien koko  puuvarasto  on 2.  421.4 6  9 m  3  eli  keskimää  

rin 5 1 m 3 hehtaarilla. 

Yksityiskohtaisemmat  tiedot hoitoalueen kuusimetsistä  saadaan seu  

raavasta, alueittaisesta selostuksesta. 

Alue 116. Sijaitsee  hoitoalueen 1 vp:ssä  Oulankajoen  vesistöalueessa,  

Juumajärven  ja Oulangan  välissä. Alueen keskikorkeus  n. 25U  m m.  p. Val  

litseva metsätyyppi  HMT. Suurimmat maat  ovat Riekamovaara,  Pekanvaara  

(osa),  Karhuvaara y.  m. Pinta-ala 1.826 ha. Suurimmassa osassa  metsiä on 

kuusen ja lehtipuiden  (myös  haapaa  on paikoin)  joukossa  mäntyä,  joka  toisin  

paikoin  on verrattain hyvää. Männyn  yleisyyteen  ovat varsinkin kylien  lä  

histöllä vaikuttaneet kaskiviljelys  sekä kulot. 

Alue 117. Porontimojärven  eteläpuolella oleva alue, jonka vedet  

laskevat  suurimmaksi  osaksi  Kuusinkijokeen  (Oulankajoen  vesistö). Pinta  

ala 738 ha. Metsät  männynsekaisia,  keski-ikäisiä;  suureksi  osaksi  kaskimetsiä.  

I  vp:ssä  on kuusimetsiä myöskin  Kuolajärven  rajalla Liikasen ja Sovajär  

ven välissä (Korkeavaara,  Tervakangas  y.  m.). Metsien nykyiseen  tilaan ovat  

vaikuttaneet etupäässä hakkuut. 

Alue 1 18. Pieni alue II vp:ssä Mourujärven  pohjoispuolella.  Vedet 

laskevat Jumiskoon  ja Kemijärveen. Maat pieniä,  metsät hakattuja  (myös  

poroille), osittain koivunsekaisia. Pinta-ala 486 ha. 

Alue 1 19. Alakitkanjärven  sekä Ritakorkian ja Karhujärven  vä  

lissä  oleva laaja kuusikkoalue,  josta vedet laskevat  itään Oulankajoen  vesis  
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töön  (osittain  Maaninkajokea)  ja  länteen Kemijärveen  Raakunjokea  ja  Jumiskoa-  

Pohjois-  ja keskiosa  vaara-  ja tunturialuetta,  lähempänä  Alakitkaa enemmän 

soita. Vaaramaat kuuluvat  etupäässä  HM-tyyppiin,  muutamat rinteet ja suot  

suhteellisen viljavia. Suurimmat  maat ovat Ritakorkia,  Pää-äljy,  Halluavaara,  

Jäkälävaara,  Vittikkovaara, Kontiovaara,  Kätkytvaara,  Sarvivaara ja Maa  

ninkavaara. Pinta-ala valtionmaan puolella  8.991 ha. Metsistä kuuluu suhteel  

lisesti suuri osa (31  %) luokkaan I. Useimmat puhtaat  kuusikot  ovat alueen 

keskiosissa.  Jos  vaaroilla mäntyä  tavataan,  on  se enimmäkseen huonoa. Kas  

keamisen ja kulojen  takia  on se  paikoin  parempaakin.  Koivua  on myöskin  osit  

tain runsaanlaisesti. Tykkyvahinkoja  tavataan. 

Alue 12 0. Tähän kuuluu neljä erillään olevaa aluetta, joista useim  

mat ovat hyvin  pieniä. Alue 120 a sijaitsee  Ala-Suolijärven  länsipuolella,  ja on 

se Etelä-Kemijärven hoitoalueen kuusimetsäalueen n:o 79 b jatkoa  etelään. Vedet 

laskevat  joko  Suolijärveen  taikka päinvastaiseen  suuntaan,  Kemijokeen.  Suu  

rimmat maat ovat: Soinanselkä,  Roninktiusikko,  Julmalamminlehto,  Kolkon  

tunturi (osa),  Sunitunturi ja Mustarinnetunturi. Eri alueen (120  b) muodostaa 

Kemijärven  rajalla  olevan Viitatunturin seutu (yhtyy  alueeseen 79 c). Pieniä 

kuusialueita ovat Kuovitunturin pohjoisrinne  120 c  ja  Palotunturin pohjoislaide.  

Kuusimetsäalueeksi on myöskin  merkitty  Poksamojärven,  Luovijärven,  Hoikka  

järven  ja Peräjärven  seutu Pernun- ja Posiojärvien  välissä. Metsät ovat hyvin 

vaihtelevia,  osittain hakattuja  ja kaskettuja. Koivua on  paikoin  runsaasti. 

Yhteinen pinta-ala  on 9.965 ha, josta luokkaan I kuuluu ainoastaan 7 %, 

luokkaan II 8% ja luokkaan 111 85%.  

Alue 12 1. Korkea  tunturi ja vaara-alue Ylikitkan länsipuolella  IV 

vp:ssä. Sijaitsee  Kitkan (Oulankajoen)  ja Suolijärven  (Kemijoen)  välisellä ve  

denjakajalla.  Melkein koko  alue on yli  300 m m. p. Suurimmat maat  ovat:  

Pehmeä-Jaksamo,  Soiluvaara,  Naukavaarat, Nuolivaara,  Riisitunturi,  Karku  

vaara, Lavavaara, Tolvanvaara,  Kirkkotunturi, Takasuonnanvaara ja Väli  

vaara. Pinta-ala 6.392 ha. Tunturien  ja vaarojen  lakien takia on suhteelli  

sesti  suuri osa  maista luettu kuiviin ja kuivanpuoleisiin  maihin. Metsät huo  

nonlaisia, tykyn  vahingoittamia  ja harvoja.  Vaikka mäntyä tavataankin,  var  

sinkin alueen pohjois-  ja eteläosassa,  on se kuitenkin kartalle merkitty luok  

kaan I. 

Alue 122. Laaja  kuusimetsäalue hoitoalueen V  vp:ssä. Etupäässä  vaara  
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aluetta,  jonka  korkeus  on n.  300 m m. p. Laajoja  soita on kuitenkin verrattain 

yleisesti. Yksityismaita  kuuluu siihen myöskin. Yleisin metsätyyppi  HMT,  

paikoin  ovat rinteet ja suot viljavia. Suurimmat maat ovat valtion puolella  

alueen pohjoisosassa,  ja ovat niistä mainittavimmat: Nojosenvaara,  Honka  

vaara, Tavi  Vaara ja Kelkkavaara. Tämän osan pinta-ala  on 1.775 ha. Met  

sistä  on osa  kaskeamisen  jälkeen  syntyneitä  ja suhteellisesti runsaasti mäntyä 

kasvavia.  Tykkyvahinkojen  ja  porokaskien  takia  metsät huononlaisia. Kurki  

järven eteläpuolella  olevat suurimmat maat ovat: Kalliovaara,  Jormuanvaara,  

Juurikkavaara,  Kuivasvaarat,  Maunuvaara,  Heinävaara ja Takalovaara. Jollei  

kaskeaminen olisi ollut yleinen, tavattaisiin mäntyä  vain vähän; nyt on sitä 

paikoin  runsaanlaisesti,  varsinkin yksityisten  mailla. Kurkijoen  eteläpuo  

lella olevista maista ovat suurimmat: Saukkovaara,  Porttivaara (osa),  Hyvä  

vaara, Välivaara, Lohivaara,  Tuohimaa, Eljaksenvaara  ja Hukanvaara. Tässä  

osassa  olevista metsistä kuuluu  suurin osa  (52  %) luokkaan 1. Nämä metsät 

ovat hakkaamattomia;  tykkyvahinkojen  takia eivät kuitenkaan kaikki ole  

hyviä. Männynsekaisista  metsistä ovat useat  nuorempia,  kaskimetsiä. Tämän 

osan pinta-ala  on 3.618 ha. 

AI u e 1 23. VI vo:n  kuusimetsäalue on  jaettu useaan osaan metsikköla  

jien erilaisuuden ja vesistöjen  sijoituksen  takia. Kartalle n:lla 123 merkitty  

on Vuoselijoen  eteläpuolella,  ja kuuluvat siihen m. m. Mustalamminvaara,  

Rokovantaipale  ja Kakkara-aho. Pinta-ala 396 ha. Metsiä hakattu poroille  ja 

kaskettu. 

Alue 124. Kuuluu kuten  edellinenkin Oulankajoen  vesistöalueeseen. 

Sijaitsee alueen 125 keskellä,  Jouttenusjoen  latvoilla. Mainittavimmat maat  

ovat Matoaho ja Matolehto,  joissa  olevat,  etupäässä  kaskeamisen  jälkeen syn  

tyneet,  metsät ovat koivun-  ja männynsekaisia  kuusimetsiä. Pinta-ala 160 ha. 

Alue 12 5. Rukajärven  ja  Pyhäjärven  itäpuolella  olevia kuusimetsiä,  

jotka kuuluvat  luokkaan J. On enimmäkseen n.  300 m korkeaa vaaraseutua, 

jossa  tyypillisiä  HM-metsiä on paljon. Suurimmat maat ovat: Särkivaara,  

Petäjävaara,  Suolavaara,  Antinvaara,  Mustavaara ja Kumpuvaara. Pinta  

ala  2.845 ha. Osa metsistä kaskimetsiä. Tykkyvahingot  yleisiä.  

Alue 126. Kuontijärven  ja Pyhäjärven  seudun kuusikot,  joissa  mäntyä 

on  jonkunverran  enemmän kuin edellisen alueen metsissä,  siitä huolimatta,  

että  sitä on hakkuissa poistettu  suhteellisen paljon. Suurin maa on Säynäjä  
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vaara, jossa  metsä on verrattain pientä. Varsinkin lähempänä  järviä on mänty  

yleisempää. Pinta-ala 841 ha. 

Alue 12 7. Jänisselkosen  kuusikot VII vprssä. Alue on suorikasta 

ylänkömaata,  jossa  kuusimetsät ovat  osittain luokkaan 111,  osittain I ja 11 

kuuluvia. Koivua onkin suhteellisen runsaasti.  Sijaitsee  neljän  vesistöalueen 

risteyksessä,  nirn.  Oulankajoen,  lijoen, Simojoen ja Kemijoen. Etelämpänä  

ovat eri alueena (127  b) Aimovaaran ja Suvantokankaan seutu, jossa tykky  

vahingot  ovat  yleisiä,  kuten edellisessäkin. Alueen 127 a  suurimmat maat  ovat: 

Karhulehto,  Haapavaara,  Lehtovaara,  Honkakumpu,  Teuronvaara ja Jänis  

vaara. Pinta-ala 4.324 ha. 

AI u e  12 8. On myöskin  VII vp:ssä, mutta Kurkijärven  pohjoispuo  

lella. Yhtyy  alueeseen 122. Suurimmat maat ovat: Palovaara Pajuvaara,  

Ahvenvaara ja  Maanselkä. Suurin osa maista viettää lijoen vesistöön. Pinta  

ala 1.166 ha. Metsissä paikoin  runsaanlaisesti mäntyä. 

Alue 12 9. Varankavaaran seutu. Erittäinkin pohjoisrinne  kuusikkoa,  

joka jatkuu myöskin  yksityismaiden puolelle. Laella ovat tykkyvahingot  

yleisiä.  

Kuusamon pitäjä;  Kuusamon hoitoalue (27)  

Metsätalouskirjojen  mukaan on Kuusamon hoitoalueessa kasvullisia  

metsämaita  140.748.4 ha eli hoitoalueen koko  alasta  55.52 %. Normaali  

tiheää metsää vastaa tämä 112.549.2 ha, ja on viimemainitusta laskettu 

kuusimetsiä  olevan n. 51.536  ha eli 45.79 % sekä  mäntymetsiä  30.5» % ja 

lehtipuimietsiä  23.65 %. Hoitoalueen eri  osat ovat  tähän nähden vallan 

erilaiset:  pohjoisosassa  (I, II ja VI vp.)  ovat  nim. vastaavat luvut: 57.79,  

14.50 ja 27.71%  sekä eteläosassa (111,  IV ja V vp.)  30.53,  51.00 ja 18.47%.  

Normaalitiheästä metsästä on männyn  ja kuusen  ikäluokkajakautumi  

nen seuraava: 

Ikäluokka 1—50 51—100 101—150 151—200 201 + v. 

Mäntymetsät  12.07 25.18 35.33 19.78 7.64 % 

Kuusimetsät 5.58 30.82 37.40 20.06 6.14%  
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7  

Arvopuista  (vähintään  20 cm x 6.3  m)  on  kuusia  2.557.920 kpl  eli  51  %.  

Kuten yleensä  muuallakin,  on hoitoalueessa pienemmistä  arvopuista  suh  

teellisesti  enemmän kuusia  kuin  suuremmista.  Siten oli arvioimisen  mukaan 

20—25 cm kuusia  kuusien koko  luvusta  71 %  ja sitä  suurempia  

29  %. Mäntyihin  nähden olivat  vastaavat luvut 67 ja 33. Hoitoalueen 

koko  puuvarastosta,  9.750.504 m 3,  tulee kuusimetsien osalle  4.557.100 m  3  

eli  n. 47 %. 

Nyt  kerätyn  tilaston mukaan on Kuusamon hoitoalueessa etupäässä  

kuusta  kasvavia  kasvullisen  maan metsiä 7  4.2 88  ha eli  5  2.8% kasvul  

listen metsämaiden alasta. Ero tämän ja metsänhoidontarkastuksessa 

saadun tuloksen välillä johtuu etupäässä  siitä, että kuusimetsäalueisiin  

on  nyt  yhdistetty  verrattain runsaasti  koivua  kasvavia  vaarametsiä. Kui  

viin kankaisiin  (tunturinlakimaihin  y.  m.) on kuusimetsien alasta tullut 

7%, kuivanpuoleisiin  5%,  tuoreisiin 87  % ja soistuneihin maihin 1 %. Eri  

metsikkölajeihin  kuuluu  metsistä: luokkaan I 53%,  luokkaan II 9% ja 

luokkaan 111 38%. Keskimääräinen puuvarasto  hehtaarilla on näissä  

metsissä  67,  67 ja 68 m 3,  ja kuusimetsien koko  puuvarasto  4.  999. 3 2  8 m  3  

eli hehtaaria kohti 6  7 m 3.  

Vartiopiirittäin  lueteltuina ovat  hoitoalueen kuusimetsäalueet seu  

raavat:  

Alue 13 0. Sijaitsee  I vp:ssä,  Paanajärven  pohjois-  ja eteläpuolella.  

Seutu on tunturi- ja  vaara-aluetta,  joka on enimmäkseen yli 250 m m.  p. Ve  

det laskevat Oulankajoen  vesistöön. Alue yhtyy  Sallan hoitoalueen aluee  

seen n:o 74. Vallitseva metsätyyppi  ±HMT. Suurimmat maat Paanajärven  

pohjoispuolella  (130 a) ovat: Nojosenvaara,  Kurikkalamminvaara,  Hangas  

vaara, Nuottivaara,  Helotuksentunturj,  Nuupatunturi,  Mäntytunturi,  Pöppö  

vaara, Murronvaarat,  Ortastunturi, Kuusikonvaara,  Lounastunturi, Hirvas  

vaara, Kuohulamminvaara,  Haukilamminvaara,  Mustakumpu, Mutkatunturi,  

Kumpulamminvaara  y. m. Paanajärven  eteläpuolen  (130  b) suurimmista 

maista ovat mainittavimpia: Salmitunturi,  Juumaviita,  Tuohilehto, Kiekerö  

murista, Liittovaara, Laajamurto,  Kuntivaara,  Iso-Aitomurto, Lehtovaara,  

Salmitunturi, Kontiovaara, Mustanlamminvaara,  Mustavaara,  Komettovaara, 

Saunavaara ja Kaivosvaara. Pinta-ala on 28.630 ha, josta ehdottomasti suurin 

osa kuuluu luokkaan I. Melkein puhtaita  koivumetsiä on alueella,  paitsi tun  
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turien lakiosilla,  Vitankatkasemajärven  kuloaloilla. Lähempänä  Paanajärveä  

on suhteellisesti paljon mäntyä.  

Alueet 131 ja 13 2. Ovat kartalla yhdessä  alueen 130 kanssa.  

Edellinen,  jonka  pinta-ala  on 263 ha, sijaitsee  Nuorusenjoen  pohjoispuolella.  

Eroaa ympäröivästä metsästä siinä, että koivu (kulojen  takia)  on suurimmassa  

osassa aluetta vallitsevin puulaji. Samaten on alue 132 etupäässä  koivua  kas  

vavaa. Se on Nuorusentunturin ja Kojamojärven pohjoispuolella. Metsät 

etupäässä  halmeviljelyksen  jälkeen  syntyneitä.  Suurin maa on Riihiaho. Pinta  

ala 1.889 ha. 

Alue 13 3. Tähän on luettu kaikki II vp:n laajat kuusimetsät aina 

Pistojokeen  saakka. Vallitsevan metsikkölajin  perusteella  on alue kartalla 

jaettu neljään osaan.  Ensimäinen (133  a) liittyy  I vp:n kuusimetsiin,ja  muis  

tuttaa niitä. Suurimmat maat ovat: Saunavaara,  Ukonvaara,  Poika-Ukon  

vaara, Possosiironvaara  ja Riutanvaara. Metsät kuuluvat luokkaan I. Tämän 

eteläpuolella  on  luokkaan 111  kuuluva  kuusimetsäalue (130  b),  jonka  vedet laske  

vat niinhyvin  itään kuin länteenkin päin. Paitsi  Oulankajoen  vesistöalueeseen,  

kuuluu pieni  osa  myöskin  Pistojoen  alueeseen. Suurimpia  maita ovat: Iso-  ja  

Pieni-Kiankuuro,  Kuusjärvenvaara,  Kauhavaara ja Ulkuvaara. Muutamin 

paikoin  on mänty  vallitsevanakin. Ponselijoen  molemmilla puolilla on etu  

päässä tähän vesistöön kuuluva alue (130 c), jonka metsät voidaan melkein 

poikkeuksetta  merkitä  luokkaan I;  Mustavaara,  Uramovaara,  Vaarajärvenvaara,  

Salmilamminvaara ja Hirvivaara  (osa) ovat tämän seudun suurimmat maat. 

Pistojoen  pohjoispuolinen  osa on osittain suhteellisesti mäntyrikasta. Kuusi  

metsiä on siellä (130  d) m. m. Kätkävaaralla ja Palovaaralla. 

II vp:n kuusimetsäalueiden pinta-ala  on 23.605 ha, josta  yhdistelmän  

mukaan vähän yli puolet  kuuluu luokkaan I. Yhdistelmässä on muista ero  

tettu Ponselijoen  varrella oleva koivu-kuusialue,  jota ei  kuitenkaan ole voitu 

kartalle merkitä. Sen pinta-ala on 467 ha. 

Kuusamon pitäjän  itäosan laajat  kuusikot  jatkuvat  myöskin  ltä-Karja  

lan puolelle. Niiden itäraja  kulkee pohjoisesta  etelään lukien jotakuinkin  

seuraavalla tavalla: Venekuman tunturin itäpuolelta  Vartiolammin länsi  

puolella  olevan Perävaaran keskivaiheille,  josta Kivakkaan.  Nuorusenjoen  

suulla ovat metsät sekametsiä ja Pääjärven  länsiranta on 2—3 km leveydeltä  

männikköä. 
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A 1 u e 13 5. 111 vp:ssä  on hajallaan olevia kuusimetsiä siellä täällä. 

Eräs tällainen, Pistojoen  luusuan eteläpuolella oleva, on merkitty  kartalle.  

Kuusimetsien alaksi on saatu 2.080 ha. Metsät  kuuluvat etupäässä  luok  

kaan 111. 

Alue 136. Tällä numerolla on yhdistelmään  merkitty IV vp:n kuu  

sikot. Alue 136  a  sijaitsee  aivan vartiopiirin itärajalla,  Kiannan ja Pistojoen  

välisellä vedenjakajalla.  Suurimmat maat ovat: Ritalehto,  Rajavaara,  Pitä  

mönvaara, Huuranvaarä ja Koljosenvaara.  Metsä kuuluu  luokkaan 111. Vaa  

rojen  laella on se tykyn  vahingoittamaa.  136  bon  etupäässä  yksityisten  mailla 

Kurvisen  seuduilla. Kuusimetsäalueena voitanee myöskin  pitää  edellisen länsi  

puolella olevain Ison-Kivivaaran ja Romevaaran lähistöä siitä huolimatta,  

että mäntyä  tavataan runsaanlaisesti. 

IV vp:n kuusimetsien yhteinen  ala  on 5.986 ha. 

Alue 137. Tähän kuuluvat V vp:n kuusimetsät. N:o 137 a on mer  

kitty  Kuusamon kirkolle  Taivalkoskelta tulevan maantien itäpuoliset  kuusikot,  

joista suurin osa on yksityisten  mailla. Suurimpia  maita ovat m.  m. Akon  

vaara, Kuparivaara  ja Riihivaara. Mäntyä  on metsissä  paikoin  runsaanlaisesti. 

Myös  Käyrän  lohon pohjoisosa  on  kuusimetsiä (137  b),  samaten  kuin  etelämpänä  

Rajalan  ja Pellin seudut (137  c). Viimemainitut kuusikot  jatkuvat  myöskin 

Taivalkosken pitäjän puolelle. Isoimmista maista ovat niainittavimmat: Kuusi  

vaaranmurrot,  Kahlelehto sekä Kapustavaaran  pohjoispää.  

A 1 u e 13 8. VI vp:n  kuusimetsiä,  jotka sijaitsevat  Suiningin  ja Saapanki  

järven välisessä kuusimetsäalueessa,  josta suurin osa on yksityismaiden  puo  

lella. Eteläosassa  (138  a)  on  kuusen joukossa  myöskin  runsaanlaisesti mäntyä  

(ja  koivua),  pohjoisosa  (138  b) sitävastoin on  luokkaan I kuuluvaa. Viimemai  

nitussa  on valtion puolella  suurin maa Juurikkavaara.  Pinta-ala on yhteensä  

3.010 ha.  

Yksityismailla  on Kuusamon (siihen  luettuna myöskin  Posion 

pitäjän  osuus)  pitäjässä  kuusimetsiä runsaasti. Likimääräisen arvion mu  

kaan on niitä kasvullisilla  metsämailla n. 54.200 ha laajalla  alalla. Tätä  

alaa vastaava kuutiomäärä lienee n. 2.168.000 m  
3.
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Taivalkosken (y.m.)  pitäjä; Pohjois-Taivalkosken  

hoitoalue (28)  

Pohjois-Taivalkosken  hoitoalueen kasvullisten  metsämaiden ala on  

arvioitu  75.608.1 ha  eli 57.3% hoitoalueen koko  pinta-alasta.  Metsätyyp  

pien  ja puulajien  esiintymissuhteista  ei  metsätalouskirjoissa  ole tarkempia  

tietoja. Arvopuista  (vähintään  25 cm x 1.3  m), joita on kaikkiaan  

2.675.247 kpl,  on kuusia 1.633.145 kpl  eli  61.0%.  

Katsoen siihen,  että Pohjois-Taivalkosken  hoitoalueen metsänhoidon  

tarkastus on ensimäisiä,  mitä valtion hoitoalueissa on toimitettu, on 

siinä noudatettu jonkunverran  toisia menettelyjä  kuin myöhemmin. Suu  

rinta haittaa kuusimetsätutkimuksille  on tehnyt  se, ettei  tiluskuvioiden 

pinta-aloista  ole tietoja. Sitäpaitsi  on kartanselityksen  perusteella  ollut  

usein hyvin  vaikeaa määrätä tiluskuvion metsikkölajia. Suurimmaksi  

osaksi ovatkin kuusimetsäalueet kartalle  merkityt  tämän tutkimuksen 

yhteydessä  suoritetuilla matkoilla,  joten luonnollista on,  etteivät  tulokset 

tästäkään syystä  ole täysin  luotettavia. Samaten eivät metsikkölajiryh  

mitykset  ole tarkkoja.  Myöskin puumäärät  ovat arvioidut metsätyyppi  

ryhmien  likimääräisten keskikuutioiden perusteella.  

Kuusimetsien alaksi  on saatu  4  6.520 ha eli 6 1.5% kasvullisten  

metsämaiden koko alasta. Eri  metsätyyppiryhmiin  tulee tästä kuulu  

maan: kuivanpuoleisiin  kangasmetsiin  11 %, tuoreisiin 82 % ja soistunei  

siin  7%. Metsikkölajiin  nähden jakautuvat  kuusimetsät siten,  että  puh  

taita  kuusimetsiä on 36  %, männynsekaisia  59  % ja koivunsekaisia  5 %.  

Näitä vastaavat keskikuutiomäärät hehtaarilla ovat arvion mukaan 79,  

78 ja 61 m 
3.
 Kuusimetsien koko puuvarasto  on 3.5  9 3.440 m 3,  keski  

määräisen kuutiomäärän ollessa 77 m 
3.

 

Hoitoalueessa on erotettu seuraavat kuusimetsäalueet: 

Alue 13 9. Sijaitsee  hoitoalueen I vp:ssä  Anejärven  seuduilla ja sen  

länsipuolella  Pudasjärven  rajaan asti. Vedet laskevat  Kostonjärven  ja Livo  

joen  vesistöihin. Maat isonlaisia,  etupäässä  HM-tyypin vaaroja,  joista  osa  on 

kivisiä. Mainittavimpia ovat: Suvantovaarat (osa),  Pikkulamminvaara,  Ane  

vaara  ja  Tuomivaara. Pinta-ala 4.556 ha. Suurin osa  metsiä kuuluu luokkaan 

111. Lakimetsät ovat lumen vioittamia. 



101  

Alue 14 0. Edellisen eteläpuolella  Ija  IV vp:ssä.  Vedet laskevat  Pär  

jänjokea  Livojokeen  taikka itään Kostonjärven  vesistöön. Suurimmat maat  

ovat: Lomavaara,  Sivakkavaara,  Tilsanlamminvaara, Löytövaara,  Tilsa, Nokka  

vaara, Kumpuvujenselkä,  Matovaara, Innukkavaara,  Kalliovaara,  Lohivaara,  

Koivuvaara y.  m.  Pinta-ala on  8.082 ha,  josta  suurin osa  kuuluu luokkaan I. 

Tykkyvahinkoja  on  lakimailla runsaasti. 

Alue 14  1. Kostonjärven  pohjois-  ja luoteispuolella  oleva alue, joka 

kuuluu II vp:iin. Vedet  laskevat  Kostonjärven  vesistöön. Seutu on paikoin  

suorikasta  (erittäinkin  Kaukuanjärven  pohjois-  ja länsipuoli,  Kynsijärven  etelä  

puoli). Suurimmat kuusimaat ovat vaaroja,  joista suurin osa  kuuluu   

tyyppiin.  Alueen sisällä  on paikoin siksi  runsaasti  mäntyä, ettei  kaikkia  maita 

voida oikeastaan lukea alueeseen kuuluviksi.  Alueen laajimmista  maista ovat 

mainittavat: Lipiävaara  (hakattu),  Hautavaara,  Mustavaara, Selkävaara,  

Välivaara,  Korpivaara,  Salmivaara sekä eteläpäässä  Ahmavaara. Pinta-ala 

on 14.448 ha.  

Alue 14  2. Pyhitysvaaran  ja Rusamon kuusikkoalue,  joka ulpttuu 

niinhyvin  lounaaseen kuin kaakkoon verrattain pitkälle. Alue on vähäsoista 

vaara-  ja tunturialuetta,  jossa tykky on turmellut metsää runsaasti. Tyypil  

listä metsää. Suurimpia  maita ovat Pyhitysvaara,  Siiranvaara 

(osa),  Rusamo,  Salmitunturi, Jylkynvaara,  Hirvipalo,  Isolehtorinta,  Kumpu  

lamminvaara ja Väisäsenvaara sekä  lännessä: Lusikkavaara,  Kovavaara,  Latva  

vaara (osa),  Liejuvaara  y. m. Pinta-ala on 10.598 ha. 

Alue 14  3. Edellisen eteläpuolella  oleva kuusimetsäalue,  josta vedet 

laskevat  Kostonjokeen  ja lijokeen.  On  osittain  myöskin  vaara-  ja  selännemaata. 

Idästä lähtien ovat suurimmat maat: Hirvivaara,  Jauhokangas,  Pitkävaara,  

Ohtavaara,  Lamminvaara,  Suvantovaara ja Soijinvaara.  Pinta-ala 4.150 

ha. Metsistä  on suurin osa männynsekaisia,  osittain hyvin runsaastikin. 

Tykky  vahinkoja  myöskin  on. 

Alue 14 4. Edellisen jatkoa V vp:n puolella. Alue korkeata vaara  

aluetta. jossa soita orv  hyvin  vähän. Suurimmat maat ovat: Välivaara,  Nuoli  

vaara,  Murtovaara,  Kuusikärry,  Katajakärry,  Maanselkä, Koiravaara ja Lou  

kusvaara. Pinta-ala 4.686 ha. Metsät vaihtelevia m. m. kaskeamisen takia;  

mäntyä  ja koivua  on  toisin paikoin  suhteellisesti paljon  ja metsät verrattain 

nuoria. Lakimailla ovat  tykkyvahingot  yleisiä. 
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Taivalkosken pitäjä;  Etelä-Taivalkosken hoitoalue 

(29)  

Viimeksi toimitetun metsänhoidontarkastuksen mukaan on Etelä- 

Taivalkosken hoitoalueessa kasvullisia metsämaita 69.994.6 ha eli  57.0  % 

hoitoalueen koko alasta. Metsätyypeistä  on arvioitu  olevan eniten Kpk,  

jota  on 25.104.3 ha  ja HMT,  jota on 24.770.3 ha. Prosenteissa  tulisivat  

kasvullisen  maan  metsätyypit  olemaan: MTB.S %,  HMT 35.4 %,  Kpk  35.8  %,  

CIT  +  CaT  11.8%, Ki5.9%  ja Ri2.6%. Etupäässä  kuusta kasvavia  

metsiä  on 34.475.9 ha eli  49.3  % kasvullisen  metsämaan alasta;  männyn  

vastaava %-luku  on 38.3 ja koivun  11.9. Kasvullisten  metsämaiden yhtei  

sestä  puuvarastosta,  joka  on arvioitu  5.489.960 m  
3,
 kuuluu kuusimetsiin  

2.513.850 m  3  eli  45% sekä  mäntymetsiin  31% ja  koivumetsiin  24%.  

Havupuuarvopuita  (vähintään  22  cm x 1.3  m) on kasvullisilla  mailla 

4.865.482 kpl,  josta  kuusia  on  2.152.266 kpl  eli  44.2 %. Kasvullisilla  mailla 

olevien  kuusi-  ja mäntymetsien  ikäluokkajakautuminen  on arvioitu  seu  

raavaksi:  

Etupäässä  kuusta  kasvavien  kasvullisten  metsien laajuus  on nyt  saatu 

ainoastaan 2  3.87 5 ha eli  3  4.i%  viimemainittujen  yhteisestä  alasta.  

Kuivanpuoleisiin  kangasmetsiin  kuuluu siitä 16 %, tuoreisiin 77  % ja 

soistuneisiin  metsiin 7%. Todellisuudessa on viimemainittuja  kuitenkin 

tuntuvasti  enemmän. Näitä metsätyyppiryhmiä  vastaavat keskikuu  

tiot hehtaarilla ovat  73,  87 ja 83 m 3. Metsikkölajin  mukaan on puhtaita  

kuusimetsiä  27%,  koivunsekaisia  2% ja männynsekaisia  71%. Keski  

määräiset puuvarastot  hehtaarilla ovat näissä metsissä:  82,  75 ja 86 m 
3.
 

Kaikkien kasvullisten  kuusimetsien puumäärä  on 2.  022. 8 5 1 m  3  eli 

hehtaaria kohti 8 5 m 
3.

 

Alue 14 5. Sijaitsee lijoen  itäpuolella. Vedet laskevat viimemainit  

tuun etupäässä Koivuojaa  ja Kisosjokea.  Isoimmat maat ovat: Kylmävaara,  

Erämaa, Vativaara, Kontiomaa,  Tilsanvaara,  Romevaara,  Isokumpu  ja Karhu  

Ikäluokka 1  —40  41- -80 81—120 121 — -160 161-200 201—240 241+v  

Mäntymetsät  2.7 37 .7  19.7 18. 6 16.o 5.2 O.i % 

Kuusimetsät  0.5 21 .0 38.7 22.  6  15.4 1.7 0.1%  
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vaara. Pinta-ala on  2.583  ha. Metsistä kuuluu  suuri osa  luokkaan 111. Hak  

kuidenkin kautta on  mänty  suhteellisesti paljon  vähentynyt.  

Alue 14 6. Tähän kuuluvat II vp:n tyypillisimmät  kuusimetsät. Erit  

täinkin maantien seutu on korkeampaa;  soita on eniten alueen eteläpäässä.  

Vedet laskevat  Kostonjokeen  ja lijokeen. Suurimmat maat ovat: Latvajuu  

rikkavaara,  Variskumpu,  Jylkynkumpu,  Sääskikumpu,  Keskijuurikka-aho,  

Juurikkavaara,  Hepolehto, Matovaara, Y
r jänänkumpu,  Soijinlehto  ja Iso  

kumpu sekä lijoen eteläpuolella: Isolehtovaara,  Pohjoisvaara,  Tervakangas,  

Teeriaho ja Lehtiaho. Pinta-ala 6.440 ha.  Mäntyä  on suhteellisen vähän,  sillä 

hakkuiden kautta on se vähentynyt  tuntuvasti. Yleisin  metsätyyppi  on HMT. 

Alue 147. Myöskin  111  vp:n kuusimetsäalueet ovat  lijoen  vesistöalueessa,  

etupäässä  Korvuanjoen  molemmin puolin. Auleen pohjoisosa  on suoaluetta,  

mutta etelämpänä  on  myöskin  suurempia  vaaramaita. Suurimmat maat  ovat: 

Luokkilehto,  Lahnalehto,  Kirvesvaara,  Mieronmaa, Rantasuonkuusikko,  Rauma,  

Horsmanvaara,  Mäntyvaara,  Junttavaara,  Katajavaara  sekä idempänä  Riihi  

vaara, Hurunvaara, Pihlajaselkä,  Niskavaara, Joukonvaara,  Kuurnavaara, 

Seimivaara,  Seimilehto,  Huokausvaara ja Karhuvaara. Pinta-ala on 8.403 ha. 

Metsät enimmäkseen männynsekaisia;  hakkuissa on sitä kuitenkin paljon  pois  

tettu. Myöskin  tyypillisiä  HMT-kuusikoita tavataan. Tvkkyvahinkoja  on 

m. m. Huokausvaaralla ja Horsmanvaaralla. 

Alue 14 8. Sijaitsee IV  vp:ssä  Kuusamon rajalla  ja yhtyy alueeseen 

138 c. Alueen keskellä  on  Kalajärvi,  josta  vedet  laskevat  Kostonjokeen.  Maat 

ovat  vaaroja,  kuten Iso-Koiravaara,  Oravikumpu  ja Kalavaara. Pinta-ala 

680 ha. Metsät kuuluvat  luokkaan 111.  

Alue 14 9. Kiannan ja. lijoen vedenjakajalla  Koviojärven  ja Pisto  

järven välissä V vp:ssä. Alue on vaaraseutua, jossa  soita on suhteellisesti vähän. 

Mainittavimpia ovat: Luolavaara,  Sarvivaara,  Soijinvaara,  Nuottivaara ja  

Kuikkavaara. Pinta-ala 1.612 ha. Metsät  etupäässä  männynsekaisia.  

Hajallisia kuusimetsiä (H) on hoitoalueessa edellisten lisäksi 

useimmissa vp:issä. Niistä on  suhteellisesti paljon  alavia ja soistuvia maita. 

Yhteinen pinta-ala  on 4.157 ha, josta suurimmalla osalla kasvaa  männynse  

kaista  metsää. 

Taivalkosken pitäjän  yksityismailla  olevat kasvullisen  metsä  
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maan  kuusimetsät,  jotka  yhtyvät  kartalle  merkittyihin  alueisiin,  ovat  

arvioidut 14.000 ha laajoiksi.  Vastaavaksi puumääräksi  on  oletettu 

420.000 m  3. Maat ja metsät ovat  pääasiassa  samanlaisia kuin valtion puo  

lella. Metsät ovat kuitenkin runsaasti  hakattuja.  

Pudasjärven  pitäjä;  Puhoksen hoitoalue (30)  

Puhoksen hoitoalueen kasvullisen  metsämaan pinta-ala  on 56.670.7 ha 

eli 43.9 % hoitoalueen koko alasta.  Hoitoalueen arvopuista  (vähintään  

8" x  19'), joita on laskettu olevan 1.602.302 kpl,  on kuusia 451.709 kpl  

eli 28.2%.  Varsinaisia kuusimetsiä  tavataan etupäässä  hoitoalueen VI ja 

V vp:n  vaaramailla sekä muuallakin,  pääasiassa  korvissa.  

Metsätalouskirjojen  perusteella  on Puhoksen hoitoalueen kasvullisten  

kuusimetsien ala  saatu 5.397 ha eli  9.5%  kasvullisten  metsämaiden 

koko  alasta. Kuivanpuoleisiin  kangasmetsiin  kuuluu siitä  3%,  tuoreisiin 

66  % ja  soistuneisiin  31 %. Luokkaan 1 kuuluvia metsiä  on ainoastaan 

8%, luokkaan II 7% ja luokkaan 111 85%. Näitä vastaavat keskimää  

räiset  puuvarastot  hehtaarilla ovat 54,  35 ja  47  m  3  sekä  kuusimetsien  koko  

puuvarasto  254. 6  3 1 m  3. Hehtaaria kohti  vastaa viimemainittu 4 7  m 3.  

Kartalle on Puhoksen kuusimetsistä  merkitty  ainoastaan edellämai  

nituissa vartiopiireissä  sijaitseva  

a  1 u  e 15 2. Se on Puolangan  pitäjän  rajalla  lijoen  ja Kiiminginjoen  

välisellä vedenjakajalla  oleva  vaara-alue. Suurimmat maat ovat Korvento  

vaara ja Jaurakkaselkä,  joista edellinen on runsaasti soistunutta. Halmevil  

jelys  on erittäinkin Jaurakkaselällä  ollut erittäin yleinen. Lehtimetsiä tava  

taankin  siellä  paljon  ja lakimetsät ovat tykyn  vioittamia. Alueen pinta-ala  on 

730 ha. 

Hajallisia  kuusimetsiä (H)  on Puhoksen hoitoalueessa laskettu 

olevan 4.667 ha vastaavalla alalla. Suurin osa  metsistä on männynsekaisia;  

useimmiten on mäntyä verrattain runsaastikin.  Maat ovat  joko vaaroja  taikka 

alavampia  maita (Kiukkavaara,  Isoviima,  Isopirttimaa,  Soidinselkä v.  m.), 

joilla entisen kaskiviljelyksen  vaikutus metsiin vielä selvään huomataan. 



105 

Pudasjärven  pitäjä;  Pudasjärven  hoitoalue (31)  

Pudasjärven  hoitoalueen kasvullisen  metsämaan pinta-ala  on  90.586.3 

ha eli  45.6%  hoitoalueen koko alasta. Eri puulajien  esiintymissuhteista  

ei  ole eksaktisia  tietoja,  eikä  myöskään  metsätyypeistä.  Arvopuuluette  

lojen  yhdistelmissä  ovat kaikki  havupuut  yhdessä,  joten senkään avulla 

ei  edellämainitussa suhteessa Saada selvitystä.  Kuusisia paperipuita  on 

arvioitu  hoitoalueesta saatavan 251.116 m 
3.

 

Katsoen siihen,  ettei  kasvullisia  korpimaita  ole voitu kartanselityksen  

perusteella  erottaa kehnokasvuisista,  eikä metsikkölajeistakaan  ole voitu 

saada  aina oikeaa käsitystä,  ei hoitoalueen kuusimetsien alasta  saada tois  

taiseksi  luotettavia tietoja.  Nyt  toimitettujen  laskelmien mukaan on etu  

päässä  kuusta kasvavien  metsien ala 14.05 3 ha eli 15.5% kasvullis  

ten  maiden koko  alasta. Kuivanpuoleisiin  kangasmetsiin  kuuluu tästä 

8%,  tuoreisiin 90% ja soistuneisiin metsiin 2  %.  Todellisuudessa on viime  

mainittujen  osuus kuitenkin tuntuvasti suurempi, sillä  useat vaaranrin  

teet ovat soistuneita,  ainakin osittain. Yleisin metsätyyppi  on HMT. 

Edellämainittuja  metsätyyppiryhmiä  vastaavat keskimääräiset  puuvaras  

tot  hehtaarilla ovat:  68,  97 ja 73 m 
3.
 Metsikkölajin  mukaan jakautuvat  

kuusimetsät  siten,  että luokkaan 1 kuuluu  niistä 44% ja luokkaan 111 

56 %. Näiden keskimääräiset kuutiomäärät hehtaaria kohti  ovat melkein 

samat eli 97 ja 92 m  
3.
 Metsien kokonaispuuvarasto  on 1.324.506 m  3  

eli  94 m 3  hehtaarilla.  

Pudasjärven  hoitoalueen kuusimetsät  on merkitty  ainoastaan kahteen 

alueeseen,  joista  seuraavassa  tehdään lähemmin selkoa.  

Alue 150. Tämä laaja  kuusimetsäalue liittyy Taivalkosken kuusikkoihin. 

Se on melkein kokonaan korkeaa vaara-  ja tunturialuetta,  jossa  metsät ovat 

erittäin  tyypillisiä  vaarakuusikoita. Yleisin metsätyyppi  on HMT. Alue  kuu  

luu lijoen vesistöalueeseen;  läheisimmät pääuittoväylät  ovat  Pärjänjoki ja 

Livojoki.  Metsän laadun mukaan voidaan alue jakaa kolmeen osaan: pohjoi  

seen, joka kuuluu luokkaan 111 ja liittyy Pohjois-Taivalkosken  hoitoalueen 

kuusikkoalueeseen 139,  keskiseen  eli puhtaiden  kuusimetsien alueeseen ja eteläi  

seen, Syötteen  alueeseen (150  a), jossa  myöskin  tavataan mäntyä,  paikoin  run  

saastikin. Seudun suurimpia  maita ovat: Raatevaara,  Jukuanvaara,  Lehto  
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vaara, Latvakouvanvaara,  Kouvanvaara, Lomavaara, Virsuvaara,  

Sotivaara,  Isovaara,  Nuukavaara,  Vasikkavaara,  Jaksamovaara,  Kumputoras  

vaara, Päätuore, Ahmavaara ja Selkävaara,  sekä eteläosassa Iso-  ja Vähä-Syöte 

y. in. Pinta-ala on laskettu 12.125 ha. Metsien laatuun ovat viime aikoina  vai  

kuttaneet tukki-  ja paperipuuhakkuut.  Aikaisemmin on muutamien vaarojen 

rinteillä ja aivan laellakin toimitettu kaskeamisia,  joiden  jälkeen syntyneet  

metsät  ovat hyvin  lehtipuunsekaisia.  Kaikkien vaarojen  lakiosissa  on metsä  

tykyn  vahingoittamaa.  

Alue 15 1. Sijaitsee  hoitoalueen VIII vartiopiirissä Naamanganjoen  

latvojen  ja Taivalkosken rajan  välissä  olevassa  vaara-alueessa. Vedet laskevat 

lijokeen. Suurimpia  maita ovat Varpuvaara,  Lotjanvaara,  Välivaara ja Multi  

vaara. Pinta-ala on 1.928 ha. Metsistä  kuuluu suuri  osa  luokkaan I;  mäntyä 

tavataan kuitenkin useissa metsissä. 

Yksityismaita  kuuluu Pudasjärven  pitäjässä  oleviin kuusimet  

säalueisiin verrattain vähän. Niiden pinta-ala  on arvioitu  1.500 ha ja  

vastaava puumäärä  45.000 m 3.  

Iin, Ylikiimingin  ja Pudasjärven  pitäjät;  Iin hoito  

alue (3  2) 

lin hoitoalueen kasvullisten  metsämaiden pinta-ala  on  23.605.4 ha 

eli 30.6  % hoitoalueen koko  alasta. Eri metsätyypeistä  mainitaan talous  

kirjoissa,  ettei  CIT tavata  tyypillisenä  juuri nimeksikään,  ja että CaT on 

hyvin  vähän hoitoalueen pohjoisosan  hiekkakankailla. N. k.  Ledum-kan  

kaat  (s. 12) sitävastoin  ovat hoitoalueen yleisin  metsätyyppi.  Niitä  tava  

taan erittäinkin  IV ja V vp:ssä,  joissa  melkein kaikki  metsämaat voidaan 

lukea tähän tyyppiin;  yleisiä  ovat ne myöskin  I  ja II  vp:ssä.  VT metsiä  

on vähän siellä  täällä,  erittäinkin  jokitöyräillä.  MT:iin kuuluvat  n. k.  aho  

maat, jotka  ovat  entisiä  kaskiahoja  ja sijaitsevat  etupäässä  II vp:n  poh  

joisosassa  ja 111 vp:ssä. Näistä ovat erotetut n. k.  sanimaltuneet mus  

tikkakankaat (M  2) ja soistuneet mustikkakankaat  (M  3). Etupäässä  

kuusta kasvavia  on hoitoalueen kasvullisten  maiden metsistä 5.201.7 ha eli 
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22.i%;  mäntymetsiä  on 64.»%  ja koivumetsiä  15.3%. Kasvullisten  mai  

den puumäärästä  tulee kuusimetsien osalle 343.349 m  3  eli 25.5  %. Ikä  

luokkajaotukseen  nähden eroavat hoitoalueen havupuumetsät  edellisten  

hoitoalueiden metsistä  siinä,  että ne ovat verrattain nuoria. Eri  ikäluok  

kiin  jakautuvat  n.  s.  kasvuisat  havumetsät seuraavalla  tavalla:  

Kasvullisilla  mailla luetuista arvopuista  (vähintään  25 cm x 1.3 m) on 

kuusia  57.989  kpl  eli  22.8%.  

Nyt  laaditun yhdistelmän  mukaan on  hoitoalueessa kasvullisen  maan  

kuusimetsiä  3.  0  1 7 ha eli  1 2.8  % kasvullisten  metsämaiden yhteisestä  

alasta. Eri  metsätyypeille  jakautuu  tämä seuraavalla  tavalla: MT 31.i,  

VT-MT 0.9,  MT-LT 7.3,  LT 3.2,  M2-LT 10.0, M  2  24.0,  Ms  7.2  ja  Ki  16.3 %.  

Soistuneita metsiä  on siten 61  % koko  alasta. Metsikkölajiin  nähden kuu  

luu metsistä  luokkaan I 15%, luokkaan II 24% ja luokkaan 111 61 %.  

Näitä vastaavat puumäärät  hehtaarilla ovat:  78,  66 ja 68 m 3. Kuusimetsien 

yhteinen  puuvarasto  on saatu 208. 3  3  8 m  3  eli  keskimäärin 6 9 m  3  heh  

taaria kohti. 

lin hoitoalueen kuusimetsät  ovat siksi hajallaan,  ettei  niitä ole voitu 

kuusimetsäkartalle  merkitä.  

Utajärven,  Säräisniemen,  Muhoksen ja Ylikiimingin  

pitäjät;  Utajärven  hoitoalue (33)  

Utajärven  hoitoalueen kasvullisen  metsämaan pinta-ala  on metsän  

hoidontarkastuksen aikana laskettu 25.787.5 ha eli  26.5  %  hoitoalueen 

koko  pinta-alasta.  Hoitoalueen ehdottomasti vallitsevin  puulaji  on mänty;  

kuusta tavataan vallitsevana melkein yksinomaa  ainoastaan korpimailla.  

Kuusen vähyys käy  ilmi havupuuarvopuiden  (vähintään  25 cm x 1.3  m) 

jakautumisesta  eri  puulajeille.  591.893 havupuusta  on nim. kuusia  ainoas  

taan 55.032 kpl  eli  9.3  %.  

Kerätyn  tilaston  mukaan on Utajärven  hoitoalueen kasvullisten  mai  

len kuusimetsien laajuus  ainoastaan n. 327 ha eli 1.3% kasvullisten  

Ikäluokka 0—50 50—100 100—150 150—200 200+ v. 

Havumetsät 23.7 43.9 24.2 6.4 1.8 % 



108 

maiden koko alasta. Tulos olisi  ollut tuntuvasti suurempi,  jos  näihin 

olisi  yhdistetty  kuusikorvet,  jotka  metsätalouskirjoissa  kuitenkin  ovat  

luetut kehnokasvuisiin  maihin. 

Näiden seutujen  yksityismaillakaan  ei varsinaisia kuusi  

metsäalueita ole.  

Puolangan  pitäjä;  Puolangan  hoitoalue (34)  

Puolangan  hoitoalueen kasvullisten  metsämaiden ala on arvioitu  

68.139.9 ha  eli  51.3%  hoitoalueen koko  alasta. Metsätyyppien  ja eri  havu  

puulajien  esiintymisrunsaudesta  ei metsätalouskirjoissa  ole tilastotietoja.  

Arvopuista (vähintään  8" x 19'), joita kasvullisilla  mailla on arvioitu  

823.238 kpl,  on kuusia  313.117 kpl  eli  38.0%.  

Puolangan  hoitoalueessa kasvullisilla  mailla kasvavien  kuusimetsien 

ala  on  nyt  saatu 1 9.  6 4 8 ha,  joka  vastaa 28.8  % kasvullisten  metsämai  

den koko  alasta. Tähän sisältyvät  kuitenkin pääasiassa  vain  varsinaisiin  

kuusimetsäalueihin kuuluvat maat,  sillä  hajallaan  olevista  kuusimetsistä  ei  

kartanselityksen  mukaan ole saatu luotettavia tietoja.  Eri  metsätyyppiryh  

miin  jakautuvat  maat siten,  että kuivia  ja kuivanpuoleisia  kangasmetsiä  

on 9%, tuoreita 88  % ja soistuneita metsiä  3%. Vallitseva metsätyyppi  

on HMT. Metsikkölajien  mukaan ryhmittyvät,  maat siten,  että puhtaita  

kuusimetsiä  on  40%,  koivunsekaisia  12% ja  männynsekaisia  48%. Näi  

den metsikkölajien  keskimääräinen puuvarasto  hehtaarilla on 48,  43 ja 

54 m 3, kuusimetsien koko  puuvaraston  ollessa  979. 8  2  0 m 3  eli  keski  

määrin hehtaaria kohti 5 0 m 
3.

 

Vartiopiirittäin  luetellen ovat hoitoalueen kuusimetsäalueet seuraavat:  

Alue 153. Siikavaaran—Äylönvaaran  selänne 11 vprssä. Korkeaa 

vaaraseutua,  jossa soita on  vain  nimeksi. Vedet laskevat pohjoispäästä  ja itä  

laiteelta lijoen vesistöön,  länsipuolelta  Kiiminginjokeen. Suurimmat maat 

ovat: Siikavaara,  Pihlajavaara,  Rännivaara,  Rätyselkä,  Rekirinta,  Hallavaara,  

Nuottivaarat ja Äylönvaara. Pinta-ala on 4.497 ha. Metsät  ovat vaihtelevia: 

luonnontilassa olevat kohdat ovat vanhaa puhdasta  kuusikkoa,  kasketuilla 

paikoilla  on runsaasti  koivua ja paikoin  mäntyäkin. Osa metsistä hakattua. 
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Kuusimetsien yleisin  metsätyyppi  on  HMT. Lakimetsät ovat tykyn  vahin  

goittamia. Katsoen siihen,  että mäntyä  on paikoin  verrattain runsaasti,  

on  alue merkitty kartalla luokkaan 111. 

Alue 154. Sijaitsee  Puhoksen hoitoalueen rajalla  ja yhtyy  sen  kuusi  

metsäalueeseen n:o 145. Vedet laskevat  Kiiminginjokeen.  Metsät jotakuinkin  

samanlaisia kuin  edellisen alueen. Pinta-ala 624 ha.  

AJue 15 5. Sijaitsee  IV vp:ssä,  ollen alueen 152 jatkoa  etelään. On 

vedenjakajana  Ii- ja  Kiiminginjoen  vesistöalueille. Korkeata vaaraselännettä. 

Suurimmat maat ovat: Leili-Honkavaara,  Jaurakkavaara,  Hallaselkä,  Hirvi  

vaara, Nappiahot ja Konttiselkä.  Pinta-ala 2.837 ha. Metsät ovat vieläkin 

enemmän lehtipuunsekaisia  kuin edelliset;  koko  alasta kuuluu luokkaan II 

25  %. Mäntyä  suhteellisesti vähän. Tykkyvahinkoja  runsaasti. 

Alue 15 6. Edellisen jatkoa  V vp:ssä. Se on  vedenjakajana  lijoen,  

Oulujoen  ja Kiiminginjoen  vesistöalueille. Maisemat pääasiassa  kuten  edelli  

sessä alueessa. Muutamilla vaaroilla, kuten Kuirivaaralla,  Autiovaaralla ja  

Martinvaaralla on vanhempiakin  kuusimetsiä. Mäntyä  on ainakin sekapuuna  

m. m. Risuvaaralla,  Lampovaaralla,  Riipilehdossa,  Kokkovaaralla,  Autiovaa  

ralla ja Äijänvaaralla.  Pinta-ala 3.269 ha. Tykkyvahinkoja  on. 

Katsoen siihen,  että mänty  on paikoittain nuorta ja  elinvoimaista,  on  tämä  

kin osa  merkitty kartalla luokkaan 111 kuuluvana. 

Alue 15 7. Liittyy  edelliseen. Maat osittain matalampia  ja suorik  

kaampia. Vedet laskevat valtionmailta Oulujoen  vesistöön. Suurimpia maita 

ovat: Pihlajavaara,  Iso-Haukikumpu,  Louhenjatko,  Pussivaara ja Mehtomäki. 

Pinta-ala 4.205 ha. Metsät  etupäässä  keski-ikäisiä  kaskimetsiä,  joissa  lehti  

puita on runsaasti  (II luokkaan kuuluvia metsiä 20%).  Mäntyä on  siellä täällä. 

Tykkyvahinkoja  m. m. Pihlajavaaralla.  

Alue 15 8. Paljakan  selänteen tyypilliset HMT-kuusikot. Kaskea  

misen takia tavataan kuitenkin niinhyvin  lehtipuita  kuin,  etupäässä  rinteiden 

alaosissa,  mäntyäkin.  Suurimmat maat  ovat: Mustarinne, Holstinvaara,  Latva  

vaara  ja Paljakkavaara.  Metsiä  on viime aikoina hakattu. Lumituhot ovat 

erittäin yleisiä. Pinta-ala 2.133 ha. 

VII  ja VIII vp:ssä on yksityismailta  tulevaan kuusimetsäalueeseen liit  

tyviä metsiä, jotka  enimmäkseen ovat männynsekaisia.  Edelliseen kuuluva 

pinta-ala  on 224 ha, jälkimäiseen  337 ha. 
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Alue 15 9. Vihajärven  seuduilla (Kiiminginjoen  vesistöalue)  on IX 

vprssä  etupäässä  kuusta  kasvavia metsiä,  jotka  liittyvät  yksityismaiden  kuusik  

koihin ja alueeseen n:o 157. Suurimmat maat ovat: Ahvenvaara,  Jalka-aho, 

Jouttenkangas,  Liejeenkangas  ja Akanvaara. Mäntyä  ja lehtipuita  on suhteel  

lisen paljon. Pinta-ala 1.522 ha. 

Yksityismailla  on Puolangan pitäjässä  runsaasti kuusimetsiä.  

Pienempiä  alueita lukuunottamatta voidaan metsät melkein Puolanka  

järvestä  lähtien lukea kuusikkoalueeseen,  joka  liittyy  valtion puolella  oleviin  

kuusikkoihin  ja ulottuu etelään päin  Paltamon ja Ristijärven  puolelle.  

Yksityisille  kuuluvien kasvullisella  maalla sijaitsevien  kuusimetsien ala 

on arvioitu  17.000 ha ja sitä  vastaava puumäärä  680.000 m 3. Suuri osa  

maista kuuluu HM-tyyppiin;  paikoin  on  soistuminenkin yleinen. Varsin  

kin rinteillä  (m.  m. n.  s.  lepikköniityillä)  ovat maat viljavia.  Metsät  ovat  

vaihtelevia kaskeamisen,  tervaspuiden  kolomisen ja myöhempien  hakkui  

den takia. Lehtipuita  ja mäntyä  on verrattain runsaasti. Runsaasti  

kuusta on myöskin  Suolijärven  pohjoispuolella  olevan  Paljakan  seuduilla 

(alue  160), osittain  myöskin  valtionmaalla. 

Suomussalmen pitäjä;  Piispajärven  hoitoalue (36)  

Piispajärven  hoitoalueessa on kasvullista  metsämaata 68.944.0 ha 

eli 54.i % hoitoalueen koko  alasta  (ilman  vesiä). Muita tilastotietoja  män  

nyn ja kuusen  esiintymissuhteista  ei  ole  kuin se, että hoitoalueen arvo  

puista  (vähintään  25  cm x 1.3  m) on kuusia  n. 24%.  

Nyt  kerätyn  tilaston mukaan on Piispajärven  hoitoalueessa kuusi  

metsiä kasvullisella  metsämaalla 1. 1 64 ha alalla eli  1.7% kasvullisten  

metsämaiden koko  alasta. Hyvin  luultavaa kuitenkin  on, että tämä luku  

tulee myöhemmin toimitettavissa metsänhoidontarkastuksissa muuttu  

maan hyvin  paljon.  Edellämainittua alaa  vastaava puumäärä  on  6  5. 7  7  1  m  3  

eli  5 7 m 3 hehtaarin alaa kohti.  

Alue 161. Liittyy  Etelä-Taivalkosken hoitoalueen kuusimetsäalueeseen 

n:o 147. Sen pinta-ala  on ainoastaan 192 ha. Metsät osittain männynsekaisia  

ja tykyn  vahingoittamia.  
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Hajallisia  kuusimetsiä (H) on hoitoalueessa m. m. Kärmejär  

ven  itä- ja  länsipuolella  sekä  Pahkalammen ja Kovajärven  tienoilla. Suuri osa.  

metsistä nuoria ja männynsekaisia. Pinta-ala 972 ha. 

Suomussalmen pitäjä; Suomussalmen hoitoalue (35)  

Suomussalmen hoitoalueen kasvullisten  metsämaiden ala on 60.614.6 

ha eli n. 50.9  % hoitoalueen  koko alasta. Männyn  ja kuusen esiintymis  

suhteista ei  talousljdrjoissa  ole tarkkoja  tietoja.  Jos  hoitoalueen koko  arvo  

puuvarasto  (vähintään  n.  25 cm x 1.3 m) otetaan huomioon,  on  siitä  kuusia  

962.719 kpl  eli  52.  W. 
Suhteellisesti paljon  pienemmäksi  tulee kuusen esiintymisrunsaus,  

jos kartanselityksien  mukaan lasketaan kasvullisilla  metsämailla olevien 

kuusimetsien laajuus.  Tämä ala  on  nim. saatu  7.233 ha eli  11.9% kasvul  

listen metsämaiden koko alasta. Kuivanpuoleisia  kangasmetsiä  on siitä 

1 %,  tuoreita 95 % ja soistuneita 3%. Eri  metsikkölajeja  on saatu: luok  

kaan I  kuuluvia 9,  luokkaan 11 19 ja luokkaan 111 72%. Näitä metsikkö  

lajeja  vastaavat keskimääräiset  puuvarastot  hehtaarilla ovat 59,  61 ja 

72 m 3.  Kuusimetsien yhteinen  puumäärä  tekee  450.2 1 8 m  3  eli  62 m  3  

hehtaaria kohti.  

A 1 u e  16 2. I vp:n kuusimetsät ovat etupäässä  hajallaan. Kuusimetsä  

alueena voidaan tavallaan pitää Jyrkkävaaran  ja Lisävaaran seutua. Metsät  

ovat kuitenkin hyvin  runsaasti  männynsekaisia.  Lumituhoja  on myös.  Pinta-ala 

462 ha. 

Muista tämän vp:n kuusimetsistä (Hi) sijaitsee suuri osa Kalliojärven  

eteläpuolella  olevilla kangas-  ja korpisaarekkeilla.  Samaten on niitä Hiiden  

järven  pohjoispuolella. Näiden ala  on 1.805 ha. 

Entisessä II vp:ssä  on  myöskin  hajallisia  kuusimetsiä (H  2). Pesiöjärven  

ja Kiantojärven  välisiä  vähän suurempia  maita lukuunottamatta,  ovat kuusta  

kasvavat  maat täälläkin hyvin  pieniä. Metsät männynsekaisia  ja osa  kaskettu. 

Pinta-ala 662 ha.  

Alue 16 3. Sijaitsee  Kuurtojärven  ja Mustajoen  sivujoen,  Saukkojoen,  

välissä,  Kiantojärven  länsipuolella. Kuuluu siis Oulujoen  vesistöalueeseen. 

Maat ovat enimmäkseen pieniä  ja metsät etupäässä  kaskimetsiä,  joissa  lehti  
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puita  ja mäntyä  on suhteellisen paljon. Pinta-alaksi on  saatu 3.061 ha, kun  

siihen on  laskettu myöskin  useita etäämpänä  olevia kuusikkoja  (esim.  Syrjä  

vaara).  

Aikaisemmin Puolangan  hoitoalueeseen kuuluneella osalla hoitoaluetta 

on useita runsaasti  kuusta kasvavia  maita, kuten Taivalkosken rajalla  olevat 

Lohivaara (osa),  Karhuvaara y. m. Näistä on osa  merkitty Etelä-Taivalkosken 

hoitoalueen kuusimetsäalueen n:o 147 jatkona olevaan alueeseen 16 4.  

Metsät ovat kuitenkin  hyvin  vaihtelevia. Pinta-ala on 1.243 ha. 

Hyrynsalmen  ja Ristijärven  pitäjät;  Hyrynsalmen  

hoitoalue (37)  

Hyrynsalmen  hoitoalueen kasvullisten  metsämaiden pinta-ala  on 

53.890.9 ha eli  48.7 % hoitoalueen koko  alasta. Havumetsiä on kasvullis  

ten maiden alasta  arviolta  n.  90 %, mutta männyn  ja kuusen esiintymissuh  

teista  ei ole talouskirjoissa  tarkkoja  tietoja. Arvopuita  (vähintään  25  cm x 

1.3 m) on hoitoalueessa arvioitu  kaikkiaan olevan 2.002.164 kpl,  joista  

kuusia  830.582 kpl  eli 41.5%.  

Nyt  laaditun tilaston mukaan on Hyrynsalmen  hoitoalueessa etu  

päässä  kuusta  kasvavia  kasvullisten  maiden metsiä  5.  5  3 3 h a  eli  1 0.3  % 

kasvullisten  maiden koko  alasta. Jos parhaimmat  korpimaat  olisivat  lue  

tut kasvullisiin  metsämaihin,  olisi  ala nähtävästi  tullut tuntuvasti suu  

remmaksi.  Eri  metsätyyppiryhmiin  jakautuu  mainittu ala siten,  että  kui  

viin ja kuivanpuoleisiin  kangasmetsiin  kuuluu  n. 1  %,  tuoreisiin  97  ja sois  

tuneisiin metsiin 2%. Ehdottomasti suurin osa on HM-tyyppiin  kuu  

luvia  vaaramaita. Eri  metsikkölajeista  ovat  luokan 111 yleisimpiä;  siihen 

kuuluu nim. 55  % kaikista  kuusimetsistä.  Tämän jälkeen  seuraavat lehti  

puunsekaiset  metsät,  joita on 26  %. Puhtaiden kuusimetsien osalle  jää 

siten ainoastaan 19 %. Näitä metsikkölajeja  vastaavat keskimääräiset  

puuvarastot  hehtaarilla ovat:  94 m 
3,
 86 m  3 ja 99 m 

3.
 Kuusimetsien koko  

puuvarasto  on 513. 9  1 5 m 3  eli  hehtaaria kohti 9 3 m 3.  

Hoitoalueessa on erotettu seuraavat kuusimetsäalueet: 

Alue 165. Paljakan  selänteen kuusikkoalue,  josta suuri osa kuuluu 

yksityisille. Tyypillistä  vaarakuusikkoa,  joka kuitenkin on kaskeamisen takia 
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monin paikoin  runsaasti  koivunsekaista.  Pinta-ala on  2.626 ha. Tykkyvahinkoja  

on  runsaasti. Vallitseva metsätyyppi  HMT; toisin paikoin  ovat rinteet kuiten  

kin jotakuinkin  viljavia. 

Alue 166. Laaja  valtion ja yksityisten  maille ulottuva kuusimetsäalue,  

joka  liittyy Puolangan,  Ristijärven  ja Sotkamon kuusikkoihin.  Kuuluu Emä  

joen  vesistöalueeseen. Sen rajat  ovat epävarmat, sillä kuusimetsät vaihtuvat 

toisiksi  metsikkölajeiksi  vähitellen. Sitäpaitsi on kuusi  päässyt  monin paikoin  

vallitsevaksi kultuurisyiden,  erittäinkin tervaspuiden  kolomisen ja muiden 

hakkuiden,  takia. Metsät ovatkin hyvin vaihtelevia,  paikoin  on mäntyä ver  

rattain runsaasti, ja koivu  on myös  hyvin  yleinen.  

Valtiolle kuuluvat osat kuusimetsistä sijaitsevat  edellisen alueen itäpuo  

lella sekä  osittain Emäjoenkin  itäpuolella.  Samaten ovat Tuomaanjärven  seu  

dun metsät Ristijärvellä  etupäässä  kuusimetsiä. Valtion osuuden pinta-ala  on 

laskettu 2.095 ha ja metsistä ovat  melkein kaikki  merkityt luokkaan 111. 

Alue 16 7. Pikku-Tuomivaaran seutu  Pyöriäisjärvestä  länteen. Val  

tion- ja yksityismaita.  Korkea vaara-alue, jossa  tykkyvahinkoja  on runsaasti. 

Mäntyä  on suhteellisesti paljon;  esim. Vorloksen kurun seuduilla on puhtaita  

mäntymetsiä. HMT tavataan verrattain paljon. Pinta-ala 602 ha. 

Alue 16 8. Iso-Tuomivaaran seutu, josta valtiolle kuuluu ainoastaan 

pieni  osa  (210  ha).  Metsä on aikoinaan kaskettua  laelle asti. Koivu  onkin hyvin  

yleinen puulaji;  samoin tavataan mäntyä. Kuusi  on kuitenkin vallitseva puu  

laji. Metsät ovat laella tykyn vahingoittamia.  

Yksityismailla  Hyrynsalmen  ja Ristijärven  pitäjissä  olevat 

kuusimetsät  ovat verrattain vaihtelevia riippuen  metsätyypistä  ja kor  

keussuhteista sekä ennen  kaikkea  tervaspuiden  kolomisesta  ja muista 

hakkuista. Yleisimpiä  ovat koivunsekaiset,  nuoret  ja keski-ikäiset  kuusi  

metsät. Mäntyä on enemmän ainoastaan n.  s. »kangasmailla»,  joita  tava  

taan siellä  täällä (esim.  Oravivaaran ja Ristijärven  kirkonkylän  välissä).  

Myös  »rääseikkökuusikkoja»  on. Kuusta on suhteellisesti  eniten vaara  

mailla, joissa metsät ovat  useimmiten n. 70 vuoden vanhoja.  Erittäinkin  

yhtiöiden  metsät ovat kuitenkin vanhempiakin.  

Hyrynsalmen  pitäjän  puolella  olevista  etupäässä  kuusta  kasvavista  

vaaroista ovat mainittavimmat: Kekonvaara ia Iso-Tuomivaara (alue  
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n:o  168)  sekä Paljakan  ja Oravivaaran rinteet. Ristijärvellä  ovat m.  m.  

Paljakan  eteläpää,  Lumivaara,  Oravivaara,  Humalavaara ja  Saukko  

vaara. Kaikkien näiden laella ovat  metsät tykyn  vahingoittamia,  ja  mäntyä  

tavataan vain vähän. 

Kasvullisilla  mailla olevien kuusimetsien pinta-ala  on saatu Hyryn  

salmen pitäjässä  2.000 ha Ristijärvellä  28.500 ha sekä vastaavat puu  

varastot  80.000  ja 997.500 m 
3.
 

Suomussalmen (osa)  ja Kuhmoniemen pitäjät;  Vuo  

kin (38),  Lentiiran (39),  Kuhmon (40)  ja Katerman (41)  

hoitoalueet 

Näiden hoitoalueiden kasvullisen  metsämaan laajuus  on 233.462.9 ha 

eli 51.3  % hoitoalueiden yhteisestä  alasta. Kaikissa  hoitoalueissa on mänty  

ehdottomasti vallitsevin  puulaji.  Kuusta tavataan puhtaina metsikköinä  

vain  harvoin muualla  kuin korpimailla,  joilla  sen kasvu  on toisinaan suh  

teellisen  hyvä.  Sekapuuna  on se  kuitenkin verrattain yleinen  (runsaam  

min esim. Katerman hoitoalueessa)  ja alimetsänä on sitä  monin paikoin  

hyvinkin  runsaasti. Tällaisia metsiä tavataan jokaisessa  hoitoalueessa,  

mutta erittäinkin  Kuhmoniemen pitäjän  etelärajalla  olevan Saunajärven  

molemmilla puolilla  suunnassa  itä—länsi.  Kuusen ja männyn  runsaus  

suhdetta hoitoalueiden kaikilla  metsämailla  osoittavat  eri  puulajeja  vas  

taavat arvopuiden  luvut. Pääasiassa Kuhmon hoitoalueen osalla on  

kasvullisilla  metsämailla  2.175.076 arvopuuta  (vähintään  25 cm x 1.3 m),  

joista kuusia ainoastaan 194.170 kpl  eli n. 9%. Etupäässä  Katerman 

hoitoaluetta vastaavassa osassa on kuusia  suhteellisesti enemmän eli  

3.363.387 kpl:sta  (vähintään  20 cm x  6.0 m) 576.689 kpl  eli  n. 17 %. Pa  

peripuiksi  sopivia  kuusia on  edellisen hoitoalueen korpimailla  arvioitu  

olevan 587.490 m 3 (ilman  kuorta).  

Metsätalouskirjojen  perusteella  suoritettujen  laskelmain mukaan olisi  

näissä  hoitoalueissa ainoastaan 1.88 6 ha kuusimetsiä  kasvullisella  maalla 

sekä sillä  oleva puuvarasto  1 77. 14 6  m  3  eli  keskimäärin  9  4 m 3  hehtaa  

rilla. Vastaisissa  metsänhoidontarkastuksissa tulevat nämä luvut kuiten  
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kin  muuttumaan verrattain paljon,  sillä  kasvulliset  korvet  lisäävät  tuntu  

vasti kuusimetsien alaa. 

Yksityismaillakaan  ei  näissä seuduissa ole  varsinaisia kuu  

simetsäalueita. 

Sotkamon (y.m.)  pitäjä;  Sotkamon hoitoalue (42)  

Sotkamon hoitoalueen kasvullisten  metsämaiden ala on 47.424.0 ha  

eli  53.2  % hoitoalueen koko  alasta.  Eri  metsätyyppejä  on linja-arvioimisen  

perusteella  seuraavassa  suhteessa: MT 4.53%,  HMT 9.u%, Kpk  25.64 %,  

Kk  6.99 %, Ki 9.55  % ja Ri  3.55  %.  Etupäässä  kuusta  kasvavia  metsiä  

on saman  arvioimisen  mukaan 20.537 ha eli  41.14 %,  mäntymetsiä  49.87 % 

ja  koivumetsiä  8.59 % kasvullisten  metsämaiden alasta.  Sitäpaitsi  on kuusi  

vallitsevana 35.59 % kehnokasvuisten  maiden alasta.  Eri  ikäluokkien suh  

teellinen esiintyminen  mänty-  ja kuusimetsissä käy  selville  seuraavasta: 

Eri  puulajien  puuvarastot  ovat seuraavat:  

Melkein yksinomattain  kuusimetsiä  kasvaa  HMT ja Ki,  joista edelli  

sellä  on keskimääräinen puumäärä  hehtaarilla 114 m  3  ja jälkimäisellä  

123 m 
3.
 

Metsiköittäin laaditun tilaston mukaan on Sotkamon hoitoalueen 

kasvullisilla  mailla etupäässä  kuusta  kasvavia  metsiä 1 8.  6 3  3  ha alalla 

eli 3 9.3 % kasvullisten  metsämaiden koko  alasta. Kuiviin  kangasmetsiin  

Ikäluokka  1—19, 20—,  40—, 60—, 80—, 100—, 120—,  140—, 160—, 180-, 200+ v. 

Mäntymetsät  0.48 1  4.29 1 5.33 1  7.66 1  3.98 1 2.26 1 7.53 5.09 1.40 0,41 1.57 % 

Kuusimetsät 0.03 0.78 5.27 1 3.98 1 4.83 1 9.86 21.45 1 1.90 5.13 2.84 3.93  % 

Puulaji  1 —7 cm x 1.3 m 9+ cm x 1.3 m 

täyttävät  puut  täyttävät  puut  

Mänty  45 050 m3 eli  13.4% 1 768 478 m3 eli  38,7  %  

Kuusi 144 772 » » 43.i  » 1 831 020 » » 40.i » 

Koivu 146 281 » » 43.5 » 970 577 » » 21.2 » 

Yhteensä 336 103 m3 4 570 075 m3 
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kuuluu siitä  n. 1 %,  tuoreisiin 52  % ja soistuneisiin  metsiin  47 %,  jos  linja  

arvioimisessa  HMT-metsiin merkityt  maat nyt  luetaan soistuneihin kan  

kaisiin ja VT-metsät tuoreisiin. Eri  metsikkölajeja  on kuusimetsissä  seu  

raavassa  suhteessa: luokkaan I kuuluvia  44%,  luokkaan II 4% ja luok  

kaan 111 52  %. Näitä vastaavat keskimääräiset  puumäärät  hehtaarilla 

ovat 95,  59 ja 88 m  3,  kuusimetsien koko  puuvaraston  ollessa  1. 675.  8  7  0 

m 3  eli keskimäärin hehtaarilla 9 0 m 
3.

 

Sotkamon hoitoalueessa voidaan erottaa seuraavat kuusimetsäalueet: 

Alue 169. Sijaitsee  Vja  VI vprssä  Sotkamon reittiin  laskevan Taave  

linjoen  latvojen  ja Kusianjärven  välissä. Maat  ovat enimmäkseen pieniä  vaa  

roja  ja mäkiä. Suurimpia  ovat m. m.: Kuppivaara,  Keihäsmäki, Sarvilammin  

kangas,  Kivikkoaho,  Ronikangas,  Ypäjänvaara, Häikiövaara,  Lantonmäki,  

Tuominiemi ja Klemetinkangas.  Pinta-ala on 5.480 ha. Parhaat maat ovat  

kaskettuja,  ja kuusen yleisyys  riippuu  myös  tervaspuiden  hakkuusta. Alueen 

sisällä on myös  sellaisia  metsiä, jossa mäntyä  on suhteellisen runsaasti. 

Hajallisia  kuu si  metsiä on  IjaV  vp:ssä  siellä täällä,  m.m. Kuhmo  

niemen rajalla  maantien eteläpuolella  sekä Sumasjärven  seuduilla. Niiden laa  

juus  on  351  ha. (Pinta-ala-  ja  puumääräyhdistelmässä  on  käytetty  merkkiä Hi.)  

Alue 17  0. Pienen-Sapsojärven  eteläpuolella  on  etupäässä hajallaan  

olevia kuusimetsiä,  jotka  kuitenkin sisältyvät  kartalle merkittyyn  alueeseen. 

Pinta-ala on 498 ha. Metsät etupäässä  männynsekaisia.  Soistuminen on yleinen.  

Hajalliset kuusimetsät (H 2) sijaitsevat  hoitoalueen 111  ja 

IV vp:ssä,  etupäässä  Valtimon rajalla.  Alue on Sotkamon reitin ja Pielisjärven  

vesistön välisellä vedenjakajalla.  Kuusta kasvavat  kangasmaat  ovat melkein 

poikkeuksetta  pieniä saarekkeita. Soistuminen hyvin  yleinen,  ja suurin osa 

maista kuuluu Ki. Mainittavia maita ovat esim. Rasinvaara,  Haapamäki,  Raja  

vaara, Palovaara,  Sainmakonmäki,  Tuulivaara,  Korpivaara  ja Isovaara. Tipas  

järven  eteläpuolella  olevaan kuusikkoalueeseen 1 7  1 voidaan näistä maista lukea 

osa. Pinta-ala on 6.093 ha, josta  suhteellisesti suuri osa  on  puhtaita  kuusimetsiä. 

Alue 17 2. Hoitoalueen II vp:ssä, Sotkamon reitin ja Nilsiän reitin 

vesistöalueen välisellä vedenjakajalla  ja sen  eteläpuolella.  Osa vesistä  laskee 

myös  Pielisjärveen.  Seutu on korkeaa ja kangasmaat  laajojen  korpien  ympä  

röimiä, etupäässä  luoteesta—kaakkoon suunnassa juoksevia  kapeahkoja  selän  

teitä. Suurimpia  ovat niistä: Viitonvaara,  Koiravaara,  Loukkukorpi,  Palosuon  
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kangas,  Louhisuonkorpi,  Ukonkorpi,  Aluskorvet,  Hyyrylänlehto,  Rumamäki,  

Ruostevaara,  Itumäki,  Hiienvaara y.  m. Soistuminen on erittäin yleinen  ja 

metsät siitäkin syystä  pääasiassa  puhtaita  kuusimetsiä. Kaikki kuivemmat 

kohdat ovat kaskettuja  ja metsät lehtipuunsekaisia.  Tervaksien hakkuilla 

on mäntyä  hävitetty.  Lakimailla on metsä tykyn  vahingoittamaa.  Pinta-ala 

on 4.769 ha. 

Samassa vartiopiirissä  on myöskin  hajallaan olevia kuusimetsiä (H  3).  

Enimmäkseen ovat ne kangaskorpia,  joissa  kuusi  on ehdottomasti vallitsevin 

puulaji.  Pinta-ala on 1.442 ha. 

Yksityismailla  on Sotkamon pitäjässä  runsaasti kuusimetsiä.  

Sotkamon  reitin  pohjoispuolella  olevat  ovat Paltamon ja Ristijärven  pitä  

jien puolelta  tulevan  laajan kuusikkoalueen jatkoa  ja luonteeltaan pää  

asiassa  samanlaisia kuin  nekin. Seutu on enimmäkseen suhteellisen korkeata 

(200—250 m  m.  p.)  vaara-aluetta,  jossa rinteet  ja  suot ovat  paikoin  jota  

kuinkin  viljavia.  Erittäinkin  alavammissa  kohdissa  on soistuminen yleistä;  

HMT  tavataan vielä runsaanlaisesti. Parhaimmat kangasmaat  ovat kasket  

tuja ja metsät niissä  erittäinkin lehtipuun-  (koivun  ja lepän)  sekaisia.  

Mäntyä  tavataan,  muutamia poikkeuksia  lukuunottamatta,  verrattain 

vähän. 

Sotkamon reitin eteläpuoleisella  osalla,  erittäinkin sen pohjois-  ja  

keskiosissa,  ovat maat viljavia,  vaikkakin yleensä  hyvin  kivisiä.  Mai  

sema  on korkeaa  selännemaata (Naarasmäen  ja Naulavaaran jaksot),  jonka  

rinteillä olevat metsät ovat enimmäkseen lehtipuunsekaisia  kuusimetsiä,  

jotka ovat kaskeamisen  jälkeen saaneet  alkunsa. Kauvemmin hakkuilta 

säilyneet  metsät ovat yleensä  hyviä  (kuuluvat  etupäässä  yhtiöille).  

Suurin osa alueen vesistä  laskee Sotkamon reittiin.  

Pienempiä  kuusimetsiä  on m.  m. Hietajärven  lounaispuolella  Näsä  

län ja Nuolivaaran seuduilla. 

Yksityismailla  olevien kuusimetsäalueisiin  luettujen  kasvullisten  metsä  

maiden pinta-ala  tehnee Sotkamossa n. 45.000 ha ja sitä  vastaava puu  

määrä n. 2.025.000 m 
3.
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Paltamon ja  Säräisniemen pitäjät sekä  Kajaanin  

maaseurakunta;  Paltamon hoitoalue (43)  

Paltamon hoitoalueen kasvullisten  metsämaiden pinta-ala  on 41.736.3 

ha  eli 37.3  % hoitoalueen koko  alasta. Eri  metsätyyppejä  on  arvioitu  ole  

van  seuraavassa  suhteessa: MT  7. 0, HMT 4.2, Kpk  25.4,  Kk  28.6,  Ki  10.0 

ja  Ri  24.8  %.  Linja-arvioimisen  mukaan  olisi  kasvullisella  maalla etupäässä  

kuusta  kasvavia  metsiä 6.825.8  ha eli  15.69%,  mäntyä  kasvavia  70.98  ia 

koivua  kasvavia  13.15%. Eri ikäluokkiin  jakautuvat  havupuumetsät  sa  

man arvion mukaan seuraavalla tavalla: 

Kasvullisten  metsämaiden havupuuarvopuiden  (vähintään  22 cm x I.3in)  

luku,  585.943 kpl,  jakautuu  männyn  ja kuusen  osalle  siten,  että  jälkimäisiä  

on  76.930 kpl  eli  13.i%. Jos  sitävastoin  kasvullisten  metsämaiden koko  

puuvarasto,  joka  tekee 2.993.768 m  3,  otetaan huomioon, on  kuusta suhteel  

lisesti  enemmän eli 19.5% (585.204  m  3).  

Kartanselityksen  perusteella  laaditun tilaston mukaan on hoitoalueen 

kasvullisten  kuusimetsien ala  ainoastaan 2.6  69 ha eli 6.4 % kasvullis  

ten maiden koko  alasta. Suuri osa  on siitä  luettu kuivanpuoleisiin  kan  

gasmetsiin  ja samaten suhteellisen paljon  soistuneisiin  metsiin.  Puhtaita 

kuusimetsiä  on saatu 18%, koivunsekaisia  5% ja männynsekaisia  77%. 

Kuusimetsien koko  puuvarasto  on 2  0 1. 83 5 m  3  eli  76 m  3  hehtaaria kohti.  

Paltamon hoitoalueen kuusimetsät  ovat siksi  hajallaan,  etteivät  ne 

muodosta mitään varsinaisia kuusimetsäalueita. Metsien nykyiseen  laa  

tuun ovat vaikuttaneet kaskiviljelys  ja tervas-  y.  m. puiden  hakkuut.  

Yksityismailla  on Paltamon pitäjässä  ja Kajaanin  maaseura  

kunnassa  kuusikkoalueita,  jotka  ovat  hyvinkin  laajoja.  Suurin on  se,  joka  liit  

tyy  Puolangan,  Ristijärven  ja Sotkamon pitäjien  kuusimetsiin.  Pääasiassa 

on tämäkin osa samanlaista kuin muukin;  useissa  paikoissa,  varsinkin  

kuivemmilla  mailla, ovat kuusimetsät kultuurituloksia  (tervaspuiden  hak  

kuun ja kaskeamisen takia). Korkeammilla vaaramailla on kuusi  vallit-  

Ikäluokka i— 19, 20—, 40-,  60—,  80—, 100—, 120-, , 140—, 160—, , 180—, 200+ v.  

Mäntymetsät  2.o 13.o 31.8 24.2 11.5 6.o 3.3  3.2 1.4 1.1 2.5 %  

Kuusimetsät  1.8 9.5 20.i 18.6 18.o 12.6 6.2 6.o 4., 2.5 %  
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sevana  ilmasto-  ja maaperäsyiden  perusteella.  Kaskeamisen kautta  on  se  

kuitenkin menettänyt  paljon  kasvualaa lehtipuille. Tyypillisimpiä  kuusi  

maita ovat m.  m. Varsavaara, livaara ja Saukkovaaran  eteläpää,  joiden 

lakimetsissä  tykkyvahingotkin  ovat yleisiä  (korkeus  merenpinnasta  yli 

250  m). Myös  soistuneilla mailla  ovat kuusikot  yleisiä.  

Sotkamon reitin eteläpuolella  olevat kuusimetsät  yhtyvät  Sotkamon 

pitäjän  kuusimetsäalueeseen ja sijaitsevat  Saimaan ja Oulujoen  vesistöjen  

välisellä vedenjakajalla.  Maat ja metsät ovat pääasiassa  samanlaiset  

kuin  Sotkamon puolella.  

Yhteensä tehnee kysymyksessäolevien  kuusimetsäalueiden ala yk  

sityismaiden  puolella  54.200 ha ja sitä  vastaava puuvarasto  2.168.000 m 3.  

Tutkimusalueen  kuusimetsien  laajuus ja puuvarastot  

Valtionmailla 

Jos  edellä hoitoalueittain luetellut,  valtiolle kuuluvien hajallaan  esiin  

tyvien  kuusimetsien  ja varsinaisten kuusimetsäalueiden pinta-alat  ja niitä  

vastaavat puuvarastot  yhdistetään  tarkastuspiirittäin  '),  saadaan seuraava  

taulukko  (1):  

Taulu 1. 

Tarkastuspiiri  

Hajallaan  olevien  
kuusimetsien  

Kuusimetsä- 

alueiden  

Kuusimetsien 

yhteinen 

ala, ha 
puuva-  

rasto,  m3 
ala, ha  

puuva- 

rasto,  m 3  
ala,  ha  

puuva-  

rasto,  m3 

Lapin  

Kemin   

Iin   

Oulujärven  

22 539 

47  508 

43 195 

16 441  

1 143 208 

3 642  409 

2 651 291  

1 368 784  

254  316 

363  947  

207  402 

40 325 

12 020 968  

19 141  355  

14 316 897  

2 695  791 

276 855  

411 455  

250 597 

56 766  

13  164  176  |  

22 783  764  

16  968 188 

4 064  575  

Yhteensä 

') Utajärven 

koulun  harjoitusalue  

129 683  !  8  805  692  

loitoalue on luettu  

Kemin  tarkastuspii 

865  990 48 175  011  

Iin  tarkastuspiiriin  j 

riin. 

995  673  56 980703 

a Rovaniemen metsä- 
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Valtionmaiden kasvullisilla  metsämailla olevien kuusimetsien 1a a  

juus  on siis  nyt  saatu  995.673 eli  likipitäen  1 milj.  ha.  Tutkimusalueen 

valtionmaiden kasvullisesta  alasta,  joka on n. 3.988.000 ha (vert.  s. 5),  

on se  25,0 % eli 1/i.  Jos ainoastaan kartalle  merkityt  kuusimetsäalueet 

otetaan huomioon,  tekee niiden ala,  joka  on arvioitu  n.  866.000 ha,  21.1 % 

mainitusta kasvullisten  metsämaiden yhteisestä  alasta ja 87.0  % valtiolle 

kuuluvien kuusimetsien koko  alasta. Hajallaan  olevien kuusimetsien  ala,  

n. 130.000 ha, on siis jj.o % viimemainitusta kuusimetsien koko  alasta 

ja 3- 3  % kasvullisten  metsämaiden alasta.  

Tehtäessä tämän tilaston perusteella  laskelmia kuusimetsien suhteel  

lisesta  yleisyydestä  eri  tarkastuspiireissä,  saadaan seuraavat luvut  (taulu  2) y  

jos Lapin  tarkastuspiirin  kuusimetsien laajuutta  verrataan siihen  kasvul  

listen  metsämaiden alaan,  joka  on kuusimetsien pohjoisen  esiintymisrajan  

eteläpuolella.  

Taulu 2. 

Suhteellisesti eniten kuusimetsiä  on tämän mukaan Kemin tarkastus  

piirissä.  Sitä  lähinnä ovat lin  ja Lapin  tarkastuspiirit.  Oulujärven  tarkas  

tuspiirissä  on kuusimetsiä  sitävastoin  ainoastaan n. 9%,  ja siitäkin  on 

suhteellisesti suuri osa  hajallaan  olevia kuusimetsiä. Tulokset ovat  ha  

vainnollisesti esitettyinä  kuvassa  1. 

Kemin ja  lin tarkastuspiirien  kuusimetsärikkaus  johtuu luonnolli  

sesti etupäässä  Kuolajärven,  Kuusamon,  Taivalkosken  ja Pudasjärven  

laajoista  kuusimetsäalueista. Yksistään Kuolajärven  pitäjän  kuusimetsä  

alueet tekevät nim.  kokonaista  288.307 ha eli n. 70  % Kemin tarkastus-  

T arkastuspi  i  r i 

Kasvullisesta metsämaasta  on % 

hajallaan ole-  
via kuusi-  

metsiä 

kuusimetsä-  

alueita 

kaikkiaan  

kuusimetsiä 

Lapin  1.81 20.39 22.20  

Kemin   3.74 28.65 32.39  

Iin   5.08  24.38 29.4, 

Oulujärven  2.65  6.50 9.15  
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piirin  kuusimetsien  alasta  ja entisen Kuusamon pitäjän  kuusimetsäalueet 

121.734 ha eli n. 49% lin  tarkastuspiirin  kuusimetsien alasta. Lapin  tar  

kastuspiirin  kuusimetsistä ovat enimmät entisessä Sodankylän  (51  %) x) 

ja Kittilän  (33  %)*) pitäjissä  ja Oulujärven  tarkastuspiirin  kuusimetsistä 

Puolangan  ja Sotkamon pitäjissä  (vert.  taulu 8).  

Kuva 1. Valtiolle kuuluvien kuusimetsäalueiden (poikkiviivaus),  hajallaan olevien 
kuusimetsien  (ristiviivaus)  ja kaikkien  kuusimetsien  osuus  prosenteissa kasvullisesta  

metsämaasta  Lapin (1),  Kemin (2),  lin (3)  ja Oulujärven (4)  tarkastuspiireissä  
sekä  koko  tutkimusalueessa (5). 

Myöskin  kuusimetsien absoluuttinen määrä on Kemin tarkastuspii  

rissä suurin eli 411.455 ha. Muut tarkastuspiirit  järjestyvät  tässäkin suh  

teessa pääasiassa  samalla tavalla kuin edellisessä  tapauksessa.  Seuraavat 

luvut (taulu  3)  osoittavat  eri  tarkastuspiirien  kuusimetsien osuutta tutki  

musalueen kuusimetsien koko alasta.  

Näissäkin  otettu laskelmiin vain alueittain esiintyvät  kuusimetsät.  
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Taulu 3. 

Nämäkin tulokset ovat havainnollisesti esitettyinä  kuvassa  2. 

Kuva 2. Lapin (1), Kemin (2), lin  (3) ja Oulujärven (4) tarkastuspiirien kuusi  
metsäalueiden (poikkiviivaus),  hajallaan olevien  kuusimetsien  (ristiviivaus)  ja kaik  

kien kuusimetsien  osuus  prosenteissa Pohjois-Suomen valtiolle  kuuluvien 

kuusimetsien (kasvullisen  metsämaan)  koko  alasta. 

Verrattaessa hajallaan  olevien ja laajempina  alueina esiintyvien  kuusi  

metsien suhteellista osuutta eri tarkastuspiirien  kuusimetsien koko  alasta,  

huomataan helposti,  että  edelliset muodostavat suhteellisesti  suurimman 

osan Oulujärven  tarkastuspiirissä.  Tarkastuspiirien  kuusimetsien koko  

alasta  tekevät niin. hajalliset  kuusimetsät  prosenteissa:  Lapin  tarkastuspii-  

Tarkastu spiiri  

J V 

Kuusimetsien yhteisestä alasta  
tekevät  tarkastuspiirien 

hajallaani  ole- kuusimetsä. kaikki  kuusi-  
metsät  % alueet  % |  metsät  % 

Lapin  2.27 25.54 27.81 

Kemin   4.77 36.55 41 .32  

Iin   4.34 20.83 25.17 

Oulujärven   1 .65 4.05 5.70 
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rissä  B.i  %,  Kemin 11.5%, lin 17.2% ja Oulujärven  29.0  %. Pohjoisesta  

etelään päin  kohoavat siis  prosenttiluvut  aivan säännöllisesti.  Suurena syynä  

tällaiseen saatujen  tulosten eroavaisuuteen on epäilemättä  eri tarkastus  

piirien  hoitoalueista löytyvien  metsätalouskirjojen  erilainen tarkkuus.  

Useimmista  pohjoisista  hoitoalueista puuttuvat nim. tiedot hyvin  monista 

hajallaan  esiintyvistä  pienemmistä  kuusimetsistä,  ne  kun ovat yhdistetyt  

läheisiin laajempiin  metsäalueisiin,  joissa toinen puulaji  on  vallitsevana. 

Huomattavaa kuitenkin on,  ettei kysymyksessäoleva  suhde sanottavasti  

muutu,  sellaisissakaan  hoitoalueissa,  joissa  tiluskuvioiden  ja metsiköiden 

erottelu on toimitettu tarkemmin. Siten on se esim.  Alakittilän  hoito  

alueessa,  jossa metsätalouskirjat  ovat suhteellisen tarkkoja,  ainoastaan 

9.6  %. Tämä tukee sitä  Pohjois-Suomessa  helposti  tehtävää huomiota,  

että kuusimetsät  ovat siellä  ryhmittyneet  yksille  seuduille,  joissa  ilmasto  

y.  m. suhteet ovat  erityisemmin  tälle puulajille  sopivia.  Etelämpänä  ovat 

olosuhteet,  m. m. maaperään  nähden,  edullisempia,  ja siitä  syystä  tava  

taan kuusta  runsaasti  hajallaankin  esiintyvinä  metsikköinä. Luonnollista 

myöskin  on,  että  kuusimetsien paikoittainen  esiintyminen  etelämpänä 

johtuu useista kultuuriseurauksistakin.  

Kuten taulukosta 1 nähdään,  on Pohjois-Suomessa  olevain valtiolle 

kuuluvain kasvullisten  maiden kuusimetsien puuvarasto  saatu lähes 

57 milj. rri3 kiinteää mittaa puuta.  Suurin osa  eli n. 48.2  milj.  m  3 ja 84.5  % 

on siitä  varsinaisissa  kuusimetsäalueissa  ja loput  eli  n.  5.8 mili.  nf ja 15.5  % 

hajallaan  tavattavissa  kuusimetsissä.  Seuraavasta taulusta (4)  käy  esille 

eri  tarkastuspiirien  hajallaan  tavattavien ja varsinaisten kuusimetsäaluei  

den puuvarastojen  osuus  tutkimusalueen kuusimetsien  koko  puumäärästä.  

Taulu 4. 

T arkast. uspiiri  

Kuusimetsien yhteisestä puuvaras-  
tosta  tekevät  tarkastuspiirin 

hajallaan ole-  
vat kuusi-  

metsät % 

kuusimetsä- 

alueet  % 

kaikki kuusi-  

metsät % 

j Lapin   2.oi 

6.38  

4.65 

2.40 

21.09 

33.60 

25.i
3
 

4.73 

23.10 1 

39.99  

29.78  

7.13 

Kemin  

Iin  
I 

1 Oulujärven  



124 

Kuten Kemin tarkastuspiirin  kuusimetsien suhteellisen laajuuden  

perusteella  voi helposti  olettaa, on tässä tarkastuspiirissä  myöskin  suurin 

osa  tutkimusalueen kuusimetsien puuvarastosta.  Kuvassa 3 ovat tulok  

set havainnollisesti  esitettyinä.  Vertaamalla tähän kuvaa 2 sekä edellä  

olevaa ja kuusimetsien suhteellista laajuutta  eri  tarkastuspiireissä  osoittavaa 

taulukkoa (3)  keskenään,  huomataan,  etteivät  kuusimetsien pinta-ala ja 

puuvarastojakautumiset  vastaa täydelleen  toisiaan. Tämä käy  selvemmin 

ilmi seuraavista  eri  tarkastuspiirien  ja erilaisten kuusimetsien keskimää  
räistä  puuvarastoa  hehtaarin alaa  Icohti  osoittavista  luvuista. 

Kuva 3. Lapin (1),  Kemin  (2),  In (3)  ia Oulujärven (4)  tarkastuspiirien  kuusimetsä  

alueiden (pystyviivaus),  hajallaan olevien  kuusimetsien  (poikkiviivaus)  ja kaikkien  
kuusimetsien osuus  prosenteissa Pohjois-Suomen kaikkien valtiolle kuuluvien  

kuusimetsien koko  puuvarastosta. 
Taulu 5. 

T arkastuspiiri  

Keskimääräinen puuvarasto hehtaa- 
rin  alalla,  m3

,  

hajallaan ole-  [<uus jlnetsji_  kaikissa  kuu-  

metsissä simetsissä 

Lapin  50.7 47.3 47. 5 

Kemin   76., 52.6 55.4 

Iin   61.4 69.o 67.7 

Oulujärven  83.3 66.9 71.6 

Tutkimusalueen  kuusimetsät   67.» 55.6 57.2 
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Pohjoisesta  etelään siirryttäessä  kohoaa siis  eri  tarkastuspiirien  kaik  

kien kuusimetsien keskikuutio  hehtaarilla jotenkin  säännöllisesti,  47.5  m  3  

Lapin  tarkastuspiirissä  71.6 m 3 Oulujärven  tarkastuspiirissä,  tutkimus  

alueen kaikkien  kuusimetsien vastaavan luvun ollessa  57.2 m 3 (kuva  4).  

Kuva 4. Pohjois-Suomen  valtionmaiden kuusimetsien  puuvarastot  keskimäärin kas  
vullisen maan hehtaaria kohti. Kaikissa kuusimetsissä:  Lapin  (1),  Kemin 

(2), lin (3), Oulujärven (4)  ja keskimäärin (5);  kuusimetsäalueissa: Lapin 

(6),  Kemin (7),  lin (8),  Oulujärven (9) ja keskimäärin (10) sekä  hajallaan ole  
vissa kuusimetsissä: Lapin (11),  Kemin (12), lin  (13), Oulujärven (14) 

tarkastuspiireissä  ja keskimäärin  (15).  

Epäilemättä  ei erotus pohjoisten  ja eteläisten seutujen  välillä  osoittaudu 

tässä niin suureksi,  kuin niiden siksikin  erilaisten  luontosuhteiden nojalla  

voisi  otaksua. Jollei  oteta lukuun sitä  mahdollisuutta,  että Lapin  tarkas-  
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tuspiirin  kuusimetsien puuvarastot  ovat tulleet arvioiduiksi  suhteellisesti  

liian suuriksi, on suurimpana  syynä  tähän verrattain pieneen  eroon  se,  

että kuta etelämpänä  kuusimetsät  sijaitsevat,  sitä  runsaammin on  niiden 

puumäärä  hakkuiden kautta pienentynyt,  pohjoisten  metsien sitävastoin  

useimmiten ollessa vallan luonnontilassa. Useat Oulujärven  tarkastus  

piirin  kuusimetsistä  ovat sitäpaitsi  tuntuvasti nuorempia kuin  pohjoi  

semmat. 

Edelläolleesta taulukosta käy  myös  selville,  että niiden kuusimetsien 

keskikuutio,  jotka  sijaitsevat  varsinaisissa  kuusimetsäalueissa,  on pie  

nempi kuin niitä vastaavien hajallisten  metsien. Poikkeuksena on  tästä 

ainoastaan lin  tarkastuspiiri,  jossa edellisten keskimääräinen puuvarasto  

on saatu  69.0 m 3  ja  jälkimäisten  61.4 m  3.  Hakkuista  johtuvana  ei  tätä ero  

tusta voitane pitää  muualla kuin Oulujärven  tarkastuspiirissä,  jossa laa  

jempia kuusimetsiä  on useasti kulutettu suhteellisesti  enemmän kuin ha  

jallaan  olevia kuusikoita,  joihin on ollut  vaikeampaa sijoittaa  hakkauksia 

(erittäinkin  paperipuuhakkauksia).  Tutkimusalueen pohjoisosassa  ovat  

syyt  sitävastoin  toiset: suuri  osa  kuusimetsäalueiden kuusikoista  sijaitsee  

korkeissa  vaara-  ja tunturiseuduissa,  joiden  yläosissa  metsät ovat tuntu  

vasti  kituvampia  kuin alempana  uomamailla,  joilla  hajallaan  esiintyvät  

kuusimetsät  etupäässä  ovat. lin  tarkastuspiirin  päinvastaiset  tulokset  

riippunevat  osittain  sattumasta,  osittain myöskin  hajallisten,  lähempänä  

uittoväyliä  sijaitsevien  kuusimetsien hakkuista.  

Tutkimusalueen kuusimetsien puuvarastojen  suuruudesta puhuttaessa  

olisi  myöskin  ratkaistava  kysymys,  kuinka  paljon  käytt.ö  kelpoista  

ja eri tarkoituksiin  soveltuvaa puuta näissä metsissä  

nykyään  on. Lakarin tutkimukset*) tutkimusalueen paksusammaleisten  

metsien laadusta osoittavat,  että niissä  on keskimäärin n. 87 % 10 cm 

latvavahvuuteen otettavaa puuta.  Huomattavaa kuitenkin  on, että Laka  

rin  tutkimukset  koskevat  sellaisia  metsiköitä,  joiden  puumäärä  on tuntu  

vasti  suurempi  (useimmiten 100—150 m  3  hehtaarilla)  kuin mitä valtiolle 

kuuluvien kuusimetsien keskimääräiseksi  puuvarastoksi  nyt on saatu. 

*)  O.  J. Lakari, Tutkimuksia  kuusen  ja männyn kasvusuhteista Pohjois-Suo  

men paksusammaltyypillä. Edell. main.  



127 

Tämän takia ei kysymyksessäolevaa  prosenttilukua  tarvinne kuitenkaan 

viimemainituillekaan kovin paljon  pienentää,  sillä  puiden  keskimääräinen 

koko  voidaan pienempikuutioisissakin  metsissä  olettaa jotakuinkin  samaksi  

muualla paitsi  lakimetsissä.  Suurimmat  puumäärävaihtelut  johtuvat  nim. 

useimmiten metsien erilaisesta harvuudesta,  sillä ikäerotuksetkaan eivät 

niissä  ole suuret  (vert.  s.  161). Ottaen huomioon myöskin  sen, että  met  

sät  yleensä  ovat lahovikaisia,  voinee 82  % metsien kokonaispuumäärästä  

vastata koko tutkimusalueen kuusimetsien käyttökelpoisen  puuvaraston  

osuutta,  luettuna 10 cm paksuuteen  asti.  Kuutiometreissä  olisi  se  tämän 

mukaan: hajallaan  olevissa  kuusimetsissä  n. 7.220.000 m  3  ja kuusimetsä  

alueissa n. 39.504.000 m 3  eli  yhteensä  n. 46.y24.000  nf.  

Edellämainittu puumäärä  ei  kuitenkaan ole  kokonaisuudessaan kuusta,  

vaan on  siinä myöskin  kuusimetsissä tavattavien muiden puulajien,  etu  

päässä  männyn  ja koivun,  osuus. Näiden määrä vastannee jotakuinkin  

todellisuutta,  jos n.  s. puhtaissa  kuusimetsissä oletetaan niitä  olevan  yh  

teensä 15%, männynsekaisissa  25% ja  koivunsekaisissa  35% metsien 

koko  puumäärästä.  Eri  metsikkölajien  kuusipuuvarastot  tulevat siten ole  

maan  täysin  sadoin luvuin seuraavat: 

Taulu 6. 

10 cm vahvaan latvaan otettavaa puuta  saadaan tästä n.  44.5  milj. m  3  

kuusipuuta,  käyttämällä  edellämainittua 82  % suhdelukuna,  n. j6.506.000 

m 3,  josta  hajallaan  tavattavissa  kuusimetsissä  olisi  n.  5.541.000 m  3  ja kuusi  

metsäalueissa n.  30.965.000 m  3. Prosenteissa  on edellinen koko  puuvaras  

tosta 15.2 ja jälkimäinen  84.8%. Jos nämä erät tahdottaisiin muuttaa 

kuorettomaksi  puuksi,  saataisiin,  käyttämällä  Lakarin saamaa  keskimää  

räistä suhdelukua 0.84,  yhteiseksi  puuvarastoksi  50.665.000  m 3,  joka siis  

Metsien esiintymistapa  

Puhtaat 

kuusi-  

metsät,  
m

3 

Männyn- 
sekaiset 

kuusimet-  

sät,  m 3 

Koivun- 

sekaiset 

kuusimet- 

sät, m3 

M 3 

Yhteensä 1  heh- 1 
m8 taa- ;  

: rilla  

Hajallaan olevat kuusimetsät 

Kuusimetsäalueet  

1 620 700 

16 025  400 

4 895 600 

20 083  300  

241 500  

1 653  400 

6  757 800 52.i 

37 762 100 43.3 

Yhteensä  17 646  1 00 24  978  900  1 894  900 44  519  9001 44.6  |  
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vastaisi  kuoretonta,  10 cm latvaläpimittaan  laskettua kuusipuuta  kiin  

teissä  mitoissa  arvioituna. Hajallisten  ja alueittain esiintyvien  kuusimet  

sien osalle  jakautuu tämä siten,  että  edellisissä  on  n, 4.654.000 m  3  ja jälki  

mäisissä  n. 26.011.000 m  3.  

Edellämainitut luvut vastaisivat  suunnilleen sitä  (kuoretonta)  paperi  

puumäärää,  joka  tutkimusalueessa sijaitsevissa  valtiolle kuuluvissa  kuusi  

metsissä  nykyään  on,  olettaen, että  toimitetut arvioimiset  ovat olleet oi  

keat.  

Verrattain suuri osa  kuusimetsien puuvarastosta  tulee kuitenkin arvo  

puiden  osalle.  Varsin luonnollista on, että metsät erittäinkin  arvopuu  

runsauteensa nähden ovat näin laajalla  ja siksikin  vaihtelevia oloja  edus  

tavalla alueella erilaiset.  Muutamissa tapauksissa,  kuten erittäinkin  tut  

kimusalueen eteläosien nuoremmissa metsissä  ja lakimaakuusikoissa,  ei  

arvopuita  ole ollenkaan,  jotavastoin  useiden vanhojen  tasaikäisten,  varsin  

kin parempien  metsätyyppien  metsissä  melkein kaikki  puut  voivat  täyttää  

järeämmälle  puutavaralle  asetettavat  minimimitat. Yli 180 vuotta van  

hoissa  paksusammaltyypin  metsissä vaihteli Lakarin  tutkimissa koeala  

metsissä  suurempien  kuin  24 cm 1.3 m korkeudella täyttävien  havupuiden  

prosenttiosuus  metsien koko puumäärästä  16.6—80.4 % eli  keskimäärin  

n. 52 %. Epäilemättä  on tutkimusalueen valtionmetsien kaikille  kuusi  

koille tyydyttävä  tuntuvasti pienempään  suhdelukuun,  ja voinee sellai  

sena  tulla kysymykseen  n. 40% 10 cm latvavahvuuteen lasketusta  puu  

määrästä,  jos arvopuiden  pienimpänä  latvapaksuutena  pidetään  15 cm 

(6"). Pienempien  puutavaralajien  (etupäässä  paperipuiden)  ja 1.8 m kor  

keudelta vähintään 24 cm (ja  latvasta 15 cm)  täyttävien  tukkien osalle  

tuleva puumäärä  tulisi  täten olemaan likimäärin  seuraava:  

Taulu 7. 

Puutavaralajit  
Kuorellista 

puuta, m
3 

Kuoretonta 

puuta, m
3 

Koko puu-  
määrästä  % 

Paperipuita y. m   21 904  000 18 399 000 60 

Tukkia y. m   14 602 000  12 266 000  40 

Yhteensä  36  506  000 30 665 000  — 
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9 

Yksistään kuusimetsäalueissa tulee kuorettomasta puusta  pienempien  

puutavaralajien  osalle n.  15.607.000 m
:i  ja isompien 10.404.000 m 3.  

Katsoen tukkipuiden  koon vaihteluun eri  osissa  tutkimusaluetta,  

olisi  liian rohkeata ryhtyä  määräämään kuusimetsien arvopuiden  keskipuun  

suuruutta ja sen  perusteella  tukkipuiden  lukua. 

Yksityismailla  

Pohjois-Suomen  yksityismailla  olevista  kuusimetsistä  koskee laadittu 

tilasto ainoastaan niitä, jotka  muodostavat joko itsenäisiä  taikka  valtion  

maille ulottuvia kuusimetsäalueita. Hajallaan  tavattavista kuusimet  

sistä  puuttuvat  sitävastoin  likimääräisetkin  tiedot  kokonaan  (vert.  s.  32).  

Edellisten laajuus ja puumäärät  tutkimusalueen eri  osissa  ovat  edellä  mai  

nitut kunkin  pitäjän  kohdalla. Näiden varsin epätarkkojen  tulosten mu  

kaan on mainittujen  yksityisille  kuuluvien kuusimetsäalueiden laajuus 

n. 246.100  ha ja  niillä olevat  puumäärät  n. 9.50 J.900 m  3  eli  keskimäärin  

38.6  m  3  hehtaarin  alalla. Valtion omistamien alueittain esiintyvien  kuusi  

metsien keskimääräisestä  puuvarastosta  (55.6  m 3) tekee viimemainittu 

69.4%.  

Jotta  tutkimusalueen yksityismaiden  kuusimetsien  sijaitseminen  esiin  

tyisi  selvemmin,  mainitaan seuraavassa  eri  pitäjien  osuus edellämaini  

tuista kuusimetsäalueiden yhteisestä  alasta  ja  puumäärästä.  

l ) Kuolajärven yksityismaita  ei  ole voitu erottaa valtionmaista rajojen epä  
varmuuden  takia. Vert. s. 71. 

Pitäjä!)  % alasta %  puumäärästä  

Kittilä  5.57 4.61 

Sodankylä  1 .50 1.17 

Kemijärvi  4.47 3.47 

Rovaniemi 0.32 0.25 

Kuusamo 22.02 22.82 

Taivalkoski  5.69 4.42 

Pudasjärvi  0.61 0.47 

Suomussalmi 0.20 0.16 

Puolanka 6.91 7.16 
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Käyttämällä  tässä tapauksessa  80% koko  puumäärän  ja 10 cm vah  

vuuteen laskettavan  puumäärän  välisenä suhteena,  saadaan viimemainittu 

n. 7.602.000 m  3, ja otaksumalla,  että  metsissä  on  keskimäärin 80  % kuusta  

ja loput  muita puulajeja,  n.  6.082.000 m  3  vähintään  mainitun mitan täyttä  

vää kuusipuuta.  Kuorettomana tekisi  viimemainittu erä (84%  mukaan) 

n. 5.109.000 m 
3.

 Metsien  laatuun nähden ei 1.3  m korkeudelta  vähintään 

24 cm ja latvaleikkauksesta ainakin  15 cm  täyttäviä  kuusitukkia  voitane 

laskea edellämainitusta määrästä olevan  enempää  kuin  35  %,  mikä vas  

taisi  n. 1.788.000 m 3.  Paperipuiden  y.  m. pienempien  puutavaralajien  osalle 

jäisi  näin ollen  n. 3.321.000 m 3.  

Kuusi  metsäalueissa kokonaisuudessaan 

Jos valtionmailla olevat hajalliset  kuusimetsät jätetään  huomioon  

ottamatta,  saadaan valtion- ja yksityismaille  ulottuvien,  kartalle merkit  

tyjen, kuusimetsäalueiden kasvullisen  metsämaan yhteiseksi  pinta-alaksi  

i.ii2.ogo ha ja sitä  vastaava puuvarasto  57.676.9  u  m  3  eli  hehtaarin alaa 

kohti  keskimäärin  51.9 m 
3.
 Edellisestä  tekee valtion osuus  77.9  %ja  yksi  

tyisten  22.1  %.  Puuvarastosta laskien  ovat  vastaavat luvut 83.5 ja 16.5 %. 

Eri  pitäjien  kuusimetsäalueiden laajuus, puuvarastot  ja valtion- ja 

yksityismaiden  osuudet niistä  nähdään taulusta 8. 

Tuloksista käy  selville  jo kuusimetsäalueiden kartasta  helposti  huo  

mattava seikka,  että laajimmat kuusimetsät sijaitsevat  Kuolajärven  ja 

Kuusamon pitäjissä.  Edellisessä  olevien alueiden laajuus on lähes 288.000 

ha ja niitä  vastaava puuvarasto  n. 14.3  milj.  m  3,  Kuusamossa  (ja  Posiolla)  

vastaavien lukujen  ollessa  n. 176.000 ha ja 9.6 milj.  m  3. Näitä lähinnä on 

entinen Sodankylän  pitäjä,  jonka osuus  kuusimetsäalueista tekee n. 13%.  

Pitäjä  % alasta  % puumäärästä  

Hyrynsalmi  0.81 0.84 

Ristijärvi  1 1 .58 10.50 

Sotkamo 18.29 21  .31 

Paltamo 19.67 20.38 

Kajaanin  ms. 2.36 2.44  
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Seuraavat  ovat Kittilä,  Taivalkoski,  Sotkamo,  Paltamo,  Rovaniemi,  Puo  

lanka j. n.  e.  

Valtion- ja  yksityismaiden  osuudet vaihtelevat  eri  pitäjissä  tuntu  

vasti. Kuta etelämpänä  pitäjä  sijaitsee,  sitä  suurempi  osa  kuusimetsistä  

kuuluu  yksityismaihin  ja päinvastoin.  Kuvaavia ovat erittäinkin  Risti  

järven  ja Sotkamon pitäjät,  joissa valtiolle kuuluu edellisessä  ainoastaan 

Kuva 5.  Pohjois-Suomen kuusimetsäalueiden kasvullisen  metsämaan  alan  jakau  

tuminen eri pitäjien sekä  niiden valtionmaan  (poikkiviivaus)  ja yksityismaan  (risti  

viivaus)  osalle  .  1 = Kuolajärvi, 2 = Kuusamo,  3 = Sodankylä, 4 = Kittilä,  5 = 

Taivalkoski,  6  = Sotkamo,  7  = Paltamo (tulisi  olla ristiviivaus) 8 = Rovaniemi, 
9 = Puolanka.  

3-s  % ja jälkimäisessä  19.3 %.  Paltamossa on kartalle merkitty  kuusi  

metsäalue kokonaan yksityismaiden  puolella. Pohjoisempana  olevista  

pitäjistä  on Kuusamossa yksityismailla  suhteellisen  suuri osa  (n.  31 %)  

pitäjän  kuusimetsäalueista.  
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Taulukon 8 tuloksia valaisee kuva  5, joka koskee  yhdeksää kuusi  

metsäaluerikkainta pitäjää.  Vallan toinen järjestys  kysymyksessäoleville  

pitäjille  saadaan kuitenkin,  jos  vertailu  tehdään pitäjän  kuusimetsäalueiden 

ja sen kasvullisen  metsämaan välillä. Jos  viimemainittu arvioidaan  Kuola  

järvellä  59  % koko  pitäjän  maa-alasta (vert.  s.  60,67)  ja 54  % Kuusamossa 

(s.  96),  ovat kuusimetsäalueet 41 ja 36  % näin saadusta alasta. Pitäjien  

koko  maa-alasta laskettuina ovat  vastaavat luvut 24 ja 19  %. Jotakuin  

kin samaksi  eli  21 % nousee  kuusimetsien osuus  pitäjän  maa-alasta  myös  

kin Sotkamossa,  ja Ristijärvellä  on se  35% sekä Paltamossa  kokonaista  

46%. 

Jotakuinkin  samalla tavalla kuin kuusimetsien suhteellisten pinta  

alaosuuksien perusteella  järjestyvät  pitäjät  myöskin  puumääräosuuksiin  

nähden. Pienempiä  poikkeuksia  sattuu kuitenkin tässäkin,  riippuen  met  

sien vaihtelevaisuudesta. Viimeksimainittu vaihtelu käy selville  eri pitä  

jien kuusimetsien  keskimääräisestä puuvarastosta  hehtaarilla (taulu  8),  

sikäli  kuin ne vastaavat todellisia oloja.  

Kuusipuuvaraston  suuruus  Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueiden metsissä  

on  edelläolleiden; numeroiden perusteella  yhteensä  n.  45.364.000  m  
3,
 josta  

valtion osalle  tulee 83.2  %. 10 cm latvaläpimittaan  laskettuna on puu  

varasto  n. 3y.04y.000 m  3  kuorellisena  ja 31.z20.000 nf kuorettomana.  

Viimemainitusta on pienemmiksi puutavaralajeiksi  (paperipuiksi)  sopivaa  

n.  18.g28.000  rrf  eli  60.8%  ja järeämpää  arvopuuta  (s.  128) n. 12.1g2.000 

m  3  eli  39.2%.  Valtion  osuus  edellisestä  tekee 82.5  %  ja jälkimäisestä  85.3  %.  

Kuvassa  6 on esitetty  havainnollisesti tutkimusalueen kuusimetsä  

alueiden puuvarastot  ja niiden jakautuminen  valtion- ja yksityismaiden  

osalle. 

Eri vesistöalueissa  

Kuusimetsäaluekartalle merkityille  vesistöalueille  jakautuvat  tutkimus  

alueen kuusimetsäalueet ja niitä  vastaavat puuvarastot  likipitäen  seu  

raavalla tavalla (taulu  9):  



Kuva

 
6.

 
Pohjois-Suomen

 kuusimetsäalueiden puuvarastot ja niiden jakautuminen 
valtion-
 

ja

 
yksityismaiden

 
kesken.

 (Kaikki

 
luvut

 tarkoittavat kiinteää 
mittaa.)

 



135 
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Kuten kysymyksessäolevasta  kartastakin  voidaan päättää,  kuuluu 

Pohjois-Suomen  kuusimetsistä  ehdottomasti suurin osa Kemijoen  vesistö  

alueeseen. Taulukossa olevat luvut osoittavatkin, että  siinä sijaitsevien  

kuusimetsäalueiden laajuus  on n.  390.000 ha eli  n. 35  % alueiden koko  

pinta-alasta  ja  vastaava  puumäärä  n. 19.7 milj.  m  3  eli  n. 34% kuusimetsä  

alueiden koko  puuvarastosta.  Sitä  lähinnä on kuusimetsäalueiden laajuu  

teen nähden Oulujoki,  jonka  vastaaviksi  luvuiksi  on  saatu n. 160.000 ha 

ja yli  14%. Seuraavat  järjestyksessä  ovat: Tuntsajoki,  lijoki  ja  Oulanka  

joki,  joiden osalle tulee kuusimetsiä  jotakuinkin  yhtä laajat  alat eli  n. 

133.000—155.000 ha,  mikä kaikista  kuusimetsäalueista tekee n.  12-—14%. 

Kaikkien muiden vesistöalueiden osuudet ovat verrattain pieniä;  laajim  

mat kuusimetsät  ovat livalojoen  alueessa,  tehden nekin kuitenkin ainoas  

taan 4.4  % yhteisestä  alasta.  

Puuvarastojen  suuruuteen nähden muuttuu useiden edellämainittu  

jen vesistöalueiden järjestys  toiseksi. Kemijoen  jälkeen puurikkaimmaksi  

on saatu lijoki,  sen  jälkeen  Oulankajoki,  Tuntsajoki  ja Oulujoki.  

Kuta pohjoisemmaksi  vesistöalueet ulottuvat ja kuta etäämpänä  

asutuskeskuksista  niiden kuusimetsäalueet ovat,  sitä  suurempi  osa  kuusi  

metsistä  kuuluu  valtiolle. Siten omistaa  valtio kaikki  livalojoen,  Nuortti  

joen ja Tuntsajoen  kuusimetsät,  ja samaten kuuluvat  sille  myöskin  mel  

kein  kaikki  laajan  Kemijokialueen  kuusimetsäalueet. Puumäärästä tekee 

sen  osuus  siellä  95.2%.  lijoen,  Oulankajoen  ja Pistojoen  kuusimetsäalueista  

on valtiolla myöskin  ehdoton valtaosa,  vaikkakin  yksityismaiden  osuus  

käy  jo hyvinkin  tuntuvaksi. Oulujoen  alueessa  on suhde muuttunut val  

lan toiseksi:  yksityismaihin  (jotka  kuuluvat  etupäässä  yhtiöille)  kuuluu 

kuusimetsäalueista 83.3  %. 

Valtionmailla  olevista  kuusimetsäalueista on kokonaista  41.5 % Kemi  

joen vesistöalueessa ja puuvarastosta  39.0  %. Sitä  lähinnä on Tuntsajoki  

(17.9  ja 15.2%), lijoki  (12.4  ja 16.6%) ja Oulankajoki  (11.3  ja 12.4%).  

Kaikkiaan kuuluu Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueista  Pohjan  

lahden vesistöalueeseen n. 71 8.  800 ha  eli 6  4.6% sekä 

Jäämeren ja Vienanmeren vesistöalueeseen n. 

381.900 ha eli  3  4.4 %. Puumääriin nähden ovat vas  

taavat luvut n. 3 7.59  2.200 m 3 eli  6  5.2% ja 19.39 8.000 
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m  3  eli  33.6 %. Loput  eli  n. 11.400 ha (l.o%) ja n. 686.800 m 3 (1.2%) 

tulee Suomenlahden osalle. Valtiolle kuuluvista kuusimetsäalueista las  

kettuina ovat  vastaavat osuudet:  Pohjanlahden  vesistöalueessa n. 521.600 

ha eli  60.2  % ja n. 30.290.800 m  3  eli  62.9  %,  Jäämeren  ja Vienanmeren ve  

sistöalueessa n. 339.600 ha  eli  39.2%  ja n. 17.494.400 m  3  eli  36.3%  sekä 

Suomenlahden vesistöalueessa n. 4.800 ha eli 0.6% ja n. 389.800 m 3  eli  

Kuva 7. Pohjois-Suomen kuusimetsäalueiden  yhteisen puuvaraston jakautuminen; 
eri vesistöalueille ja niissä  olevien valtion- (pystyviivaus)  ja yksityismaiden  (poikki  

viivaus)  osalle. 1= Pohjanlahden alue, 2 = Kemijoen  alue, 3 = lijoen 
alue,  4 = Oulujoen alue, 5 = Torniojoen alue,  6  = Kiiminginjoen, 7  = Simojoen ja 

Kuivajoen alue, 8= Jäämeren ja Vienanmeren alue, 9 = Oulankajoen  
alue,  10 = Tuntsajoen alue, 11  = Pistojoen alue, 12 = Iivalojoen alue, 13=  Nuortti  

joen alue,  14= Suomenlahden (Vuoksen) alue.  
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0.8  %. Pohjanlahden  vesistöalueen kuusimetsäalueiden koko alasta kuu  

luu valtiolle n.  72.6%  ja puuvarastosta  80.6%,  Jäämeren  ja Vienanmeren 

88.9 ja 90.2%  sekä  Suomenlahden 42.i  ja 56.8%.  

Kuva 7 on laadittu havainnollisesti osoittamaan  tutkimusalueen kuusi  

metsien puuvarastojen  jakautumista eri vesistöalueille.  

Tutkimusalueen  kuusimetsien  esiintyminen  eri kor  

keusvyöhykkeissä  ja eri  metsätyypeillä  

Tunnettua on, että Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueet sijaitsevat  etu  

päässä  vaara-ja tunturialueissa,  verrattain korkealla  merenpinnasta.  Tämä 

käy esiin  myöskin  edellä  alueittain tehdyistä  kuvauksista  sekä erittäin  

selvästi,  jos kuusimetsäalueista laadittua karttaa verrataan tutkimus  

alueen korkeuskarttaan. Yleiskuvan saamiseksi  tässä suhteessa ovat tut  

kimusalueen kuusimetsäalueet ryhmitetyt eri korkeusvyöhykkeisiin  sen  

vallitsevan  korkeuden mukaan,  joka niillä korkeuskartan mukaan on. 

Paitsi  Maantieteellisen  Seuran kartastossa  olevaa,  mittakaavaan 1:2.000.000 

laadittua korkeuskarttaa  on tässä apuna käytetty  myöskin  Maanmittaus  

hallituksen yleiskarttalehdille  Geologisessa  Toimistossa piirrettyjä  korkeus  

käyriä.  Tulos olisi  luonnollisesti ollut  luotettavampi,  jos  kustakin  alueesta 

olisi  laskettu erikseen siitä  eri  korkeusvyöhykkeisiin  tulevat osat. Kat  

soen  kuitenkin siihen,  että  Pohjois-Suomen  korkeusmääräykset  ovat  vielä 

monin paikoin  varsin epätarkkoja  ja virheellisiäkin,  ei  tällaista työtä  ole 

katsottu ansaitsevan suorittaa. Alkuaan merkittiin  kyllä  jokaiselle  alueelle 

vallitsevan korkeuden ohella myös  pienin  ja suurin korkeus,  mutta täten 

syntynyttä  taulukkoa ei kuitenkaan ole julkaisuun  otettu. 

Erittäin  suotavaa olisi  ollut, että eri korkeusvyöhykkeille  tulevia 

pinta-aloja  vastaavat puuvarastot  olisi  myöskin  voitu määrätä. Tätä ei  

kuitenkaan ole voitu tehdä,  sillä  useiden pohjoisten  hoitoalueiden puumää  

rät ovat arvioidut vain likimääräisesti,  hoitoalueen kaikille  kuusimetsä  

alueille samaa keskikuutiota  käyttäen.  Eri  korkeuksilla olevien kuusi  

metsäalueiden puumäärien  suuruus  olisi  siten, mahdollisimman suurtakin 
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harkintaa käyttäen,-  tullut olemaan varsin epävarma.  Näin ollen koskee 

ryhmitys  vain kuusimetsäalueiden laajuutta,  siten,  että yhdistelmään  

sisältyvät  sekä  valtion- että yksityismaat.  Sitäpaitsi  ovat alueet vielä 

ryhmitetyt  leveysasteittani.  

Kysymyksessäolevat,  monessa  suhteessa mielenkiintoiset  tulokset  ovat  

taulukossa 10 (s. 140). Siitä  huomataan m. m., että  66 leveysasteen  

pohjoispuolella  sijaitsevista  kuusimetsäalueista on lähes puolet 300  m kor  

keuskäyrän  yläpuolella  ja  n.  
1
f
l  250  ja  300 m  välillä.  250  mja  sitä  ylem  

pänä on  näiden seutujen  kuusimetsäalueista siten n. 3/4.
 65  ja 66° välillä  

olevista  kuusikoista  sijaitsevat  melkein kaikki  200 ja 300 m korkeuskäy  

rien vaiheilla,  ja seuraavalla leveysastevälillä  on niiden esiintyminen  ylei  

sintä  n.  50 m alempana ja 64° eteläpuolella  150—200 m vaiheilla. Tämä  

kin osoittaa varsin selvästi,  että tyypilliset  kuusimetsät si  

jaitsevat tutkimusalueen eri  osien korkeimmilla  

vaara-  ja tunturiselänteillä. Tulokset sopivat  hyvin  yhteen  

Airaksisen havaintojen')  kanssa,  että Kuolajärven  kuusimetsät  ovat mel  

kein poikkeuksetta  300 m korkeuskäyrän  yläpuolella.  

Eri korkeusvyöhykkeisiin  jakautuvat  kuitenkin  valtion- ja yksityis  

maiden kuusimetsäalueosuudet vallan eri  tavalla. Kokonaisalasta josta  

alle  150 m  korkeudella on ainoastaan n. 1.3%, 150—200 m 15.0%, 200— 

250 m 23.5  %, 250—300 m 25.6  % ja vähintään 300 m 34.e % valtiolla 

oleva osa  jakautuu siten,  että ehdottomasti suurin  osa  (40  %)  kuusimet  

sistä  on  300  m  korkeuskäyrän  yläpuolella  ja alle  200 m  korkeudella ainoas  

taan  n. 12 %.  Suurin osa  yksityismetsistä  on sitävastoin  150 ja  250 m välillä.  

Havainnollisesti  käy  tämä seikka  esille  kuvasta  8.  

Hyvin  selvästi  ilmenee taulukosta myöskin  kuusimetsien  poh  

joinen sijaitseminen.  67 leveysasteen  pohjoispuolella  on kai  

kista  kuusikkoalueista  yli  7a> 66—67° välillä  samaten n. 
1/3,  joten  pohjoisen  

napapiirin  pohjoispuolella  voidaan niistä olettaa  olevan n. V  2. 65 ja 66 

sekä  64 ja 65 leveysasteen  välit  ovat  jotakuinkin  yhtä  kuusirikkaita;  kuusi  

metsäalueiden koko  alasta  on molemmissa n. 13%. Valtion- ja yksityis  

maiden kuusimetsäalueet jakautuvat  kuitenkin tässä  suhteessa siten,  että 

l) Esitelmä Metsätieteellisen Seuran kokouksessa  v. 1919.  
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suurin osa  valtion metsistä  sijaitsee  etäämpänä pohjoisessa,  yksityismai  

den valtaosa etelässä. Kuusamon suhteellisesti  laajat  yksityismailla  ole  

vat kuusimetsät  vaikuttavat kuitenkin sen,  että yksityismaiden  kuusimet  

sien jakautumisprosentti  on 66 ja 67 leveysasteen  välillä verrattain suuri  

{20.4  %). Erittäin  kuvaavana esiintyy  kysymyksessäoleva  ero  valtion  

ja yksityismaiden  kuusimetsien sijoituksessa  kuvassa  8.  

Kuva 8. Pohjois-Suomen kuusimetsäalueiden sekä niistä valtion- ja yksityismailla  

olevien osien jakautuminen eri korkeusvyöhykkeisiin  ja  eri leveysastevyöhykkeisiin.  
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Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueiden sijaitessa  paikkakuntien  korkeim  

milla  selänteillä kuuluu  niistä  myöskin  suurin osa  eri  vesistöalueiden v  e  

denjakajille.  Tämä ilmenee selvästi  myöskin  kuusimetsäaluekarttaa 

tarkastettaessa. Erityisesti  koskee  edellämainittu val  

tiolle kuuluvia kuusi  metsäalueita. Tämä seikka, 

yhdessä  metsien etäisen sijoituksen  kanssa  asutus  

ja liikekeskuksista,  alentaa hyvin  suuressa  mää  

rässä  valtiolle kuuluvien kuusimetsien taloudel  

lista  arvoa. Pitkät  vetomatkat ja vaikeat lauttausolot ovatkin  epäi  

lemättä olleet  tähänkin asti  suurimpana  syynä  näiden metsien säilymi  

seen runsaammilta hakkuilta.  

Hoitoalueiden metsätalouskirjojen  perusteella  saatavat tiedot  Pohjois-  

Suomen kuusimetsien esiintymisestä  eri  metsätyypeillä  eivät,  aikai  

semmin mainittujen  syiden  takia, ole täysin  luotettavia. Laajemmille  

alueille, kuten eri  tarkastuspiireille  ja tutkimusalueen kaikille  valtiolle  

kuuluville kuusimetsille  voidaan tuloksia  kuitenkin pitää kuvaavina.  

Edellisellä sivulla  oleva taulukko (11)  on tässä suhteessa valaiseva.  

Tuloksista käy  esille,  että  eri  metsätyyppiryhmistä  ovat  tuoreet kan  

gasmetsät  aivan ehdottomasti vallitsevia.  Niiden osuus  valtiolle  kuulu  

vien kuusimetsien koko  alasta  tekeekin n. 748.000  ha eli  75.1  %. Kuivan  

puoleisia  kangasmetsiä  ja soistuneita metsiä  on kumpiakin  jotakuinkin  

yhtä  paljon  eli n. 11 %,  jotavastoin  kuivien  kangasmetsien  pinta-ala  jää 

3.2%.  Taulukosta huomaa kuitenkin,  että kuusimetsäalueihin ja hajalli  

siin kuusimetsiin nähden on  tässä suhteessa tuntuva ero.  Tämä esiintyy  

ennen kaikkea  siinä,  että jälkimäisissä  on 18 % enemmän soistuneita  metsiä 

kuin edellisissä  ja muita metsätyyppiryhmiä  vähemmän. Suhteellisesti  

suuri  on vähentyminen  erittäinkin  kuivien  kangasmetsien  osuudessa.  Oi  

keastaan onkin tämä varsin luonnollista,  sillä hajalliset  kuusimetsät sijait  

sevat  etupäässä  alavammissa ja suorikkaammissa  seuduissa  kuin kuusi  

metsäalueiden metsät. Suhteellisesti  suuri  osa  kuuluukin niistä  korpimai  

hin (Ki).  

Myöskin  pohjoisempana  ja etelämpänä  sijaitsevien  kuusimetsien  metsä  

tyyppijakautuminen  vaihtelee tilaston mukaan. Kuta pohjo  ise m  
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pana olevista  metsistä  on  kysymys,  sitä  suuremman  

osan niistä muodostavat kuivat ja kuivanpuolei  

set kangasmetsät.  Suhteellisesti  suuri osa tulee näiden tyyppi  

ryhmien  osalle kuusimetsien pohjoisrajoilla,  varsinkin Inarin  (s.  36)  ja 

Tuntsan (s. 61) hoitoalueissa,  joissa  kuusimetsiä  tavataan verrattain laa  

jat alat  sellaisillakin  metsätyypeillä  kuin jäkälä-,  variksenmarja-  ja vie  

läpä puhtailla  jäkälätyypeilläkin.  Etelämpänä  olevat kuivat  ja kuivan  

puoleiset  kuusimetsät  ovat joko  vaarojen  ja tunturien lakimetsiä  taikka 

usein myöskin  enemmän väliaikaisten kultuurityyppien  metsiä.  

Yksityiskohtaisempia  tietoja  metsätyyppien  esiintymisestä  Pohjois  

suomen kuusimetsissä  on  edellä mainittu useista hoitoalueista. Luotetta  

viinmat näistä koskevat  Alakittilän  (s. 43),  Luiron (s.  54),  Sodankylän  

{s.  50), Rovaniemen (s. 78), Kemin (s.  87), Simon (s.  90),  Sotkamon 

(s.  115) ja Paltamon  (s. 118) hoitoalueita. Näitä täydentävät  vielä tämän 

tutkimuksen yhteydessä  tehdyt  linja-arvioimiset  (s.  32),  jotka koskevat  

Kuusamon,  Taivalkosken,  Pudasjärven,  Puolangan,  Suomussalmen,  Hyryn  

salmen, Ristijärven,  Sotkamon ja Rautavaaran pitäjien valtion- ja 

yksityismaiden  kuusimetsäalueita. Kuusimetsäalueiden  sisään tullei  

den arviolinjain  yhteinen  pituus on 551.378 askelta eli arviolta  n. 

331 km. Kasvullisten metsämaiden osalle tulee tästä 471.393 askelta  

eli n. 283  km.  

Arvioimisalueen laajuuden  takia ovat tulokset lasketut  myöskin  pie  

nemmille alueille erikseen. Pohjoisesta  eteläänpäin  luetellen ovat tutki  

musalueet seuraavat: 

1. Kuusamo,  Paanajärven  pohjoispuoli,  Mäntytunturin  alue y.  m. (Kar  

talla alue 130 a.)  

2.  Kuusamo,  Paanajärvi  Tavajärvi Nuorunen Tavajärvi  (130  b).  

3. Kuusamo,  Tavaniemi -  Särkiluoma Määttälänvaara. (Edellisen  

jatkoa  länteen;  yksityismaita  osaksi.)  

4. Kuusamo,  Määttälänvaara Rukatunturi (125, 126). 

5. Kuusamo,  Rukajärvi Valtavaara Turkkila (125,  123, 117). 

6.  Kuusamo, Alakitkan pohjoispuoli  (Piiloperä) Kätkytvaara  (119).  

7. Kuusamo,  Juuma Oulankajoki  (Kiutaköngäs)  (116).  

8. Kuusamo,  Meskusvaara Kurkijärven  eteläpuoli Kuikka  (128,  122). 
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9.  Posio,  Posionperä Jänisselkonen Takkinen (127  a).  

10. Taivalkoski ja Pudasjärvi,  Matalaluoma Kumpuvujenselkä   

Latvakouva Rytilä Vatisuo Jaskamovaara Pärjänjoki Korte  

järvi Loukusa (140,  150, 144). 

11. Taivalkoski,  Loukusa Jylkynvaara Iso-Rusamo Pyhitysvaara  

Siiranvaara Taivalkosken ja Kuusamon maantien risteys  (142,  143). 

12. Taivalkoski,  (Metsäkylä)  Kivelä Horsmanvaara (147).  

13. Taivalkoski ja Suomussalmi,  Kivelä Leinosenvaara (147,  164). 

14. Puolanka,  Suolijärvi Siikavaara, Nuottivaara Taltta (153).  

15. Puolanka,  Hyrynsalmi  ja Ristijärvi,  Kotilankylä  (Soikko) Lehnii  

rinne Jatkonpuro Joutsensuo Mustakumpu lsopalo Uvankylä  

(158, 165). 

16. Ristijärvi,  kirkonkylä  Saukko  vaaran  itäpää Mustonen Saukko 

Pyhäntä.  (Yksityismaita,  alueen 166 jatkoa.)  

17. Sotkamo,  Syrjälä Loukkusuo Koirajärvi Lyly  puro Sulka  

suo (172).  

18. (Valtiomo ja)  Rautavaara,  Kölkönmäki Iso-Sierajärvi  Sieravaara 

Maanselkä Matalalampi Kölkönmäki. (Tutkimusalueen  ulkopuolelle  

merkitty alue.)  

Tulokset kysymyksessäolevasta  arvioimisesta ovat taulussa 12, joka  

kuitenkin koskee ainoastaan kasvullista  metsämaata. Niitä valaisee 

myöskin  kuva 9.  

Kasvullisten metsämaiden koko alasta on arvioimisessa  saatu tuo  

reiden kangasmetsien  osalle  70.8%. Yleensä on tämä suhde verrattain  

vähän vaihteleva eri  tutkimusseuduissa. Paanajärven  pohjoispuolella  

(alue  1) on niiden osuutta  alentanut tuntuvasti lehtomaisten ja lehtomet  

sien sekä tunturityyppeihin  kuuluvien metsien runsaus.  Tässä maan  vil  

javuudesta  yleisestikin  tunnetussa alueessa on nim.  ensinmainittuja  koko  

naista 28.0  %,  mikä  luku  varsin  tuntuvasti poikkeaa  kuusimetsien keski  

luvusta,  4.3%. Verrattain paljon  (7.2%) lehtomaisia metsiä on myöskin  

Kuusamossa  Määttälänvaaran ja Rukatunturin välisessä  alueessa (alue  4),  

samaten kuin Juuman ja Oulankajoen  seuduissa (alue  7). Etelämpänä  

olevista  kuusimetsäalueista ovat viljavimpia  Suomussalmen ja  Taival  

kosken  rajaseudut  (alue  13), vaikkakin lehtomaiset tyypit  lienevät siellä  
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vähemmän viljavia  kuin useissa  paikoissa  muualla. Samaten 011  lehto  

maisia metsiä runsaasti Sotkamon kuusikkoalueiden  eteläosassakin. Tutki  

musalueiden viljavuuserot  koskevat  kuitenkin  suhteellisesti  enemmän suo  

kuin metsätyyppejä,  kuten edempänä  tullaan näkemään. 

Kuva 9. Pohjois-Suomen kuusimetsäalueiden kasvullisten maiden  metsä  

ja suotyyppien  suhteellinen esiintyminen. 

Tuoreista kangasmetsistä  on  paksusammaleisia  metsiä  luonnollisesti 

eniten;  kaikista  kasvullisista  metsämaista on niitä 61.4%  ja Ristijärven  

pohjoispuolella  olevissa  vaarakuusikoissa 65.3  %. Kaikista tuoreista  kan  

gasmetsistä  muodostaa tämä tyyppi siellä linja-arvioimistilaston  mukaan n. 

91  %. Jos  tämä luku kaikissa  Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueissa otak  



148 

sutaan keskimäärin 90  % ja yksityismaiden  kuusimetsistä  lasketaan 60'%  

tuoreisiin kangasmetsiin,  saadaan koko tutkimusalueen kuusimetsäaluei  

den  paksusammaleisten  tuoreiden kangasmetsien  ala n. 733.000 ha. Val  

tionmaiden osuus  tästä tekisi  11. 600.000 ha eli n. 82  %. Jos  tähän lisätään 

hajallaan  esiintyvien  paksusammaleisten  tuoreiden kangasmetsien  ala,  

tulee tämän tyypin  metsiä valtiolla kaikkiaan olemaan n. 675.000 ha.  

Tämän metsätyypin  yleisyys  ja suhteellisen pieni  esiintymisvaihtelu  tut  

kimusalueen eri  osissa  osoittaa  varsin selvästi,  että  paksusam  ma  

leiset tuoreet kangasmetsät  muodostavat Pohjois  

suomen kuusi  metsä alueiden ehdottoman valtaosan,  

jonka vaatimuksia silmälläpitäen  näiden metsien  käyttö  ja hoito ovat  

etupäässä  järjestettävät.  

Tuntuva muutos edellämainitun metsätyypin  esiintymisrunsaudessa  

tapahtuu  kuitenkin Ristijärven  pitäjän  eteläosasta lähtien. Sen  sijaan,  

että mustikkatyypin  metsiä ei sitä pohjoisempana  

ole tavattu ollenkaan,  on niitä Ristijärven,  Sot  

kamon ja Rautavaaran k uusikkovaaroilla verrat  

tain paljon  eli yli 20 % kasvullisen metsämaan 

koko alasta. Uutena tyyppinä esiintyy  siellä myös  käenkaali  

mustikkatyyppi.  

Paksusammaleisten metsien ohella tavataan kuusimetsäalueissa mel  

kein  aina jonkunverran  lievästi  soistuneita paksusammaleisia  metsiä  

(PHMT). Keskimäärästä eli n. 6 % poikkeaa niiden runsaus  toisinaan  

verrattain paljon. Eniten on niitä  ollut Alakitkan pohjoispuolella  (alueet  

6 ja 7),  vaikkakaan ei  kuitenkaan niin paljon  kuin runsaasti soistuneissa  

kuusimetsäalueissa,  kuten Pomokairassa Sodankylän  ja Kittilän rajoilla  

(alue  21,  37),  Vuotosjoen  latvoilla  Ylikemin ja Pohjois-Kemijärven  hoito  

alueiden rajalla  (alue  59, 78) y.  m., joissa tällaiset  maat ovat  yleisesti  tun  

nettuja  »kunttamaiden>> ja »kontomaiden» nimellä. 

Kuivanpuoleisista  metsätyypeistä  tavataan kuusimetsäalueissa  (poh  

joisimpia  kuusikoita lukuunottamatta)  ainoastaan variksenmarja-mustikka  

tyyppiä,  jota on arvioidulla osalla  tavattu n. 9%.  Luonnontilassa ole  

vissa  kuusimetsissä  on  siitä  suurin osa  vaarojen  ja tunturien kuivemmilla  

etelärinteillä, jotavastoin  pohjoisrinteet  ovat etupäässä  paksusammal  
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tyyppiä  taikka  sitä  lähellä olevia  soistuvia  metsiä. J) Kultuurivaikutusten 

kuten kulojen  ja kaskiviljelyksen  takia,  on sitä muistuttava  tyyppi (s.  20),  

varsin  yleinen  erittäinkin  kylien  läliellä. Tässä suhteessa  on kuvaava  Kuu  

samossa  esim.  Meskusvaaran Kurkijärven  eteläpuolen Kuikan  seutu 

(8)  sekä Ristijärvellä  Saukkovaaran seutu (16). Puolukkatyypillä  ei  

kuusimetsiä  ole arvioimislinjoilla  tavattu,  ja hyvin  luultavaa on, ettei  

tämä metsätyyppi  ole muuallakaan kuusimetsiä  kasvava.  Tässä  suhteessa 

ovatkin hoitoalueiden metsätalouskirjoissa  olevat kuusimetsien metsä  

tyyppiluokitukset  usein hyvin  erehdyttäviä  (vert.  s.  43,  alhaalla).  

Kuiviin  kangasmetsiin  on  kuusimetsistä  tullut mainituissa tarkemmin 

tutkituissa  seuduissa kuulumaan keskimäärin  7.7 % kaikista kasvullisista  

metsämaista. Lukuunottamatta tunturityyppejä  ja louhikoita,  joita on  

1.6%, on suurin  osa  muista kuivista  metsätyypeistä,  ennen  kaikkea  ka  

nerva-variksenmarjatyyppi,  kultuuriseuraus (vert.  s.  20). Viimemai  

nittua tavataankin etupäässä  entisillä  halmeviljelysalueilla  (10, 11, 13, 

14, 17). 

Kasvullisista  metsämaista on kuusimetsäalueissa  soita suhteellisesti  

vähän eli n. 8%. Ne kuuluvat korpiin,  joista  vallitsevana on  muurain  

korpi. Jos Ristijärven  eteläpuolella  olevat kuusimetsät jätetään  laskel  

masta pois,  tekevät ne kaikista  korvista  42 %, lehtokorpien  ollessa  sen  

jälkeen  runsaimmin edustettuina (24  %). Niinhyvin  kangas-  kuin  korte  

korpia  on saatu  jotakuinkin  yhtä  paljon  eli n. 16—17 %. 

Alueittain ja osittain  hoitoalueittainkin tehdyistä  kuusimetsien ku  

vauksista  on jo käynyt  esille,  että tyypillisten  kuusimetsäalueiden s  u o  

rikkaus  on  verrattain pieni. Useimmissa  tapauksissa  ovat vaara-  ja 

tunturialueiden ainoat suot tavallisesti  suhteellisen kapeita  rinnesoita,  

jotka rinteiden alla voivat  yhtyä vähän laajempiin  tasankosoihin. Ala  

vissa kuusimetsissä,  erittäinkin n.  k.  rääseiköissä  (kuten  Pomokairassa,  

Seurujokivarressa  Kittilässä,  Mustaselän  seuduissa Rovaniemellä,  Ranuan 

ja Yli-Simon hoitoalueiden kuusikkoseuduissa,  monin paikoin  Muurolan 

hoitoalueessa y.  m.) voi soiden osuus  sitävastoin  nousta 50 ä 60  %.  

*)  Kuusimetsien ja eri  metsätyyppien esiintymisestä  tunturien  ja vaarojen eri  

puoleisilla rinteillä on tarkempia tietoja tekijän tutkimuksessa: Pohjois-Suomen 
kuusimetsien synty,  kehitys  ja hoito. Metsätieteellisen koelaitoksen Julkaisuja, 4. 
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Suurimmassa  osassa linja-arvioimisella  tutkittua aluetta on edellä  

mainittujen  kasvulliseen metsämaahan luettujen  korpityyppien  ohella 

erotettu myöskin  muut suotyypit.  Näissä kuusimetsäalueissa on siten 

voitu määrätä myöskin  kuivien  maiden ja soiden välinen esiintymissuhde.  

Kysymyksessäolevalla  matkalla, jonka pituus oli 496.071 askelta,  oli kas  

vullisiin  maihin kuuluvia korpia  7.6  % ja metsättömiä taikka  hyvin  kitu  

vaa  metsää kasvavia  suotyyppejä  ainoastaan 16.i %,  joten kangasmetsä  

tyyppien osalle  jää  76.3%.  Kuten taulusta 13 nähdään, vaihtelee inet  
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sättömien ja aivan  kehnometsäisten soiden määrä arvioimisalueenkin eri  

kuusimetsissä  huomattavasti. Suhteellisesti eniten (n.  36  %) on niitä Po  

sion Jänisselkosessa  (9), Taivalkosken ja Pudasjärven  rajaseutujen  kuusi  

koissa, Rautavaarassa  (18),  Sotkamossa (17)  y.  m. Huomattavaa kui  

tenkin on, että  suurin osa näiden alueiden tutkimuslinjoille  sattuneista 

soista  on alueiden reunoilla olevia laajempia  tasankosoita. Hyvin  vähä  

soisia  ovat  alueet I—4 ja 13, joista erittäinkin  viimemainittu  edustaa sel  

laista  tapausta,  jolloin  soiden niukkuus ei  riipu alueen vaaraisuudesta. 

Suurimman osan  eli  n. 61 % tutkittujen  kuusimetsäalueiden metsät  

tömistä soista  muodostavat jängät  ja  nevat. Niiden jälkeen  seuraavat 

rämeet,  n. 26 % ja korvet  n. 10 %. Parempi käsitys  soiden vilja  

vuudesta ja käyttökelpoisuudesta  saadaan kuitenkin,  jos ne  jaetaan  

rahkasammalsoihin,  jänkiin  ja lettoihin. Arvolleen ovat nim. jängät  

ensinmainittujen  ja lettojen  välillä. Rahkasammalsoita  on kaikilla  

tutkimuslinjoilla  yhteensä 36.25,  jänkäsoita 46.70 ja lettosoita 14.35 %.  

Erittäinkin  lettojen  runsaus  vaihtelee eri kuusimetsäalueissa tun  

tuvasti. Sellaisissa tunnetuissa kalkkiseuduissa  kuin alueet I—4 ovat,  

muodostavat nämä suot valtaosan,  jotavastoin  ne karuimmista kuusi  

metsäalueista puuttuvat  kokonaan. Suhteellisen paljon  on niitä myöskin  

Taivalkosken-Pudasjärven  kuusimetsäalueissa (10),  samaten kuin  Palja  

kan ja Saukkovaaran  rinteilläkin  (15, 16). Tulokset osoittavat,  että  

kuusimetsäalueiden  suot, erittäinkin rinnesuot,  

ovat useissa  tapauksissa  hyvin  viljavia,  eroten siten 

läheisten mäntymetsäalueiden  soista varsin tuntuvasti.  

Erilaisten ± metsättömien suotyyppien  esiintymisrunsaus  kaikilla  

arvioimislinjoilla  on seuraava:  

Maaduntanevoja 0.89 % 

— »  — lettoja  1.31 » 

Suursarajänkiä  7.62 » 

— » — jänkälettoja  0.09 » 

Molinia-  jänkiä  10.32 » 

—» — jänkälettoja  8.18 » 

Scirpus  caespitosus  jänkiä  17.05 » 

— » — jänkälettoja  1.85 » 
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t Yleisin lettosuo kuusimetsäalueissa on siis  Molinia-jänkäletto,  jota 

on keskimäärin 8.18%. 

Kuva 10 valaisee  suotyyppien  suhteellista esiintymistä  linja-arvioi  

misen mukaan. 

Jotta voitaisiin verrata varsinaisten kuusimetsäalueiden metsä- ja 

suotyyppejä  niitä  ympäröivien männikköalueiden sekä rajaseutujen  kuusi  

mäntymetsäalueiden  metsä- ja suotyyppeihin,  on  linja-arvioimista  usein 

jatkettu  myöskin  kuusimetsäalueiden ulkopuolelle.  M.  m. seuraavat  tulok  

set ovat tässä suhteessa kuvaavia:  

1. Tutkimusalueen 8 länsilaidalta jatketulla arvioimislinjalla, josta n. 

5.000 askelta kulki  kasvullisella maalla männyn  ja kuusen muodostamassa 

sekametsäalueessa ja n. 7.000 askelta mäntymetsäalueessa,  saatiin edellisessä 

CT 15.5,  EMT 24.8  ja  HMT 59.7 %  ja  jälkimäisessä  CCIT  62.2 ja  VT  37.8 %.  Näitä 

lukuja  voidaan verrata taulukossa 12 oleviin (tutkimusalue  8). 

Eriophorum  vaginatum  jänkälettoja  0.74 % 

Lyhytkortisia  sarajänkiä  3.T9 » 

— » — sarajänkälettoja  0.13 » 

Rimpi-jännejänkiä  3.44 » 

— » — jänkälettoja  0.38 » 

Betula nana  jänkiä  4.48 » 

Rahkanevoja  1 .08 » 

Hypnum trichoides lettoja  0.07 » 

iMustikkarämeitä  0.98 » 

Isovarpuisia  Ledum-rämeitä  6.77 »> 

—» — Betula  nana —» — 8.21 » 

Catorrö-rahkarämeitä  1.67 » 

Varsinaisia —» — 4.83 » 

Jänkä-rahkarämeitä  2.63 » 

—» — lettorämeitä 0.58 » 

Niittyvillakorpia  0.20 » 

Pajuviitakorpia  0.13 ») 

Nevakorpia  8.86 

Letto —» — 1.02 » 



153 

2.  Tutkimusalueen 5 pohjoispuolelle  jatketusta,  mäntymetsäalueessa  kul  

kevasta n. 5.000 askeleen pituisesta  arvioimislinjasta  oli CIET 45.0 %,  CCIT 

Kuva 10. Pohjois-Suomen kuusimetsäalueiden  metsättömien soiden  

suhteellinen  jakautuminen. 

3. Tutkimusalueen 11 eteläpuolella olevalta Huovisenjärveltä  Taivalkos  

ken kirkonkylän  ja Kuusamon maantien risteykseen  jatkettu,  etupäässä  män  

nyn ja kuusen sekaisia metsiä kulkenut n. 12.000 askelta pitkä arvioimislinja  
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jakautui  kasvullisella maalla siten,  että siitä  CCIT osalle tuli 57.8%,  EMT 19.3,  

HMT 19.9,  PHMT 1.4, kortekorpien  0.5,  lehtokorpien  O.s  ja  kangaskorpien  0.6  %.  

4. Posion pitäjässä  Takkisesta  Riavaaralle ja Miekkavaaralle tehdyllä  

tutkimusmatkalla,  jonka  pituus oli n. 16.000 askelta,  oli etupäässä  sekametsää 

kasvavasta  kasvullisesta metsämaasta: EMT 60.0 %,  HMT 21.4%,  PHMT 7.8, 

kortekorpia  0.7,  kangaskorpia  7.4 ja muurainkorpia  2.7%.  Metsättömät suot,  

joiden  osuus  koko  matkasta oli 28.7%,  jakautuivat  eri tyyppeihin  seuraavalla 

tavalla: Molinia-jänkiä  2.8 %, Scirpus  caespitosus-jänkiä  7.3, rimpi-jännejänkiä  

18.4, Ledum-rämeitä 52.3, Calluna-rämeitä 5.0, Betula nana- rämeitä 6.3, varsi  

naisia rahkarämeitä 5.3 ja puronvarsiniittyjä  2.6%.  

Tehdyt havainnot osoittavat,  että mäntymetsäalueissa  

ovat vallan toiset metsätyypit  vallitsevia kuin 

kuusim  e  t  s  ä  a 1  u  eis s  a,  ja että jos näiden alueiden rajaseuduissa  

tavataan molempia  puulajeja  sekä puhtaina  että sekametsinä,  ovat  niissä  

myöskin  eri  puulajialueiden  tyypit  runsaasti edustettuina. Sama seikka  

koskee useissa tapauksissa  myöskin  suotyyppejä,  taikka ainakin niiden 

suhteellista esiintymisrunsautta.  

Tutkimusalueen  kuusimetsien  laatu  

Yksityiskohtaisemmin  on Pohjois-Suomen  kuusimetsien  laadusta tehty  

selkoa edelläolleessa kuusimetsäalueittain ja hoitoalueittani laaditussa 

selostuksessa.  Siitä  käy  pääpiirteissä  selville  myöskin  metsien pohjoisem  

man ja eteläisemmän sijoituksen  ja eri korkeusasteiden vaikutus metsiin. 

Tehtyjen  tilasto- ja arvioimistulosten  yhdistelmistä  saadaan näiden lisäksi  

arvokkaita  tietoja  tämän kysymyksen  selvittämiseen.  

Metsikkölajit  

Tutkimusalueen valtionmailla sijaitsevien  kuusimetsien  pinta-alojen  

ja puuvarastojen  jakautuminen  kysymyksessäolleisiin  nietsikkölajeihin  *),  

*)  Pohjoisimmissa kuusimetsissä ei useinkaan voida  puhua metsikkö-  vaan 
metsälajeista.  
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puhtaisiin,  männynsekaisiin  ja koivunsekaisiin  kuusimetsiin,  selviää  tau  

lussa 14 olevasta,  tarkastuspiirittäin  laaditusta yhdistelmästä.  

Yleisin metsikkölaji  on näissä metsissä,  saatujen  tulosten,  mukaan,  

männynsekainen  kuusimetsä,  jota kaikkien  valtion kuusimetsien pinta  

alasta on n. 57  %. Kuten aikaisemmin on mainittu (s.  27),  on tästä  kui  

tenkin verrattain suuri  osa  sellaisia  metsiä,  joissa  männyllä  ei  voida katsoa  

olevan ainakaan suurempaa metsänhoidollista merkitystä.  Puhtaita  kuusi  

metsiä on saatu  kaikkiaan 36.5%  ja koivunsekaisia  kuusimetsiä  6.9  %.  

Hehtaareissa arvioiden on  männynsekaisten  kuusimetsien hallussa Pohjois  

suomessa n. 564.000 ha kasvullista  metsämaata,  puhtaiden  kuusimetsien  

n. 363.000 ja koivunsekaisten  n. 68.000 ha. Varsin vähäiset eivät myös  

kään ole  niitä vastaavat  puuvarastot:  n. 33 milj.,  21  milj.  ja 3 milj.  m  3  

kiinteää mittaa puuta.  

Mitä puhtaiden  ja männynsekaisten  kuusimetsien keskikuutiomääriin  

tulee,  poikkeavat  ne  toisistaan hyvin  vähän niinhyvin  valtionmaiden koko  

alueella  kuin eri  tarkastuspiireissäkin.  Edellisen keskimääräinen puu  

varasto on nim.  n. 57  m 3,  jälkimäisen  59 m 3,  koivunsekaisten  kuusimet  

sien jäädessä  paljon  vähäpuisemmiksi  eli  keskimäärin  n. 43 m 
3.
 

Varsin  tuntuva ero  on  metsikkölajijakautumiseen  nähden olemassa 

alueittain ja hajallaan  esiintyvissä  kuusimetsissä.  Viimemainituista kuu  

luu nim. suhteellisesti paljon  enemmän männynsekaisiin  kuusimetsiin  

kuin edellisistä  (73.2%  resp.  54.i%),  joten puhtaiden  kuusimetsien osuus  

jää verrattain pieneksi  (21.3%).  Tällainen eroavaisuus esiintyy  kaikkien  

tarkastuspiirien  metsissä. 

Laadituista yhdistelmistä  saadaan tietoja  myöskin  eri  metsätyyppi  

ryhmien  metsikkölajeista.  Taulukko 15, joka  koskee  kaikkia  valtiolle 

kuuluvia kuusimetsiä siis  niinhyvin  kuusimetsäalueita kuin hajallaan  

olevia kuusimetsiä sisältää  pääasialliset  tulokset tästä.  

Kaikkia  valtionmetsiä koskevista  tuloksista  käy  esille,  että  suhteel  

lisesti eniten puhtaita  kuusimetsiä  (luokka  I) ja vähin männynsekaisia  

(III)  on, kuten odottaa sopii,  soistuneissa  metsissä. Näiden ja tuoreiden 

kangasmetsien  välillä ei kuitenkaan ole kovin  suurta eroa, jotavastoin  

kuivanpuoleisista  kangasmetsistä  on puhtaita  kuusimetsiä ainoastaan 

n. 21 % ja männynsekaisia  sitävastoin  75%.  Kuivia  kangasmetsiä  kos  
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keva  tulos,  jonka  mukaan niistä  olisi  luokkaan 1 kuuluvia yli 30  %,  johtu  

nee osittain tähän metsätyyppiryhmään  kuuluvien metsien vähyydestä  

ja siitä, että  fakimetsät,  jotka  varsinkin kuusimetsäalueissa usein voivat  

olla puhtaitakin  kuusimetsiä,  ovat luetut tähän ryhmään. 

Suurempia  poikkeuksia  edellämainitusta metsikkölajijakautumisesta  

eri metsätyyppiryhmissä  ei  eri  tarkastuspiireissä  ole. Suhteellisesti  suu  

rimmat  ovat  poikkeukset  keskiarvoista  Oulujärven  tarkastuspiirin  soistu  

neissa ja kuivanpuoleisissa  metsissä  sekä  kuivissa  kangasmetsissä  yleen  

säkin. Suurimmaksi osaksi  riippuu  tämä käytetyn  aineiston puutteelli  

suuksista.  Tuloksia ei  tässä suhteessa voidakaan pitää  täysin  luotettavina.  

Koivunsekaisia kuusimetsiä  on suhteellisesti  eniten (12.6 %)  kuivista  

kangasmetsistä,  mikä seikka pääasiassa  johtunee koivunsekaisten tun  

turi-  ja kulometsien yleisyydestä  tässä tyyppiryhmässä.  Verrattain suuren 

osan  (n. 10%) muodostavat ne  myöskin  soistuneista  metsistä.  

Useimmissa aikaisemmin mainituissa,  Kuusamon ja Rautavaaran 

pitäjien välillä sijaitsevissa  alueissa,  on linja-arvioimisen  yhteydessä  tut  

kittu myöskin  metsikkölajien  suhteellista jakautumista. Kuten  tutkimus  

menettelyjä  selostettaessa on  mainittu (s. 29),  on tässä yhteydessä  ero  

tettu 8 eri  metsikkölajia.  Tulokset ovat  taulussa 16 sekä kuvassa  11. 

Arvioimislinjan  koko pituudella,  joka on n. 416.000 askelta, on siis  

puhtaita  tai  vain nimeksi  koivua  ja mäntyä sisältäviä  kuusimetsiä  n.  40 %.  

Kun  tässä arvioimisessa  ja hoitoalueiden talouskirjojen  perusteella  metsiä  

luokiteltaessa käytetyt  luokat I eivät  kuitenkaan täysin  vastaa toisiaan,  

ei  tätä tulosta  voida  sellaisenaan verrata viimemainitulla tavalla saatuihin 

prosenttilukuihin.  Tällaista vertailua varten on nimittäin luokasta II  a  

siirrettävä suurin  osa  (n.  2/
3
) luokkaan I,  jolloin  n.  s. puhtaita  kuusimetsiä  

tulee olemaan linja-arvioimisella  tutkituissa  metsissä  n. 58%  eli tuntu  

vasti  enemmän kuin mitä aikaisemmin  mainitut tulokset osoittivat.  Toi  

nen ero tulosten välillä on siinä, että  n. k.  koivunsekaisia  kuusimetsiä  on 

suhteellisesti  enemmän eli  n. ig % ja männynsekaisia,  edellisistä  seuraten,  

tuntuvasti  vähemmän eli ainoastaan n. 23%. Etsittäessä  syytä  saatuun  

eroavaisuuteen on otettava huomioon se, että suhteellisesti  suuri osa niistä 

kuusimetsistä,  joita arvioimislinja  koskee,  ei  ole  luonnonmetsiä ja sellaisia, 

jotka  vastaisivat  Pohjois-Suomen  keskimääräisiä  kuusikoita.  Kaskeamisen 
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ja  kulojen  takia on metsissä  runsaammin  koivua  kuin  niiltä  säilyneissä.  

Tämä huomataan erittäinkin  alueista 2 ja 12—17. Muutamissa seuduissa 

ovat koivunsekaiset  metsät melkein kaikkien  entisten  puhtaiden  kuusi  

koiden tilalla  (12  ja  13). Kun männyn  suhteellinen esiintyminen  samojen  

kultuuriseurausten kautta useimmiten lisääntyy,  ei arvioimisessa  saatua 

männynsekaisten  kuusimetsien  osuutta  voida  pitää  ainakaan liian pie  

nenä. Tämän nojalla  johdutaan  siihen tulokseen,  että  männynsekaisia  

kuusimetsiä  on Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueissa  tuntuvasti  vähemmän 

M H  Metsistä kuuluu  %  seuraaviin metsikkölajeihin  ja aukkoihin 

Pitäjä 
CV ZL 
ro Tr 

3 3 
3 E 

ö f . 1 II a II b 111 a III b III c III d  IV 
auk- 

koihin  

Kuusamo 
....

 1 32.8 12.8  23.2 l.i  3.»  5.o  11.4 —  9.8 

— i) — 2  20.5 46.» 10.7  2.3 1.2 4.6 3.8  2.7 7.3 

— » — 3 48.o 25.»  10.6  8.2 6.8 0.5 — — — 

— » — 4 76.5  17.8  1.3 1.6  2.o — 0.8  — — 

— » — 5 59.7 1.4 — 6.7 2.o  10.9 17.7  1.6 — 

— » — 6 52.4 27.4  7.8 8.» 1.3 — 
1 .6 0.6 — 

Posio   9  27.5  21.4 5.3 26.6 0.9 13.5 1-6 3.2  — 

Taivalkoski  | 

Pudasjärvi j 
10 52.2 20.1  3.2 16.5 3.0  1.9 0.9 2.2  —  

Taivalkoski 
..
 11 65.8 20.2 8.2 l.i  2.i 2.6 — — 

— » — 12 4., 14.2  48.1  12.i 8.4 13.i — — — 

Taivalkoski  

Suomussalmi j 
13 2.8 45.5  14.o  21.6 5.4 5.6 3.7  1.4  , — 

Puolanka  
....

 14 33.5 34.4  9.2 4.2 1.7 13.7 2.i 1.2 — 

Puolanka > 

Hyrynsalmi  v 15 38.4 37.2  10.2 11.5  — 1.8 — 0.9  — 

Ristijärvi ' 

Ristijärvi  ....  16 14.8  39.2  3.3 37.5  1.1  — —  4,i 

Sotkamo  
....

 17 26.8 31.3  16.7  4.6 1.5 8.4 6.5  4.2 

Rautavaara  
..
 18 40.6 31.5 — 12.5 4.i 5.3 6.o  -  

Keskimäärin  40.., 26.8  10.0 10.1 2.5 4.4 3.o 1, 1, 
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kuin mitä  metsätalouskirjojen  perusteella  saadut tulokset  osoittavat Tästä 

seuraa, että jotakuinkin  puhtaat ja koivu  nsekaiset 

kuusimetsät ovat Pohjois-Suomen  kuusimetsäalu  

Kuva 11. Pohjois-Suomen kuusimetsäalueiden  metsien  suhteellinen  jakautuminen eri  

metsikkölajeihin. I = puhtaat kuusimetsät,  II a = heikosti  koivunsekaiset kuusi  

metsät, II b = runsaasti  koivunsekaiset kuusimetsät,  III a  = heikosti  männynsekaiset  

kuusimetsät,  III b  = männyn-ja koivunsekaiset  kuusimetsät,  III c  = keskinkertaisesti  
männynsekaiset kuusimetsät,  III d = runsaasti männynsekaiset kuusimetsät,  IV = 

metsät,  joissa mänty on vallitseva,  A  = aukkoja.  

1) Useissa  metsätalouskirjoissa  on männyn esiintymistä  kuusimetsissä  korostettu  
liian paljon. Tästä syystä  on männynsekaisiin  kuusimetsiin tullut näihin tietoihin 

perustuvassa  tilastossa  luetuksi  myöskin  sellaisia  metsiä, joissa mäntyä ei  nähtävästi 

ole  10:kään %.  
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11 

eissa ehdottomasti vallitsevia  ja että mäntymetsien  mah  

dolliseen hankkimiseen kuusimetsäalueille on pääasiassa  vain yksi  keino,  

metsänviljelys.  

Metsikkö muodot 

Kun Pohjois-Suomen  kuusimetsien metsikkömuodoista tehdään yksi  

tyiskohtaisemmin  selkoa  toisissa  tutkimuksissa  (vert.  s.  29),  viitataan tässä  

niihin. Yleensä tavataan ± tasaikäisiä metsikkömuotoja  suhteellisesti 

eniten sellaisissa kuusikkoalueissa,  joissa  kuloilla  ja  kaskiviljelyksellä  on  ollut 

suurempi  merkitys.  Vanhoista,  satoja  vuosia luonnontilassa olleista met  

sistä  on sitävastoin  suurin osa eri-ikäisiä.  Tosin voi näissä metsien eri  

ikäisyys  toisinaan olla enemmän näennäinen,  sen takia,  että jotakuinkin  

samaan  aikaan syntyneistä  puista  toiset voivat edustaa vallan eri kehi  

tysastetta  kuin  toiset ! ), mutta ainakin kasvullisen lisääntymisen  kautta  

tulee metsiin nuorempiakin  ikäluokkia.  

Vaikkakaan toimitetussa linja-arvioimisessa  ei ole metsiä erikseen  

ryhmitetty  metsikkömuodon mukaan,  voidaan kuitenkin edellämainitun 

metsien keski-ikäjakautumisen  nojalla  tehdä johtopäätöksiä  arvioimisaluei  

den metsikkömuodoistakin.  Tulokset arvioimisesta  ovat taulussa 17. Sii  

hen nähden, että kysymyksessäolevien  kuusimetsien iän  määrääminen 

on  hyvin epävarmaa  nuorimmissakin metsissä,  on ikäluokitus  tehty  vain 

50-vuotiskausille,  siten että nuorimman luokan välirajat  ovat etäämpänä  

toisistaan kuin muiden. 

Suhteellisesti  eniten on vanhoja  (etupäässä  eri-ikäisiä)  luonnonmetsiä 

Kuusamossa m.  m. Määttälänvaaran ja Rukatunturin välillä (tutkimus  

alue 4),  Valtavaaran seuduissa (5)  ja Alakitkan pohjoispuolisilla  kuusi  

vaaroilla (6)  sekä Posiossa  Jänisselkosessa  (9),  Taivalkosken  ja Pudasjärven  

kuusimetsissä  (10)  ja Pyhitysvaaran  jakson  laajoissa  kuusikoissa  (11).  Ete  

lämpänä ovat  vanhimmat metsät eniten säilyneitä  Rautavaaran pitäjän  

Maanselällä (18).  Suhteellisesti  runsaimmin on ± tasaikäisiä  kulo-  ja  kaski  

l )  Tekijän tutkimus: Kuusen iän määräämisestä ja kuusen  myöhäisjuurista.  
Edell.  main. 
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Taulu 17. 

metsiä Taivalkosken pitäjän  eteläosissa  ja Suomussalmen pohjoisrajoilla  

(12  ja  13) sekä Saukkovaaran seuduissa Ristijärvellä  (16).  Verrattain pal  

jon on niitä myöskin  Paljakkavaaralla  (15)  sekä Sotkamon ja Rautavaa  

ran  kuusikoissa.  Tavallista  nuorempia  ovat  metsät  myöskin  Kuusamossa 

Tavajärven  ja Meskusvaaran tienoilla (3)  sekä erittäinkin  Paanajärven  

pohjoispuolella  (1). 

Edelläolevat tulokset, joiden  keskiarvot  ovat esitettyinä  kuvassa 12, 

sopivat  verrattain  hyvin  yhteen eri  hoitoalueista saatujen  ikäluokkajakau  

tumistulosten kanssa. Molemmat nim. osoittavat,  että Poh jo i s-S  uo  

w H 
Metsistä kuuluu  % aukkoihin  

Pitäjä 

E C 

n £  
ja seuraaviin ikäluokkiin  (v.)  

3 C  

ö <f 

Auk- 

koja  
±  50 ±  100 ± 150 

±200 

ja yli  

Kuusamo 
....

 1 9.8 23.8 16.2 25.i 25.i 

— » — 2 7.3 4.5 35. 9 29.e 22.7 

— » — 3  — 6.8 ' 39.9 48.8 4.5 

— i) — 4 — 0.4 18.8 25.i 55., 

— » — 5 — — 20.7 23.i 56.2 

—•  i> — 6 
— 

1 .4 16.4 23.3 58.9 

Posio   9 — 0.4 9.7 29.o 60.9 

Taivalkoski  | 

Pudasjärvi / 
10 

— 3.3 21.5 30.8 44.4 

Taivalkoski .  . 11 
— 4.7 19.9 10.8 64.6 

Taivalkoski  . . 12 — ' s
 72.9 22. 9 4.2 

Taivalkoski (  

Suomussalmi 1  
13 — 11.0 56.5 29.7 2.8 

Puolanka 
....

 14 16.2 31.7 48.i 4.o 

Puolanka i 

Hyrynsalmi i 15 
— 4.o 49.3 31.8 14.9 

Ristijärvi ' 

Ristijärvi  .... 16 4.i 7.8 81.6 6.5 — 

Sotkamo 
....

 17 — 8.3 CO M 26.7 30.8 

Rautavaara 
..

 18 —  — 34.9 29.i 36.» 

Keskimäärin 1.7 6.x  31.3 27.4 33.5 
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men valtiolle kuuluvien kuusimetsien ikäluokka  

jakautuminen  on  epänormaalinen  siinä suhteessa,  

että nuoria metsiä joko  puuttuu  kokonaan taikka 

on niitä ainoastaan hyvin  vähän. Näin on asianlaita sitä 

Kuva 12. Pohjois-Suomen kuusimetsäalueiden pinta-alan jakautuminen 
aukkoihin  ja metsän  eri ikäluokkiin. 

enemmän,  kuta  täydellisemmin  metsät ovat säilyneet  luonnontilassa. 

Yksityismaiden  kuusimetsät sitävastoin ovat suhteellisesti nuorempia.  

Tämä koskee erittäinkin Pohjois-Suomen  eteläisiä  kuusimetsiä,  joissa  

kaskiviljelyksen,  tervaspuiden  hakkuun y.  m. syiden  takia nuoria ja var  

sinkin keski-ikäisiä  metsiä on suhteellisen paljon.  





Vorkommen,  Umfang und Holzvorräte  der  Fichten  
wälder in Nord-Finnland.  

Referat.  

Die  Fichtenwalder  Nord-Finnlands  sind  in  letzter  Zeit Oegenstand speziellerer  

Aufmerksamkeit geworden. Zum  grössten Teil  liegt  dies daran, dass  sich  die  Absatz  
verhältnisse  fiir  Holzwaren  in  dem Masse  gebessert haben, dass auch  in  diesen  Wäl  

dern  in  grösserem Umfang Aushiebe eingelegt vverden  konnten. Unter  diesen Um  

ständen  ist auch  die  Kenntnis des  Vorkommens,  der  Ausdehnung und  der Holzvorräte 

der nordfinnischen Fichtenwalder  schon  allein aus wirtschaftlichen Oriinden  von Wich  

tigkeit. Oanz natiirlich weisen nämlich die Absatz-  und  Preisverhältnisse  der Holz  

waren in  einem so umfangreichen Gebiet sehr  grosse Schwankungen auf. Liegt  doch 

ein  Teil  der  Wälder  nach Östen,  an  den  in  das  Weisse  Meer und  das  Nördliche  Eismeer  

ausfliessenden Wassersystemen, ein  anderer hinwieder nach  Westen  und  Sliden, an 

den  mit  dem Bottnischen und  dem Finnischen  Busen  in Verbindung stehenden  Ge  

wässern. Ausserdem ist die  Entfernung der Walder  von Triftstrassen verschieden.  

Ausser  von diesen  Umständen  sind  die Absatz-  und  Preisverhältnisse der Holzwaren  

von der  Grösse  und  Qualität der  Holzmasse  abhängig, die aus  den  einzelnen  Gegenden 

gewonnen wird. Je grosser und  wertvoller sie ist, desto niedriger sind  im  Verhältnis 
die  Beschaffungskosten und  desto höher  die  Nettopreise der  Waldprodukte. 

Auch  der  dauernde  Ertrag der Wälder  beruht  auf  ihrer  Lage, zumal  in  Nord-  

Finnland, wo die Naturverhältnisse  relativ wechselnd  sind.  Dort  befinden sich nämlich  

die  polare Grenze der  Fichtenwalder  und  weiter  nach  Siiden  verschiedene  Fjeldgrenzen. 

Ausser  in der  Nähe  dieser Grenzen ist das Wachstum der Walder  auch auf mehreren  

schlechten Waldtypen  schlecht. Die  Fichte  kommt nämlich  manchenorts  waldbil  
dend  auf solchen  Waldtypen vor, wo sie  weiter  siidlich  iiberhaupt kaum  anzutreffen  
ist,  oder  auf solchen  Typen, die  weiter im  Siiden  ganz  fehlen.  Ausser  unter diesen  un  

giinstigen Bedingungen begegnet man Fichtenwäldern  auch  an  giinstigen  Standorten, 

wo der Ertrag der Wälder  ein  verhältnismässig hoher  ist. 

Wie  die  Lage der Wälder  fur ihren  Ertrag  bestimmend  ist,  hängen davon  auch  

ihre  Bewirtschaftungsmoglichkeiten und -methoden  ab. Intensiv sind nur giinstig 

liegende  Wälder  zu bewirtschaften,  wogegen man in der Bewirtschaftung  weiter  ablie  

gender nur  kleinere  Kapitalien investieren  kann.  

Aus  dem Gesagten folgt auch, dass  man durch die Klarstellung des  Vorkommens 

und Umfangs der nordfinnischen Walder wichtige Aufschliisse  iiber  die  Biologie der  

Fichte  und  Fichtenwalder gewinnt. 
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Ober das Untersuchungsgebiet ist zu bemerken, dass  es  den  ganzen  Regierungs  

bezirk (Län)  Oulu  oder  Uleäborg umfasst,  doch ausgenommen  Mittel-Österbotten, 

d. h. das  siidlich von Oulu  (Uleäborg) gelegene Kustengebiet. So  ist  das  Areal des  Un  

tersuchungsgebiets  ca. 14.3 Millionen ha  oder  ca.  43  % von der  ganzen  Landfläche Finn  
lands. Lässt  man bei der  Berechnung den Teil  Lapplands unberiicksichtigt,  wo die  
Fichte  keine Walder  mehr bildet, so ergibt  sich  als  Areal  ca. 11. 7  Millionen ha, wovon 

ca. 7.9 Millionen  ha  oder  67.3 % dem  Staat und  der  Rest  Privaten gehören. Produk  
tiver Waldboden sind von dem ersteren ca. 4.0 Millionen  ha und  von dem  letzteren 

ca.  2.1 Millionen  ha.  

Die  Untersuchungsmethode.  

Einen  wichtigen Ausgangspunkt der  Untersuchung stellen die  Revisionsurkun  

den  der  Staatsreviere in  Nord-Finnland dar. Im  Zusammenhang mit  den  in den letzten 

Zeiten  ausgefiihrten  Forstrevisionen sind  nämlich  auch  die  Staatsforsten eingehender 

beschrieben  worden.  Abgesehen davon, dass möglichst  genaue Forstkarten iiber  die  
selben  ausgearbeitet worden sind, sind  iiber  die auf der Karte verzeichneten Walder  

und  oft auch  iiber  die  Bestände  Erläuterungen gegeben, in denen auf  die Beschaffen  
heit  des  Bodens  und  des  Waldes, seine  Ausdehnung und  seine Holzmassen  eingegangen 

wird.  Durch  Ergänzung der  so erhaltenen  Angaben mit  den  eigenen Forschungsergeb  

nissen  des  Verfassers  und durch  Ausftihrung von Linientaxierungen ist das  Material 

gewonnen  worden, auf  das  sich die  Untersuchungsresultate basieren. 
Das  aus den Revisionsurkundenen erhaltene  Material  ist nicht in  alien  Hinsichten 

homogen gewesen. Dies  gilt  besonders  von den  Waldtypen, iiber  die erst in  den  nach  

1914  ausgefiihrten Revisionen griindlichere Angaben vorliegen. Vorher  ist die  Boni  

tierung des  Bodens relativ  allgemein angegeben worden.  Aus  diesem  Grund war  es  

denn  auch  unmöglich nach  denselben  detaillierte  Waldtypenkombinationen aufzustel  

len, weshalb  in  der  nach  den Revisionsurkunden ausgearbeiteten Statistik nur  kollek  

tive  Waldtypengruppen angewendet werden  konnten:  trockne Heidewälder, ziemlich  

trockne Wälder,  frische Wälder  und  versumpfte Wälder.  In den  Untersuchungen des  

Verfassers  ist dagegen die 1917 von Cajander aufgestellte Waldtypeneinteilung  

befolgt worden.  Die  Waldtypen,  die  bei den Fichtenwäldern  Nord-Finnlands oder in  
ihrer Nähe  in Betracht  kommen, sind die folgenden: 

Von den Hainwaldern oder hainartigen Waldern: 

der Mulgedium alpinum- (MgT, S. 19)  sowie der  Geranium- und  Dryopteris-Typus  

(GT und  DT,  S. 15). 

Von den frischen Wäldern:  

der Oxalis-Myrtillus-Typus  (OMT, S. 16), der  Myrtillus-Typus  (MT, S. 16), der  

Hylocomium-Myrtillus-Typus  (dickmoosiger Wald, HMT, S. 16) und  der Polytrichum-  

Hylocomium-Myrtillus-Typus  (mässig  versumpfter dickmoosiger Wald, PHMT, S. 17). 

Von den ziemlich  trocknen W ä 1 d er  n: 

der Vaccinium-Typus (VT, S. 17) und  der  Brnpclrum-Myrtillus-Typus  (EMT, S.  18). 
Von den trocknen Heidevväldern: 

der Calluna-Typus (CT, S. 18), der  Myrtillus-Cladina-Typus  (MCIT, S. 18),  der  
Calluna-Empetrum- (CET, S. 20) und  der Empetrum-Cladina-Typus (ECIT, S. 20). 

Bei der Klassifikation der  Moore  sind  ebenfalls  die  Moortypen von Cajander 
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angewandt worden (S.  21;  A. K.  CAJANDER,  Studien iiber die  Moore Finnlands, Acta 
Forestalia Fennica, 2).  

Nach den  Bestandesarten sind die  Fichtenwalder Nord-Finnladns in 

drei  Klassen eingeteilt  worden:  reine Fichtenwalder, Fichtenwälder mit  eingespreng 

ten Birken und  Fichtenwalder  mit  eingesprengten Kiefern. In den ersteren finden  

sich  unter den  Fichten höchstens  9% Kiefern und  gewohnlich höchstens  15% Laud  

hölzer, hauptsächlich Birken. In  den  Fichtenwaldern mit  eingesprengten Birken  er  

scheint  die  Birke  wenigstens zu 25% und  in  solchen mit eingesprengten Kiefern die  

Kiefer mindestens zu 10 (5 %). 

Der  grösste Teil  der Fichtenwalder Nord-Finnlands  tritt  in Gebieten  auf, von 

denen  manche  verhältnismässig ausgedehnt sind. Unter  diesen  Umständen  konnte  

von fast alien  Fichtenwaldern  des  Untersuchungsgebiets eine Karte entworfen wer  

den,  die  dieser  Veröffentlichung beigegeben ist. Nach  der Bestandesart  sind  die  Fich  

tenwaldgebiete auf  dieser  Karte in  zwei Gruppen eingeteilt, in die reinen Fichtenwal  

der  (puhtaat kuusimetsät = reine  Fichtenwalder) und die  Fichtenwalder  mit einge  

sprengten Kiefern (männynsekaiset kuusimetsät = Fichtenwalder  mit  eingesprengten 

Kiefern). Die  Fichtenwalder n;it  eingesprengten Birken  konnten  nicht  auf  der  Karte 
verzeichnet werden  wegen  des kleinen Massstabes derselben und des geringen Um  

fangs dieser Walder. Die Karte umfasst auch  die  auf Privatboden  vorkommenden 

Fichtenwaldgebiete, deren  Grenzen nach  Möglichkeit  auf Exkursionen und  nach  An  

gaben ortskundiger Personen  festgestellt worden  sind. Ausser  den Fichtenwaldge  
bieten  sind  auf der  Karte auch  angegeben: die  Grenzen  des  Wassersystemgebiets  (  = 

vesistöalueen  raja),  die  Grenze des  Reviers  (•=  hoitoalueen  raja),  die  Grenze  des  Kirch  

spiels  ( pitäjän  raja), die  gemeinsame Grenze  des  Reviers  und  des  Kirchspiels(=  hoito  

alueen  ja pitäjän  yhteinen raja), die  Seen  (=  järvi),  die  Nummer  des  Reviers  (=  hoito  
alueen  numero) und  die  Nummer  des  Fichtenwaldgebiets (=  kuusimetsäalueen numero). 

Bei  der Untersuchung wurde  so verfahren, dass die Beschaffenheit und  Aus  

dehnung der Wälder  jedes in das  Untersuchungsgebiet fallenden Reviers  (und Kirch  

spiels)  beschrieben  wurden  unter besonderer  Berticksichtigung der  Beschaffenheit, 

Ausdehnung und  Holzvorräte  der  in  dem betreffenden Gebiet vorkommenden  Fichten  

walder.  Wenn  die  Fichtenwalder in kleinere Gebiete  zerfallen, ist  auch  von diesen  eine  

möglichst  genaue  Schilderung gegeben worden, wobei  unter  anderem  erwähnt  sind:  

die  Lage des Gebietes, die in  Betracht kommenden  Triftstrassen,  die  Niveauverhält  

nisse der  Gegend, die  grössten mit  Fichten  bestandenen Boden, der  Moorreichtum des  

Gebietes, die  Waldtypen, die  Bestandesarten, der  Umfang und  die  Holzvorräte des 

produktiven Waldbodens  der  von Fichten gebildeten Walder und  die  Faktoren,  welche 
auf die  Entwicklung der  Wälder eingewirkt haben: Waldbrände, Aushiebe, Schnee  
briiche u. a. 

Auf diese gebietsweisen Schilderungen, die  in  der Veröffentlichung auf S. 35  

119 zu finden  sind, kann  in  diesem  Zusammenhang nicht  genauer  eingegangen wer  

den. Von den  nördlichsten Fichtenwaldern Finnlands liegt im Westen  der bemerkens  
werteste im Gebiet  9 im Kirchspiel  Enontekiö  auf dem Fjeld Vuossukkaselkä  (68° 
12' x—l°2B').  Weiter  nach  Osten  stossen  wirauf  Fichtenwalder  nördlicher an dem  Flusse 

livalojoki  (Gebiete 1—8). Als  der  nördlichste  Fichtenwald  kann  der  östlich vom Inari-  
See auf dem Siidabhang des Fjelds  Tsjarmitunturi liegende Kuusiselkä betrachtet 

werden  (68°38' x + 3°2B'), wo vor  etwa 20  Jahren mehrere  tausend  verhältnismässig 

grosse Fichten vorhanden  waren. 
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Umfang und Holzvorräte  der nordfinnischen  Fichtenwälder.  

Der  Umfang und  die  Holzvorräte  der in  Nord-Finnland  auf staatlichem  

G  elän  de  liegenden Fichtenwalder  sind  nach Inspektionsdistrikten  in Tabelle  1 

auf S.  119 angegeben (tarkastuspiiri  = Inspektionsdistrikt,  hajallaan olevien kuusi  

metsien  = der unzusammenhängenden Fichtenwalder,  kuusiinetsäalueiden  = der  

Fichtenwaldgebiete, kuusimetsien  yhteensä = der  Fichtenwalder  zusammen). Daraus  

geht hervor, dass  das  gesamte Areal  dieser  Fichtenwalder  annähemd  1 Million  ha pro  

duktiven  Waldbodens  beträgt,  wovon auf die  gebietsweise auftretenden  Fichtenwal  

der  ca.  87  % und  auf die  unzusammenhängenden ca. 13 % entfallen. Von  der  Gesamt  

fläche des produktiven Waldbodens  machen  die  Flächen  der Fichtenwalder  in den  

verschiedenen Inspektionsdistrikten  9.15—32.39 % aus  (Tabelle 2). Anschaulich sind  

die  Ergebnisse in Fig.  1 (S.  121) dargestellt. Der  Anteil  der  Bodenfläche  der  Fichten  

walder  in  den verschiedenen Inspektionsdistrikten  an der Gesamtfläche der  Fichten  

walder  erhellt aus Fig.  2 (die Gitterung bezeichnet unzusammenhängende Fichten  

walder, die  Schraffierung Fichtenwaldgebiete). Die  Verteilung des Holzvorrats  auf  
die  verschiedenen Inspektionsdistrikte  ist aus  Fig.  3  und  der  durchschnittliche Betrag  

der Holzvorräte  pro ha aus  Fig.  4  zu ersehen.  Der  letztere  ist in alien  staatlichen Fich  
tenwaldern  des Untersuchungsgebiets durchschnittlich 57.2  m  3. Von Norden  nach  

Siiden  nimmt  er regelmässig zu. Von  dem gesamten Holzvorrat,  ca.  57  Millionen  m 3,  

sind  schatzungsweise Fichten  ca.  44.5  Millionen  m 3, wovon zur  Papierfabrikation taug  

liches entrindetes  Holz  ca. 18.4 Millionen m 3 und  zum  Versägen taugliches ca. 12.3 Mil  
lionen  m 

3.

 

Auf privatem Gelände finden sich in  Nord-Finnland Fichtenwaldgebiete 
auf einer  ca. 246.100 ha  umfassenden  Fläche produktiven Waldbodens, und  der  ent  

sprechende Holzvorrat ist  ca.  9.5  Millionen  m  3.  Auf  die  verschiedenen  Kirchspiele  ver  

teilen  sich  diese nach  Massgabe der  auf  S. 129—130 mitgeteilten Ziffern. 

Die  Bodenfläche  aller  Fichtenwaldgebiete ist  in  Nord-Finnland  nach  

dem Vorstehenden  ca. l.i Millionen ha und  der darin enthaltene  Holzvorrat  ca. 57.7  

Millionen  m 3.  Die  Verteilung dieser Summen  auf die  verschiedenen  Kirchspiele  sowie  

auf das  staatliche  und das  Privatgelände ergibt sich  aus  Tabelle  8 (pitäjä = Kirch  

spiel,  kuusimetsäalueiden = der Fichtenwaldgebiete,  pinta-ala = Areal, puuvarasto 
= Holzvorrat, edellisestä on = von  dem vorhergehenden beträgt,  yksityismailla  = 

auf  privatem Gelände, valtionmailla  = auf staatlichem  Gelände, valtiolle  kuuluu  %  

= dem Staat  gehören %, pinta-alasta = von dem Areal, puuvarastosta = von dem 

Holzvorrat). Diese  Ergebnisse werden durch  Fig.  5 verdeutlicht.  
Auf die verschiedenen  Wassersystemgebiete verteilen sich 

die  Fichtenwaldgebiete des Untersuchungsgebiets nach  Massgabe der  Tabelle  9 und  

der Fig.  7 (vesistöalue  = Wassersystemgebiet).  Aus den Resultaten erhellt,  dass zu 
dem Wassersystemgebiet des Bottnischen  Busens  (1)  64.6% vom Areal  der  Fichten  

waldgebiete und  65.2 % von der  Holzmasse und zum Gebiet des  Nördlichen  Eismeers  

und  des  Weissen  Meers  (8) 34.4  % und  33.6 %  gehören. Ein  ganz  geringerTeil (ca.  1 %)  
entfällt  auf  den Finnischen  Meerbusen  (14). 
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Das Vorkommen  der Fichtenwälder  des  Untersuchungsgebiets  in  
verschiedenen  Höhenzonen  und auf verschiedenen  Waldtypen.  

Es ist allgemein  bekannt, dass die  Fichtenwaldgebiete Nord-Finnlands haupt  

sächlich  auf den  höchsten Gebirgskomplexen der  Gegenden liegen. Dies wird  durch 
Tabelle 10 und Fig.  8 beleuchtet. Aus der  ersteren  geht u. a. hervor, dass  von den  
nördlich  des 66.  Breitengrades liegenden Fichtenwaldgebieten nahezu  die Hälfte ober  
halb  der  3CO m-Isohypse  und ca.  V  4  zwischen  250  und  300  m zu  finden  sind. Von  den  
zwischen 65°  und  66° auftretenden  Fichtenwaldgebieten liegen fast alle bei  200 und 

300  m und die  bis  zum folgenden Breitengrad erscheinenden  ca. 50  m tiefer.  In Fig.  8 
tritt auch  sehr  deutlich  die  nördliche  Lage der  fraglichen Fichtenwaldgebiete  wie auch 

der  Umstand  hervor, dass davon  auf privates  Gelände  (Gitterung) im Verhältnis ein 

desto  grösserer  Teil  entfällt,  je siidlicher  und  tiefer die  Gebiete liegen. Da  der  grösste 

Teil  der  nordfinnischen Fichtenwälder auf den Wasserscheiden  liegt, ist ihr  
wirtschaftlicher Wert demgemäss relativ geringer  als  der  der  Wälder der  den  Zugstras  

sen näheren  Kiefernwaldgebiete, denn  die  langen Schleifwege und die  kleinen Ober  

läufe der  Wassersysteme  erschweren  die  Herbeischaffung der  Holzware  aus  dem  Walde.  

Was das Vorkommen der  Fichtenwalder auf den  verschiedenen  Walitypen 

anbelangt, ist es  nätiirlich,  dass der grösste Teil von ihnen  zu den  frischen VVäldern  

gehört. Tabelle 11 zeigt,  dass  sich  der  Anteil der letzteren an alien  staatlichen Fich  

temväldern auf 75.i  %, der  der  trocknen  auf 3.2,  der  der  ziemlich trocknen  auf  10.7 und  

der der  versumpften  auf  11.0 % beläuft.  Je nördlicher man kommt,  desto  mehr  trockne 

oder ziemlich  trockne  Fichtenwalder  trifft man im Verhältnis  an. An der  Nordgrenze 
der Fichtenwalder, besonders  im Kirchspiel  Kuolajärvi,  findet  man die  Fichte auch  

auf dem  Cladina-Typus  und  relativ viel auf dem Empetrum-Cladina-Typus. 
Die  Ergebnisse der ausgefuhrten Linientaxierungen, die  sich auf eine  Strecke  

von  ca. 330 km beziehen, stimmen  ziemlich  gut zu dem Vorstehenden. Dies  ist aus 

Tabelle 12 und  Fig.  9 zu ersehen.  Trockne Heidewalder sind auf  produktivem Wald  

boden 7.7  %, ziemlich  trockne  9.3,  frische 70.8,  hainartige Walder  und  Haine  4.3 und 

versumpfte Walder  7.»  %  gefunden worden.  Der  vorherrschendste  Waldtypus ist der 

Hylocomium-Myrtillus-Typus, von dem 61.4 % notiert wurden.  In alien  Fichtenvväldern 
Nord-Finnlands  umfasst dieser  Waldtypus denn  auch  ca. 800.000  ha, weshalb  die  

Forstwirtschaft  in diesen Waldern  vorzugsweise gemäss den  Anforderungen dieses 

Typus einzurichten  ist. Der  Myrtillus-Typus,  welcher  in  Mittel-  und  Siid-Finnland 

der häufigste Fichtenwaldtypus ist,  fehlt in  den  Fichtenvväldern  Nord-Finnlands fast 

ganz, ausser  in den  siidlichen Teilen  des  Untersuchungsgebiets, wo er  zu ca. 20  % vor  
kommt. Auch  der Oxalis-Myrtillus-Typus  ist in  den  zentralen und  nördlichen Teilen 

kaum  anzutreffen. Auf dem Vaccinitim-Typus  gibt  es keine Fichtenwalder, sondern  
dieser  Typus ist von Kfefernwaldern eingenommen. Hainartige Walder  und Hain  
wälder  kommen  in den verschiedenen Teilen  des Untersuchungsgebiets in  verschie  
denen  Verhältnissen  vor. Besonders reichlich  (28.0 %)  finden  sie  sich  in den  kalkreichen 

Qegenden des  Kirchspiels Kuusamo. Von  den  waldbestandenen Mooren  ist  am häu  

figsten das  Multbeer-Bruch, das  42. i  % von  alien  zum produktiven Waldboden gerech  
neten  Mooren  repräsentiert.  

Im allgemeinen finden  sich in  den typischen  Fichtenwaldgebieten Moore relativ 

wenig, und  zwar  im Durchschnitt  23.7 %,  wovon  auf  die  waldlosen  Moore  16.1 % 
entfallen. Die meisten dieser  Moore  sind  typische  Gehängemoore. Indes gibt es reichlich  
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Moore enthaltende  Fichtenwaldgebiete,  wo der Anteil der  Moore am gesamten Areal 
bis  60  % betragen kann. Hier sind  die  Wälder  schlecht  (sog. Rääseikkö-VVälder,  vvie 
z. B.  im Gebiet  Pomokaira auf der Grenze  der  Kirchspiele  Kittilä und  Sodankylä  u. a.).  
Auf S. 151—152  sind die waldlosen  Moore  und ihr  Anteil  an ihrem Gesamtareal an  

gegeben. (Maaduntanevoja  = Verlandungsweissmoore, Maaduntalettoja = Ver  

landungsbraunmoore, Suursarajänkiä = Grossseggenmoore, Suursarajänkälettoja = 

Grossseggenbraunmoore, Jänkiä = Jänkäs,  eine  Gehängemoortypengruppe, Jänkä  

lettoja = Braunmoore,  Lyhytkortisia  sarajänkiä = Kurzhalmige Seggenmoore, Rimpi  
jännejänkiä = Jänkä-Strangmoore,  Rahkanevoja  = Sphagnum fuscum-Moore, Mus  
tikkarämeitä = Bruchmoorartige Reisermoore,  Isovarpuisia Ledum- rämeitä = Ros  

marinkrautmoore, Co//ima-rahkarämeitä = Calluna-Sphagnum  /usa/m-Reisermoore, 
Varsinaisia rahkarämeitä = Sphagnum fuscum-Reisermoore, Jänkärahkarämeitä = 
Kombinationen von Jänkämoor und  Reisermoor, Jänkälettorämeitä = Braunmoor-  
Reisermoore, Niittyvillakorpia  = Wollgrasbriicher, Pajuviitakorpia = Weidenauen, 

Nevakorpia = Weissmoorbriicher,  Lettokorpia = Braunmoorbriicher).  

Sphagnum-Moore sind  es  auf  den  Untersuchungslinien somit  36.25 %,  Jänkäs (J;  
mooslose  Moore) 46.70 % und  braunmoosbewachsene Moore 14.35 % (Tab. 13, Fig.  
10). (Jänkiä ja rahkasammalsoita = Jänkäs und  Sphagnum-Moore,  Lettoja ja letto  
maisia soita = Braunmoosbewachsene Moore, Jänkiä ja nevoja und  Weiss  

moore, Rämeitä = Reisermoore, Korpia = Bruchmoore,  Yhteensä  = Zusammen, 
Jänkälettoja = Jänkä-Braunmoore, Rämelettoja = Reiser-Braunmoore, Korpilettoja 
= Bruchmoor-Braunmoore, Niittyjä  = Wiesen.)  

Die Beschaffenheit  der Fichtenwälder  Nord-Finnlands.  

Die  Bestandesarten. Aus  Tabelle 14 geht hervor,  dass  von den  nord  

finnischen Fichtenwaldern nach  den Revisionsurkunden ea. 363.000 ha reine, ca.  

564.000 ha  mit  Kiefern  gemischte und  ca. 68.000  ha  mit  Birken gemischte  Fichten  

wälder sind. Nach der  Linientaxierung hat  sich  das  Verhältnis  jedoch  dahin  verändert,  

dass auf  die  reinen  Fichtenwäider ca.  58 %, auf die  mit  Kiefern  gemischten 23  % und  
auf die  mit Birken gemischten 19 % kommen  wiirden. Da die  Kiefer ausserdem  oft  

nur  in Gestalt alter Oberhälter auftritt,  kann auf Grund  der gewonnenen  Resultate 

geschlossen werden, dass, wenn man die Fichtenwalder Nord-Finnlands in Kiefern  
walder  verwandeln  will, dies nur auf eine  Weise möglich ist: durch  Waldkultur. 

Was die  Bestandesformen  betrifft,  können  fast alle  alten Fichtenwälder  

des Untersuchungsgebiets deshalb als verschiedenaltrig  betrachtet  werden, weil in  

ihnen  wenigstens vegetativ auch jiingere Altersklassen  entstanden  sind. Gleichmäs  

sig  alt sind in der Hauptsache nur  die Wälder, die  nach  Kultureinwirkungen, Wald  

bränden  und  Brandkultur  entstanden  sind. Von  dieser  Art  sind  die Wälder  vorzugs  

weise  in  der Nähe  von  Siedelungen, aber bisweilen  auch fern in  den Einöden.  

Wie iiberhaupt in den Staatsforsten ist  auch die  Altersklassenverteilung  der Fich  

tenwalder in  der Hinsicht unnormal, dass die jiingsten Altersklassen  sehr  schwach  

vertreten  sind. Dies  ist  auch  aus  Fig. 12  zu ersehen.  (Aukkoja = waldlose Flächen,  

v. = Jahre.) Es ist  denn auch  in  diesen Wäldern unbedingt nötig  Verjungungshiebe aus  

zufiihren, zugleich  aber ist dafiir  zu sorgen, dass  nach  den  Aushieben  neuer guter Wald  

hervorgebracht  wird. Hierauf wird  in einer besonderen  Untersuchung eingegangen 

werden  (Communicationes ex Instituto Quaestionum Forestalium Finlandiae editae 4).  
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Esilläoleva julkaisu  perustuu  niihin tutkimuksiin,  joita  Metsä  
tieteellisen Koelaitoksen toimesta  on vuosina 1918 ja 1919 suoritettu 

Pohjois-Suomen vaara-  ja tunturialueiden kuusimetsissä.  Suuressa 

osassa  näitä metsiä  ovat nim. lumen aikaansaamat hävitykset  osoit  
tautuneet olevan niin yleisiä  ja tuhoisia,  että ne ratkaisevasti  vai  

kuttavat metsien laatuun,  kehitykseen  ja arvoon  sekä  samalla  myös  

kin  niiden hoitoa ja käyttöä  koskeviin  toimenpiteisiin.  

Kuten tutkimusmenettelyä  koskevasta  selostuksesta  huomataan,  

on  tutkimusaineistoa kerättäessä  täytynyt  käyttää  useiden henkilöi  
den apua. Ennen kaikkea  ovat  näistä  mainittavat  useat valtion hoito  

alueiden metsänhoitajat,  metsätyönjohtajat  ja metsänvartijat,  jotka  
suurella  auliudella ja usein vaivojaan säästämättä ovat  hankkineet 

tietoja  toiminta-alueensa lumisuhteista. Erityisen  suurta apua on 

saatu Evon-Vesijaon  hoitoalueen metsätyönjohtaja  Kustaa  Ren  

forsilta, joka suurella huolella ja tunnollisuudella on suorittanut 

lumen tiheyden  ja syvyyden  mittauksia Yesijaon  valtionpuistossa.  
Kaikille näille henkilöille joista  monet ovat tavalla taikka  toisella 

avustaneet minua myöskin  omilla tutkimusmatkoillani pyydän  
tässäkin yhteydessä  ilmaista  syvän kiitollisuuteni.  

Myöskin f  il. maisteri Viljo Kujala on kesän 1919 tutkimus  
matkoilla mukana ollessaan avustanut minua monella tavalla. Fil.  

tohtori W. W.  Korhonen on  antanut tutkimusta  varten useita  meteo  

rologisia  tietoja ja professori  J.  I.  Liro puiden  lahovikoja  koskevia  

ohjeita.  Fil.  tohtori J. Keräseltä olen saanut monia neuvoja  kir  

joittaessani  erittäinkin  sitä  julkaisun  osaa, joka koskee  lumituhojen  

syntyä.  Viimemainittu sekä  fil.  tohtori Kaino  Oksanen ovat tarkis  
taneet käyttämäni  aneroidibarometrit. Myöskin  näille henkilöille 

lausun parhaat  kiitokseni.  

Helsingissä,  joulukuulla  1920. 
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Tutkimusmenettely. 

Kesällä 19il8, jolloin  Pohjois-lSuomen  kuusimetsien tutkiminen 
Metsätieteellisen Koelaitoksen toimesta aloitettiin,  tehtiin  myöskin  ha  

vaintoja lumituhojen  yleisyydestä ja esiintymisestä  näissä metsissä.  

Etupäiässä  rajoittuivat  ne muistiinpanojen  tekoon näiden tuhojen  esiin  

tymisestä eri korkeudella merenpinnasta  sekä erilaisissa  metsiköissä.  
Niillä  38,  useimmiten */

4
 ha laajuisella  koealalla,  joiden avulla  tutkit  

tiin Pohjois-Suomen  paksusammaleisten  metsien  syntyä  ja kehitystä,  

olivat kuitenkin lumituhotkin tarkemman tutkimuksen esineenä. 

Ryhmitettäessä  koealametsikköjen  puut  neljään eri pituus-  ja nämä  

taas  vuorostaan 18 runko- ja kehitysluokkaan  kukin,  muodostivat lu  

men turmelemat puut viimemainituista omat luokkansa. Runko-  ja  

kehitysluokkajaoitus  oli  seuraava:  

a =  puu  erittäin laajaoksainen, susipuu; 
b  =  latvus joka puolelle  säännöllisesti kehittynyt,  elinvoimainen; 

c = samoin, jotakuinkin  elinvoimainen; 
<1 samoin, jotakuinkin, kituva;  

e  = samoin, kituva;  

f = samoin,  kuollut;  

g latvus epäsäännöllisesti kethittynyt  (toispuolinen taikka  usealta 

puolelta oksaton taikka heikko-oksainen), 'jotakuinkin elinvoi  

mainen; 
h  = samoin, jotakuinkin kituva;  

i —saimoin, kituva;  

j  = samoin,  kuollut;  

k puun.  runko lumen murtama,  uusi  latva muodostunut, puu  elävä; 
1 = samoin, ipuu  kuollut;  

m  = puun  runko lumen murtama, mutta latvaa ei muodostunut, puu  

elävä;  

n samoin, puu  kuollut;  

o =  puun runko nojallaan, puu  elävä;  

p = samoin, puu  kuollut;  

q  = putTkaatunut taikka tyvestä  (murtunut, elävä;  

r  = samoin, kuollut;  

Lumen aiheuttamia ovat edellisestä luokat k,  1, m ja n sekä usein  
myöskin  g—j ja o—r. 

Pituusluokat eroavat  toisistaan jotakuinkin 1/4 :1,1  a  metsikön valta  
puiden pituutta. Luokkien keskipituudet oivat  siten seuraavat:  
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Luokka I,  pituus 1/i valtapuiden korkeudesta;  

~ 11, „ 
3

/« - „ 

„ 111, „ »/•  

„
 IV, 

„
 •/« 

„
 

„
 

Pohjois-Suomen  lumituhojen  syiden  tutkimista varten tehtiin tal  

vella 1919 matka  tyypillisille  lumituhoalueille. Se aloitettiin maalis  

kuun alkupuolella  Kajaanissa  ja lopetettiin  n. 5  viikkoa  myöhemmin  

Rovaniemellä. Tutkimuksia tuli tällöin tehdyksi  pääasiassa  seuraa  

vissa  seuduissa: Ristijärvellä  'Saukkovaaralla,  Hyrynsalmella  Palja  
kalla  ja  Pi.kku-Tuomivaara  1 la..  Puolangalla  Paljakalla  ja Siikavaaran— 

Pihlajavaaran  seuduissa,  Suomussalmella Ypykän  seuduissa,  Taival  
koskella  Metsäkylässä,  Taivalvaaralla ja koko Pohjois-Taivalkosken  

laajassa  kuusimetsäalueessa (m.  m. Kumpuvujenselällä,  Portinvaaralla  

ja  Pyhitysvaaralla),  Pudasjärvellä  Syötteillä  ja niiden pohjoispuolella  

olevilla kuusikkovaaroilla,  Kuusamossa Maanselällä,  Naatikka- ja 

Kouvervaaroilla sekä  Riisitunturin  selänteillä,  sekä  Posiossa  ja Rova  
niemellä matkan varrella (Pernu —Autti—iViirinkjdä).  

Näillä matkoilla tehtiin m. m. lumen syvyyden  ja tiheyden  mit  

tauksia eri korkeuksilla  merenpinnasta  ja erilaisissa  metsiköissä.  Ti  

heysmittauksia  varten otettiin  luminäytteet  joko  Meteorologisen  Kes  

kuslaitoksen tätä tarkoitusta varten käyttämällä  100 cm
2  poikkileik  

kauspinnalla  varustetulla ja 50 cm korkealla sinkkilevylieriöllä  taikka 
erikoisesti tarkoitusta varten hankitulla 25 cm korkealla  lieriöllä,  

jonka  poikkileikkausala  oli  500 cm
2 .  Kun lumen sulattamiseen ei  met  

sässä  ollut tilaisuutta,  määrättiin lumen volymipaino  punnitsemalla  

lieriössä  olleet  näytteet.  Tätä varten pidettiin  mukana isohkosta la-bo  

ratoriovaakasta otettua vaa'anselkää,  johon  puun  oksaan  (tai  nojallaan  

olevaan puunrunkoon  kiinnittämistä  varten oli laadittu sopiva  'kahva  
sekä punnuksia  varten messinkiketjuilla  varustettu kuppi.  Lumen  

tiheysmittari kiinnitettiin vaakaan myöskin messinkiketjuilla  siten,  
että sen  kansipuoli  joutui  alaspäin  ja pienillä  messinkirenkailla  varus  

tettu yläreuna  ylöspäin  (kuva  1). Lumen sulattamismenettelyyn  ver  
raten on tällaisesta tiheyden  määräämisestä se etu,  että työ  tulee teh  

dyksi  erittäin nopeasti  ja tarkkaan,  kun vältetään m.  m. se vaara, että  

osa lumesta joutuu lieriötä tyhjennettäessä  hukkaan, sekä  haihdun  

nasta ja sulatusastian laitamiin jäävästä  vedestä aiheutuvat 'häviöt. 
Kun myöskin  eri  metsikkömuodot ja -lajit aiheuttavat lumen eri  

laista jakautumista  metsissä, on  tätä seikkaa koetettu selvittää pi  

tempiaikaisten  havaintojen  avulla. Pohjois-lSuomeen  ei sellaisia  voitu 
talveksi 1919 järjestää, vaan valittiin sitä  varten sopivia  havainto  

kohtia Evon-Vesijaon  valtionpuistossa.  Tutkimuspaikoista  tehdään 
selkoa edempänä.  Lumipeitteen  syvyyttä  mitattiin  maahan pystj^tet  
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tyjen yhden  senttimetrin  väleihin jaettujen pysyväisten  mittatankojen  
avulla ja lumen tiheyden  mittaukseen  käytettiin  samaa menettelyä 

kuin  Meteorologisen  Keskuslaitoksen  vastaavissa  tutkimuksissa.  Lumi  

näytteet  sulatettiin asuinhuoneessa. 

Suurena apuna lumituhoalueiden rajoja  määrättäessä ja lumituho  

jen syitä  selvitettäessä  ovat olleet ne  tiedot,  joita on saatu melkeinpä  

kaikista  Pohjois-Suomen  ja useista  eteläisemmistäkin hoitoalueista. 

Metsähai  1  ituksen suostumuksella käännyttiin  nim. syystalvella  1918 

mainittujen  hoitoalueiden metsänhoitajien puoleen  pyytäen,  että he 

hyväntahtoisesti  koettaisivat  järjestää lumen syvyysmittauksia  sellai  

siin osiin hoitoaluettaan,  joissa  maisemien korkeusvaihtelut  ovat  suu  

rimmat,  sekä erilaisiin metsikkölajeihin  (mieluimmin  eri  puulajin  muo  

dostamiin laajempiin  metsäalueisiin).  Metsässä toimitettavien  mit  

tausten lisäksi  oli  niitä  tehtävä myöskin  läheisillä metsättömillä pai  

koilla,  kuten soilla,  niityillä j. n. e., ottamalla huomioon,  ettei mittaus  

paikaksi  tule  kohtaa,  jossa  lumipeite  on  lavallista  vahvempi taikka  

ohuempi.  Jotta eri  vartiopiirien ja hoitoalueiden tulokset  olisivat  toi  
siinsa verrattavia,  olivat  mittaukset  toimitettavat kunkin  kuukauden 

15 päivänä.  Lumikerroksen vahvuus oli määrättävä suksisauvan  ja 

metrimitan avulla 1 cm tarkkuudella,  ottamalla kuitenkin keskiarvo  

useista läheisistä tuloksista. Samalla oli  havainnontekijän  ilmoitet  

tava tietojaan  paikkakunnalla  sattuneista lumivahingoista-,  ensi lumen  

tulosta,  lumen sulamisesta  y. m. seikoista.  Pyydettyjen  tietojen  laatu 
selviää  seuraavasta  luettelosta: 

1. M isiä  ä  hoitoalueessa (pitäjässä)  sijaitsee havaintopaikka? 
2. Missä  vartiopiirissä (kylässä)  sijaitsee havaintopaikka?  
3. Minkä nimisellä maalla sijaitsee  havaintopaikka? 
4. Onko havaintopaikka  mäntymetsässä, kuusimetsässä tai koivumet  

sässä?  

5. Milloin havaintopaikalla on edellisinä vuosina satanut ensi lumen 

tavallisesti? 

6. Milloin havaintopaikalla on edellisinä vuosina satanut  pysyvän  lumen 
tavallisesti? 

7. Milloin jäätyvät pienet järvet  ja lammet havaintopaikan  läheisyy  
dessä  tavallisesti? 

8. Kuinka vahvasti  on lunta tavallisina talvina havaintopaikan  läheisyy  
dessä? 

9. Onko tällä seudulla sattunut usein lumen (tykyn)  tuottamia tuhoja 
metsässä, ja etupäässä minkälaisessa metsässä? Muistatteko minä 

vuosima  lumituhoja on sattunut? 

10. Milloin lunta on tavallisesti eniten puissa?  
11. Tuleeko huurretta puihin  tavallisesti ennen lumen tuloa? 
12. Milloin lumi tavallisesti sulaa näillä seuduilla ankeilta ja milloin 

metsistä? 

13. Milloin pienemmät järvet ja lammet tavallisesti vapautuvat jäästä? 
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14. Oletteko luulleet huomanneenne, että havaintopaikalla sataa  kesällä 

enemmän tai välhemmän kuin lähiseudussa? 

15. Milloin havaintopaikalla satoi viime syksynä (vuonna 1918) ensi  

lumen? 

16. Milloin satoi pysyvän  lumen? 
17. Milloin havaintopaikan  läheisyydessä olevat pienet järvet ja lammet 

jäätyivät?  

18. Mihinkä aikaan kuluvana talvena (vuonnta 1919) oli  lumi vahvim  

millaan? 

19. Milloin tulivat eiKsimmäi&et hanget?  
20. Milloin lumi sulasi  keväällä (vuonna 1919) metsistä havaintopaikalla? 

21. Milloin lumi sulasi keväällä aukeilta mailta? 

22. Milloin havaintopaikan  lähistöllä olevat pienet  jäpvet ja lammet 

vapautuivat jäästä? 

Kaavakkeen  toisella puolella  olevassa  taulukossa olivat  sarekkei  
den otsikot  seuraavat:  

Aika  jolloin havainto telhtiin. 

Ovatko  edelliset päivät olleet lumisateita, lauhaa tai vesisateita? 

Lumipeitteen syvyys senttimetreissä, metsässä, aukealla. 

Onko  lunta (tykkyä)  männyissä, kuusissa,  koivuissa (runsaasti,  kes  

kinkertaisesti,  vähän)? 

Onko luimi (tykky) murtanut  edellisen kuukauden aiikana puita, mitä 
puita ja  milloin? 

kinkertaisesti,  vähän)? 

Palautettuja  kyselykaavakkeita  on kaikkiaan  429 kpl  ja niistä 

421 sellaista,  että  niitä on  ainakin osittain  katsottu  voitavan käyttää  
tutkimuksessa apuna. Useimmat niistä koskevat  niinhyvin  metsässä 

kuin  aukealla tehtyjä  havaintoja;  kaikkiaan on havaintopaikkojen  

luku ollut 739,  joista metsässä on sijainnut  899 ja aukealla 340 kpl.  
Suuri osa  edellisistä  havaintopaikoista  on merkitty s.  43 olevalle  kar  

talle. 

On  aivan luonnollista,  ettei tällä tavalla saatu aineisto voi olla  

ehdottoman luotettavaa. Parhaalla tahdollakaan eivät havaintopaikat  

tule niin valituiksi, että niistä saadut tulokset olisivat sellaisinaan 

toisiinsa verrattavia.  Täimiä koskee  erittäinkin  metsättömissä krihdissfl'  

tehtyjä  lumen syvyysmittauksia  (vert.  s.  28). Samaten on itse  mit  

tauksessa  voitti käyttäjä  eri  menettelyä, niin yksinkertaista  kuin  se itse  
asiassa  onkin. Jonkun senttimetrin ero tuloksiin voidaan nim. saada 

riippuen  m. m. siitä, kuinka voimakkaasti  mittauskeppi  työnnetään  
sammaleiseen maahan. Jonkunverran häiriötä  tulosten ryhmittämi  

sessä  on aiheutunut myöskin  siitä, ettei kaikkia  havaintoja  ole  voitu 
tehdä aina samana  päivänä.  Näin on käynyt  varsinkin  silloin,  kun  

samalla henkilöllä on ollut hoidettavanaan useita etäämpänä toisistaan 

sijaitsevia  havaintopaikkoja.  
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Kesällä 1919 voitiin muiden töiden ohella vielä jatkaa  kysymyk  

sessäolevia tutkimuksia tekemällä havaintoja  lumituhojen  esiintymi  

sestä  eri  korkeuksilla  merenpinnasta,  eri  ilmansuunnalle viettävillä  ja 

eri  .jyridllä  rinteillä,  erilaisissa  vaara- ja. tunturi  jaksoissa, siekiä  

tuhojen  suhteesta eri  puulajeihin,  lumen painon  aiheuttamien tuhojen  

laadusta,  syntyneistä  lahovioista  j. n. e. Osa  näistä tutkimuksista  toi  

mitettiin linja-arvioimisen  yhteydessä,  jolloin Kuolajärven  pitäjän  

etelärajan  ja Rautavaaran pitäjän pohjoisosan  välisillä  tunturi- ja 

vaara  jaksoilla saatiin tyydyttävän tarkka selko erittäinkin näiden 

tuhojen  yleisyydestä. Käytyjen  linjojen  pituus  määrättiin askelmit  

tarilla, ja tekivät  ne yhteensä n. 210 km.  

Korkeusmääräykset  perustuvat matkojen  varrella tehtyihin  baro  

metrihavaintoihin,  joiden  avulla  on ollut  tarkoitus määrätä kaikkiaan  

n. 400 havaintokohdan korkeus  merenpinnasta.  Valitettavasti  eivät 
kuitenkaan läheskään kaikki  tulokset ole olleet luotettavia. Suurena 

syyniä  tähän o® ollut se,  ettei Meteorologisen  Keskuslaitoksen  kum  

mallakaan lähimmällä havaintoasemalla,  Kajaanissa  ja Kuusamossa, 

ole tutkimustöiden aikana tehty,  ilmanpainehavaintoja,  joten omille 

lukemille ei ole saatu täysin  varmoja  vertailulukuja.  Ainoa mahdolli  

suus  on näin ollen ollut sijoittaa  toinen mukanaolletsta aneroidibaro  
rnetreistä pitemmäksi  ajaksi sellaiseen kohtaan,  jonka korkeus  entuu  

destaan on  ollut tunnettu. Tällä vertausbarometrillä on havaintoja  

tehty kolme  kertaa päivässä:  klo 8 aamulla, 2 päivällä  ja 6 illalla.  

Pisimmän ajan  eli  n. 6 viikkoa (kesällä  1919) on vertailuhavaintoja  

tehty  Ylikitkan  rannalla sijaitsevassa  Haatajan  talossa. Toinen me  

nettely korkeuksia  määrättäessä on ollut se, että samalla barometrillä 

on tehty  havainto sekä  uudella havaintopaikalla  että  sen läheisyydessä  

sijaitsevalla  järven  rannalla taikka tunturin laella,  joiden  korkeus  on 

aikaisemmin tiedetty.  

Aikaisemmista korkeustiedoista on luotettavimpina  pidetty  niitä, 

jotka  ovat  iSuomen kartaston  karttalehdessä 2. Paitsi  näihin on omia 

havaintoja  mikäli mahdollista koetettu verrata useihin muihin  
kin tuloksiin, kuten  Maanmittaushallituksen toimesta viime vuosina 

suoritettujen kolmiomittausten ohella saatuihin sekä Nordqvistin  

(1886),  Hirnin  (1898)  ja Kivilinnan (1904)  aikaisempiin  lukuihin. 
Joka tapauksessa  ovat virhemahdollisuudet olleet  niin suuret,  ettei nyt  

saatuja  korkeustuloksia ole "ollut syytä  koettaakaan  laskea pienem  
mille kuin 5 m korkeuseroille.  

Käytetyt  aneroidibarometrit ovat tarkistetut  niinhyvin  tutkimus  

matkoille lähdettäessä kuin niiltä palattaessa.  Sanottavia virheelli  

syyksiä  ei  barometrihikemiin olekaan voinut tulla. 



Suomen  lumituhoalueet.  

Lumen metsälle  tuottamat vahingonteot  eivät Suomessa ole  varsin  
harvinaisia. Verrattain yleisesti  tavataan niitä erittäinkin nuorissa, 

tasaikäisissä  ja tiheissä mäntymetsissä  sekä  sellaisissa  kuusimetsissä,  

joissa  'kuusi  kasvaa  ali-  taikka  väliimetsänä muiden puulajien  joukoissa 

(virt.  1915 x ). Tällaisilla satunnaisilla,  pääasiassa  metsän  kehitysas  
teesta sekä metsikkömuodosta ja -lajista  johtuvilla  tuhoilla  ei kuiten  

kaan ole tavallisesti  suurempaa  merkitystä. Varsinaisia lumituho  

a 1 u e  i t  a joissa  lumen aikaansaamat vahingot  ovat niin yleisiä)  ja 

tiheään uusiutuvia,  että niistä  tulevat hyvin suuressa määrässä riippu  

maan kysymyksessäolevien  metsien laatu,  kehitys  ja arvo  sekä niiden 
hoito ja käyttö on Suomessa sitävastoin  pääasiassa  vain Oulun lää  

nin itäosien  vaara-  ja tunturialueissa. Syrjäisen  asemansa  takia ovat  
kin  ne olleet verrattain  vähän tunnettuja.  Tarkimmat tiedot on niistä  
voitu saada useista valtion hoitoalueiden metsätalousasiakirjoista,  sekä 

viime aikoina myöskin  Cajanderin  julkaisuista  (Cajander,  1(9)16, 2ja  

1917). Cajander  mainitsee näiden lumituhoalueiden keskuksena ole  

van Kuusamon ja etelärajana  Laakajärven  seudun Sotkamossa sekä  

läntisimmäksi esiintymispaikaksi  Pisavaaran  laen Tervolassa. Pohjoi  

sessa  sanotaan lumituhojen  olevan erittäin  yleisiä  Kuola järven pää  

selkosissa.  mutta m. m. Kittilässä  aivan harvinaisia.  

Luettelo  Suomen lumituhoalueista.  

Kun Suomen lumituhoalueet eivät muodosta yhtenäistä  aluetta, 

vaan esiintyvät  laajempina  taikka pienempinä  alueina erillään toisis  

taan, saadaan niiden sijaitsemisesta  paras yleiskuva  siten, että  ne koe  

tetaan merkitä kartalle. Näin onkin menetelty  käyttämällä  omien tut  

kimuksien  lisäksi  apuna hoitoalueiden metsätalouskirjoja  sekä aikai  

semmin mainittujen  kyselykaavakkeiden  avulla saatuja  tietoja.  Täten  

on saatu s. 8 oleva kacrtta,  joissa  lumituhoalueet ovat  jaetut kolmeen  

*)  Jollei kirjallisuus  viittauksessa ole  mainittu muuta  kuin vuosiluku, 

tarkoittaa se tekijän omia  julkaisuja.  
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luokkaan sen mukaan,  kuinka yleisiä  lumen aikaansaamat tuhot aluei  

den metsissä ovat. Luokkaan I on merkitty  sellaiset  seudut,  joiden  
metsissä  lumituhot ovat hyvin  yleisiä,  luokkaan II  sellaiset,  joissa  ne 

ovat jotakuinkin  yleisiä ja  luokkaan 111 sellaiset, joissa tuhot ovat 

jotakuinkin  harvinaisia.  

Mitä  alueiden rajoihin  tulee,  on varsin  luonnollista,  etteivät  ne  

voi olla  muuta kuin likimääräisiä. Tarkkojen  rajojen  kartalle  merkit  

seminen vaatisi  nim. aivan yksityiskohtaisten  tutkimusten suoritta  

mista  koko  tällä laajalla  alueella,  ja  siiihen ei  tämän työn  yihteydesisä.  
ole ollut tilaisuutta.  Kun kartan mittakaarva  on ainoastaan 1:  4 rnilj., 

on rajojen  pienempiä  mutkaisuuksia  täytynyt  tästäkin  syystä  oikoa.  

Tämän lisäksi  on varsinaisen lumituhoalueen ja sitä ympäröivän  met  
säseudun välistä  rajaa  toisinaan luonnossakin hyvinkin  vaikea mää  

rätä. Varsinkaan sellaisissa  seuduissa,  joissa  korkeusvaihtelut  ovat 

pienet  ja lumituhoja ei ole  sattunut sanottavammin  viime vuosikym  

menien aikana,  jää  raja  epävarmaksi.  

Kuton  edempänä nähda&ni (s.  16), ei kukin  kartalle  merkityistä  

luimituihoalueista sisällä  ainoastaan sellaisia  metsiä,  .joissa  lumituhot 
olisivat  yhtä  yleisiä  (hyvin  yleisiä,  jotakuinkin  yleisiä  taikka jota  

kuinkin 'harvinaisia). Päinvastoin on ainiakin suurimmista alueista 

suuri osa  sellaista,  jossa  varsinaisia  tuhoja  ei  tavata ollenkaan,  ja  sitä  

paitsi  voivat  eri  tuhoasteisiin kuuluvat metsät vuorotella siellä  aina  

sen mukaan,  minkälaiset edellytykset  lumituhojen  syntymiselle  alueen 

kussakin  osassa  ovat. Tällaisten pienempien,  eri  luokkiin kuuluvien,  

alueiden eroittaminen toisistaan ei myöskään  ole voinut tapahtua. 

Siitä syystä  onkin kufcim  alue kartalle  merkitty  siihen  tuhoasteeseen. 

johon  suurin osa  tuhotuista metsistä  kuuluu. 

Seuraavassa tehdään kustakin  kartalle merkitystä  lumituhoalu  

eesta lähemmin selkoa mainitsemalla sen sijoitus  ja tuhojen  yleisyys. 

Kun suuri  osa  näistä alueista vastaa kuusimetsäalueita taikka nii  

den  osia joista toisessa  yhteydessä  on tehty  selkoa (1920,  3),  mer  

kitään  kuusimetsäalueen numero vastaavan lumituhoalueen kohdalle 

sulkujen  sisään. Viimemainittujen  numeroiminen on aloitettu pohjoi  

sesta  ja jatkettu etelään päin.  kuten  kartta  lähemmin osoittaa. 

Lapin  kihlakunnan länsiosissa voidaan tuskin eroittaa mitään 

varsinaisia  lumituhoalueita. Vaarojen  lakiosissa  ja tunturien metsä  

rajoilla  aikaansaa lumi kyllä  siellä täällä vahinkoja, mutta mitään 

kartalle  merkittäviä  laajempia  tuhoalueita ei  ole. Suhteellisen yleisiä  

ovat tuhot Kittilän  pitäjässä  olevan  Aakkenustunturin seuduissa  ja 

yleensäkin  Alakittilän hoitoalueen II vartiopiirissä  (kuusimetsä  
alue n:o 31).  Eniten  tuhottuja  ovat  metsät siellä  m. m. Kapustaselässä.  
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Yleiseksi  eivät  tuhot tule myöskään  Kittilän pitäjän  itäosissa,  vaikka  

'k'i.n siellä niitä jonkun  verran  tavataan, m. m.  Alaselkien länsipuoli  -  

silla  kuusikkovaaroilla  ■{n  ro  S  3). 
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363—21 2 

Varsin suurta merkitystä ei lumituhoilla ole iSodankylän  pitäjän  

länsiosissakaan,  siitä  huolimatta,  että siellä  on laajoja  kuusimetsä  
alueita (Pomokaira  y. m.).  Kuusen kuiva-  ja  haaralatvaisuus johtu  

nee kuitenkin useasti (ainakin  välillisesti)  lumenpainosta.  Pitäjän  

eteläosan tunturien metsärajoilla  tavataan lumen tuottamien tuhojen  

jälkiä  jotakuinkin  yleisesti,  mutta laajemmilla  aloilla esiintyvät  ne 

vasta pitäjän  itäosan (Luiron  hoitoalueen)  vedenjakajamailla.  

Alue 1. Alue sijaitsee Mutenian,'kylän pohjoispuolella, Saariselän 

ja Nattastumturie.iL välillä (n:o 50). Eniten tavataan  lumituhoja Jorpuli  

pääiseä ja Kopsuskuusikossa. Se voidaan kokon  aiisuudeissaiam lukea luok  
kaan 111. 

Alue 2. -Sijaitsee lähellä Jaurijoen latvoja olevassa tunturialueessa 

(n:o 51). Eniten lumituhoja tavattanee  Peskiselässä.  Alue on luettu 

luokkaan 111. 

Alue 3. Arajärven pohjoispuolella.  Ylikemin ja iLuiron hoitoaluei  
den rajalla oleva kuusimetsäalue (n:ot 49 ja 57) voidaan lukea tnholuok  

kaan 11, sillä lumituhoja  tavataan  kaikissa sen suurimmissa kuten 

Syyliövaarassa,  Kierroskumtmussa. Sompion vuon  »elovaaroissa ja Lyötmur  

selässä.  

Alue 4. Ylikemin hoitoalueen eteläosassa on lumituhoja runsaam  

min ainoastaan Käyläselässä,  joka sijaitsee Kemijoen ja Vuotosjoen  välillä 
olevassa  'kuusimetsäalueessa (noo 58). Parhaiten luetaan se luokkaan. 111. 

Alue 5. Kuolajärven pitäjäin pohjoisosassa tavataan,  lumituhoja -mel  
keinpä kaikissa  Tunitsan hoitoalueen laajoissa  kuusimetsää!ueilssai. 67 :inmen 

leveysasteen  pohjoispuolella eivät niiden aiheuttamat vauriot kuitenkaan 

ole läheskään, niin suuria  ja yleisiä  kuin  etelämpänä. Tästä syystä  ovatkin 

edellisen osan kuusimetsäalueet (n:ot 60, 611, 62, 68 ja 69) merkityt kar  
talle eri Inmituhoalueeksi, joka  on luettu luokkaan 111. 

Alue 6. Varsin  yleisiä  eivät  lumituhot ole seuraavissakaan kuusi  

metsäalueissa (n:ot 63, 64 ja 66). Tyypillisinä  tavataan  niitä kuitenkin 
korkeimmissa  vaara-  ja tunturiseuduissa (esim. Pilkka  vaaroilla). Alue on 

katsottu  voitavan parhaiten merkitä luokkaan 11. 

Alue 7. Sijaitsee Kutsajoen  eteläpuolella  olevassa laajassa kuusi  
metsäalueessa (n:ot 72 b, 73, 74 ja 180 a),  joka jatkuu  myöskin  Sallan 
hoitoalueen rajan länsipuolelle Kemijärven hoitoalueiden kuusimeteäaluei  

siin (n,:ot 82 ja 81). Tuhot ovat yleisimpiä alueen itäosan keskisillä ja  
eteläisillä vaaroilla ja tuntureilla, joissa poikkilatvaisiten  puiden määrä  

usein vaihtelee 40—75 % puiden koko luvusta. Länsiosan tuhokeskus on 

Vilmatunturilla, jonka laella taipaa tuskin yhtään ehyttä puuta. Alue on 
merkitty  luokkaan T, vaikkakin sen sisään, tulevat hyvinkin laajat alat sel  

laisia seutuja, joissa näillä tuhoilla on verrattain pieni merkitys. 

Alue 8. .Sensijaan että lumituhot, avat Paanajärven pohjoispuolen  
tunturiseudussa jotka ovat luetut edelliseen, alueeseen hyvinkin  

yleisiä,  tavataan,  niitä järven eteläpuolella verrattain vähän». Ne osat  vastaa  
vaa kuusimetsäaluetta (n:o 130  b),  jotka  tulevat tuhoalueen 8 sisään,  ovat  

kin luetut luokkaan 11. 
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Alue 9. Edellisen alueen eteläpuolella on Kuusamossa  useita pie  

nempiä lumitu.hoalueita. Pohjoisin niistä on Nuor use n., Ukonvaaran ja 

Possoeiiron seuduissa ja muodostaa osan vastaavasta  kvi  ueimete äal  ueesta  

(n:o 133 a).  Se on merkitty  luokkaan I. 

Alue 10. Tämä liittyy  edellisen alueen eteläpääliäni,  ja ovat lumi  
tuhot siinä jonikunverxan harvinaisempia, joten se on  luettu luokkaan 11. 

Alue 11. Pisto- ja Ponselijoen välisen alueen korkeimmat vaarat 
muodostavat luokkaan II luettavan lumituiioalueen. Metsät ovat mänty  
rikkaita. ' 

Alue 12. Täimän alueeni muodostaa livaaran laaja tunturiylänikö, 

joka myöskin voitanee parhaiten lukea luokkaan 11.  Tämäkään, seutu ei 
ole varsinaista kuusimetsäaluetta. 

Alue 13. Alue sijaitsee Suiningin ja Pyhäjärven välisessä kuusi  

metsäalueessa (117, 123, 124 ja 138 b),  jossa olevilla lukuisilla vaaroilla ja 

tuntureilla lumituhot ovat erittäin yleisiä  ja  runsaita. Parhaiten luetaan 

se luokkaan I. 

Alue 14. Ylikitkan itärannalla olevien Säynäjävaaran, Kouverivaa  

ran ja Naatikkavaaran. alue, joka voidaan lukea luokkaan II (osittain, myös 

I).  Säynäjävaara kuuluu tyypilliseen  kuusi  metsäalueeseen (n,:o 126), muilla 
kasvaa runsaasti myöskin  mäntyä. 

Alue 15. Oulankajoen eteläjpuolella oleva alue, joka käsittää  suu  

rimman osan vastaavaa  kuusimetsäailuetta (n:o 116). Alue on luettu luok  

kaan 11. 

Alue 16. Tähän lumituhoalueeseen kuuluu suuri osa Alakitkan 

pohjoispuolella olevasta kuusimetsäalueesta (n:o  119). Lumituhot ovat 

siellä erittäin yleisiä (luokkaan I).  

Alue 17. Ylikitkan länsipuolella oleva Riisi-tunturin kuusimetsä  

alue (n,:o  121) muodostaa myöskin  vastaavan  erittäin tyypillisen lumituho  
alueen. 

Alue 18. Tähän laajaan alueeseen kuuluu suurin osa Kuusamon 

kirkonkylän  lounaispuolella  sijaitsevaa kuusimetsäaluetta (n:ot 122, 128. 
134 a ja 137 a),  jossa olevien vaarojenl ja vedenjakajien selänteeit ovat tun  

nettuja lumituhojen  esiintymispaikkoja.  Alue luettanee parhaiten luok  
kaan I, vaikkakin «siinä tavataan  lievemmin tuhottuja metsiä verrattain 

paljon. 

Alue 19. Pienemmistä tuhoalueista, joita oikeastaan on kaikkien  

korkeampien maiden lakiosissa, on erityisesti  mainittava Kuusamon ja 

Taivalkosken pitäjien rajalla  olevian Rajalan seutu (kuusimetsäalueet liitot  
137 c ja 148), joka voidaan hyvällä  syyllä lukea luokikaan I.  

Alue 20. Jotakuinkin tyypillinen lumituhoalue (luokka  I) on 
myöskin Livojärven eteläpuolella olevan Yaramkavaaran laki,  joka vastaa  

siellä sijaitsevaa kuusimetsäaluetta (n:o 129). 

Alue 2d. Myöskin edellisen länsipuolella olevan Aimoivaaran seu  

dussa (kuusimetsäalu-e n:o 127  b) tavataan  yleisesti  lumituhoja, joten se 

on luettu luokkaan I 'kuuluvaksi luimituhoalueelisi. 

Alue 22. Myöskin  Posiojärven eteläpuolella olevan Jänisselkosen 

kuusimetsäalueessa (n:o 127 a) tavataan  lumituhoja kaikilla korkeammilla 
vaaroilla. Alue on siksi  tyypillinen,  että se  on merkittävä luokkaan I. 

Alue .23. Tällä numerolla on kartalle merkitty lähellä Posion-, Rova  

niemen ja  Kemijärven  pitäjien rajan risteystä  olevien Palotumturin, Kuovi  
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tunturin ja ViitatuntUrin lakiosien pienet lumi tuhoalueet, jotka sijaitse  

vat (pääasiassa samoissa  paikoissa kuin samannimiset kuusikkoalueet (n:ot  
120 d, cja ib). Ne ovat merkityt  luokkaan 11.  

Alue 24. Tähän alueeseen kuuluu Kemijärven ja Posion  pitäjien 
puolelle ulottuva Soinanselän jakso, joka myöskin  on kuusimetsääluetta 

(n:o  79  b). Luimituihot oivat  erittäin yleisiä (luokka I).  

Alue '25. Kemijoen polll  joispuolel  la, Rovaniemen ja Kemijärven 
pitäjien rajalla; sijaitseva  Kaihuamivaaran jia Suuaksen kuusikkoaluie (n:o  

87), joka on tyypillisimpiä  luokkaan I kuuluvista lumituihoaluieista. 

Alue 26 on pääasiassa samanlainen kuin edellinen,, ja muodostaa 

sen Kemijoen  eteläpuolella oleva Kivalon  kuusimetsäalue (n:o 86).  
Alue (27. Alueesta 25 länteen sijaitsevan Vanttausjärven länsipuo  

lella on  Mustaselän seuduissa (kuusimetsäalue n:o 84) lumituhoja siksi  

yleisesti,  ett.ä sitä voidaan pitää luokkaan 111 kuuluvana lumituhoalueena. 
Meltauksen hoitoalueen osalla Rovaniemen pitäijää (pitäjän  luoteis  

osassa)  ei varsinaisia lumituihoalueita ole. Eniten tavataan  lumen murta  

mia puita lähellä Turtolan rajaa olevassa kuusimetisfiialueessa (m:ot 93 ja  

101), joka sijaitsee  seudun korkeimmalla vedenjakajalla  (Karhuvaara,:  Kait  

tiainen, Lauttusikivalo y. m.).  

Alue 2:8. Etelämpänä,  Muiurolan hoitoaineen puolella (pitäjäin lou  

naisosassa) käyvät  lumituhot jonkunverran yleisemmiksi.  Niin on erittäin  
kin Ternujoen latvoilla olevien kuusikkovaarojen (n:o 102) lakiosissa 
lumen turmelemia-ipuita verrattain paljon.  Siellä -voidaan, eroittaa luokkaan 
111 kuuluva alue, jonka eteläpuolellakaan lumen murtamat puut eivät ole 

varsin harvinaisia. 

Alue 29. Tyypillisin  lumituihoalue (luokka I) on mäissä seuduissa 

Pisavaaran kuusikkolaki  (n:o 104), jolla kasvavista  puista melkein kaikki  

ovat lumen turmelemia. Alue jatkuu myöskin  vaaran rinteille,  mutta vähe  

nevät  tuhot siellä tuntuvasti. 

Kemijoen itäpuolella olevassa Kivalojen kuusimetsäalueessa (n:o  106) 
sekä  pitkin koko  Kivalojen selännettä, ainia Simon pitäjän puolella  olevaan  
Alapenikkaan asti,  tavataan  lumituhoja siellä täällä korkeimmilla mailla, 

paikoittain  verrattain yleisestikin. Eri lumituboalueeksi ei siitä ole kuiten  
kaan katsottu voitavan eroittaa. 

Alue 30. Tämä alue on mielenkiintoisimpia lumituihoalueita Suo  

messa.  -Sen muodostaa Pudasjärven  ja Taivalkosken pitäjien rajoilla oleva 

ja etäälle itäänpäin viimemainittuun pitäjään ulottuvan kuusimietsä  
alueen (n:ot 140, 150, 150 a, 144, 142 ja 143) korkeimmat osat. Erittäin 
runsaasti lumen turmelemia ovat metsät in. m. Syötteillä,  Päätuoreella. 

•laskamovaaralla ja sen itäpuolella olevilla  vaaroilla, kuten Kumpuvujen  

selällä, Portinvaaralla,  Pyhitysvaaralla,  Rusaimossa y. m. Toisin paikoin 

ovat kaikkien  vähänkin suurempien puiden latvat poikki.'  

Alue 3il. Taivalkosken kirkonkylän  seuduissa on yleisemmin, lumi  

tuhoja, paitsi  Taivalvaaran laella, Jokiflärvelle vievän maantien seuduissa 
(kuusimetsäalueessa  n:o 146). Tämä alue on luettu luokkaan 11.  

Alue 32. Etelämpänä voidaan, eroittaa varsinainen lumituboalue 

vasta Taivalkosken ja Suomussalmen pitäjien rajalla olevassa  kuusimetsä  

alueessa (n:ot  147 ja  164), jossa suurimmat tuhot ovat Horsimanvaaralla ja 
Huokausvaaralla. Suomussalmen puolella tavataan niitä jonkunverran 

Lohivaaralla ja  Karhuvaaralla. 
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Alue 33. Edellisestä alueesta  itään oleva pieni alue Näljängän 
maantien ja Taivalkosken pitäijän rajan, lä'hettyiviil>lä  (Kuittivaara y.  m., 
kuusimetsäalueessa n:o 161).  Alue luetaan luokkaan 11. 

Alue 34. Yksistään Suomussalmen pitäijän  puolella olevista tuSho  

alueieta on mainittavin se, joka  on  Pää vaaran ja  Hukikasenjäirvien välissä. 
Sen länsilaidassa on Ypykän  laki. Siihen sisältyy  osittain kuusimetsä  
aluetta (n:o 1(62), osittain sekametsääluetta. Erittäinkin männyt sekä 
näiden ja lehtipuiden  alla olevat alikasvukuuset ovait  vahingoittuneet. Alue 

on luettu luokkaani 11. 

Alue 35. Puolangan pitäjässä on tyypillisien lumitulhoalueideii 
ohella sellaisiakin seutuja, joissa näimä  vahingot eivät  ole kovin  suuret, 

mutta  'kuitenkin jotenkin yleiset.  Sellainen on m. im.  1  äärellä Taivalkosken 

ja Pudasjärven pitäjien rajojen risteyspä  olevan Paljakan kuusiimetsäalue 
(n:o 160)-,  joka myöskin  on merkitty  luokkaan 11. 

Alue 36. Tämä alue sijaitsee Pudasjärven ja Puolangan raljalla,  
Jaurakkaselän kuusimetsäalueessa (n,:ot  152 ja 154), jossa lakimetsät oivat  
lumen vahingoittamia. Alue voitanee lukea luokkaan I. 

Alue 3i7. Alue sijaitsee Puoliangatm pitäjän pitikäin,, pohjoisesta 
etelään juoksevan, kuusimetsiä  kasvavan  vaarajakson (n:ot 153, 155 ja 156) 

pohjois- ja keskiosassa.  Lumituhot ovat erittäin yleisiä (luokka I).  

Alue 38. Puolangalla sijaitsevista  vähäisemmistä lumituihoalueista 

on mainittava m. m. Vihajärven eteläpuolella olevan Akanvaaran seutu 

(kuusimetsäalueessa n:o 159), joka  voidaan lukea luokkaan 11. 

Alue 39. Samanlaisia kuin edellinen ovat  myöskin Särkijärven  js 

Honkajärven välisten vaarojen lakimaat. 

Alue 40. Paljakan vaarajakson tyypillinen lumrbuboailue, jossa 

metsät ovat melkein yksinomattaan kuusimetsiä (n:ot 158 ja 165). Alue 

ulottuu Puolangan, Hyrynsalmen ja Ristijärven  pitäjien  puolelle.  Yaarorjen 
korkeimmissa  osissa  ovat  kaikki  puut lumen takia viallisia. Alue on luettu 

luokkaan I. 

Alue 41. Edellämainitun neljän alueen välimailla taivataan.  siksi  

palljon lumituhoja, että korkeimmalle kolhoavat osat tästä väliin jäävästä 

alueesta ovat eroitetut luokkaan 111 merkityksi  lumituihoalueeksi. 

Alue 42.  Tähän kuuluvat Hyrynsalmen  pitätjän  puolella olevan Iso- 
Tuomivaaran seudut, joiden metsät voidaan lukea luokkaan 11. 

Alue 43. Edellisen eteläpuolella oleva Pikku-Tuomivaara,  joka myös  
kuuluu luokkaan 11.  

Alue 44. Humalavaaran alue  Ristijärven  pitäjässä. Kuuluu luok  

kaan 11. 

Alue 45. livaaran ja Varsavaaran lakimaat Ristijärvellä  sekä  

Kivesvaara Paltamossa. Ovat myöskin  merkityt  luokkaan 11. 

Alue 46. Ristijärven  kirkonkylän  eteläpuolella olevan Saukkovaa  

ran selänne, jonka lakiosissa lumivalli n got ovat erittäin yleisiä ja tyypil  
lisiä. Luetaan luokkaan I. 

Alue 47. Sotkaimonreitin eteläpuolella Jormasjärven molemmin 

puolin olevilla,  kuusimetsäalueeseen kuuluvilla vaaraselänteillä uusiutuivat 

lumituhot siksi  usein, että  näiden alueiden voidaan katsoa muodostavan 

oman lumituhoalueensa (luokka  III).  
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Alii e  48. Edellisen eteläpuolella on Laan tyypillinen  kuusimetsä  
alue (n:o 172), jonka korkeimpien vaarojen lailla lumituhot ovat niiin 

yleisiä, että alue voidaan parllnaiten: lukea luokkaan I. 
Alue 49. Lumituhojen  vaikutus ulottuu edellämainitun alueen 

eteläpuolellekin.  Tyypillisimpinä  ne siellä esiintyvät.  Rautavaaran pitäjässä 
olevien Sieraijärven ja Hiienjärven välisessä, n. k. Maa.n-selän kuusimetsä  
alueessa. Alue on luettu luokkaan I.  

Tästä eteläänpäin käyvät  Saimoilla alueilla toistuvat lumituhot  yhä 

harvinaisemmiksi. Pielisjärven ja Ilomantsin pitäjän  korkeimmilla selän  
teillä ija vaaroilla tavataan*  niitä kuitenkin  vielä naitu paljon., että siellä 

voidaan eroittaa luokkaan 111 luettavia lumituhoalueita, kuten esim. Soko  

vaaran ja Pihlajavaaran seuduissa. Edellinen on merkitty  numerolla 50.  

jälkimmäinen)  numerolla 51. 

Alue 52. Verrattain tyypillinen, on Pielisjärven  länsipuolella  ole  

van  Kolin laen lumituhoalue, joka voidaan lukea luokkaan 11. Siitä län  

teen olevien vaaraseutujen (H  alivaaran, Juuan vaaran y. m.) korkeimmissa 

osissa tavataan  myöskin tämän tu'bon jälkiä.  Tämä seutu  on merkitty  
alueeksi 54. 

Alue 53. Luokkaan 111 luettava on .myöskin Kuopion lähellä olevan  

Puijon laki, jossa lumituhot ovat uusiutuneet varsinkin useina viime 
vuosina. 

Lumituhoalueiden  pinta-alat.  

Kartalle merkittyjen  lumituhoalueiden rajojen  epätarkkuudesta  

sekä  niihin kuuluvien maiden pintamuodostuksen  epätasaisuudesta  joh  

tuu, ettei Suomen lumituhoalueiden laajuudesta  voida tässä yhtey  

dessä esittää  lähimainkaan tarkkoja  tietoja. Edes likimääräisten  las  
kelmien teko on kuitenkin ollut  monesta syystä  välttämätön. Lumi  

tuhoalueiden laajuutta  koskevien  lukujen  avulla voidaan nim. saada 

paras yleiskäsitys  näiden tuhojen  yleisyydestä  ja sijaitsemisesta.  Sitä  

paitsi ovat ne hyvänä  apuna  näiden tuhojen syitä  selvitettäessä.  

Laadittaessa taulukkoa 1. jossa  ovat eri tuholuokkiin kuuluvien 

alueiden pinta-alat,  ei suurimpien  alueiden alaa ole koetettukaan mää  

rätä tarkemmin  kuin 50—100 km
2 tarkkuudella. Sitä  pienemmille  

alueille on käytetty  10  ja  aivan pienille  1 km 2  eroja. Huomattavaa 

vielä on, että luvut ovat  koetetut saada sellaisiksi,  että ne vastaisivat  

kunkin alueen metsää kasvavaa (likipitäen  kasvullisen  metsämaan)  

alaa. Siten ovat  metsättömät taikka  aivan vähämetsäiset suot  ja tun  

turien laet arvioidut alueiden pinta-aloista  pois.  Tätä tehtäessä on  

suurta apua .ollut Pohjois-lSuomen  kuusimetsäalueiden laajuutta kos  

kevista  tiedoista (1920,  3).  
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Taulu 1. Luettelo Suomen lumituhoalueiden likimääräisistä pinta  
aloista. 

Taulukon mukaan tulee Suomen varsinaisten lumituhoalueiden 

laajuus  olemaan 4 308 km 2

,  josta  011  sellaisia  alueita, joissa lumituhot 

ovat  hyvin  yleisiä  2  365 km 2 eli  54.9 %,  sellaisia,  joissa  ne  ovat jota  
kuinkin  yleisiä  789  km 2 eli  18.3 % ja sellaisia,  joissa lumituhot  ovat 

jotakuinkin  harvinaisia  1 154 km 2  eli 26.8 %.  

Lumituho! 

hyvin  yleisiä (I) jotakuinkin yleisiä (II) jotakuinkin  harvinaisia (III) 

> £ > 

s  sr st e G  

§  

1  

Pitäjä «■if ® 

a 

s 

ö 

Pitäjä  
"CP 

Ki  
«r* 

<D  
3 

3 

ö 

Pitäjä  
g"l® 

i * 3 4 5  6 7 8 9 

7 Kuolajärvi .... 1000 3 Sodankylä  (Pel-  1 Sodankylä  (Pel-  

9 Kuusamo   90 kosenniemi ja kosenniemi  ja 

13 »  130 Savukoski)  .. 50 Savukoski)..  22 

17  Posio  60 6 Kuolajärvi 
....

 220 2  »  25 

18 Kuusamo  200 g Kuusamo  70 <1 10 

19  »  15 10 >  20 5  950 

20 Posio  II 60 97 10 

*>1 »   3 1^  110 38 3 

22 »  40 11  30 41 30 

(Kemijärvi  ....  9 15  19 47 Sotkamo   80 

24. 

(Posio   20 90 50  H 

25 Rovaniemi  
....

 25 JPosio   4 51 Ilomantsi 
....

 6 

26 � 
....

 45 
23 

(Kemijärvi  .... 3 53 Kuopio  2  

29 » 
....

 14  28 Rovaniemi .... 12 54 Juuka  5 

(Pudasjärvi  .... 195 31 Taivalkoski.... 25 

(Taivalkoski....  220 
32 

| »  20 

36 
|  Puolanka   5 (Suomussalmi  ..  3 

(Pudasjärvi  .... 7 33 •• 
4 

37 Puolanka  100 34 > .  .  18 

f »  35 35 4 

40 

j  
j  Ristijärvi   27  39 9 

1  Hyrynsalmi  
..

 37 42 Hyrynsalmi  ..  3 

/Ifi  
J  Ristijärvi   23 43 » 4 

20 44 3 

48 30 45 5 

49 Rautavaara....  10 52 Pielisjärvi .... 3 

Yhteensä 2 365 Yhteensä  789|  Yhteensä  1154 
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Lumituhoalueiden sijaitseminen  eri pitäjissä sekä samaan pitä  

jään  tulevien  alueiden jakautuminen  eri  tuholuokkiin käy  esiin  taulu  

kosta 2.  Siitä  nähdään,  että laajimmat  lumituhoalueet tavataan Kuola  

järvellä,  jossa  niiden ala on tehdyn  arvion mukaan 2  220 km 2  eli  n. 

51 % Suomen kaikkien  lumituhoalueiden yhteisestä  pinta-alasta.  Sitä  

lähinnä on Kuusamo (18  %). Samaten on Kuolajärven  ja Kuusamon 

lumituhoalueista suuri osa (lähes  puolet)  sellaisia,  joissa lumituhot 

ovat hyvin  yleisiä. Edellisessä onkin luokkaan I kuuluvia tuhoalueita 

n. 44 % täjnrä® luokan kaikkien  alueiden pinita-alasta  ja Kuusamossa 

Taulu 2. Suomen lumituhoalueiden jakautuminen eri  pitäjien osalle. 

Pitäjässä 
TIT
 I 

°l©vi en luipi- Edellisestä knulun seuraaviin 
tuhoaluei- , 

,
 . 

....
  

den yhtei- taholuokknn 

p ..... 
s
 nen ala tuholuokan koko  j 

r  1 a3 a alasta on eri 
I n 111 pitäjissä 

o  z'c 
km 2 »g g   

2®"e km* °/o km'2 % k™2 °/o °/o 
a s ■  

1 23456789 10 11 12 

Sodankylä  (Pel  

kosenniemi ja 

Savukoski) .. 107 2.48 50 46.7 57 53.3 6.34 4.94  

Kuolajärvi  .... 2 220 51.53 1050 47.3 220 10.0 950 42.7 44.40  27.88 82.32 

Kuusamo 784 18.19 385 49.1 399 50.9 16.28 50.57  

Posio 132 3.08 128 97.0 4 3.0 5.41 0.51   

Kemijärvi .... 12 0.28 9 75.0 3 25.0 0.38 0.38   

Rovaniemi 106 2.46 84 79.2 12 11.3 10 9.5 3.55 1.52 0.87 

Pudasjärvi .... 202 4.69 202 100.0 8.54  

Taivalkoski.... 265 6.15 220 83.0 45 17.0 9.30 5.70   

Suomussalmi,. 25 0.58 25 100.0 3.17   

Puolanka 186 4.32 140 75.3 13 7.0 33 17.7 5.92 1.65 2.86 

Hyrynsalmi  ..  44 1.02 37 84.1 7 15.9 1.56 0.89   

Ristijärvi 58 1.35 50 86.3 8 13.7 2.12 1.01   

Sotkamo 110 2.55 30 27.3 80 72.7 1.27 6.94  

Paltamo 20 0.46 20 100.0 0.85  

Rautavaara.... 10 0.23 10 100.0 0.42  

Pielisjärvi  ....  14 0.32 3 21.4 11 78.6 0.38 0.95  

Ilomantsi 6 0.14 6 100.0 0.52  

Juuka 5 0.12 5 100.0 0.43 

Kuopio 2 0.05 2 100.0 0.17  

Yhteensä  1 4  308 2 365! 54.9 789 18.3| 1  154 26.8   
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n. 16 %. Rovaniemen,  Pudasjärven,  Taivalkosken,  Puolangan,  Hyryn  

salmen ja  Ristijärven  pitäjät,  joissa  lumituhoalueet ovat edellisiin  

verraten pienet,  eroavat mainituista pitäjistä  siinä,  että niissä  olevat 

tuhoalueet kuuluvat melkein yksinomaa  luokkaan I v Siten ovatkin 

niiden osuudet  tämän luokan koko pinta-alasta  suhteellisen suuret. 
Samaten kuin Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueet,  ovat varsinaiset  

lumituhoalueetkin melkein yksinomaa  valtion mailla. Tämä johtuu 

pääasiassa  tuhoalueiden syrjäisestä  asemasta sekä niiden sijaitsemi  

sesta  paikkakuntien  karuilla  vedenjakajilla,  joilla  asutusta ei  sanotta  

vasti  ole. Suurin osa  lumituhoalueita onkin sellaisia,  joihin yksityis  

maat eivät  ollenkaan ulotu. Mainittavamman osan lumituhoalueista 

muodostavat yksityismaat  Kuusamossa  (alueet  n:ot  12, 13, 14, 18 ja 

19), Taivalkoskella  (alue  n:o 32),  Puolangalla  (alueet  n:ot 35,  37,  39  

ja 41), Hyrynsalmella  (alueet  n:ot 40,  42 ja 43),  Ristijärvellä (alueet  

n:ot  40,  44,  45 ja 46),  Paltamossa (alue  n:o 46),  Sotkamossa (alue  

n:o  47)  sekä  useissa  etelämpänä  olevissa  pitäjissä. Yhteensä te  

kee yksityismaiden  osuus  n. 410 km
2 eli likipi  

täen 10 % lumituhoalueiden koko alasta. Siitä on 

Kuusamossa yli puolet  (n. 57 %)  sekä eri  tuholuokissa jotakuinkin  

sellaiset  suhteelliset  osat  kuin kaikissa  tuhoalueissa, yhteensä  (luokassa  

I n. 54 %,  luokassa II  n. 25 % ja luokassa  111 n. 21 %). Valtion  
mailla  olevat  lumituhoalueet tekevät siis  edellisen mukaan n. 3 900 

km 2 eli  n. 90 % kaikista  lumituhoalueista. 
Edellämainitut lumituhoalueiden pinta-aloja osoittavat luvut ei  

vät vastaa  niiden metsien laajuutta,  jotka ovat  lumen tuhoamia (s.  

7).  Tuhoutuneiden ja tuholta slääistyvien  metsien osuutta ei'  mistään 
laajemmasta  tuhoalueesta voida toistaiseksi  määrätä, siksi  epätäydel  
lisiä ovat tiedot näistä  tuhoista  valtion hoitoalueiden talouskirjoissa.  

Luotettavia saadaankin tiedot vasta silloin,  kun jokainen  lumen tu  

hoama metsänosa eroitetaan eri metsikkönä taikka kuviona erilleen 

tuhoutumattomasta metsästä,  ja selitykset  niissä tavattavien tuhojen  

yleisyydestä  tehdään riittävän täydelliset.  

Useasta tyypillisestä  lumituhoalueesta on  kuitenkin linja-arvioi  

misen avulla saatu  verrattain luotettavia tietoja tuhottujen  metsien 

yleisyydestä.  Näitä koskevat  tulokset  ovat  taulussa 3,  josta  nähdään, 

että  tutkimukset  koskevat  kaikkiaan  12 eri  lumituhoaluetta,  jotka  si  

jaitsevat  Kuusamon ja Posion sekä  niiden eteläpuolella  olevissa  pitä  

jissä. Näistä  kuuluu 9  tuholuokkaan I ja  3  (n:ot  8,  15 ja  32)  luokkaan 

TT. Käytyjen  linjojen  suunta on seuraava  (1920,  3; s.  144 ): 
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3 3 363—21 

Taulu 3. Lumituhojen Yleisyys  linja-arvioimisen mukaan. 

Lumituhoalue 7. Kuusamo, Paanajärven pohjoispuoli, Mäntytun  
turin alue  y. m.  

Lumituhoalueet 8 ja 9. Kuusaimo, Paanajärvi—Tavajärvi—Nuoru  

nen—Tavajärvi. 

Lumituhoalue 13. Kuusamo, Määttälänvaara—Rukatunturi. (Merkki 

A.).  

Lumituhoalue 13. Kuusamo, Rukajärvi—Turkkila.  (Merkki B.).  
Lumituihoalue 15. Kuusamo, Alakitkan pohjoispuoli (Piiloperä)— 

Kätkyt-vaara.  

Lumituhoalue 22. Posio, Posion perä—Jämisselkonen—Takkinen. 
Lumituihoalue 30. Taivalkoski, Loukusa—Jylkynvaara—löo-Jiusianio— 

Pyhitysvaara—Siiranvaara—Taivalkosken  ja Kuusamon maantien risteys.  
(Merkki  A.).  

Lumituhoalue 30. Taivalkoski ja Pudasjärvi,  Matalaluoma—Kumpu- 

vujenselkä Latvakouva Rytilä—Vatisuo—Jaskamovaara—Pär  jän joki— 

Kortejärvi—Loukusa (Merkki  B.).  
Lumituhoalue 32. Taivalkoski,  (Metsäkylä)  Kivelä—Horsman-vaara. 

Lumituihoalue 37. Puolanka, Nuolijärvi—Siikavaara—Nuottiiva&ra— 

Taltta. 

Lumituhoalue 40. Puolanka, Hyrynsalmi  j.a  Ristiljärvi,  Kotilankylä  

(  Soiikko) Lehm i  rirm-e—Jatkon pur  o—J  outsensu  o—M uetaikuanfp u—lsopalo 

—Uvankylä.  

Lumi-  

tuho- 

Arviolinjasta 

% 

koskee  

Arvio- 

linjan 

pituus, 
askelta 

alueen 

n:o 

tuholta 

säästy- 

sellaisia metsiä, joissa pisimmistä  puista 
on tuhoutunut % 

neitä 

metsiä 5—20 25—45 50-70 75 +  

1  2  3 4 5 6 7 

7  74.0 1.0 2.1 2.1 20:8 34 412 

8 ja-9 93.3 0.7 0.8  — 5.2 39 802 

13 A 74.4  1.8 11.4 7.4 5.0 21609  

13 B 76.2  1.0 1.6 — 21.2 12 701 

15 97.2 —  2.8 
— — 

32 210 

22 49.6 17.1 8.2 14.0 11.1 22 171 

30 A 36.4 10.3 21.1 10.1 22.1 39 243 

30 B 46.0  9.5 14.4 14.7 15.4 58178 

32 41.2 4.9 26.5 27.4 12 023  

37 29.6 2.3 17.8 1.4 48.9 19 042  

40 28.9 — 6.6 5.3 59.2 32 691 

48  49.0  18.8 28.6 3.6 
— 24 337  

49 33.0  15.0 41.4 10.6 —  
9 884  

Kaikissa  

alueissa 57.7 6.0 12.0 7.0 17.3 358  303 



18 

Lumituioalue 48. Sotkamo, Syrjälä—Loukkusuo—Koirajärri—Lyly  

puro—Sulkaeuo. 

Lumituihoalue 49. Rautavaara, KölkönimäJki—leo-Sierajäryi—Siera- 

vaara—Maanselkä—Matalalampi—Kölkönmäki. 

Lumituhojen  yleisyyttä  on linja-arvioimisen  yhteydessä  arvioitu  

siten, että silmämääräisesti on määrätty, kuinka monta prosenttia  

metsän pisimmistä  (I  ja  II  pituusluokan)  puista  lumi on vahingoitta  

nut  siinä määrässä, että puun runko tai ylin latva ovat taittuneet.  

N.  s.  pajonettti-  ja haaralatvaisuus ovat siiten  luetut lumen aikaansaa  

miin tuhoihin. Arvioimisessa  on käytetty  5  % eroja,  mutta tässä esi  

tettävään yhdistelmään  on voitu  ottaa ainoastaan neljä  luokkaa,  joissa  
lumen tuhoamat puut  tekevät:  (1)  5—20,  25—45,  50—70 ja 75—'100 

% vallitsevien  pituusluokkien  puista.  

Kuten taulusta nähdään,  vaihtelevat eri lumituhoalueille saadut  

tulokset hyvin  tuntuvasti siitäkin  huolimatta,  että  ne ovat  luetut sa  

maan tuholuokkaan. Tämä johtuu  epäilemättä  siitä,  etteivät  käydyt  

arviolinijat  ole  sattuneet sellaisiin  kohtiin,  «että  niiden avulla  olisi  vioitu 
saada tässä suhteessa luotettavia ja alueiden keskimääräisiä  oloja  vas  

taavia tuloksia. Kun Pohjois-tSuomen  kuusimetsäalueet,  joiden  arvioi  
miseen mainittuja  linjoja  ensikädessä on käytetty,  eivät  vastaa  tar  

kalleen  nyt eroitettuja  lumituhoalueita,  vaan ulottuvat hyvin  usein  

niiden ulkopuolelle,  on luonnollista,  etteivät  arviolinjojen  koko  pituu  
det aina tule koskemaan niitä lumituhoalueita,  joiden  kohdalle ne 

taulukossa ovat  merkityt. Tästä johtuu myöskin,  että ainakin muuta  

mat tuhottujen  metsien suhteellista  osuutta osoittavat luvut ovat  täs  
täkin syystä  liian pienet.  Täten voidaan myöskin kaikkia  mainittuja  
lumituhoalueita koskevaa  keskiarvoa jonka  mukaan niissä olisi  n.  

58 % sellaisia  metsiä, joissa  ei  suurempia  tuhoja tavata ja n. 42 % 

lumen turmelemia metsiä pitää mainitussa suhteessa jonkunverran  

liian alhaisena. Kun  linja-arvioimiset  eivät ollenkaan koske  (tuholuok  

kaan 111 kuuluvia alueita  (kuten  esim. Kuolajärven  aluetta n:o 5),  

joissa  tuhojen  yleisyys  on paljoa  pienempi,  voidaan olettaa, että edellä  
mainitut keskiarvot  vastaavat suurin piirtein kaikissa  lumituho  

alueissa vallitsevia  keskimääräisiä  olosuhteita.  Tuloksena on silloin,  

että Suomen lumituhoalueissa on n. 2486 km 2 sellaisia  metsiä,  joissa  

lumituhoilla ei ole sanottavampaa  merkitystä,  n. 258 km 2 sellaisia,  

joissa vallitsevien puiden  luvusta on näiden tuhojen  turmelemia n. 

5—20%,  n. 517 km 2  sellaisia,  joissa  vastaava luku on 25—45 %,  n. 

302 km
2

,
 joissa  prosenttiluku  on 50—70 ja n.  745 km

2 sellaisia,  joissa  

se  on 75  % ja siitä yli. Tasaluvuin on tuhottujen  metsien 

laajuus  182 0 km
2 eli 182000 ha,  josta  edellämainittuihin 

eri  tuhoasteisiin kuuluu n. 14, 28,  17 ja 41 °/o. 
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Lumituhoalueiden  sijaitseminen eri  korkeuksilla  
merenpinnasta.  

Kuten Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueiden,  on,  lumituhoalueiden  

kin  sijaitseminen  riippuvainen  maisemien korkeussuhteista merenpin  

nasta. Poikkeuksetta ovat  nim. lumitulioalueet paikkakunnan  kor  

keimmissa metsäseuduissa,  erittäinkin korkeimmilla  vedenjakajilla  

sekä tunturien ja vaarojen  lakimailla  ja rinteillä. Tämä huomataan 

helposti  vertaamalla toisiinsa Suomen korkeus-  ja ennenmainittua 
lumituhoaluekarbtaa. Sama seikka ilmenee myöskin  taulukosta 4, 

jossa  eri  tuholuokkain lumituhoalueet ovat pitäjittäin  yhdistetyt  sen 

mukaan, mihinkä korkeusvyöhykkeeseen  suurin  osa lumen tuhoamista 

metsistä  kuuluu. 

Saadut tulokset osoittavat, että kaikkien tuholuokkien metsien 

pinta-alasta kuuluu ehdottomasti suurin  osa (74—87  %) yli 300 m 
korkeusvyöhykkeeseen.  Kaikkien lumituhoalueiden alasta kuuluukin 

siihen n. 84 %, jotavastoin  korkeusvyöhyke  250—300 m on vallitse  

vana ainoastaan 13 %:a vastaavilla  alueilla ja 200—250 m  3%:  a.  

Tuhoalueiden lukuun nähden ovat  vastaavat luvut 35,  45 ja 20 

joten tämä osoittaa,  että yli  300 m vyöhykkeen  alueet ovat  keskimää  

rin  tuntuvasti  laajempia  kuin alempien  vyöhykkeiden.  Korkeimman 

vyöhykkeen  "tuhoalueiden keskisuuruudeksi  saadaankin n. 190 1 km 2
,  

sitä seuraavan  23 ja alimman ainoastaan 13. 

Lumituhojen  yleisyydestä  eri  korkeusvyöhykkeiden  tuhoalueissa 

saadaan havainnollinen käsitys,  jos niissä  sijaitsevien  tuhoalueiden 

yhteiset  pinta-alat  ja lukumäärät jaetaan  eri  tuholuokkiin. Tulokset 

cvat seuraavat: 

Yli  300 m korkeusvyöhykkeen  kohdalla sulkujen  sisällä  olevat  

luvut osoittavat tähän korkeusvyöhykkeeseen  kuuluvien alueiden 

pinta-alan  jakautumista  siinä  tapauksessa,  että Kuolajärven  laaja  alue 

Korkeus-  

vyöhyke,  

m  

Tuhoalueiden l  n m 

luku 
pinta-ai a, 

km* 

tuholuokkaan  kuulun % alueiden 

luvusta  alasta luvusta alasta luvusta alasta 

1 2 3  4 5  6 7 8 9 

300-f 19 3  616 (2  666)  47 56 (76)  37 16 (22)  16 28 (2)  

250—300  24 553 46 59 38 32 16 9  

200—250 11 139 — — 
55 24 45 76 
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n:o  5 jätetään  laskelmista  pois.  Erittäinkin  tässä tapauksessa  jakau  

tuvat niinhyvin tuhoalueiden alat kuin lukumäärätkin eri  tuholuok  

kiin  siten,  että  kuta ylempänä  alueet  sijaitsevat,  sitä  suutrempi  osa  

niistä  on yleisimpien tuhojen  luokassa ja päinvastoin.  
Mitä tulee  erityisesti mainittuun tuhoalueeseen n:o 5,  samaten 

kuin sitä  pohjoisempana  Sodankylässä  (alueet  n:ot 1, 2  ja 3)  oleviin  

alueisiin, joissa  korkeasta  sijaitsemisestaan  huolimatta lumituhot ovat 

verrattain harvinaisia, sijaitsevat  ne aivan sillä  rajavyöhykkeellä,  

jolla varsinaiset lumituhot  loppuvat  etelästä  pohjoiseen  mentäessä. 
Jos Pohjois-Suomen  lumituhoalueiden  keskuksena  pidetään  Kuusamon 

seutua,  ja siitä  kuletaan länttä kohti Rovaniemelle ja sen lähipitäjiin,  

käyvät  lumituhoalueet myöskin  harvinaisiksi.  Luokkaan I  kuuluvien 

tuhoalueiden esiintyminen  verrattain kaukana lännessä (erittäinkin  

alueet  11:0 29,  25  ja 26),  ja vieläpä  alemmassa,  korkeusvyöhykkeessä  

kuin tavallisesti,  osoittaa  kuitenkin,  ettei  lumituhojen  esiintymisen  

länsiraja  johdu samoista  syistä  kiuin sen pohjoisraja.  (vert.  s.  62).  

Pääasiassa  samaa voidaan sanoa myöskin lumituhojen  esiintymisen  

etelärajasta:  lumituhoalueet vähenevät eteläänpäin  etupäässä  maise  

mien mataloitumisen takia. 



Syyt  lumituhoihin.  

Aivan samalla tavalla kuin Suomen lumituhoalueet,  ovat myös  

kin  m.  m. Ruotsin  ja Keski-Europan  maiden varsinaiset  lumituhoseu  

dut määrätyllä  korkeudella merenpinnasta.  Tämä selviää m.  m. Hes  

selmanin (1912)  ja Lagerbergin  (1919)  kertomuksista,  jotka  koskevat  

Keski-Ruotsissa  erittäinkin  viime aikoina sattuneita, suuria lumi  

tuhoja. Tuhot esiintyivät  nim. melkein yksinomaa  300—600 m kor  

keudella  sijaitsemissa  metsissä.  Saksassa  sattuvat lumituhot Harts-vuo  

ristossa  (erittäinkin  v.  1882) 340—700 m  korkeusMyöhykkeessä,  ja. 400  

ja 550 m välillä  ovat ne usein suurimmat (Reuss,  1884). Sleesiassa  on  
tämä korkeus  (erittäinkin  1916) 500—700 m  (Nikode»i,  1917), 'Sveit  

sissä  (erittäinkin  v.  1908) 400—800 m  (suurimmat  tuhot  500 ja 700 m 

välillä; Flyry,  1908). Kaikki  tämä viittaa siihen,  että lumiituhoaluei  
den synty  johtuu  niistä  erikoisista  ilmastosuhiteista,  jotka  ovat  näille 

korkeusvyöhykkeille  ominaisia. Lähinnä on luonnollisesti se oletus,  

että tuhojen  syynä  on näiden seutujen  suurem'pi  lumimäärä ja sen laa  

dun erikoisuus. Seuraavassa käsitellään näitä kysymyksiä  perusteelli  

semmin.  

Lumipeitteen  syvyys  ja vesiarvo  eri  korkeuksilla  

merenpinnasta.  

Meteorologisen  Keskuslaitoksen  havaintoasemilla suoritettuja  lu  

mipeitteen  syvyys-  ja  tihieyshavaintioja  ei voida käyttää  vertailujen  

tekoon eri korkeuksien vaikutuksesta lumimäärien jakautumiseen.  

Keskuslaitoksella  ei nim. toistaiseksi  ole ollut sellaisia  havaintoasemia,  

jotka sijaitsisivat saman paikkakunnan  eri  korkeusvyöhykkeissä.  

Tästä  syystä ovatkin tätä monessa suhteessa tärkeää kysymystä  kos  

kevat  tiedot perustuneet joko eri paikkakunnilla  saatuun yleiseen  ko  

kemukseen taikka muutamiin tilapäisiin  havaintoihin. Siten mainitsee 

Cajander  (1917),  että paikkakuntalaisten  havaintojen  mukaan on lumi  

peitteen  syvyys  Kivaloilla (Kokko-  ja Konttokivalolla)  keskimäärin 

30  cm suurempi kuin  Kemijoen  laaksossa ja Kuolajärven  „Maanse  
lällä"  50 ä 60  cm suurempi kuin Kuolajärven  kirkolla.  Ero edellisten 

havaintopaikkojen  korkeuksien välillä  on n. 150 k 200 m  (n.  50— 
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250 m) ja jälkimmäisten  n. 250 m (200 —450 m). Vertailevia havain  

toja  on Airaksisen  (1919)  toimesta suoritettu Rovaniemen ja Kannan  

lahden välisen talvitien varsilla eri  korkeuksilla  ja tultu samantapai  
siini  tuloksiin kuin edelläkim. Mainittavat ovat tässä  yhteydessä  myös  
kin  Aaltosen (1919)  tutkimukset,  joiden  mukaan lumipeitteen  syvyys  

oli  maaliskuun puolivälissä  1917 Pohjois-lSodankylässä  olevilla  kor  
keimmilla tuntureilla n. 50—'60 cm, mutta oli lumi siellä niin  kovaa, 

että se  hyvin  kannatti  miehen. Alempana  tunturien rinteillä  oli  lumi  

peite paljon  vahvempi, aina 150 cm saakka,  mutta kuohkeampaa.  

Vielä matalammalla olevassa harvassa mäntymetsässä  oli  lunta n. 

90 cm  sekä 3—4 peninkulman  etelämpänä  sijaitsevan  Vuotson tie  
noilla ainoastaan 75 cm. Se kohta,  jossa  lunta oli  vahvimmalta,  lienee 

n.  400 m korkeudella mp., Vuotso taas n. 250 m korkeudella,  joten  

n.  150 m  korkeusero  on aiheuttanut muutamissa tapauksissa  75 cm 

•syvyyseron  lumipeitteessä. Nähtävästi on kuitenkin lumen tiheys  

korkeammalla olevassa havaintokohdassa jonkunverran pienempi  kuin 

Vuotsossa.  

Ne tiedot talven  1918—1919 lumipeitteen syvyydestä,  jotka  ovat 
hankitut aikaisemmin mainittujen, etupäässä  valtion metsänvartijoi  

den toimittamien mittausten avulla (s.  3),  voidaan järjestää  myöskin  

havaintopaikkojen  korkeuden mukaan. Tarkoitus nim. on ollut, että  

metsänhoitajat  niissä  hoitoalueissa,  joissa  havaintoja  on tehty, mer  

kitsisivät  alaisiltaan metsänvartijoilta  saamiinsa kyselykaavakkeisiin  

m. m. havaintopaikan  korkeuden merenpinnasta,  mikäli  se on ollftt  

mahdollista. Niihin lomakkeisiin,  joista nämä tiedot ovat puuttuneet,  

on korkeus  merkitty myöhemmin  siten, että hoitoalueiden yleiskar  

toilta on haettu se kohta,  jossa kysymyksenalainen  havaintopaikka  

sijaitsee  sekä määrätty  sen likimääräinen korkeus  Suomen korkeus  

kartan avulla.  Monessa tapauksessa  on apua  ollut myöskin  tekijän  

paikallistuntemuksesta.  Kaikkia virheitä ei  luonnollisesti ole kuiten  

kaan voitu välttää,  varsinkin kun luokkien väleinä on koetettu käyt  

tää 50 m, joten  korkeusluokat  ovat olleet: + 50, 100, 150,  200,  250,  

300,  350  ja 400  -+- m. Kun useista  pitäjistä on siksikin  useita  havain  

toja,  eivät  mahdolliset erehdykset  kuitenkaan voi vaikuttaa laajempia  

seutuja  vastaaviin keskiarvoihin  sanottavia virheellisys^ksiä.  

Parhaiten verrattavia ovat  tässä tapauksessa  lu'oinuiollisesti ne 

luvut, jotka osoittavat  talven suurinta lumisyvyyttä,  joka  kysymyk  

sessäolevana talvena on Pohjois-Suomessa  sattunut melkein poikkeuk  

setta huhtikuun 15 päivän  tienoilla ja etelämpänä  jo kuukautta aikai  

semmin. Kun lumipeitteen  tiheys  näiden suurimpien  syvyyksien  ai  

kaima vaihteli maan eri  osissa  (ivert.  s.  39) verrattain vähäin,  on  näi  

den lukujen  vertailu tästäkin syystä  sopiva.  
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Eri  havaintopaikkojen  suurimmista lumipeitesyvyyksistä  ei ole  

laskettu keskiarvoja  ainoastaan siten,  että kaikki  samaan korkeus  
luokkaan kuuluvat kohdat ovat ryhmitetyt  yhteen, vaan myöskin 

siten,  että  läheiset,  jotakuinkin  samanlaisia olosuhteita vastaavat seu  

dut ovat yhdistetyt  yhdeksi  alueeksi. Siten  on saatu seuraavat keske  

nään verrattavat laajemmat  alueet: 

Alue 1. Utsjoen, Inarin ja Enontekiön pitäjät sekä luoteisosa Kit  
tilän pitäjää (Utsjoen,  Inarin ja Enontekiön hoitoalueet)*  

Alue 21. Muonion, Kittilän,  Sodankylän,  Savukosken ja Pelkosena 
niemen pitäjät (Muonion,  Ylikittilän,  Alakittiläin,  Kitisen,  Luiron ja Yli  
■kemin .hoitoalueet). 

Alue 3. Ylitornion ja Tervolan pitäjät  sekä länsiosa Rovaniemen 

pitäjää (Ylitornion,  Kemin, Muurolan ja Mel tauksen hoitoalueet). 
Alue 4. - Kuolajärven pitäljä (Tuntsan ja Sallan hoitoalueet). 
Alue 5. Kuusamon, Posion, Taivalkosken ja Pudasjärven pitäijät  

(Kuusamon, Kitkan, Pohjois-Taivalkosken ja Pudasjärven, hoitoalueet). 

Alue 6. Ranuan ja Simon pitäjät (Ranuan, Ylisimoii ja Siimon 

hoitoalueet).  

Alue 7. Puolangan pitäjä ja suurin osa Suomussalmen pitäjää 

(Puolangan, Suomussalmen ja Piiapajäriven hoitoalueet). 
Alue 8. Hyrynsalmen, Ristijärven  ja Kuhimoniemen pitäjät sekä  

kaakkoisosa  Suomussalmen pitäjää (Hyrynsalmen, Kuhmon, Lemtiiran' ja 

Vuokin hoitoalueet). 

Alue 9. Oulaisten, Kärsämäen, Sievin, Toholammin ja Virtain 

ipitäjät (Pyhäjoen, Kalajoen, Lestin ja Jalasjärven hoitoalueet). 

Alue 10. lisalmen, Rautavaaran, Valtimon, Nurmeksen,  Pielis  
järven ja Ilomantsin pitäjät (lisalmen, Palojärven,  Hailinejärveni, Kuo  

li ati n, Jongunijoen, Suomusjärven ja Pohljois-Ilomanitein hoitoalueet). 

Alueiden 3. 2. 4,  5  ja 6  väliin jää  täten verrattain laaja  alue (Ro  

vaniemen sekä  Pohjois-  ja Etelä-Taivalkosken hoito-alueet),  jossa ha  

vaintoja  ei ole  tehty  ollenkaan. Tämä alue tiu omataan myöskin  s. 43 

olevalla kartalla. 

Kutakin mainittua aluetta sekä  niitä yhteisesti koskevat  tulokset 

ovat  otetut tauluun 5. Vertailun vuoksi on siihen otettu myöskin  eri 

alueiden  eri korkeusvyöhykkeitä'  vastaavat,  aikaisempina:  vuosina teh  

tyihin havaintoihin perustuvat tiedot lumipeitteen  suurimmasta sy  

vyydestä.  Ne vastaavat kyselykaavakkeen  kysymystä  8. Näistä, sa  

maten kuin talvea 1918—19*19 koskevista  maksimiluvuista ilmoite  

taan sitten, kun  aivan epävarmoilta  näyttävät ilmoitukset-  ovait  
karsitut  pois niinhyvin  alin kuin korkeinkin  havaintotulos sekä 
tulosten keskiarvo.  Kun aikaisempia  lumisyvyyksiä  koskevat luvut 

ovat useimmiten ilmoitetut tasaisin  kymmenin  senttimetrein,  on niistä 

saatu aritmetinen keskiarvokin tasattu täysille  viisille  senttimetreille. 

Yksinkertaista  aritmetista  keskiarvoa  on käytetty  myöskin  havainto  

talven tuloksille siinä tapauksessa,  että havaintojen  luku ei ole 7 suu  
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rempi.  Silloin, kun havaintojen  luku on ainakin 8, ovat  havaintotulok  

set ryhmitetyt  luokkiin,  jotka eroavat toisistaan 5 cm luokkaväleillä 

(esim.  70,  75,  80,  'BS  j. n. e.). Tässä tapauksessa  on keskiarvoille  

laskettu  myöskin  keskimääräinen virhe sekä vastaava standartipoik  
keavaisuus  (  ö ), joka on merkitty  raja-arvoja  osoittavaan  sarekkee  

seen. Johdonmukaisuuden vuoksi ovat havaintojen  raja-arvot  otetut 

tässäkin tapauksessa  taulukkoon. Koko tutkimusalueeseen nähden 

on keskiarvoja  laskettaessa menetelty samalla tavalla. Eri korkeus  

vyöhykkeiden  keskimääräisiä  lumipeitesyvyyksiä  vastaavien lukujen  

keskiarvo  on tässä tapauksessa  saatu samalla tavalla  kuin  talvia 1918 

—1919 vastaavat keskiarvot.  Viimemainittuja  laskettaessa  on havain  

tojen  luku muutamissa tapauksissa  ollut vähän pienempi  kuin kaik  

kien  alueiden vastaavat luvut yhteensä. Tämä johtuu siitä,  että las  

kelmiin ei ole tahdottu ottaa kaikkia,  nähtävästi yksinomaa  paikalli  

sista  erikoisuuksista  johtuneita  äärimmäisyysarvoja.  

Seuraavassa  tarkastetaan saatuja  tuloksia aluksi vertailu  

alueittaan. 

Alueessa 1  herättävät huomiota erityisesti  talven 1918—1919 pienet 
lumimäärät,  verrattuina samojen korkeuksien ilmoitettujen, lumisyvyyk  
sien keskiarvoihin. Kun viimemainittuihin epäilemättä on oikeampi ver  
rata  metsässä  kuin aukealla tehtyjen havaintojen tuloksia,  huomataan, 

että tutkimustalven lumipeitteen syvyys  on ollut, normalinen ainoastaan 
alimman eli 100 m  korkeusvyöthykkeessä.  Jotenkin lähellä sitä (8i2—-94%) on 

se ollut 250, 300  ja 400 m vyöhykkeissä,  jotavastoin  se I'so ja 200  m vyö  

hykkeissä  on ainoastaan 69 % normalisesta syvyydestä  sekä 350 m vyö  
hykkeessä  72 %. /Tämä poikkeavaisuus normal isistä oloista,  Ijoka voi joh  
tua joko lumisateiden pienuudesta  taikka lumen epäsäännöllisestä jakau  
tumisesta ja kerrostumisesta havaintopaikoilla, aiheuttaa myöskin  sen, 
etteivät havaintotalven tulokset osoita niin säännöllistä lumimäärän lisään  

tymistä havaintopaikkojen  korkeuksien lisääntyessä kuin aikaisempiin  
havaintoihin perustuvat luvut. Viimemainitut kohoamat korkeusvyöhyk  
keiiden mukaan melkein säännöllisesti 60:stä 90 cm:iin. Suurimmasta 

rahanarvosta päättäen ovat tämän alueen suurimmat lumisyvyydet  nor  
rmalisina lumivuosina 350 m korkeusvyöhykkeessä.  Tämä onkin luonnol  
lista siihen nähden, että ylemmäksi tultaessa loppuvait metsät  melkein koko  

maan, joten, lumen kulkeutuminen tuulen mukana enemmän,  suojattuihin 
paikkoihin on hyvin yleinen. 400  m korkeus vyöhykkeen  havaintopaikkojen 
metsän onkin ilmoitettu olevan joko  aukeaa taikka  tunturikoivikkoa kas  
vavaa tunturimaata. 

Alueessa 2 ovat havaintotalven lumisyvyydet  tuntuvasti lähempänä  
normalisia kuin  edellisessä alueessa. Jos  150 ja 400 m korkensvyöhyk  
keet jätetään huomioonottamatta, tekevätkin  edelliset keskimäärin 90 % 

jälkimmäisistä. Niinhyvin  aikaisempiin  kuin nytkin tehtyihin havain  
toihin perustuvat lumipeitteen suurinta syvyyttä  osoittavat luvut kohoa  
vat ylemmäksi  tultaessa varsin säännöllisesti. 200 m vyöhykkeessä on 
lumen syvyys nyt  tehtyjen havaintojen mukaan metsässä  70.6 ja aukealla  

363—21 4  
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64.0 cm,  250  m vyöhykkeessä  81.3 ja  70.0 om sekä 300 m vyöhykkeessä  85.0 
ja 73.9  cm. Kun tulokset perustuvat siksikin  suureen aineistoon, voidaan 

niitä'pitää 200, 250 ja  300  m korkeuksiin  nähden luotettavina. 

Alueessa 3 sijaitsee suurin osa kaikista 71 havaintopaikasta 150 ja 
200  m korkeusvyöhykkeissä.  Talven 1918—(1919 lumisyvyys  on siellä ollut 
'kaikilla korkeuksilla jotakuinkin normalinem. Varmaa eroa  ei siellä huo  

mata eri korkeusvyöhykkeiden  lumimäärien välillä muualla kuin 150 j*a  

200 m vyöhykkeissä,  joista saadut tulokset oivat  luo totta  vimmat. Edelli  

sessä  on nim. metsässä tehtyjen  mittausten keskiarvo  75.0  ja aukealla teh  

tyjen 68,0 om, jotavastoin vastaavat  luvut korkeammilla mailla ovat 81.7 

ja 73.2 cm. 
•Lumimäärien jakautumiseen nähden erittäin mielenkiintoisesta 

alueesta 4 ei ole tietoja muuta  kuin 34 havaintopaikalta, jotka jakautuvat 
verrattain epäsäännöllisesti 200 ja 400 m eökä niiden välisiin korkeusvyö  
hykkeisiin.  Saaduista iknoituikisista päättäen ei  200 ja 250 m välinein kor  

keusero aiheuta sanottavia vaihteluja lumipeitteen syvyydessä. Näiden 
korkeuksien keskimäärin n. 70 cm lumisyivyyttä  vastaa  kuiteinkin. 350 m  

korkeudella jo yli 1 m vahvuinen lumikerros,  ja m. 50 m korkeaimtoalla 

lisääntyy  se vielä n. 20 cm:llä, Edellisistä näyttää tämä alue  poikkeavan 
siinä,  että talven 1918—1919 lumipeitteen  syvyys on siellä nähtävästi ollut 

jotakuinkin normalinen. 

Alueesta 5, josta havaintotalvena on myöskin jotakuinkin keskimää  
räisiä lumivuosia vastaava määrä lunta, saadaan luotettavat tiedot kaikista  

yli 200 m korkeusvyöhykkeistä.  Lumipeitteen,  keskisyvyyttä  osoittavat  
luvut muodostavatkin kauniit sarjat;  metsässä  ovat  -ne  nim.: 79.4, 81.7, 93.5  

ja 102.0 om sekä aukealla: 70.6, 70.0. 86.8 ja 93.0 cm. 

Myöskin  alue 6,  joka edustaa matalimpia seutuja, ei tee  poikkeusta  

yleisestä säännöstä: niinhyvin aikaisempia vuosia kuin  havaintotalvaakin 

koskevat  tiedot osoittavat,  että lumipeite on sitä vahvempi, kuta korke  
ammalla merenpinnasta sijaitsevista  seuduista on kysymys.  Eroitus ylim  
män  eli 200  m ja alimman eli 50 m korkeusvyöhykkeiden  välillä on tal  

vella 1918—1919 olilut n. 22 cm (tavallisesti  vain n. 15 cm).  Eri vyöhyk  
keitä vastaavat  luvut seuraavat  toisiaan verrattain säännöllisesti, kuten  
taulukossa  olevat luvut  lähemmin osoittavat. 

Alueessa 7 on hgvaintotalvena satanut jonkunverram (10—12 %) 

vähemmän  lunta kuin  keskimäärin aikaisemmin. Korkeammalla kohoavat 

lumipeitteen syvyydet kuitenkin  säännöllisesti, ollen metsässä  200 m kor  
keudella 71.6 cm  (aukealla 68.8 cm),  250  m korkeudella  79.3 (71.3)  ja 300 m 
korkeudella 89.6 (76.0)  cm.  

Alueessa  8 ovat korkeusvaihtelut ja samaten  myöökin lumipeitteiden 

syvyyksien  vaihtelut suuret. Saaduista ilmoituksista päättäen on keski  

määräinen lumisyvyys  350 m korkeudella kokomaista 60 cm ja 300  im kor  

keudella 35 cm suurempi kuin 150 m korkeudella merenpinnasta olevissa  
seuduissa.  Talven 1918—1919 lumisyvyys  on sitävastoin korkeammissa vyö  

hykkeisissä  normalista tuntuvasti pienempi,  joten erot silloin eri korkeuk  
silla tehtyijen mittausten välillä ovat paljon pienemmät; edellämainittuja 

lukuja vastaavat  näiden mukaan 36 ja 21 cm.  

Alue 9 on  siksi  tasaista,  ettei se  yksinään sovellu kysymyksessäolevan  
6ei'kan  selvittämiseen. Havaintojen vähälukuisuudesta huolimatta eiväft 

saadut tulokset kuitenkaan ole ristiriidassa muiden alueiden tulosten 

kanssa.  
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Mikäli alueen 10 havaimtokohdat ovat tulleet oikein ryhmitetyiksi  vas  
taaviin korkeusvyöhykkeiihinsä,  huomataan siitäkin, saaduissa tuloksissa  

selvä ero korkeammalla j,a matalammalla sijaitsevien  havai ntopaitoko jen  
lumimäärieni 'välillä. Alueen korkeimmissa seuduissa voi talven syvin  lumi  

peite »Ha  yli  metriä vahva,  jotavastoin se alavammilla mailla on vain 60—  

70 cm.  

Yhteistä kaikille  alueille  on siis, että  lumipeitteen  suurimmat 

syvyydet  suurenevat sitä mukaa, kuta korkeammalle  merenpinnasta  

tullaan. Tämä sääntö  pitää  paikkansa  niinhyvin  yksityisen  havainto  

vuoden kuin  myöskin  pitempiaikaisten  havaintojen  tuloksiin nähden. 
Ainoan mainittavamman poikkeuksen  muodostaa ainoastaan alue 1. 

jossa  talven 1918—1919 syvin  lumipeite  vaihtelee verrattain epäsään  

nöllisesti,  riippuen suhteellisesti pienestä  sademäärästä ja mahdolli  
sesti  myöskin  metsättömien tai vähämetsäisten tunturien vaikutuk  

sesta. 

Verrattaessa eri alueita toisiinsa,  huomataan niissä  se omituisuus,  
etteivät  saman korkeusvyöhykkeen  tulokset  aina ole  läheskään samat. 

Tämä johtuu  tietysti paikallisista  erikoisolosuhteista.  Niin on erit  
täinkin alueessa 6, johon kuuluvat  m. m. Simon  ja Ranuan seudut,  

normalinen lumisyvyys  lähellä  merenrantaa sijaitsevan  alimman kor  

keusvyöhykkeen  (50  m) havaintopaikoissa  suhteellisen suuri (n.  75 

cm). Samaten on myöskin  (edellisestä  johtuen) tämän alueen korkeim  

missa vyöhykkeissä  enemmän lunta kuin muiden alueiden vastaavissa 

vyöhykkeissä.  Tämä koskee  varsinkin  200 m  vyöhykettä.  Erittäin  suuri  

on ero  tällä korkeudella  tämän ja niiden seutujen  välillä, joissa  tämä 

korkeusvyöhyke  muodostaa alimman tahi lähinnä alimman vyöhyk  

keen. Näin on asianlaita  m. m. alueissa  2,  4,  7  ja 8,  joissa  kysymyk  
sessäoleva  ero  on  n.  10—20 cm, jotavastoin  se  mainitun ja alempana 

sijaitsevan  alueen 3  välillä  on ainoastaan n. 5  cm. Samaten saavute  

taan alueen (5  maksimilumisyvyys  (n. 90  cm) alueessa 5  vastaa 300 ja  

350 m korkeudella eli  100—150 m ylempänä.  

Meteorologisen  Keskuslaitoksen  toimesta laadituista  lumipeitteen  

ja tilastoyhdistelmistä  (vert. m. m. Korhonen,  1915 

ja 1918) käy  selville,  etteivät  Suomen korkeuskartta ja maksimilumi  

syvyyttä  osoittavat  kartat vastaa täydelleen  toisiaan. Epäilemättä 

aiheuttavatkin muutkin seilkat kuin korkeusvaihtelut lumipeitteen 
erilaista  jakautumista  Suomessa,  varsinkin  rannikkoseuduissa.  Nyt 

tehdyt tutkimukset osoittavat täysin selvästi,  että maan sisäosissa, 

koko  Pohjois-  ja Itä-iSuomessa,  pienempien  alueiden lumirikkaus  riip  

puu  niin läheisesti  seudun korkeusvaihtelusta,  että sen  lumipeitekartta  

(avotuntureita  lukuunottamatta)  tulee olemaan sama kuin korkeus  

karttakin. Samaa ei kuitenkaan voida sanoa kysymyksessäolevasta  
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alueesta  kokonaisuudessaan;  samaa korkeusvyöhykettä  ei siinä aina 

vastaa sama suurin  lumisyvyys  ja päinvastoin.  Tämä johtuu  eri  kor  

keusvyöhykkeiden  (erittäinkin  alimpien)  erilaisesta  esiintymisestä  ja 

suhteellisesta jakautumisesta  eri seuduissa,  sekä siitä, että maksimi  

lumisyvyys  poikkeaa  eri seuduissa eri  vuosina normalisesta eri  ta  

valla. Koko tutkimusaluetta koskevasta  yhdistelmästä  (taulu  5, kuva  

2) käy  kuitenkin  selville,  että maisemien korkeussuhteet  ovat  ehdotto  

masti  ne, joista  tämän alueen vaihteleva' luimirikkaus  ensi  kädessä  

riippuu. 

Verrattaessa lumipeitteen  syvyyttä  metsässä ja lähei  
sillä metsättömillä aloilla on useimmiten tultu siihen 

tulokseen,  että edellisessä  on lunta syvemmältä  kuin  jälkimmäisissä.  

Tämän on  selitetty  johtuvan  siitä,  että  metsästä  ei tuuli  pääse kulet  

tamaan pois  lunta  niinkuin aukealta,  ja että tyyneellä  puiden  oksis  

toon jäänyt  lumi putoaa  myöhemmin  puiden  väliin,  lisäten siten  lumi  

peitteen syvyyttä  siellä (Sundell,  1892) taikka siitä,  että  metsä ehkäi  

see lumen 'painumisen  tiiviimpään  vesisateiden ja lauhan sattuessa  

(Heinricius,  1897).  Tämän lisäksi  pitää  Korhonen (1915)  todennäköi  

senä, että laajempien  aukeiden alojen  taikka  vesistöjen laiteella olevat 

metsät lisäävät lumisateiden runsautta metsän kohdalla;-sen kautta,  

että se usein  korkeamman asemansakin takia pakoittaa  vaaka  

suoraan kulkevan ilmavirran kohoamaan ylöspäin.  

Kuten nyt saaduista tuloksista  näkyy,  tukevat ne  edellämainit  

tua huomiota: lumipeite  on metsässä tuntuvasti  vahvempi  kuin au  
kealla. Tämä selviää niinhyvin  yksityisiä  alueita kuin koko  havainto  

aluettakin' koskevista,  tuloksista. Kun tällä seikalla  on käytännöllisen  
metsätalouden kannalta merkitystä,  mainitaan seuraavassa  eroitus  

metsässä  ja aukealla  eri  korkeusvyöhykkeissä  saatujen  tulosten välillä.  

Saatujen prosenttiarvojen  vaihtelua ei voida pitää  suurena, jos  

otetaan huomioon kaikki  ne seikat,  jotka  voivat  vaihteluja  aikaan  
saada. Kuten edempänä  (s.  84)  lähemmin nähdään,  riippuu  lumipeit  

Korkeusvyöhyke  Aukealla  vähemmän lunta  kuin metsässä  

cm •/ 
/o 

50 m  14.00 + 2.18 22.0 

100   6.55 + 3.57 lO.o 

150  10.25 + 1.36 14.i 

200  7.75 -f 1.48 10.2 

250 
„

  8.75  + 1.43 10.8 

300  11.50 + 1.85 13.4 

350  (1(2.35 + 3.63 12.9 

400,..   8.90 + 4.44 8.7 
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teen syvyys  aivan lähekkäin olevilla havaintopaikoilla  metsikön muo  

dosta (tasaikäisyydestä,  eri-ikäisyydestä,  harvuudesta,  aukkoisuudesta 

j. n. e.)  ja lajista  (puulajista,  puulajisekoituksesta),  maiseman laa  

dusta y. m. seikoista. Samaten eivät kaikki  aukeat alat suhtaudu 

samalla tavalla lumen tuloon ja pysähtymiseen  siihen. Niin ei pie  

nessä  suojatussa  aukossa pääse tuuli juoksuttamaan  lunta  pois  kuten 

isolla aukealla, vaan päinvastoin  kiepittää  pyörretuuli  siihen enem  

män lunta kuin tasatiheään metsään. Samaten käy  myöskin  notkossa 

olevan  laaksokohdan,  joten paikan  ympäristökin  on otettava huo  

mioon. Erittäinkin alueessa 9 ja 10 saatuja  havaintotuloksia tar  

kastaessa  huomaa helposti,  miten metsän suurempi  tiheys,  ja nähtä  
västi  myöäkin  havaintopaikkoina  käytettyjen  aukeiden kohtien pie  

nuus, ovat johtaneet  päinvastaisiinkin  tuloksiin  kuin tavallisesti,  eli  

siihen,  että aukossa on ollut enemmän lunta kuin metsässä. Nämä 

tulokset,  jotka sellaisenaan eivät  suinkaan ole  vääriä, ovat kuitenkin  

jätetyt keskiarvoja  laskettaessa huomioonottamatta,  samaten kuin 

muutama harva  havainto muissakin alueissa. Tästä  huolimatta ovat, 

kuten  edelläolevista numeroista huomataan,  metsässä ja aukealla saa  

tujen  lumisyvyyksien  keskiarvojen  keskivirheet  100 ja  400 m korkeus  

vyöhykkeissä  siksi suuret, ettei mitään varmasti oleellista  eroavai  

suutta niitä vastaavien havaintosarjojen  välillä  ole (vert.  im.  m. Char  

lier,  1910). Muissa  vyöhykkeissä  ovat saadut erot sitävastoin  varsin 

>lu!ot©ttavia. Huomioonotettava kuitenkin  'on, että enoitus metsän ja 

sen  läheisen aukean alan lumimäärien välillä voi todellisuudessa olla 

tuntuvasti  pienempi  kuin mitä saaduista tuloksista  voidaan päättää. 
Tämä johtuu osittain  siitä, että  lumipeite  suuremmilla aukeilla   

jollaisista  tässä on yleensä  kysymys  on tuulten vaikutuksesta  (vert.  

esim.  Hamberg,  1907) sekä lumen painumisen  ja sulamisenkin takia 
lauhalla säällä tiiviimpää  kuin  metsässä,  joten  sen  vesiarvo on  suhteel  

lisesti  suurempi  kuin metsässä olevan lumipeitteen.  Syksyllä  aukealle 

(tavallisesti  notkelmia)  kertynyt  vesi  ja  lumen sulatessa muodostunut 

ja lumipeitteen  läpi  laskeutunut vesi jäätyvät  usein paksuksi  jääker  

rokseksi,  joka  lisää aukeiden kohtien vesiarvoa tuntuvasti. Sitäpaitsi  
eivät metsässä mitatut lumisyvyydet  useinkaan vastaa maanpintaa  

peittävän  lumikerroksen keskimääräistä  vahvuutta. Syynä  tähän on 

se,  että puiden  juurilla on lunta vähemmän kuin puiden  välissä,  jossa  
mittaukset  toimitetaan. Erittäin suuri on vaihtelu lumipeitteen  vah  

vuuteen nähden sellaisissa  metsissä, joissa  puut ovat maahan asti  ok  

saisia,  kuten on  asianlaita erittäinkin kuusta kasvavien  vaarojen  laki  

osissa.  Metsän laatu vaikuttaa tässä suhteessa myöskin  siten,  että ai  

van harvassa kasvavien  puiden  (m.  m. koivujen  ja mäntyjen)  kohdalle 

keräytyy  tuulen vaikutuksesta  päinvastoin  enemmän lunta kuin väli  
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Taulu 5. Lumipeitteen suurimman syvyyden  riippu- 

Eri korkeuksilla sijaitsevien  havaintopaikkojen  lumi- 

Vertailualue  
N. 50 m korkeusvyöhyke  

Havainto- Lumipeitteen  

paikkojen ' suurin syvyys  
luku aikaisemmin 

Lumipeitteen suurin syvyys  talvella 1918—1919 

metsässä  aukealla 

met- 

sässä  

au-  

kealla 

Raja-  
arvot, 

cm  

Keski-  

määrin,  
cm 

Raja- 
arvot, 

cm 

Keski-  

määrin, 
cm 

Raja-  

arvot,  

cm 

Keski-  

määrin, 

cm 

1 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 

10 

_ 

1

 
I

 
1

 1 1 2 1 
1

 
1

 
1

 
M  i 

70—95 

5 

75 

6  

[ 60—75 

(ö±=2.25  

7 

63.50±0.7X 

8 ..  

f 40—65 

(6  ±=6.50 

9 

49.50±2.06 

Koko tut- 

kimusalue  10 10 ___ 6  ±=2.25 63.50±0.71 J =±6.50 49.50±2.06 



31 

vaisuus havaintopaikan korkeudesta merenpinnasta, 

peitteen suurimman  syvyyden  raja- ja keskiarvot.  

N. 100 m k  orkeusvyöhyke 

Havainto- 

paikkojen 
luku 

Lumipeitteen  
suurin syvyys  
aikaisemmin 

Lumipeitteen  suurin syvyys  talvella 1918—1919 

metsässä  aukealla 

met- 

sässä  

au- 

kealla 

Kaja- 
arvot, 

cm 

Keski-  

määrin,  
cm  

Kaj  a- 

arvot, 
cm 

Keski-  

määrin,  

cm 

Raja- 
arvot, 

cm 

Keski- 

määrin,  

cm 

10 11 12 13 14 15 16 17 

i 3  4 50—65 60 46—73 60 32—64 45 

6 6 70—85  80 70—88 81  54—86 74 

1 1 40—60 70 60 60 49 49 

5 5 80—90 85 60-85 72 52—78 65 

12 6 50—70 60 
( 45-62  

S =±5.96 
54.60±1.72 46-64 59 

27  (23)  22 b  =±13.75 70.20±2.75 6  ±=11.25 65.65±2.34 6  =±12.60 59.IO±2.69 
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Taulu 5. Lumipeitteen suurimman syvyyden  riippu -  

Eri korkeuksilla sijaitsevien  havaintopaikkojen lumi- 

N. 150  m k o  r k  e u s v yöhyke 

1 Havainto-  Lumipeitteen Lumipeitteeu suurin syvyys  talvella 1918—1919 
2. paikkojen  suurin  syvyys  
s 

S. 
luku aikaisemmin metsässä  aukealla 

■a 
® 

met- au-  Raja- Keski-  Raja-  Keski-  Raja-  Keski-  

sässä  kealla  arvot, määrin,  arvot,  määrin,  arvot, määrin, 
cm  cm cm  cm cm cm 

18 19  20  21 22 23 24  25 26  

1 5 6 70— 90 80 40—72 54 35—59 48 

2 3 3 65— 70  70 72—73  73 60 60 

13 10 
f 65—89  

» c 

i 61—81 
3 60—100  80 75.00±2.24 68.00±2.26 

4 — — — —  

(5  =±8.io  |5  =±7.15 

5 """"  

f 60—85  

— 

f 45—74  

—  

6 48 45 70—100  85 75.40±1.02 63.00±1.14 

7  

|ä  =±7.05 =±7.65 

8 5 2 50—  60 60 55—68 64 55—65 50 

9 2 2 60— 70 65 65—67  66 40—45 43 

\ 59—70 
1 c **  

10 9 2 Oi 0 1 00 o 70 61.65±1.93 60 60  

[b  =±5.80 
Koko tut- 

kimusalue  85  (81)  70  (66)  ö  =±11.60 75.50±1.36 ö  =±8.40  72.90±0.93 ö  =±8.15 62.65±1.00 
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5  363—21 

vaisuus havaintopaikan korkeudesta  merenpinnasta, 

peitteen suurimman  syvyyden  raja- ja keskiarvot. 

N. 200 m k  orkeusvyöhyke  

Havainto- 

paikkojen 
inka 

Lumipeitteen 
suurin syvyys  
aikaisemmin 

Lumipeitteen suurin syvyys  talvella 1918—1919 

metsässä  aukealla  

met- 

sässä  

au- 

kealla 

Raja-  

arvot, 
cm 

Keski-  

määrin,  
cm 

Raja-  

arvot, 
cm 

Keski-  

määrin, 

cm  

Raja-  

arvot, 
cm 

Keski-  

määrin,  
cm 

27 " 28  29 30  31 32 33 34 

5 5 75—  90 80 45—73 55 41—62 50 

16 14 70—100 80 
| 60—95 

1 b  =±9.oo 
70.63±2.25 

f 54—93 
I b  =±7.60 

63.95±2.03 

12 11 75—  95 85 
( 69—98 

j b =±9.45 
81.65±2.73 

1 62—87  

j 5  =±8.05  
73  20±2.42 

6 6 65— 80 70 58—78 73 53—74 67 

4 5 O  00 
1 

to o  80 75—86 79 60—77 66 

4 4 80—100 90 85—90 86 73—75  74 

13 8 65—100 80 
( 62—100  

| b  =±9.90 
71.55±2.74 50—80 68.75±3.83 

< 

18 16 60—  90  80 
f 60—83  

| b  =±6.90 
71.95±1.63 

\ 54—78  
1 b  =±7.80 

65.30±1.95 

6 6 70—100  85 74—88  79 71—80  72 

84 75 b  =±9.45 81.90±1.15 b  =±9.55 - 76.00±1.04 =±9.05  68.25±1.05 
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Taulu 5. Lumipeitteen suurimman syvyyden  riippu  -  

Eri korkeuksilla sijaitsevien  havaintopaikkojen lumi- 

< 

N. 250 m k o r k  e u s v yöhyke 

3- 
p  

Havainto- 

paikkojen 
liika 

Lumipeitteen 
suurin syvyys  
aikaisemmin 

Lumipeitteen suurin syvyys  talvella 1918—1919  

5*  
33  

metsässä  aukealla 

Ö  

® met- 

sässä  

au- 

kealla 

Raja-  
arvot, 

cm  

Keski-  

määrin,  
cm 

Raja-  
arvot, 

cm 

Keski-  

määrin,  
cm 

Raja-  
arvot, 

cm 

Keski-  

määrin , 
cm 

35 36 37 38 39 40  n 42 43 

1 5 2 80— 90 85 69— 82 71 44—65 55 

2 34 30 80—110 90 
| 00—110 

|(j  =±10.55 
81.30±1.81 

| 52—91 

|ö  =±10.35 
70.oo±l.sa  

3 7 6 70—110  85 72—100  88 60—94  82  

4 5 5 60— 75 70 58— 72  68 51—70 58 

5 9 9 80— 95 85 75— 84 79.37  ±1.38 64—80  70.63±2.40 

6 

7 20 16 70—100  90 
( 69—  85 
(  Ö  =±5.75 79.25±1.29 

f 56—80 
1  5 =±8.55 

71.2ö±2.14 

8 

9 

10 

10 10 70—100  85 
|  74—  90  
{  6 =±6.35 

81.50jf2.01 
1 65—87  

| b  =±8.io 
76.50±2.56 

16 13 75—115 90 
j 73—100 

j  5  =±9.25  85.30±2.31 
\ 68—95  

| d =±6.60 
78.45±1.83 

Koko tut- 

kimusalue 106(101) 91 (89)  6  =±11.80 88.75±1.26 6  =±9.25 81.3O±0.92 5 =±10.35 72.55±1.09 
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vaisuus havaintopaikan korkeudesta merenpinnasta, 

peitteen suurimman syvyyden  raja- ja keskiarvot.  

N.  300 m k orkeusvyöhyke  

Havainto- 

paikkojen  
laku 

Lumipeitteen  
suurin syvyys  
aikaisemmin 

Lumipeitteen  suurin syvyys  talvella 1918—1919 

metsässä  aukealla 

met- 

sässä  

au- 

kealla  

Raja-  
arvot, 

cm 

Keski-  

määrin, 
cm 

Haja-  
arvot. 

cm 

Keski-  

määrin, 

cm 

Raja- 
arvot, 

cm 

Keski-  

määrin,  

cm 

44 45 46 47 48  49 50 51 

4 2 80—  90 80 67— 88 75 48-69 59 

9 9 80—100 95 
f 81—110  
| b  =±11-30  

85.oo±3.77 
) 62—85 

1 b  =±7.75 
73.90±2.58 

1 1 75 75 67 
67 

9 9 80—100  90  
f 71—  90  
j b =±6.65 

81.65±2.22 
| 56—80 

j b  =±6.65 
70.OO±2.22 

12 5 90—100 100  
f 81—100 
( b =±5.20  

89.60±1.50 75—80 76 

4 4 85—110 95  79— 90  85 70—80 75 

1 1 110 110 100 100 88 88,  

40  (36)  31 (30)  J =±9.40 94.10±1.53 b =±8.45 85.S5±1.41 b  =±6.55 74.35±1.20 
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Taulu 5. Lumipeitteen suurimman syvyyden riippu 

Eri korkeuksilla sijaitsevien  havaintopaikkojen lumi 

N. B50  m korkeusv  y 8 h y k  e 

n  

ST 
p  

Havainto- 

paikkojen 
luku 

Lumipeitteen  
suurin syvyys  
aikaisemmin 

Lumipeitteen suurin syvyys  talvella 1918—1919 

e 

P 

metsässä  aukealla 

s  
met- 

sässä  

au- 

kealla  

Raja- 
arvot, 

cm 

Keski-  

määrin,  
cm 

Baja- 
arvot,  

cm 

Keski-  

määrin,  
cm 

Raja- 
arvot,  

cm 

Keski-  

määrin, 
cm 

52 53 54 55  56 57 58  59 60 

1 6 6 85—120 90 61—  72 65 39— 59 53 

2 2 2 100 100 90—115 103 89—102 96 

3 — — — — —

 ' 
— — 

—' 

4 4 4 100—110 105 100—110 . 104 62—  85 71  

5 

6 

16 14 80—120 90 
j 75—125  
(ö=±12.io  

93.45±3.03 
| 70—110 

|Ö=±13.2O 
86.80±3.53 

7 — — — — — ■ —•  — 

8 

9 

10 

1 1  120 120 100 100 80 80 

Koko tut- 

kimusalue 29 (27)  27 (24)  b  =±14.80 99.30±2.80 b  =±12.50 96.10±2.40 b  =±13.35 83.75±2.72 
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vaisuus  havaintopaikan korkeudesta merenpinnasta, 

peitteen suurimman syvyyden  raja- ja keskiarvot. 

N. 400 m k o  r k  eusvyöhyke  

Havainto- 

paikkojen 
Lumipeitteen  
suurin syvyys  
aikaisemmin 

Lumipeitteen suurin syvyys  talvella 1918—1919 Havainto- 

paikkojen 
luku metsässä aukealla 

| 
met- 

sässä  

au- 

kealla 

Raja- 
arvot, 
cm 

Keski-  

määrin, 
cm 

Raja-  
arvot, 

cm 

Keski-  

määrin,  
cm 

Raja- 
arvot, 

cm 

Keski-  

määrin, 
cm 

I 3 
!C 

If 
P* 

3 tr 

05  1 

%■ 

61 62 63 64  65 66  67 68 69 70  71 

3 2 85—100 90 76—100 85 42 —43 43 31  27 58 

1 i 100 100 78 78 67 67 65 59 124 

—  — —  —
 ' —  — 38 33 71 

1 i 130 130 125 125 100 100  17 17 34 

13 10 95—120 100 
f 88—115 
|ö  =±7.75 

101.80±2.15 
| 75—111  

|<5=±12.30  
93.OO±3.89 52 48 loo 

—  —  — — — — — 67 64 131 

—  —  — — — — —  — ■ 
45 29 74  

—  — — — — — — — 38 

14  

32 

33 71 

22 

54 
— — — — 

■ —  — 22 

18  (13)|  14  (10)  6 =±9.95 103.2O±2.66 6  =±7.75 101.90±2.15 ö  =±12.30 93.00±3.89 399 340  739  
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paikkoihin.  Erittäinkin  kuusikkovaaroilla  korvaa kuitenkin puihin  

jäänyt  lumi usein monin verroin sen vähennyksen,  joka  puiden  alla 
olevan lumipeitteen  ohuuden takia olisi  tehtävä koko  lumipeitteen  kes  

kimääräiseen syvyyteen  (s.  53).  

Kuva 2. Lumipeitteen suurimman syvyyden  riippuvaisuus  paikan korkeudesta  

merenpinnasta.  Vaakasuora viivaus vastaa  talvella  1918 —1919  aukealla tehtyjen  
havaintotulosten keskiarvoja (cm), vino metsässä. Vasemmalla olevat luvut 
tarkoittavat  viimemainittuja vastaavia  normalisyvyyksiä,  joiden suuruus  kuvassa  

on vinoon  ja sen vieressä oleva pystyyn  viivattu suorakaide yhteensä.  

Lumipeitteen  suurimman syvyyden  riippuvaisuus  havaintopaikan  
korkeudesta  merenpinnasta  on havainnollisesti esitetty  kuvassa  2. 

Siihen on otettu talven 1918—1919 lumisyvyyksien  keskiarvot  niin  

hyvin  aukealla kuin metsässäkin sekä vertauksen vuoksi  vielä aikai  

sempiin  havaintoihin perustuvat  keskiarvot,  jotka  ovat jonfcumverrain 

metsässä  nyt  saatuja  syvyyksiä  suuremmat. Alemmista ylempiin  vyö  

hykkeisiin  mentäessä kohoavat nekin aivan säännöllisesti. 50 m kor  

keusvyöhykkeelle  ei  tätä keskimääräistä  lumisyvyyttä  ole ollenkaan 

merkitty, sillä  saatu suhteellisesti  suuri tulos riippuu  ; ybden  paikkk  

kuirman erikoisoloista (s. 26).  

Edellisessä  ei ole ollut tarkemmin puhetta lumipeitteen  

tiheydestä  ja vesiarvosta eri  korkeusvyöhykkeissä.  Seu  

raavat talvella 1918-—1919 toimitetut mittaukset  valaisevat tätä seik  

kaa ja osoittavat  samalla, millä tavalla lumipeitteen  syvyys  vaihtelee 
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aivan pienilläkin  aloilla  korkeuseroitusten  mukaan. Taulukossa 6  ovat  

tärkeimmät mittaustulokset.  Siinä mainittujen  havaintopaikkojen  laa  

dusta sekä siinä ja sen läheisyydessä  vallitsevista  lumi  suhteista on 

tehty  seuraavat muistiinpanot.  

Taulu

 
6.

 
Lumipeitteen
 syvyys, tiheys ja vesiarvo eri korkeuksilla 

merenpinnasta.

 
N:o 

Havaintopaikka  

Korkeus  meren- 

pinnasta, ra  

Havaintoaika 

Lumipeitteen  

Alimpaan  havaintopaik-  
kaan
 verraten  kohoa»  lumipeitteen  

50

 m kohti  kohoaa 
lumi-

 peitteen  

syvyys,  om 

tiheys  keski-  mää- rin  

vesi-  arvo,  % 

syvyys,  % 

vesi-  arvo.  °/o 

syvyys,  cm 

vesi-  arvo,  mm  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

i  

Ristijärven
 pitäjä, 

Tuliniemi

  

145 

14

A 

67  

0.205  

137 

2 

»

 t> Saukkovaaran 
lieve

  

180 

15

/*
 

77 

(0.-2

10)

 

(162)  

15 

(18)  

14 

(36)  

3 

»

 » » 
rinne

  

220 

»  

88  

(0.215) 

(189) 

31  

(38)  

14 

(36)  

4 

»

 » » 
�

  

285 

>> 

92 

(0.2 
20)  

(202) 

37 

(47)  

3 

(10)  

5 

i

 » » 
laki

  

325  

»  

99  

0.226  

224  

48 

64  

y 

(18)  

6 

Hyrynsalmen
 pitäjä, 

Lammaslehto

  

255 

"A 

75 

(0.230)  

(172)  

— 

—  

'  — 

7 

»

 
»
 Paljakkavaaran 

laide....

 
300 

>> 

91 

0.240 

218 

21 

(27)  

18 

(51)  

8 

Puolangan
 » 

>

 
»

 
335 

>> 

92 

(0.2 
4 
O)

 

(221)  

23 

(28)  

1 

9 

Hyrynsalmen
 » » 

yläosa

 
..

 
355 

>> 

100 

0.239  

239  

33 

(39)  

20  

(

 5) 

10 

>

 
»

 » 
laki

 
....

 
390 

») 

100 

0.232  

232  

33 

(35) 

—  

(45)  

11 

Puolangan pitäjä, 
Lassila

  

230  

23

/s 

78 

(0.2
10)  

(162)  

— 

—  

—  

12 

»

 o Honkavaaran 
laki

  

260  

86 

0.210  

181 

10  

(12)  

13 

(32)  

13 

»

 » Portinvaaran 
>

  

360  

>> 

95 

(0.230) 

(219) 

22 

(35)  

5 

(19)  

14 

«

 » Aylönvaaran 
»

  

360 

24
A 

110 

(0.240)  

(264)  

41 

(63)  

7 

(42)  

15  

Taivalkosken
 pitäjä, Taivalvaaran 

laki

  
285 

1

U 

73 

0.24O  

175 

— 

16 

Kuusamon
 pitäjä, 

Maanselkä

  

335 

3
U 

97 

0.234  

227  

33  

30 

12 

26  

17 

»

 » Haatajankangas  

260 

74 

83 

0.205  

170 

—  

—  

18 

»

 » Naatikka 
vaaran

 
laki

  

425 

7

A 

93 

0.307  

286  

12  

68 

o 

o4  

19 

Posion
 pitäjä, Nuolikulma  

435 

8

/4 

102 

0.262  

267  

23  

57 

—  

—  
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1. Havaintopaikka sijaitsee Ristijärven  (pitäjässä  olevan Tuliniemen 
talon metsässä,  lijärven  ja maantien välissä sijaitsevassa  n. 70-vuotisessa 

ja  11 m korkeassa  mäntymetsässä. Metsä harvanlaista, mittaus tehty n.  1  
aarin laajuisen aukon keskellä.  Lumipeitteen eri kerrokset  ovat seuraavat: 

a. Pinnalla 14 em  löyhää 3 päivää vanhaa lunta. b. Tämän alla  tiiviimpää,  
lastalla leikatessa koossapysiyvää,  pienikiteistä  lunta. Kerroksen: paksuus  

n. 25 cm. e. Edelliseen ilman jyrkkää  rajaa liittyvä  n. 28 cm  vahva pohja  

kerros,  joka toisinaan on vähän 'kerroksellista,  mutta useimmiten aivan 
irrallista ja isokiteistä. 

2. N. 1% km edellisestä Saukkovaaralle vievää tietä. Metsä harvah  

koa ja pientä. 

3. Edellisestä n. V% km vaaran  rinnettä ylös.  Metsä jotakuinkin kuten 
edellisessä.  

4. Soriolan talon yläpuolella  olevassa harvassa 'metsässä. Pellolla on 
lunta 80 cm. 

5. iSaukkovaaran korkein osa, Tuuruaho. Tasainen harjanne. Metsä 

etupäässä koivunsekaista harvahkoa kuusimetsää. Lumipeitteen eri ker  
rokset  ovat seuraavat:  a. 20 cm  kuohkeaa, uutta lunta. ib. 20—50  cm tii  

viimpää pienirakeista lunta. c. Pohjakerros on karkeaa,  isoirakeieta.  
6. Hyrynsalmen  ipitäjä, Paljakkavaaran itäpuolella olevan Lammas  

lehdon taloa seutu.  Mittaukset ovat tehdyt harvahkossa metsässä.  
7. Paljakkavaaran  itälaidetta, Jatkonkorpi.  Metsä harvahkoa koivun  

sekaista kuusimetsää. Kun  tutkimuskohta on lähellä puron  reunaa,  johon 

lumi on muodostanut korkeahkon  palteen, 011 lumipeite  keskimäärää jon  
kunverran tiheämpi ja paksumpi. Kerrokset ovat pääasiass-a seuraavat;  

a. N. 21 cm vahva pintakerros,  jossa on uutta lunta. h. Pienikiteistä tii  

viimpää lunta n. 25 cm ja c, jossa lumi on karkearakeista,  n. 56 cm.  
8. Puolangan pitäjän puolinen osa Paljakan  laidetta, Teeriharju. 

Met6ä harvanlaista mäntymetsää. 
9.  Edellisen yläpuolella, Paljakan lakiosassa,  tasaisella, lumen mur  

tamaa  kuusta kasvavalla maalla. Metsä  harvahkoa (käyttämätön  kasvuala  
n- 0.3),  n. 10 m korkeaa ja alas asti oksaista. Kerrokset ovat seuraavat:  

a. n. 25 cm, b. n. 30 ja c. n. 45 cm, ja  niiden laatu pääasiassa sama kuin 

edellisen havaintopaikan.  
10. Paljakan laella, edellisten yläpuolella, myöskin jotakuinkin  

tasaisella maalla. Metsä kuten edellisessä,  samaten  lumen kerrokset,  paitsi  
että  a on vain n. 15 cm vahva.  

/ 11. Puolangan  pitäjä,  Aittokylä,  Lassilan (Keikun) kruununmetsä  
torpan seutu. Havainnot ovat tehdyt  harvahkossa  sekametsässä. 

12. Edellisestä havaintokdhdasta 'n. 1 km  Honkavaaran laella, jossa 
metsä harvahkoa, pienenlaista mäntymetsää. 

13. Haivaintokohdasta muutama  kilometri etelään,  Portinvaaran kor  

keimmalla laella, jossa metsä  on vaihtelevaa sekametsää.  
14. Havaintopaikasta  useita kilometrejä koilliseen, Äylönvaarar 

kolmas  laki.  Metsä etupäässä pientä koivikkoa  ja  kuusikkoa.  

15. Taivalkosken pitäjä, Taivalvaarani lakiosa. Harvaa, n. 6 ai 
korkeaa mäntymetsää. 

16. Kuusamon pitäjä,  Maaselän majatalon luona, Maaselän korkeim  
malla harjanteella. Metsä harvaa koivun- (ja männyn-)  sekaista kuusi  

metsää, jonka korkeus  on  n. B—l 2  m. Lumipeitteen ylin,  n. 5 cm vahva, 

pintakerros  on ainoastaan yhden vuorokauden vanha. Pohjakerroksen -kiteet  
ovat  n. 3 mm  läpimitaten. 
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368—21 6 

17. Kuusamon pitäjä, Haataja,  Haatajankangas. Metsä 4—-6 m kork.  

mäntymetsää. Tutki  m  uskoilta on n.  1 aarin laajuisen aukon keskellä.  Ker  

rokset ovat seuraavat: a. N. 13 cm vahva kerros  nuorta, I—41—4 päivää  
vanhaa tiivistymätöntä  lunta. b. Täimän alla oleva pienikiteinen valkea ja  

tiiviimpi  lumikerros,  joka ulottuu n. 40 cm syvyyteen  asti. c.  Tässä ker  
roksessa  voidaan eroitta® kaksi  osaa: päällimmäinen, n. 60  om  syvälle  ulot  

tuva kerros,  jossa kiteet ovat 2—4 mm  läpimittaisia sekä  alimmainen, edel  
listä liiulka.n paremmin koossa  pysyvä  kerros, jonka kiteet ovat  3—5 mm 

läpimittaisia ja sinertäviä. 
18. Edellisestä n. skm pohjoiseen  olevan Naatik'kavaaran laki,  joka 

on jotakuinkin tasaista,  harvassa matalaa tumturimäntyä ja kuusta  kasva  

vaa. Metsän harvuuden takia on lumi juossut tiiviimpään, eikä lumipeit  

teen  paksuus  ole  niin suuri kuin tiheämmässä metsässä. (Lumi  on paikoin  
niini kovaa,  että kestää miehen kävellä, tuuliihamiki). Pinitabeirros om muut  

tunut  hangeksi  48 cm  syvyydeltä.  Sen alla on isokiteistä lunta (c).  
19. Ylikitkajärven vastaisella puolella olevan Nuolivaaran lakiosa 

(Nuolikulma). Alalla kassaa 4—6  m korkeaa harvaa kuusi-  koivuseka  

metsää. Havaintopaikka on loivasti itään viettävä rinne. Päällimmäinen 
5 cm  valhiva kerros  (a)  kuohkeaa, uutta lunta. Tämän alla puolikova hanki 

(ib), jonka  paksuus  on 43 cm sekä  tämän alla karkeaa lunta (c), joka erit  
täinkin pohjalla on hyvin isorakeista. 

Taulukossa 6 olevista  luvuista ovat keskenään parhaiten verrat  

tavia ne, jotka koskevat läheisiä  havaintopaikkoja.  Etäisempien  ha  

vaintopaikkojen  lumimääriä on vaikeampi  verrata keskenään siitäkin  

syystä,  että tutkimuksien teon välisenä aikana on ollut lumisateita.  
Näistä on tehty seuraavat muistiinpanot:  

19/111 vastaisena yönä satoi Hyrynsalmella lunta n. 1 om  vahvan  
kerroksen sekä saman ipäivän  illalla melkein yhtä paljon.  21/111 aamulla 

lisääntyi  lumi Puolangalla pyryilmalla  n. <2 cm. 2/IV satoi Taivalkoskella 

ja Kuusamossa  aivan vähän, mutta seuraavana  päivänä niin runsaasti,  että 

uutta lunta 3/IV klo  12 p. oli n. 6 cm. Lämpömäärä oli lähes o°, mutta 
käänityi  tuuli klo  3 tienoissa päivällä  pohjoiseen,  ja jäähtyi ilma tuntuvasti. 
Lumisateita ja myrskyä  jatkui kuitenkin 4/IV klo  5 ip. Uutta lunta tuli 
näinä päivinä Kuusamossa keskimäärin 13—15 cm. 

Lumimäärien lisääntyminen  paikan sijaitsemisen  mukaan eri  kor  

keusvyöhykkeissä  on nytkin saatujen  tulosten mukaan aivan selvä.  

Ainoastaan muutaman kilometrin  matkalla (esim.  havaintopaikat  1— 

5, 6—lo,  11—14) syvenee  lumi  n.  150—'175 m korkeuserolla  n. 30— 

50 %. Aivan samanlaisia havaintosarjoja  voitaisiin saada myöskin  

metsänvartijoiden  lähettämistä tiedoista. Tämä käy  esiin myöskin  

s. 43 olevasta,  kartasta,  jossa  useita sellaisiai  havaintopaikkoja  on 

aivan lähekkäin,  joissa  lumipeitteen  suurimmat  syvyydet  eroavat toi  

sistaan hyvinkin paljon.  Pienintä mittaustulosta osoittavat  kohdat 

sijaitsevat  niistä  alimmissa, suurinta mittasyvyyttä  osoittavat,  ylim  
missä korkeusvyöhykkeissä.  Kuten taulukossa 6 olevista 50  m kor  

keuseroja  kohti lasketuista  lumipeitteen  lisääntymistä  osoittavista  lu  
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vuista  näkyy,  011 lumipeitteen  syvyyden  eneneminen eri havaintoseu  

duissa ja  eri  korkeuksilla  vaihteleva (I—2o  cm  50 metriä  kohti).  Min  

kään luotettavien keskilukujen  laskeminen näiden havaintojen  perus  

teella ei ole mahdollinen. Taulussa 5 mainittujen, koko tutkimus  

aluetta koskevien  tulosten mukaan tulee lumipeitteen  syvyyden  lisään  

tyminen  50 m kohti  olemaan 100 ja 400  m korkeusvyöhykkeiden  vä  

lillä 5.50 cm, jos laskelma perustuu  aikaisempia  keskiarvoja  koskeviin  

havaintoihin  ja, 6.04 cm talven 1918—1919 mittausten mukaan. 
Lumimäärien jakautumiseen  on korkeusvaihteluilla kuitenkin  

vielä suurempi  vaikutus  kuin mitä edellisistä,  lumipeitteen  syvyyden  

lisääntymistä  koskevista  luvuista  voidaan päättää. Tämä käy  ilmi 

lumipeitteen  vesiarvojen suhteellisesti  suuresta kohoamisesta ylem  

missä korkeusvyöhykkeissä.  Kolmessa havaintoseudussa on vesiarvo 

mainitulla 150—175 m välillä  kohonnut  yli  60 (63 —>68)  °/c. Havain  

tokohtien 17 ja 18 välillä  on se  tapahtunut  siitä huolimatta,  että lumi  

peitteen  syvyys  on noussut  ainoastaan 12 %  :11a. Syynä  tähän on se,  

että lumipeitteen  tiheys  (tilavuusyksikön  paino),  on melkein poik  

keuksetta korkeammalla  olevissa havaintokohdissa tuntuvasti suu  

rempi  kuin alempana.  Tämä huomataan verrattaessa esim.  havainto  
kohtien 1 ja 5 tuloksia  keskenään,  sekä samaten 12 ja 15, 17 ja 18. 
Tämä eroavaisuus on Oulun läänin itäosien vaara-  ja tunturiseuduissa 

yleisestikin  tunnettu. 

Suurimpana  syynä lumipeitteen  suurempaan tiiveyteen  ja han  
kien yleisyyteen  vaarojen  ja tunturien rinteillä ja lailla ovat  epäile  

mättä tuulet,  jotka  ajavat  lumen tiiviimpään  kuin alempana. Toisena 

syynä  näiden korkeusvyöhykkeiden  lumipeitteen  korkeaan vesiarvoon 

on n.  s. ahertuneen harkkolumen (kerros  c)  suhteellisen suuri  runsaus. 

Varsin luonnollista nim. on, että kuta vahvempi  (ja  vanhempi)  lumi  

peite  on, sitä  suurempi  osa  siitä on muuttunut tällaiseksi  lumeksi.  

Nähtävästi on sen osuus  korkeimmilla mailla tavallisina lumitalvina 

vieläkin  suurempi  kuin  havaintotalvena 1918—1919,  jolloin  suuri  osa  

lumesta saatiin vasta helmi- ja maaliskuussa. Kevyen  uuden lumen, 

•n. s. vitilumien, uudelleen kiteytyminen  jai lopuksi  harkkohiimeksi 

muuttuminen tapahtuu  tietysti  eri  sääsuhteiden vallitessa  eri  nopeasti  
(vert.  Keränen,  1920,  1),  mutta näistä kevättalvella  tehdyistä  havain  

noista päättäen  ei  siihen tarvitse kulua tavallisten talvisäidenkään (ei  
erittäin lauhojen  eikä vesisateiden)  aikana kovin monta viikkoa.  

Jotta mainittujen  eri lumilaatujen  tiheys  kävisi  selvemmin  esiin,  

mainitaan seuraavat,  tutkimuksen yhteydessä  tehdyt tiheysmääräyk  
set.  Luminäytteet  ovat  otetut 500 cm

2 laajuisella  lieriöllä  (s.  2),  ja 

on kerralla  tutkitun lumen määrä  vaihdellut  s—lo 1, riippuen tutkit  
tavan lumikerroksen korkeudesta. 
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Pakkasilmalla  sataneen vitilumen tiheys  on siis  saatu lähes kol  

manteen osaan siitä  kuin harkkolumen ja näiden välisen kerroksen  

lähemmäksi  viimemainittua -kuin  'edellistä [vert.  m. m. Wengler  (1914),  
Aaltonen (1919),  Keränen (1920,  2)].  

Tämän tutkimuksen yhteydessä  ei  ole voinut tulla perusteellisem  
min selvitetyksi  kysymys  talven kuluessa eri korkeuksilla  sattuvien 

lumisateiden mahdollisesti vaihtelevasta lukuisuudesta ja saman  lumi  

sateen erilaisesta  runsaudesta eri korkeusvyöhykkeissä.  Varmaa kui  

tenkin lienee,  että  lumimäärien suurem'pi  runsaus  korkeammalla joh  

tuu molemmista näistä  seikoista. Siten väittävät paikkakuntalaiset  

tehneensä sen havainnon,  että sama lumisade antaa tutkimusalueen 

korkeimmilla  vaaroilla ja tuntureilla enenumäni lunta kuini  allavilla 
uomamailla. Sitäpaitsi  syntyy  lakimailla huurretta lumen pinnalle  

(ilman kosteuden tiivistyessä  siihen)  toisinaan useitakin senttimetrejä  
vahva!t-i (vert.  s. 47),  lisäten siten  lumimäärää verrattain tuntuvasti.  

Vastaava muodostus puuttuu alempana  tavallisesti  joko  kokonaan 
taikka  on se  varsin  vähäistä. 'Lumisateiden luku on ylempänä  tunne  

tusti suurempi kuin alempana. Osittain johtuu  tämä siitä, että lau  

halla ilmalla tullut sade on lakimailla usein lumena, (lumiräntänä),  

mutta alavammilla seuduilla vetenä. Suurena syjmä on kuitenkin 

myöskin  näiden eri  korkeusvyöhyklieiden  lumellisen ajan erilainen 

pituus:  syksyllä  tulee ensimmäinen pysyvä  lumi  vaaroille ja  tuntureille 

useimmiten viikkojakin  aikaisemmin kuin alankoihin,  ja samaten py  

syy  se  siellä  pitempään.  Vaikkakaan talvi 1918—1919 ei  ollut  tässä 
suhteessa erityisemmin  tyypillinen,  mainitaan siitä  seuraavassa  muu  
tamia tätä seikkaa valaisevia tietoja,  jotka  perustuvat  kyselykaavak  

keissa  olleisiin  ilmoituksiin  (kysymykset  16 ja 20).  

Havaintopaikka 
a 

Lumen  tiheys  
kerroksessa , ,  •   

b keskimäärin 

1  0.121 0.221 0.231 0.205 

5   0.132 0.245 0.287 0.226 

8  0.143 0.241 0.269 0.239 

12  
.

 0.124 0.241 0.272 tt.210 

17  0.101 0.233 0.244 0.279 0.205 

18  (0.314)  0.301 0.307 

19  0.105 0.234 0'.287 0.262 

TJtejoki ....  . . 200 m mp. 17/11 25/5—190 vuorokautta lumellista aikaa 
350 „ „ 5/11 26/5=203 

Enontekiö .  
..  250  „ 21/11 25/5=186  

400 ., „ 10/11 2475=106 
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Edellämainittuja  lukuja  arvosteltaessa  on otettava huomioon,  että 
lumen sulaminen keväällä riippuu luonnollisesti  hyvin suuressa  mää  

rässä  myöskin  paikan  alttiudesta  auringon paisteelle.  Pohjoisrinteellä,  
notkoissa y. m. pysyy  lumi kauvemmin  kuin etelärinteillä j. n. e. 

Siten ovat  havaintopaikkojen  lumellista  aikaa osoittavat  luvut osittain  

sattumasta riippuvia.  Ensimmäisen  pysyvän  lumisateen sattuminen 

on epäilemättä  tässä,  suhteessa kuvaavin.  

Edellä saatujen  tulosten perusteella voidaan helposti  (käsittää,  

että suurena  syynä lumituhoalueiden esiintymiseen  yksinomaa  paikka  

kunnan korkeimmilla  mailla  on  näiden suuri 'lumirikkaus.  Pääasialliset 

tulokset  ovat nim. seuraavat: 

Niin hyvin  pitempiaikai&et  havainnot kuin 

yksityisiä  talvia ja erittäinkin yksityisiä  
maita koskevat  tutkimukset osoittavat,  että 

lumipeitteen  suurin syvyys  kohoaa sitä mukaa,  
kuta korkeammalle merenpinnasta  tullaan. Laa  

jempia aloja  koskevien havaintojen  ja tutkimuk  

sien  muka a  n on tia m  ä lumipeitteen  syvyy  sero  ke  s  
kimiäärin n. 5.5 cm jokaista  50:tt'äJ k  orkeusmetriä  

kohti.  100 ja 150 m korkeusvyöhykkeiden  välillä 
kohoaa lumipeitteen  syvyys keskimäärin n. 9% 

sekä edellisen' ja 2  00, 2  5  0, 3 00, 35 0 ja 400 m kor  

keusvyöhykkeiden  välillä 16, 25, 32, 4 4 ja 5  2'%.  
200 m ja sitä seuraavien vyöhykkeiden  välillä 

ovat vastaavat  1!  uv  u  it:  n. 8, 15, 2  3 j a 3  0 %.  

Lumipeitteiden  vesiarvoon nähden ovat kor  

keusvaihteluista johtuvat erot vieläkin suurem  

mat. 5  0  m suuruista  korkeutta kohti kohoaa vesi  

arvo usein ainakin 25 (2 o—4 0) m m  :11  ä. Aivan lä  

heisten,  mutta eri  korkeuksilla  sijaitsevien  koh  
tien lumipeitteen  vesiarvojen  ero onkin tavalli  

sesti  6  o—7 o%n.  1 5 o—l 75  m korkeuseroa kohti. 

Sodankylä .  . 200 mmp. 13/11 20/5=189  vuorokautta lumellista aikaa 
350 „ „ 26/10  28/5—215  

Pelkosenniemi 200 „ „ 13/11 19/5=188  
300 „ „ 11/10 27/5=229 

Kuolajärvi  .  ..  200 ..  „ 20/11  20/5=182 

350 „ „ 26/10 25/5=212  
Kuusamo 

....

 200 „ „
 12/11 24/5=194 

„
 

„
 „ 

300 „ „ 4/11  1/6=210 
400 ..  „■ 20/10  30/5=223  

Hyrynsalmi  .. 200 „ „ 22/11  25/5=185 
„
 

„
 

„
 

300 „ „ 12/11 28/5=198 
„
 

„
 

„
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Samalla tavalla kuin metsässä, vaihtelee lu  

mipeitteen  suurin syvyys  maisemien korkeusero  

jen mukaan myöskin  lähei s i 11 ä isommilla au  

keilla, kuten soilla ja niityillä. Viimemaini  

tuilla on lumipeite  keskimäärin 10 % ohuempi  

kuin läheisessä metsässä. Vesiarvoon nähden on 

ero  usein vieläkin pienempi, riippuen  siitä,  että 

lumipeite  on aukealla tasaisempaa  ja tiheämpää 
kuin metsässä. Pienissä  aukoissa ja ti  heissä met  

sissä,  varsinkin lumituhoa 1 ue  i  d e  n ulkopuolella,  

on suhde usein vallan päinvastainenkin:  met  

sässä on lunta vähemmän kuin aukealla. 

Korkeammalla sijaitsevien  maiden suurempi  

lumirikkaus johtuu siellä sattuvista  aikaisem  

milta, lukuisammista ja runsaammista lumisa  

teista sekä huurremuodostuksen yleisyydestä.  

Puissa  olevien  lumimäärien  suuruus  eri  

korkeuksilla  merenpinnasta.  

Maata peittävän  lumikerroksen syvyydestä,  ja. tiheydestä  eivät  
lumituhot riipu  ainakaan sanottavasti. Välittömästi tuleekin lumi  

peite  tekemisiin ainoastaan taimien ja pienien  puiden  kanssa,  jotka  

kylläkin  voivat runsaiden lumimäärien takia turmeltua tai koko  

naankin tuhoutua (s.  912).  Varsinaisten lumituhojen  määrääjänä  on  

.sitävastoin  isompiin  puihin  tarttuvan lumen määrä  ja laatu. 
Voisi  otaksua,  että paikkakunnan  lumirikkaus  ratkaisisi  puihin  

pysähtyvän  lumen määrän ja samalla myöskin  seudun metsien alt  
tiuden lumituhoille. Xäin ei  kuitenkaan olp  aina  asianlaita. Siten  ta  
vataan esim.  Keski-Europan  vuoristojen,  yläosissa,  1  umituhoalueiden 

yläpuolella,  sellaisia  metsiä,  joissa lumi ei  saa  sanottavia tuhoja  ai  

kaan siitä  huolimatta,  että siellä lumentulo on paljon  suurempi  kuin 
varsinaisessa lumituhokorkeudessa. Tämä johtuu  siitä, että ilma on 

lumisateen aikana vuoriston yläosissa  siksi kylmää,  että  lumikiteet 

ovat  pieniä  ja niiden ominaispaino  on vähäinen ja muoto yksinkertai  

nen, joten lumi ei takerru puihin  (se  on ~kuivaa"),  varsinkaan tuuli  

sella säällä (vert.  Nikodem,  1917 y.  m.). Toigena  lumituhojen  synnyn  
edellytyksenä  ovat siis määrätyt sääsuhteet varsinkin ensimmäisien 

lumisateiden aikana.  Kuta lujemmin  tämä lumi puiden latvuksiin 
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kiintyy,  sitä paremman pohjan muodostaa se puihin  myöhemmin ker  

tyvälle  lumelle. Tälle perustalle  voi sitä  myöhemmin kasautua pak  

kassäälläkin.  

Suomen varsinaisissa lumituhoalueissa ovat olosuhteet useimmi  

ten  sellaiset,  että puihin  tuleva ensimmäinen  lumi jää niihin. Tavalli  

sesti  sattuu aikaisin  lumisade kysymyksessäolevilla  vaara-  ja tunturi  

mailla  niin lämpöisen  ilman vallitessa  että lumi on nuoskeaa. Alem  
missa  korkeusvyöhykkeissä  vastaavat sitä  räntä- ja vesisateet. Usein  

011  myöskin  tämän,  ja mahdollisesti sitä seuraavienkin lumisateiden,  

jälkeen  vaaramaillakin  vesi- taikka siiesateita,  joten myöhemmin  seu  

ranneet pakkassäät  jäädyttävät  märän lumen yhä  lujemmin  puiden  

oksiin  ja  latvuksiin.  Näin käykin  tavallisesti  suurimpien  tuhotalvien 

edellä.  Jos lumi tulee  niin aikaiseen,  etteivät  puiden  oksat  ja runko 

ole ehtineet sanottavasti jäähtyä,  voi oksaa  lähinnä oleva lumi jon  

kun/verran sulaa ja pakkasten  tullen tarttua:  tästäkin syystä  oksiin ja 
neulasiin erittäin lujaan. Jos ilma  on suhteellisen lämmintä ja tuu  

lista, on tällöin luonnollisesti lähellä  myöskin  se tapaus,  että  puihin  

ei lunta jää  ollenkaan. Vaaramailla sattuu tällainen tapaus  kuitenkin  
vain hyvin  harvoin,  uomamailla sitävastoin  useasti.  Tavallisesti lisää  

vätkin lauhat säät edellisillä vain lumen kiinnittymistä  puihin.  

Lumen pysähtymistä  puihin edistää lumituhoalueissa myöskin  

niissä  tavattavien kuusten laakaoksaisuus,  joka puolestaan  on seuraus  

lumen painosta  (1920,  2).  

(Hyvin  usein tulee kuitenkin  ensimmäinen lumi vaara-  ja tunturi  

alueiden puihin  toisessa muodossa,  n. s. huur>t  e  e  n  a (huuteena).  

Sitä  syntyy  sumuisella  ilmalla silloin  kun  ilmassa olevat  nestemäiset,  

mutta  iälle  0° jäähtyneet  sumupisarat  koskettavat  kiinteitä  esineitä.  Ta  
vallisimmin  muodostuu sitä Suomen lumituhoalueissa tyyneellä  säällä 

(saksalainen  nimußuuhreif),  jolloin  sitä tavataan yhtä paljon  puiden  
kaikilla  puolilla. Varsin harvinaisia eivät  niissä  kuitenkaan ole tuuli  

sellakaan  säällä syntyvät  huurremuodostuksetkaan (Raulfrost),  joita 

kertyy  eniten tuulen puoleiselle  osalle  puuta  (vert.  Hann,  19.15). Kun 

esineiden laadulla ei  ole mitään vaikutusta huurteen syntyyn,  voidaan 
sitä  tavata jotakuinkin  yhtä  paljon kuolleen kuin elävänkin puun run  

gossa, samaten kuin  huoneiden seinissä,  aidanseipäissä,  puhelinlan  

goissa.  j. n. e. Yhden ainoan  sumuiseni yön jälkeen  voivatkin  esiml ,  vii  
memainitut olla niin paksun huurteen peittämiä, että ne  näyttävät 

4—6 tuumaa vahvoilta. -Samaten ovat kaikki  korkeimmat  maat etääl  

tä katsoen  yhtä  valkoisena kuin hyvin  runsaan  lumisateen jälkeen.  

Huurretta muodostuu kyllä  puihin  muuallakin kuin varsinaisissa 
lumituhoalueissa. Tätä todistavat m. m. kyselykaavakkeiden  kysy  

_

 ; ie-, * 
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myikseen 11 annetut vastaukset.  Ennen luimien tuloa ilmoitetaan siitä  

syntyvän  toisinaan myöskin  Pohjois-  ja Länsi-iLapissa,  samaten kuin  

Keski-Pohjanmaallakin,  mutta varsin niin yleiset  kuin lumituhoseu  

tujen vaara-  ja tunturimaissa eivät  tällaiset ta,paukset  ole.  Useissa  

liavaintoseuduissa sanotaan sen sitäpaitsi  häviävän ennen lumen  tuloa. 
Saaduista vastauksista  käy  myöskin  selville,  että liuurremuodostuksen 

yleisyys  riippuu  seudun  korkeussuhteista.  Usein  ilmoitetaan sitä  muo  

dostuvan pakkassäällä.  

Tällainen huurre  tarttuu  esineihin verrattain  lujaan.  Jos lumi tuleie 

sen  päälle  tuoreena,  täyttää  se  huurrekerroksen pienet  epätasaisuudet,  

ja myöskin  vitilumi kiteytyy  myöhemmin  sen kanssa  lujaksi  kerrok  

seksi.  Yesi-  ja siiesateet  lisäävät  huurteenkin tiheyttä,  ja uusien lumi  
sateiden ja  huurremuodostusten sekä lämpötilan  vaihdellessa,  lisään  

tyy  puihin  jäävä lumimäärä,  tyk  k  y,  yhä  enemmän. Oksien  väliin 

havupuissa  muodostuneet isohkoakin aukot täyttää lumi varsinkin 

pyryilmoilla,  ja  alas asti  ulottuvan oksiston  ja maata peittävän  lumi  

kerroksen  rajan tasaa  se  niin täydellisesti,  ettei  mitään erikoista  liite  

kohtaa lumipeitteen  ja puussa  olevan tykyn  välillä  huomata. Niin  

liyvin  yksityiset  puut  (kuva  3)',  kuin koko  metsätkin (kuva 4) ovat 

niin sen vallassa, ettei  sydäntalvella  huomaa niissä  yhtään tummaa 

rungon tai oksiston  osaakaan.  Kirjavuutta  tällaiseen puhtaan-valkoi  

seen tykkypylvästöön  tulee vasta keväämpänä,  jolloin osa  tykystä  on 

varissut  pois  (kuvat  5 ja 6).  

Lumituhoseutujen  tykkymuodosiuksen  tiiveydestä  ja sitkeydestä  

saa hyvän  käsityksen  näillä paikkakunnilla  talvisaikaan liikkuessa.  
Puiden latvoista ja oksista  saa tällaisen lumipeitteen  irtautumaan ai  

noastaan suurella vaivalla ja usein vasta leikkaamalla sen pieniin  

toisistaan erillään  oleviin osiin.  Hennoista koivun latvoista  ja oksista  

lähtee se  kyllä  useimmiten niitä voimakkaasti  heiluttamallakin,  mutta 

tavallisesti  jää niihin kuitenkin  pienempiä  lumimöhkäleitä,  joiden  va  

ristaminen täytyy tehdä käsin. Vielä tämänkin jälkeen  ovat oksat 

jäätyneen luimen ja kahisevan)  jäähilseen peittämiä.  Kevätpuolella,  

jolloin  osa  puissa  olevasta tykystä  on varissut pois,  voivat suuret,  

toisinaan 1/
8
—

1/2  m  3  suuruiset,  lumiimiöihkäleet jäädä pit'kiksi  ajoiksi  

riippumaan  puihin  yhden taikka  parin  oksan varaan (kuva  7). Omi  
tuisia ovat tällöin myöskin  aitojen  päälle  kasautuneet,  kaareilevat ja 

toisinaan yli metriäkin korkeat  tykky-  ja kinoskerrostumat,  jotka  

pysyvät  paikoillaan  vain kapeiden  aidaksien ja etäällä toisistaan ole  

vien aidanseipäiden  varassa  (kuva  8). Samaten voi nojallaan  olevien 

koivujen  rungosta  irtautunut tykky  jäädä riippumaan  rungon alapuo  
lelle sellaisena vähän alaspäin  taipuneena  kaarena,  jonka  liitekohdat 
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7  363—21 

ovat  puun rungolla  toisinaan n. 1 1/
2
 m päässä toisistaan. Tällaisissa  

tapauksissa  on tykyn  uudelleen kiteytyminen  ollut erittäin  vilkas.  

Tykyssä  voikin se  tapahtua  esim.  suojailman  aikana  suhteellisesti  no  

peammin  kuin syvässä  lumipeitteessä,  sillä ilman lämpövaihtelut  tun  

tuvat siinä paremmin.  

Kuta alemmaksi lumituhojen  varsinaisilta  esiintymiskorkeuksilta  

tullaan,  sitä  vähemmän on tykkyä  puissa.  Lumisina talvina ovat kyllä  

vaarojen  ja tunturien alapuolellakin  olevat  metsät hyvin  lumisia,  

mutta varsinaista tavattanee niissä  tuskin ollenkaan. Useim  

miten on lumi niissä  niin kuivaa,  että se  varisee ensimmäisten rajum  

pien  tuulten aikana. Helpommin  puhdistuvat  lehtipuut  sekä  pisim  

mät  havupuut,  joihin  tuuli pääsee paremmin  vaikuttamaan. Sitävas  

toin voi matalampi  ali-  ja keskimetsä  vielä kauvan olla lumen val  

lassa. Näistä metsistä  rinnettä ylös kohottaessa lisääntyvät  puissa  

olevat lumimäärät usein hyvinkin  säännöllisesti,  samalla kun ne muut  

tuvat yhä  tyypillisemmäksi  tykyksi.  Etäämpää  katsoen häviääkin 

vaarojen  ja tuntureiden rinteillä  kasvavien  metsien tumma väri laelle 

päin  yhä  enemmän,  kunnes niiden ylimmät osat  ovat  aivan valkoisia  

(kuvat  9  ja 10). 

Tykyn suhteellisesta enenemisestä lumituhoseutujen korkeim  

missa  osissa  on tehty seuraavat muistiinpanot.  Tykyn  määrä on niissä 

arvioitu  sen  mukaan,  kuinka  suuren  osan puiden  oksista  tykky  peittää.  

Edellisestä  on  käynyt  selville,  että varsin, tykkyä  syntyy  ainoas  
taan sellaisissa seuduissa,  joissa  ilmastosuliteet  ovat sen  muodostumi  

selle  sopivat:  joissa  ennen kaikkea  ilma on kosteata. Tällaisia ovat 

lumituhoseutujen  korkeimmat  maat, joihin  talvisateita  tuovat,  valta  
meriltä  ja Itämereltä kotoisin olevat, etupäässä  suunnassa  lounas  
koillinen tulevat tuulet pääsevät  parhaiten  vaikuttamaan (vert.  Kor  
honen,  1918). Näiden tuomasta kosteudesta tiivistyy  vaara-  ja tun  
turialueille  sitä  suuremmat osat,  kuta korkeammalle ne pakoittavat  

Risti  järven pitäjä, Saukkovaara, "
—

u
/
3

: 

N. 190  m mp; tykkyä  kuusissa  hyvin  vähän, männyissä  ei ollenkaan. 
» 250  » » » » ,  n. '/j  oksista  sen peittämiä,  männyissä vähemm. 

» 290 » » t> » » a/t » » > » »  
» 325 » » » » Vi * * * »ja  koiv.»  

Hyry nsalmen ja Puolangan  pitäjät, Paljakkavaara,  M
/,:  

N. 270  m mp.  itärinteellä; tykkyä  kuusissakin  jotenkin vähän. 
» 295 > » » » kuusissa,  n. */« oksista  sen peittämiä. 
» 350 > » » >> kaikissa  puissa,  melkein oksista  sen peitt. 
» 395 » » laella > » » '/,»»» 
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ilmavirrat  kohoamaan ja kuta lähempänä  kastepistettä  ne tullessaan 

ovat. Äärimmäisinä  lounaassa  ja lännessä sijaitsevat  verrattain mata  
latkin  vaarat (Maanselkä  Rautavaaran pitäjässä,  Laakajärven  vaarat 

ja sen pohjoispuoliset  selänteet Sotkamossa,  Kivesvaara  Paltamossa,  

Saukko  vaara.,  Ii  vaara,  y.  m. Ristijärvellä,  useat Puolangan,  Taivalkos  

ken ja Pudasjärven  vaarat  sekä  Kivalon selänteet y.  m.)  joutuvat  en  

simmäisinä välittömämmin näiden kanssa tekemisiin,  ja siitä  syystä 

ovatkin  ne suhteellisen tykkyrikkaita.  Idempänä,  erittäinkin  Kuusa  

mon itäosissa,  on tykkymuodostus  vastaavilla korkeuksilla  harvinai  

sempi,  mikä epäilemättä  johtuu  siitä, että ilmavirrat  ovat,  Pudasjär  

ven ja Taivalkosken  sekä Kuusamon länsiosan vaarojen  jä tunturien 

yli  kulkiessaan,  menettäneet suuren  osan  kosteuttaan,  joten niillä  ei 

enää idempänä  ole paljoakaan  kosteutta,  annettavana. Suomen tunne  
tusti  kuivassa,  seudussa., maan luoteisimmassa,  osassa  (Enontekiöllä,  

Muoniossa, Kittilässä  ja Sodankylässä)  ei tykkyä  sitävastoin  tavata 

tyypillisenä,  muuta kuin aivan  aniharvoin ja silloinkin  vain tunturien 
korkeimmilla  metsärajoilla. Siihen suuntautuvat talviset  ilmavirrat  

ovat Norjan  ja Ruotsin korkeissa  vuoristoissa menettäneet enimmän 
kosteutensa. Sitäpaitsi  ovat talvella lauhat säät siksi  harvinaisia,  

ettei lumi  suhteellisesti lumirikkaissakaan  osissa tätä seutua tartu 

(erittäinkin  pakkaslumen  kiteiden rakenteen takia (s.  46)  puihin  niin 

lujaan, että suurempia  lumimääriä voisi niihin kasautua.. Tämän 

alueen ilmaston mantereellisuuden takia ovat myöskin  tunturien rin  

teiden metsissä olevat lumipeitteet läpi  talven kuohkeat. Hamberg  

(1907)  saikin  siellä  verrattain vanhojenkin  lumikerrosten  tiheydeksi  

ainoastaan 0.145 ja 0.i60. Jos ilman kosteuspitoisuus  lisääntyy,  muut  

tuvat lumisuhteet kuitenkin toisiksi.  Näin on Ruotsin Sarek-tuntu  

rilla, jota edellisetkin  tutkimukset  koskevat,  1850 m yläpuolella  me  

renpinnasta  erityinen  huurrevyöhyke  (Rauhfrostzone),  jossa raken  

nusten länsi-  ja eteläpuolet  voivat  olla 1/
2
—l 1/

2
 m vahvan,  etupäässä 

huurteesta muodostuneen lumikerroksen peittämiä.  Mainittavia ovat 

tässä yhteydessä  myöskin  Meteorologisen  Keskuslaitoksen  toimesta  teh  

dyt lumen tiheyttä  koskevat  havainnot,  jotka  osoittavat,  että lumi  

peitteen tiheys  on maaliskuun puolivälissä  maan pohjoisimmassa  ja 

luoteisosissa  tuntuvasti pienempi  kuin etelämpänä. Siten ilmoitetaan 

(Korhonen,  1915) sen Utsjoella  ja Inarissa  olevan keskimäärin  0.215, 

Pohjois-Suomen  länsiosissa  0.216,  Kemijoen  vesistöalueessa 0.218,  La  

pin etelärajalla  0.219,  Kuusamossa 0.223,  Simon  ja Kiiminginjoen  
alueessa 0.227 ja Oulujoen  alueessa  0.233. 

Hyvin  läheisessä yhteydessä  lumen laadun kanssa  on myöskin  se, 

mihinkä  aikaan talvesta  puissa  on tavallisesti  eniten lunta. Kysely  
kaavakkeiden avulla saatujen tietojen  mukaan ovat  puut  lumisimpia  
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Enontekiöllä,  Kittilässä  ja Muoniossa  useimmiten joulu—tammikuussa  

(joskus helmikuussa),  jotavastoin  tämä Kuolajärvellä,  Kuusamossa,  
Taivalkoskella  ja suuressa  osassa Kajaanin  kihlakuntaa sattuu maa  

lis—huhtikuulla eli  syvimmän  lumen aikana.  Keski-Pohjanmaa  muis  

tuttaa tässä suhteessa lähinnä Pohjois-Lappia.  

Tykkymuodostusten  syntytavasta  johtuu  eräitä omituisuuksia  

lumituhoissa. Tämä koskee  m.  om.  puiden  latvojen  ja runkojen  taipu  

mista ja taittumista tavallisimmin eteläänpäin.  Ensimmäisten  lumi  

sateiden ja huurteen tullessa  tältä ilmansuunnalta,  tulee suurin paine 

kohdistumaan tällä puolella  oleviin oksiin,  ja latvuksen yläosa  kal  

listuu  niiden painon  takia. Jos latvus on suhteellisen hento,  tapahtuu  

tämä kaartuminen useassa  osassa.  Ensin kiertyy  alaspäin  oksaton  
latvakerkki. Kun tämän alaspäin  suuntautuvalle ulkosivulle,  samaten 

kuin muuallekin,  on kertynyt  lunta lisää,  kaartuu latvan runko jo 

kauvempaa,  ja tätä jatkuu  yhä  edelleen,  kunnes  rungon vahvuus sen 

estää taikka,  latvus katkeaa. Jos  tällaisesta latvasta  irroittaa•  tykyn  

kaaren toiselta sivulta  siten,  että latvuksen kärki  ja runko tulevat 

näky  win, muodostavat ne (jos kaaren ulkoreuna on,  vasemmalla)  fi  
lmineroa muistuttavan  viivan. Tällainen latvus nähdään kuvassa  11. 

(Siinä  on kuitenkin latvakerkin  ylin, sisäänpäin  kaartunut huippu  

lunta irroittaessa  murtunut poikki.)  Latvuksen näin kiertyessä  tulee 

se suippolatvaisissa  puissa usein nojaamaan  rungon alempien  osien 

tykkykerrokseen,  saaden siten tukea sieltä ja estyen  katkeamasta 

(kuva  12, vert. myös  kuva 4).  

Puun latvuksen tullessa tällä tavalla taivutetuksi useina vuosina 

jotakuinkin  eteläänpäin,  ja sen oksien  kaartuessa  pääasiassa  sille  puo  

lelle, on latvuksella usein  kesälläkin  samaan suuntaan vino asento, 

joten latvuksien kaartuminen tähän ilmansuuntaan on  seuraavilla  

kerroilla helpompaa. Tämä ilmiö on niin yleinen, että muutamilla 

lumituhovaaroilla voi pitää  harvinaisuutena sitä,  jos  joku  vallitsevien  

pituusluokkien  säännöllisesti kehittyneistä  puista  on murtunut toi  

saallepäin.  Mahdollista on, että tässä yhteydessä  tulevat  kysymyk  

seen muutkin seikat,  kuten erittäinkin lumen sulaminen ja pehmene  

minen auringon  lämmön vaikutuksesta  latvuksen päivänpuolelta.  Tä  

män takia voi runko jatkaa  kaartumistaan tännepäin  vielä kevätpuo  
lellakin  taikka  menettää tällä puolella  olevan tykkytukensa  kokonaan  
kin  ja murtua. Puiden rungon eri puolien  erilaisilla  teknillisillä  omi  

naisuuksilla voinee myöskin  olla tässä suhteessa jonkunlainen,  joskin  

pieni, merkitys.  Aivan yleinen käsitys  on kansan keskuudessa se,  että 

kysymyksessäolevissa  seuduissa puun  (erittäinkin  koivun)  eteläpuoli  

nen osa  runkoa on paljon  hauraampaa  kuin pohjoispuolinen,  josta  aina 

m.  m. parhaat  su'ksipuut  saadaan. 
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Puissa olevan lumen ja tykyn  runsautta 011 tarkalleen vaikea 

määrätä. Muutamia tämänsuuntaisia ilmoituksia tavataan kuitenkin 

u  1 koma-a.lais  essakin  kirjallisuudessa.  Niin on Biililer  (1886)  laskenut,  

että lumituhoja  sattuu havupuilla  jo silloin  kun  lumen aiheuttama 

kuormitus nousee yhden  m2
:n pinta-alaa  kohti  jonkunverran  alle 50 

kg  havupuilla  ja alle 25 kg  lehtipuilla.  Erzgebirgellä  ilmoitetaan 

huurteen (mahdollisesti  myöskin  siellä  yleisen  jäämuodostuksen)  pai  

non  'tekevän erittäin  tuhoisien kuusimetsämurtojen  aikana 1.5—2.5 kg  

yhtä  kiloa kohti  puuta [Singer  (1916),  Neger  (1919)]  *). Aikaisem  

min (s.  50)  mainitut luvut  Ruotsin  Sarek-tunturin tykkymuodostuk  

sista  ovat myöskin tässä suhteessa kuvaavia,  vaikkakin  viimemainitut 

esiintyvät  metsärajan  yläpuolella.  
Puissa  olevan tykyn  runsautta on tämän tutkimuksen yhteydessä  

arvioitu  siten,  että on koetettu määrätä sen  tilavuus ja volymipaino.  

Viimemainittu työ  on suoritettu lumen tiheysmittausten  yhteydessä  ja 

samoja  kojeita  käyttäen.  Saadut tulokset  ovat seuraavat: 

Paljakalla Hyrynsalmen  ja Puolangan pitäjien rajalla oli  poikkilat  
vaisen kuusen sivuoksissa  olevan, n.  30 om paksun tykkykerroksen  20 am 

syvän pintaosan tiheys (10 l:n näytteestä määrättynä) 0.1326 sekä erään  

nojallaan olevan vanhan kuusen rungolla (samaten, määrättynä) 0.1418- 

Näytteiden  ottokohdan alapuolella oleva lumi oli karkeampaa, muistuttaen 
harkkolunta. 

Honkavaaran laella Puolangalla  oli  23/3  eräässä  pienessä kuusessa  
olevan tykyn  tilavuuspaino vastasataneen  lumen alla 0.1533. 

Naatikkavaaran laella Kuusamossa  oli 7/4  mäninyn tyvellä olevan 
lumikerroksen volymipaino 0.3051. Kun se oli lähellä maanpintaa, ovat 
pyryilmat  kulettaneet siihen lunta tavallista enemmän ja ajaneet sen 
tiiviiksi hanki-muodostukseksi. 

Riisitunturin metsärajalla Posiossa saatiin 8/4  kuusen, kylessä  olevan 
tiiviin tykyn  volymLpainoksi 0.2233 ja alempana melkein lumipeitteen 

raj aasa 0.2898. 

Tavallisina talvina voidaan saatujen  tulosten perusteella  tykyn  

volymipainona  pitää 0.15,  jos otetaan huomioon,  että lähinnä oksia 

oleva osa siitä  on tavallisesti  raskaampaa  kuin nuorempi. Suvi-ilmo  

i ) Keski-Europan vuoristoissa yleistä jäämuodostusta (Glatteis)  ei Suo  

messa  tavata metsissä muuta  kuin poikkeustapauksissa  vesi- ja siie  
sateiden jälkeen. Mainituissa seuduissa sitävastoin saavat  ne erittäin 
suuria tuhoja aikaan. Tohtori J. Keränen on hyväntahtoisesti  antanut  
omiin havaintoihinsa perustuvia tietoja Erzgehirgen lumi- ja jää  

muodostuksista. N. 1 000—1 200 im korkeudella merenpinnasta on 
hän nähnyt puissa ja rakennuksissa  %—1 m pitkiä jääpuikkoja.  

Puhelinlangat olivat n. 10 cm  vahvan jäälieriön sisässä,  jota oli mah  

dotonta rikkoa  suksisauvalla.  
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jen, erittäinkin vesisateiden sekä sumuisten,  säiden aikana, kokoaa  

tämä luku kuitenkin hyvin  paljon.  Siten ei muutamina talvina liene  
o.3o;kään liian suuri luku,  ja sulamistilassa  keväällä ollessaan voinee  

1 dm 3 tykkyä  painaa  vieläpä  450:kin gr [vert.  Biihler  (1886),  Ratzel  
(1890),  Wengler  (1914),  Aaltonen (1919)  y.  m.] 

Tykkylumen  runsaus  puissa  vaihtelee myöskin  eri  vuosina. Tal  

vella 1918—1919 oli  sitä  maaliskuun ja huhtikuun puolivälien  väli  

senä aikana melkein kaikissa  varsinaisissa  lumituhoalueissa 30—40 cm 

vahvalti. Yksityisissä  puissa  oleva tykkymäärä  oli  silloin  seuraava:  

12 m korkeassa kuusessa, jonka alimmat oksat ulottuvat melkein 
maahan asti, ja joiden ulommaiset käret vastaavat  talvella n. 3.5 m läpi  
mittaisen ympyrän kehää,  on ulko-oksien vaippapinta  n. 50 m 2  sekä  siinä 

olevan tykyn määrä n. 15—20 'm 3 eli n. 2  250—3 000 kg.  N. 8 m korkeassa  

kuusessa,  (jonka oksista  on alhaalta n. 2 m leveä, on vaippa n. 25 m 
2,
 joten 

keskimäärin 30 cm vahva tykkykerros  vastaa  -n.  7.5 m 3  ja  n.  1100 kg.  5 m 

•korkeassa kuusessa,  jonka alimmat oksat ulottuvat 1.5 m laajalle, ovat 

vastaavat luvut n. 12 m 2, 3.5  m  3  ja 550  kg  sekä 2 m korkuiselle ja 0.75 
leveälle kuuselle  n. 2 m 

2,
 O.c m 3 ja 90 kg. Tunturien ja vaarojen laella on 

tykkymäärä  paljoa  suuremipi. Niin arvioitiin erään  2.6 m pitkän,  pahasti  
luokalle taipuneen eheälatvaisen kuusen ympärillä jonka rungon  läpi  

mitta oli tyvestä  10.5 em ja keskeltä  3.5  cm olevan 2i.s  m 3  tykkyä,  jonka 

volymipaino epäilemättä oli ainakin 0.25, ja koko  tykkymäärän  ipaino siten 

n.  700 kg. Tällaista kuormitusta ei puu  luonrnollisesti olisi voinut kestää,  

ellei n. puolet siitä,  eli pystyssä  olevaa runkoa ympäröivä osa, olisi yhtynyt  
aillaolevaan lumikerrokseen ja saanut  tukea  siitä. Alas taipunut  latvaosa, 
joka oli melkein, yhtä leveä  kuin tymbxn,  ei sitävastoin ulottunut alemrpama 
olevan tykyn  tai lumipeitteen pintaan. 

Hehtaarin laajuisen  metsän puissa  olevan tykyn  runsauden ar  

vioimista  varten otetaan esimerkki  Rovaniemen pitäjässä  sijaitsevan  
Iso-Suuaksen  lakimetsästä,  joka.  n.  300 m korkeudella sijaitessaan,  on 

erittäin tyypillistä  lumituhometsää (kuiva  13). Siinä on hehtaarin 
alalla 152 kpl.  sellaista kuusta,  joita edustaa edelläolevassa laskel  

massa  mainittu suurin puu  sekä  sitä  seuraavia kokoja  172, 204 ja 252 

kpl. Tämän lisäksi  on isohkoja  mäntyjä 12  kpl.  sekä lehtipuita  kaik  
kiaan  196 kpl. Kaikkien näiden talviseksi  vaippapinnaksi  on saatu 

in.  15 000 m  2 eli  50 % laaijeimrpi  ala-  kuin  vastaava miaan/pinta.  30 em 
vahvuista tykkyä  olisi metsässä tämän mukaan n.  4 500 m 3  eli n. 

680 000 kg.  

Jos tätä tykkymäärää  verrataan maata kattavaan lumipeittee  

seen,  lisäisi  se viimemainittua n. 45 cm:llä, taikka,  jos  lumipeitteen  

tiheydeksi  otetaan keskimäärin  luku 0.230 (s.  44),  n.  30 em :llä.  

1 m vahvuista lumipeitettä  kohti  olisi  lisäys  siis  30 %.  

Edelliset luvut osoittavat,  ettei puissa  olevia lumimääriä voidn 

jättää huomioonottamatta verrattaessa eri  korkeusvyöhykkeiden  lumi  
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rikkautta  keskenään. Kun edellä (s.  45)  on tultu siilien  tulokseen,  

•että maassa,  oleva,n  lumipeitteen  vesiarvo  kohoaa  150—175 m korkeam  
maksi  siirryttäessä  usein 60—70 %,  tulee viimemainittu luku nyt  saa  

tujen  tulosten perusteella  kohoamaan (esim.  70 cm lumipeitteelle  las  

kien)  n.  100 %  :iin  asti. Totta kyllä  on, että  useat  lumituhoalue  

mietsät eroavat esimerkissä  mainituista  .siinä,  että puiden  latvus  painuu  

talvella kapeamrfialle,  joten niiden vaippapinta  siten on suhteelli  

sesti  pienempi,  mutta tällaisessa tapauksessa  korvaa tästä aiheutuvan 

lumimäärän vähennyksen  metsän suurempi  tiheys. Alemmissa vyö  

hykkeissä  puista  pehmeään  kinokseen varissut  lumi voi kyllä  jonkun  

verran  kohottaa lumipeitteen  muutamien kohtien tiheyttä,  mutta tut  
kimuksen yhteydessä,  suoritetut lukuisat  havainnot ovat kuitenkin  

osoittaneet,  ettei  tämä seikka vaikuta juuri  nimeksikään lumen keski  
määräiseen tiheyteen.  Ne luvut,  jotka  taulussa  6 mainitaan,  eivät  tä  

män  takia muutu. Ainoa seikka,  joka  kysymyksessäolevaa  vertailua 
tehtäessä voi aiheuttaa tykkyalueille  saatavien lumimäärien redusoi  

mista, on aikaisemmin (s.  29) mainittu lumipeitteen  epätasaisuus  

metsässä. Kun puiden  oksat tykkyalueissa  ulottuvat usein maahan 

asti  taikka ainakin lähelle sitä, jää talvella niiden alle  onttoja  kohtia 
suhteellisesti  enemmän kuin alempana  sijaitsevien  vyöhykkeiden  met  
sissä. Edellämainitulla Iso-Suuaksella  vastaa puiden  latvuksien laa  

jimman osan yhteinen  ala n. 2  900 m  2  eli  29 % maa-alasta. Katsoen 
kuitenkin  siihen,  että alempana olevat metsät ovat  tiheämpiä, ei  eroitus  

eri  vyöhykkeiden  metsien välillä voi missään tapauksessa  olla tässä  
kään suhteessa kovin suuri. Nähtävästi osutaankin jotakuinkin oi  

keaan,  jos läheisten kohtien suuremmasta korkeudesta johtuva  lumi  

määrien vesiarvojen,  lisääntyminen  lasketaan mainittuun 100 %  :iin.  
Niiden  seutujen keskimääräinen vuotuinen sademäärä,  joissa var  

sinaiset  lumituhoalueet sijaitsevat,  vaihtelee n.  450—600 mm. Toh  
tori Korhosen antamien tiedonantojen  mukaan arvioidaan se Rauta  

vaaralla 611,  Sotkamossa  573,  Kajaanissa  603,  Ristijärvellä 597,  Puo  

langalla 562,  Suomussalmella 55-2,  Taivalkoskella  531,  Pudasjärvellä  

606,  Kuusamossa 527,  Kemijärvellä  487 ja Kuolajärvellä  450  mm:ksi.  

•Tos näiden lukujen otaksuttaisiin  vastaavan myöskin  läheisiä tykky  

alueita,  tekisi  niissä  talven maksimilumimäärän (n.  / 5/
3
) vesiarvo,  joka 

voidaan arvioida  keskimäärin  n. 300 mm  :ksi,  tavallisesti  tuntuvasti yli  

50 % koko sademäärästä. Jos  tähän vielä lisätään tämän jälkeen  

kevääseen mennessä  lumena tulleen sateen vesiarvo,  joka,  haihdunnan 

kautta tapahtunut  vähennys  pois  luettuna,  nousee Korhosen (1918)  

mukaan Oulujoen  vesistöalueessa 25 m:m:iin, lähentelisi lumituhoalu  
eissa lumesta (4-  tykystä)  saatava  vesimäärä tavallisesti  n.  55 % vuo  

den koko sademäärästä. Tässä suhteessa eroaisivat  ne luontosuhteisiin 



55 

nähden hyvin  paljon  muista,  läheisistäkin  seuduista. Koko maassa  on 
nim. laskettu  lumipeitteen  syvimmillään  ollessa  sen vesiarvon tekevän 

keskimäärin  30  % koko  vuoden sademäärästä (524  mm) sekä Kemi  

joen vesistöalueessa 37 ja Oulujoen  myöskin  30 % (Korhonen,  1915). 
Lisättäessä edelliseen vielä talven kevätpuolen  lumisateiden antama 

-lisä, on  Oulujoen alueen lumisateiden antama vesimäärä laskettu  193 

mm :ksi  (Korhonen,  1918) eli  n.  33 % :ksi  vastaavasta vuosisateesta.  

Epäilemättä  ei edellämainittu vertailu ole kuitenkaan oikea siihen 

nähden,  että vuoden sademäärät ovat  lumituhoalueissa todellisuudessa 

suuremmat kuin niiden läheisissä seuduissa;  niiden merellinen ilmasto  

ei  lisää ainoastaan talven vaan myöskin  kesän  sademääriä. Hyvin  

todennäköisesti nouseekin se niissä  n. 750 mm, joten lumisateiden 

osuus  tekisi siitä  ainoastaan n. 40 °/o. 

Niiden tuloksien  nojalla,  joihin edellä on tultu, voidaan tehdä 

seuraava yhdistelmä:  

Lumituhot riippuvat  ennen kaikkea puihin  

pysähtyneen  lumen määrästä ja laadusta. Tu  

hoja ei tavatakaan sellaisissa  seuduissa,  joissa  

ilmastosuhteet eivät ole tällaiselle lumen ka  

sautumiselle suotuisia,  li  ut e  n  o n asianlaita lu  
mituhoalueiden alapuolella olevissa korkeus  

vyöhykkeissä  sekä Suomen luoteisosassa,  siitä  

huolimatta,  että maanpinnan  korkeusvaihtelut 

ovat siellä suhteellisen suuret ja ainakin muuta  

mat seudut lumirikkaat.  

Lumituhoalueissa on puissa  oleva lumi  pää  

asiassa huurteen ja lumisateina tulleen lumen 

sekoitus,  n. s. tykky, jonka  laatu ja runsaus  riip  

puvat  varsinkin syystalvella  sattuneista sää  
suhteista. Jos ilma on ensimmäisten lumisatei  

den aikana lauha a, ja  huurretta syntyy  runsaasti,  
sekä erittäinkin jos lumisateiden ja  huurremuo  

dostusten väliaikana sattuu vesi- ja siiesateita,  

muodostuu puihin  luja lumipohja,  jonka  varaan 

seuraavat tykkymuodostukset  kasautuvat. Run  

saasti lumisateita antava talvi ei siis  aina ole 

runsas  tykky- ja lumivuosi. 

Tykkyä  piuodostuu  aluksi  suhteellisesti  eni  

ten puiden  latvojen.eteläpuolelle,  joka on  eniten 
altis  pääasiassa  tältä ilmansuunnalta tuleville  
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kosteille  tuulille ja lumisateille. Etupäässä  

tästä syystä  kaartuvat ja murtuvat puiden  lat  

vukset  pääasiassa  tälle puolelle.  

Tykyn tilavuuspaino  on tavallisesti  keski  
määrin 0.15, m  uit ta kokoaa s© ©Tiittäinkiöi lumi  
tuhovuosina paljon suuremmaksi. Tavallisina 

talvina on sitä puissa  20—40 cm vahva kerros,  jo  
ten sen mjiärä  yksityisissä  puissa  vaihtelee puun 
suuruuden ja latvuksen laajuuden  mukaan useas  

ta tuhannesta kilosta muutamaan kymmeneen.  

Hehtaarin laajuisella  alalla kasvavissa  puissa 

on  sitäyhteensä  niin pai  jo  n, että se  lisäisi  maassa  

olevan lumipeitteen  korkeutta keskimäärin 4 5 

c  m:l 1 ä  taikka 3 0 emillä, jos sen keskimääräinen ti  

heys  olisi  sama kuin  lumipeitteen.  Tällä tavalla 

lisääntyisi  lumipeitteen  syvyys  n. 1 50—1 7  5 m 
korkeammaksi tultaessa n. 80 % :11 a ja sen vesi  

arvo  n. 10 0 %:  11a. 

Lumituhoalueiden lumipeitteen syvyyden  ja 

tykkymäärien  suuruuden takia muodostavat näi  

den vesiarvot kaikesta päättäen  suhteellisesti  

suuremman osan vuoden sademäärästä kuin mis  

sään  muussa  osassa  8  u ome a.  

Lumituhojen  riippuvaisuus  sääsuhteista;  

lumituhovuodet.  

Siitä,  mitä edellä on sanottu sääsuhteiden vaikutuksesta  tykky  
muodostusten syntyyn,  voidaan päättää,  että lumituhoja  sattuu var  
sinaisissa  lumituhoalueissakin eri  vuosina eri runsaasti. Muutamina 

talvina voivat ne olla verrattain harvinaisia,  erityisinä  lumituhotal  

vina sitävastoin erittäin yleisiä  ja tuhoisia.  

Seuraava, kyselykaavakkeissa  saatuihin ilmoituksiin perustuva 

luettelo osoittaa eri seuduissa huomatut viimeaikaiset lumituhovuodet. 

Utsjoki.  

V. 1917 on huomattu lumen turmelleen mäntyä Wuabmaiveiskaidasea 

Inarijoen varressa  ja koivuia pitäjän pohjoisosassa olevalla 
Meteävaaralla.  

Inari. 

V. 1917 lumi tuhonnut lokakuun alussa pientä «mäntyä ja koivua Kop  
pelon k3'län seuduissa. 
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363—21  8 

Enontekiö. 

V. 1913 lumi tuhorunut koivua Raattaman kylän puolessa  olevilla vaa  
roilla. 

Muonio. 

Y. 1913 ja 1919 on lumi tuhonnut erittäinkin mäntymetsiä useissa 

paikoissa.  

V. 1916 tuhoja Punkerossa. 

Kittilä. 

V. 1900  ja  1910 ilmoitetaan lumituhoja huomatun Kuivasalmen ky  
län  seuduissa olevalla Rouravaaralla ja Ruoppapalossa,  etu  

päässä mäntymetsissä.  
V. 1912 männyssä Kokkovaaralla (Alakittilän hoitoalueen V vp.), 

Kelloselässä (II  vp.), Palliaisissa (Ylikittilän ha.  I vp.). 
V. 1913 männyssä ja kuusessa  Kaltioselässä, Kumputunturissa y. m. 

(Ala.kittilän  ha. 111 vp.). 
V. 1915 Kirjanselkämaassa,  Kehtovasassa ja Mieletöntievassa (Yli  

kittilän ha. II vp.).  

V. 1917 jonkunverran Kelloselässä (Alakittilän  ha. II vip.)  sekä Ran  
tatörmäsvaaralla ja Isotörmäsvaaralla (Ylikittilän ha. 111 

vp.) mäntymetsissä.  
V. 1919 Tepaston ja Kuivasalmen kylän lähettyvillä  olevilla vaa  

roilla. 

Sodankylä.  
V. 1912 tuhoja Tanhuan kylän  lähellä olevilla vaaroilla, kuten Saari  

vaaran  'kuusikoissa.  

V. 1913 tuhoja helmi—maaliskuussa samoin Tanhuan kylän  puolessa. 

Savukoski. 

V. 1913. Tuhoja  Leukkuhamaranvaaralla y. m. männyssä. 
V. 1916 Kivitsok.ampalon  männiköissä vähän.. 
V. 1917 Leukkuhamaranvaaralla männyssä. 

V. 1919 Sompion kylän  puolessa  olevan Kumpukiiman y. m. metsissä 

etupäässä männyssä,  runsaanJaisesti. 

Kuolajärvi. 

V. 1890. Tuhoja 25 / s  Tuuitdjärven  'kylän puolella olevalla Käsi vaaralla. 

V. 1914 Kurtin kylän  seuduissa tuniturikuusiikoissa, 'harvemmin män  
niköissä. 

V. 1916 Korjan kylän  lähettyvillä  olevalla Leinoinvaaralla männyssä 
ja Autuusvaaralla kuusissa.  

V. 1917 Onkamon kylän  puolessa  olevalla Sienkankaalla kuusissa.  

Kuusamo ja Posio. 

V. 1910. Tuhoja  Kitkan ha. II V|p:ssä olevilla vaara- ja tunturi  
mailla kuusessa  ja männyssä sekä  Kuusamon ha. V vp:ssä. 

V. 1911 Poussun kylän puolessa  sijaitsevissa  metsissä, kuten Tuuli  
vaaralla ja Isokankaalla (männyssä)  sekä Kuusamon ha. IV 
ja V vp  :esä  kuusessa  ja männyssä. 

V. 1913 Ylikitkan seuduissa havumetsissä. 

V. 1914—1916 Posion pit  äijässä olevalla Palotunturilla kuusessa ja 
männyssä  runsaasti sekä Kuusamon kirkonkylän  puolessa ole  

villa vaaroilla. 
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Taivalkoski. 

V. 1911. Tuhoja Loukuskylän  lähellä olevilla tuntureilla ja vaaroilla. 
V. 1912 kaikilla korkeimmilla mailla. 

V. 1913 Loukuskylän seuduissa olevilla vaaroilla. 

V. 1917 Kynsiperän puolessa olevalla Ametvaaralla y. m.  

Rovaniemi. 

V. 1912 tuhoja pitäjän pohjoisosassa  olevilla korkeimmilla mailla, 
kuten Patovaaralla,  Törmänkivaaralla y. m., etupäässä män  

nyssä.  

V. 1916 Pisavaaralla kuusessa  jia  männyssä. 

Turtola. 

V. 1914 ja 1919 tuhoja Juoksengin kylän  puolessa olevilla vaaroilla, 

kuten Mustavaaralla, Petäjävaaralla y. m. kuusessa  ja  män  

nyssä. 

Tervola. 

V. 1895, 1905, 1907, 1910, 1914 tuhoja Kuusikkokivaloilla y. m. vaa  

roilla kaikissa puulaijeissa.  

Simo. 

V. 1911 tuhoja Lumivaaralla männyssä. 

Rana .a. 

Y. 1911 tuhoja Petäjävaaralla y.  m. runsaanlaisesti kuusimetsissä. 

V. 1912 Oravivaaralla nuorissa mäntymetsissä  ja Simogärven  puolessa  
olevissa  mänty- ja  kuusimetsissä.  

V. 1913 havupuuimetsissä Simojärven puolessa. 

V. 1914 Oravivaaralla, Laiviavaaralla ja Välimaassa nuorissa männi  
köissä-. 

V. 19i15 Keminhaaran kylän  puolessa  vaaramailla,  -  kuten Pajuvaa  
ralla. 

li. 

Y. 1913 Karjalan  ja  Tannilan kylän  seuduissa. 

Puolanka. 

V. 1909 ja 1911 tuhoja Askankylässä  vaarametsissä. 

Y. 1912 tuhoja Kotilankylässä,  Aittokylässä,  Lylykylässä  vaaraimet  
sien kaikissa puulajeissa.  

V. 1913 ja 1914 melkein kaikilla  korkeimmilla mailla runsaasti. 

V. 1915 Puolangan  ha. V  vp:ssä Kurikkaivaaraila y. m. 
V. 1917 Joukokvlässä.  

Suomussalmi. 

V. 1905 tuhoja Vuokin kylässä  kuusi- ja koivumetsissä. 
V. 1909 Näljängän kylän  seudussa, Olkivaaralla ja Koistisenvaaralla 

sekä Pesiön kylässä  Jälkynvaaralla y. m. 

V. 1912 ja 1913 melkein kaikilla vaaramailla.. 

Hyi  y n salmi. 
V. 1917 tuhoja Paljakkavaaialla.  

Ristijärvi.  

Y. 1910 ja 1911 tuhoja kaikilla korkeimmilla mailla. 

Kuhmon i e m i. 

V. 1909, 1910, 1911, 1912, 1913 ja  1914 tuhoutui useilla korkeam  

milla vaaroilla, etupäässä mäntyä. 
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Rautavaara. 

V. 1912 ja  1915 tuhoja, viimemainittuna vuonna vähemmän. 

Valtimo. 

V. 1912 tuhoja  eniten. 

Nurmes. 

V. 1911 2/3
—

27/  a  ja 15/ 2
—

31/2 sekä  1912 15/4 tuhoja  Koihatin ha. 
111 ja VII vp:ssä.  

Pielisjärvi.  
V. 1906 tuhoja mäntymetsissä Kivivaaran kylässä.  
V. 1911 ja 1912 Räpsyn  vaaran ja Kelvän kylän seuduissa. 
V. 1914 Jongunjoen ha VI vp:ssä mäntymetsissä,  katkoi 22—24 em 

vahvoja puita. 

Ilomantsi. 

V. 1914 ja 1915 tuhoja,  erittäinkin edellisenä vuonna mäntymetsissä. 

Oulainen. 

V. 1917 tuhoja  nuorissa mäntymetsissä.  

Kärsämäki. 

V. 1916 tuhoja nuorissa mäntymme teissä. 

1 estiljä  rv  i. 
V. 1915 tuhoja. 

S i e v i. 

V. 1915 ja 1916 tuhoja helmikuulla mäntymetsissä.  

T o h o 1 a ra  p  i. 
V. .1912 ja 1915 tuhoja mäntymetsissä.  

Virrat. 

V. 1915, 5/i tuhoja mäntymetsissä.  

Hoitoalueiden metsätalousasiakirjoissa  ilmoitetaan seuraavat vuo  

det lumituhovuosiksi:  Luiron hoitoalue (Sodankylän  pitäjä)  v. 1908 

(vähän),  1909 (tiheimmissä  metsissä)  ja talvi  1912—1918; Puolan  

gan hoitoalue talvet  1911—1912 ja 1912—1913;  Piispajärven  hoito  

alue (Suomussalmen  pitäjä)  talvi  1911—1912;  Suomussalmen hoito  

alue kevättalvi  1912 (tuhot  esiinityivät  kraDsimetsissäi  sekä paikoin  

myöskin  nuorissa männiköissä);  Sotkamon hoitoalue talvi  1911 (tam  

mi- ja helmikuussa Laakajärven,  Ala-Sotkamon ja Tipasojan  kruu  

nunmailla);  Kuhmon hoitoalue talvi 1912 (kevättalvella  nuorissa 

mäntymetsissä  erittäinkin Illrssa  vp:ssä);  Kanuan hoitoalue 1910 

(syystalvella)  erittäinkin nuorissa mäntymetsissä;  Simon hoitoalue 

talvi  1914—1915 (nuorissa  metsissä).  

Edellämainittujen  tietojen  mukaan on lumituhoja  ollut  eri  vuo  

sina seuraavissa paikoissa:  

V. 1890: Kuolajärvi.  
V. 1895: Tervola. 
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V. 1900: Kittilä.  

Y. 1905: Tervola,  Suomussalmi. 

Y. 1906: Pielisjärvi.  

V. 1907: Tervola. 

V. 1909: Luiron hoitoalue (väliän),  Puolanka,  Suomussalmi,  Risti  

järvi, Kuhmoniemi. 

Y. 1910: Kittilä,  Kuusamo,  Tervola,  Ristijärvi,  Kuhmoniemi. 

Y. 1911: Kuusamo,  Taivalkoski,  Simo,  Ranua,  Puolanka,  Ristijärvi,  

Kuhmoniemi,  Sotkamon hoitoalue, Nurmes,  Pielisjärvi.  

V.  1912: Kittilä,  Sodankylä,  Taivalkoski,  Rovaniemi,  Ranua,  Puo  

lanka,  Suomussalmi,  Nurmes,  Kuhmoniemi,  Rautavaara,  

Yaltimo, Pielisjärvi,  Toholampi.  

Y. 1913: Enontekiö,  Muonio,  Kittilä, Luiron hoitoalue,  Kuusamo,  

Taivalkoski,  Ranua,  li, Puolanka,  Suomussalmi, Kuhmo  

niemi. 

V. 1914: Kuolajärvi,  Posio,  Turtola,  Tervola,  Ranua,  Puolanka,  Kuh-,  

moniemi, Pielisjärvi,  Ilomantsi. 

V.  1915: Kittilä, Posio,  Ranua,  Simon hoitoalue,  Puolanka,  Ilomantsi,  

Sievi,  Lestijärvi,  Toholampi,  Yirrat.  

Y. 1916: Sodankylä,  Kuolajärvi,  Posio,  Rovaniemi,  Rautavaara,  

Kärsämäki,  Sievi.  

Y. 1917: Utsjoki,  Inari,  Kittilä,  Sodankylä,  Kuolajärvi,  Taivalkoski,  

Puolanka,  Hyrynsalmi,  Oulainen. 

V. 1919: Muonio,  Kittilä, Sodankylä,  Turtola, Kuopio  (Puijo).  

Tästä yhdistelmästä  käy selville,  että lumituhot ovat olleet eri  

tyisen  yleisiä  talvina  1911,  1912 ja 1913. Tuhoisin on näistä epäile  

mättä ollut talvi  1912, jolloin lumituhoja  on ollut niinhyvin  varsi  
naisissa lumituhokeskuksissa  kuin niiden ulkopuolellakin.  Myöskin  

tämän tutkimuksen yhteydessä  suoritetut lumituhovuosimääräykset  

todistavat samaa.  Ne  perustuvat  latvakatkeamien kylesmuodostuk  
sista  olevien vuosilustojen  lukemiseen  taikka katkeaman ala- ja ylä  

puolisissa  osissa  olevien vuosilustolukujen  toisiinsa vertaamiseen,  jol  

loin saatu eroitus osoittaa, kuinka monta vuotta sitten latva  on kat  

kennut.  Muutamissa  tapauksissa  on latvuksesta  tuhoutunut kerralla  

niin suuri osa,  että rungon tyvipuolen  vuosilustot  ovat tuhovuoden 

jälkeen  tuntuvasti  kapeampia  kuin ennen sitä, jolloin pystyssä  ole  
vista kasvavista  puista voidaan kysymyksessäoleva  määräys tehdä 

lisäkasvukairankin avulla. 

Useiden varsinaisten lumituhoalueiden laiteilla on mainittuina 

talvina sattunut niin yleisesti  lumituhoja,  että puiden  latvoista  nyt  

oni  poikki 50:kin  %, siitä huolimatta,  ettei aikaisemmista,  tuhoista 
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huomata jälkiäkään.  Näin on käynyt  esim. Saukkovaaralla Ristijär  

vellä,  Horsman- ja Riihivaaralla Etelä-Taivalkoskella,  Pohjois-Taival  

kosken  useilla vaaranrinteillä,  Syötteellä  Pudasjärvellä,  Riisitunturin  

aikueella, Puhoksen  iptäjässä  j. n. e. Kaikista  päättäen ovat  nämä vuo  

det olleet  tuhoisimmat ainakin viime 100—150 vuoden aikana.  (Vert.  

s.  64). Yksityisissä  seuduissa,  kuten Suuaksella Rovaniemellä  ja 
Vilmatunturin seuduissa Kemijärvellä  on kyllä  sattunut erittäin suu  

ria tuhoja vuoden 1870 vaiheilla, mutta vastaavaa tuhovuotta ei 

muualla ole voitu varmasti todeta. Samaten on esim. talvi  1917 ai  

kaansaanut  paljon  vahinkoa Kuusamossa Rukajärven  seuduissa,  mutta 
ainakaan muissa pitäjissä  ei se liene ollut  mikään erikoisempi  tuho  

talvi.  Tämä osoittaa siis,  ettei  yksityisten  tuhoalueiden tuhojen  avulla 

voida vielä määrätä suurempia  ja yleisempiä  tuhovuosia. 

Talvina 1911,  1912 ja 1913 sattuneiden lumituhojen  yleisyydestä  

huolimatta,  ovat  sääsuhteet näinä talvina eronneet toisistaan verrat  

tain paljon. Ensinmainittu on ollut suhteellisen luminen,  sillä  Meteo  

rologisen  Keskuslaitoksen  havaintojen  mukaan on suurin lumipeitesy  

vyys ollut silloin  esim.  Kuusamossa  108 cm (keskimäärä  useilta  vuo  

silta  73 cm; Korhonen,  1915), Kuhmoniemellä 84 (65)  ja Nurmek  

sessa  93 cm (n.  70 cm). Talvella 1912 oli  lunta sitävastoin  vähem  

män: Kittilässä  n. 72  (keskimäärin  77),  Taivalkoskella  79  (83),  Kuh  

moniemellä 57  (65),  Rautavaarassa 51 (78)  ja Pielisjärvellä  62 (78).  

Talvi 1913 oli taasen lumisempi;  Kittilässä  oli  silloin keskimääräinen  

suurin lumisyvyys  n. 88 cm,  Kuusamossa n. 100 j. n. e. Tämäkin 

osoittaa,  etteivät  lumituhot ole  läheskään aina riippuvia  talven  lumi  

rikkaudesta  vaan etupäässä  siitä,  minkälaisessa muodossa syystalven  
lumi tulee, sekä myöhemmin  sattuneista sääsuhteista. Syystalvella  

1911 tuli  nim. lumi puihin  tuoreena,  ja tämän lisäksi  sattui  myöskin  

myöhemmin siie-  ja vesisateita sekä runsaita huurremuodostuksia. 

Kevätpuolella  talvea olivat  ilmat sumuisia ja  lauhoja,  ja näiden ai  

kana kohosi  tykyn  volymipaino varsin huomattavasti. Suurimmat 

tuhot  sattuivatkin  tyyneellä  sumuisella säällä,  jolloin  vaarojen  ja  tun  
turien laet olivat  aivan sumun  peitossa.  Tämän hälvettyä  oli  metsien  

ulkomuoto muuttunut: ennen kokonaan lumen peittämät puut olivat  

varistaneet osan tykystään  sen takia,  että puiden  latvat  olivat  mur  

tuneet. 

Tuhotalvina voivat kuitenkin puiden  latvukset imurtua myöskin  
kovien  pakkasien  aikana,  sillä  jäätynyt  puu on hapraampaa  kuin  

sula. Erittäin  suuri  merkitys  on myöskin  tuulilla ja varsinkin  myrs  

kyillä,  jotka  aiheuttavat tykkyiseen  puuhun  hyvin  voimakkaan pai  

neen ja heilutellessaan puiden  latvaosia aikaansaavat niissä  murtumia 

ja repeämiä.  
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Myöskin lumituhoalueiden ulkopuolella  sattuu  lumituhoja  usein 

yleisemmin  samana vuotena (esim. v. 1915 Lapissa  ja lumituhoaluei  

den etelä- ja  länsipuolella).  Tuhoisimmillaan ovat ne näissä seuduissa  

usein jo syystalvesta  (s.  50),  jolloin  varsinkin  nuoret mäntymetsät;  

murtuvat. 

Talvet 1911, 1912 ja 1913 ovat  olleet tuhotalvia myöskin  Ruot  

sissa [Hesselman  (1912),  Lagerberg  (1919],  jossa  lumen turmelemia 
metsiä on vuoristo-  ja ylänkömailla  verrattain paljon.  

Kun lumituliovuosia  koskevat tiedot kohdistuvat  vain verrattain 

lyhyeen  ajanjaksoon,  ei edelläolevasta tilastosta voi saada luotettavaa 

käsitystä  tuhovuosien uusiutumisesta samoissa seuduissa. Tavallista 

kuitenkin on, että  useimmissa sellaisissa  tuhoalueissa,  jotka edellä 

(s.  7) ovat luetut hyvin  yleisten  lumituhojen luokkaan, sattuu tu  

hoja melkein poikkeuksetta  joka vuosi,  vaikkakin eri  runsaasti.  

Alueissa,  joissa  tuhot ovat jotakuinkin  yleisiä  (II),  ovat tuhovuoclet 

harvinaisempia,  ja alueissa,  jotka  kuuluvat jotakuinkin  harvinaisten  

lumituhojen  luokkaan (III),  uusiutuvat tuhot  usein vasta verrattain 

pitkien  aikojen  kuluttua. Tästä johtuu,  että vanhemmissa puissa  ta  

vataan harvempien  taikka lukuisampien  lumituhojen  jälkiä  aina sen 

mukaan, minkälaisessa tuhoalueessa puut  kasvavat.  Niin ei  esim. 

Etelä-Kuolajärven  tuhoalueiden alalaiteilla,  joissa  kuuset  kehittyvät  

suhteellisen pitkiksi,  ole  harvinaista tavata n. 200-vuotisissa  kuusissa  

seitsemänkin sellaisen lumituhon jälkiä,  jotka  ovat aiheuttaneet 

puussa  latvaosan 'katkeamisen ja siitä  johtuvan  rungon mutkaisuuden 

ja haaroittumisen. Jaakamovaaralla Pudasjärvellä  on kuusia,  joiden 
latva on 3 metrin matkalla haaroittunut ja mutkistunut eri  tuhovuo  

sina B:kin kertaa.  

Lumituhojen  riippuvaisuus  metsän sijoituksesta  

ja maisemien  laadusta.  

Lumituhoalueiden sijoituksesta  puhuttaessa  on ollut kysymys  

siitä,  että  samaan  luokkaan kuuluvista  tuhoalueista sijaitsevat  pohjoi  

simmait  suhteellisesti  korkeammalla merenpinnasta  kuin etelämpänä  

olevat (s.  21).  Tämä seikka  selviää yksityiskohtaisemmin  taulukkoon 
7 otetuista  lumituhojen  esiintymistä  koskevista  korkeusmääräyksistä.  
Jos metsän ja maisemien laadusta johtuvat  poikkeukset  jätetään  huo  

mioonottamatta,  osoittavat  saadut tulokset,  että  lumituhoaluei  
den alin raja on yleensä  lännempänä  alempana  

kuin idempänä  ja etelämpänä  alempana  kuin  poh  

joisempana.  Eroitus  poh  joi  simp  ie n (n:ot  18—20) ja 
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ete 1 äis imp ien (n:ot  155 ja 156) ha vai nto  paikkojen  
välillä on n. 120 on sekä itäisi m pie  n (n  tot 26—<55)  j a 

1 antisi  m pien  (n:ot 1, 3, 7, 9) havaintopaikkojen  vä  

lillä samaten m 120 m. Tuhorajan  kohoaminen etelästä pohjoi  

seen ja lännestä  itään tapahtuu  jotakuinkin  säännöllisesti.  Siten on se  
Kolilla (n:o  155) ja Puijolla  (n:o  156)  n. 200 m korkeudella,  Laaka  

järven  vaaroilla Sotkamossa (n:o  150) n. 250 m, Saukkovaaralla Rist.i  

järvellä  (n:ot  147, 142  ja 143) n. 260 m, Hyrynsalmen  ja Puolangan  

vaaroilla (n:ot  136—140 ja 130) keskimäärin  270—275 m, Suomus  

salmen korkeimmilla  vedenjakajilla  (n:ot  110—112) jonkunverran  

ylempänä,  Taivalkosken itäisillä  vaaroilla (nroit  107, 103 ja 90)  280— 
300 m, Kuusamon länsiosan vaaroilla  ja tuntureilla (esim.  n:ot 83,  

74—77,  35,  34,  28,  22  ja 21) vähän yli  300 m ja  Kuolajärven  eteläosassa  

(n:ot  18—20)  n. 320—330 m vaiheilla. Äärimmäisenä  lännessä on 

Pisavaaran tuhoalue Tervolan ja Rovaniemen pitäjien  rajalla.  Sen  

laella eli  n.  250  m  korkeudella ovat  kaikki  puut  lumen turmelemia,  ja 

tuhojen  alareuna ulottuu n. 200 m korkeuteen. Myöskin  Kemijoki  

vairella olevilla  Kivaloilla  ja Suuaksen selänteillä  (n:ot  1, ö,  6,  7  ja 9)  

ulottuu tuhoraja  keskimäärin  melkein yhtä  alas,  mutta idempänä  ole  

valla Ala-Kitkan  pohjoispuolen  vaarajaksolla  on se tuntuvasti  kor  

keammalla (n:ot  43—45) ja melkein samalla pituusasteella  olevalla 

Vilmatunturilla Kemijärvellä  (n:ot  15—17) lähes 300 m tienoilla.  

Kuolajärven  itäosiin siirryttäessä kohoaa raja  vielä ainakin 20 met  
rillä  (n:ot  18—20;  vert.  myös  Kuusamo Nuuipatunturi,  n:ot 21 ja 22.  

sekä  Nuorunen,  n:ot 29—30 ja 34—35).  

Lumituhoalueiden alimman  rajan  esiintymisestä  eri  korkeudella 

merenpinnasta  johtuu,  että lumituhoalueet eroavat  toisistaan varsin  
tuntuvasti  .sen mukaan,  sijaitsevatko  ne pohjoisessa  taikka etelässä. 

Pohjoisimmissa  alueissa yhtyvät  nim. metsien  alpininen  ja tuhojen  

alaraja melkein toisiinsa ja etelämpänäkin  jää niiden korkeuseroksi  

paikoin  ainoastaan n. 75  m. Kun metsät näissä seuduissa sitäpaitsi  

enimmäkseen ovat tunturimetsien  luontoisia,  eivät  aiheutuneet välittö  

mät tuhot  ole suhteellisesti  niin suuria kuin etelämpänä.  Tuhoseutu :  

jen  eteläosissa  leikkaa nim. t/uhojen  aliraja korkeimmista  maisemista  
toisinaan lähes 150 m korkeitakin  osia,  joiden  korkeimmatkin  laet 

kykenevät  metsää kasvamaan. Näin on asianlaita esim. Puolangan  ja 

Hyrynsalmen  rajalla  olevalla Paljakalla,  Pudasjärven  Päätuoreella 

y. m. ja Taivalkosken Kumpuvujenselässä  y. m., joiden metsäiset  

laet  kohoavat m. 400 m korkeuteen,  taikka Pyhityisvaaran  seuduissa 

Taivalkoskella,  jossa  laki  nousee metsärajan  yläpuolelle.  Kun metsät 

näissä alueissa  ovat elinvoimaisempia  ja parempikasvuisia,  ovat aiheu  

tuneet tuhot taloudelliselta kannalta katsoen  suuret. Juuri  mainittuja  

seutuja  voidaankin tuhojen suuruuteen ja vaihtelevaisuuteen nähden 

pitää  Suomen  tyypillisimpinä  lumituhoalueina. 
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Taulu 7. Havaintoja lumituhojen yleisyydestä  eri 
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korkeudella merenpinnasta ja erilaisissa  metsiköissä. 

taa  edellinen tuhojen  yleisyyttä  ennen v. 1910, jälkimmäinen v.  1919.  
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Taulu 7. Havaintoja lumituhojen yleisyydestä  eri 
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korkeudella merenpinnasta ja erilaisissa metsiköissä. 
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Taulu 7. Havaintoja lumituhojen Yleisyydestä  eri  
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korkeudella merenpinnasta ja erilaisissa metsiköissä. 
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Taulu 7. Havaintoja lumituhojen yleisyydestä eri  
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korkeudella merenpinnasta ja  erilaisissa metsiköissä. 
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Taulu 7. Havaintoja  lumituhojen yleisyydestä eri 
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Pudasjärven  ja Puolangan  vaarojen  länsiosissa  on lumituhoaluei  

den alin  raja  tuntuvasti alempana  kuin mitä niiden leveysastesijoi  

tuksesta  päättäen  voisi otaksua. (Muutamissa tapauksissa  painuu  se  

250—270 m tienoille (n:ot  97,  101, 113. 117. 122 ja 125). Tämä joli  

tuu etupäässä  siitä,  ettei näiden selänteiden länsi (ja  SW) puolella  ole 

korkeampia  maita, jotka voisivat suuremmassa määrässä aiheufttaa 

runsasta tykkymuodostusta.  

Hyvin  läheinen kysymys  edelliselle on tuhoalueiden alimman ra  

jan,  esiintyminen  eri  puolille viettävilliä  rinteillä  samaa  vaaraa  taikka 
tunturia. Taulukossa 7 on muutamia tulöksia,  joita  voidaan käyttää  

tässä suhteessa vertailuja  tehtäessä, vaikkakin yleensä  on vaikeata 

löytää  kahta niin samanlaista havaintopaikkaa,  etteivät  niissä muut 

seikat  pääse häiritsevästi  vaikuttamaan. Tehtyjen  havaintojen  mu  
kaan tavataan Kumpukivalon  länsipuolella  (n:o  3) tuhoja  pariakym  

mentä metriä  alempana  kuin  pohjoislaiteella  (n:ot  1, 6  ja 7).  Puolan  

gan Jänisvaaran pohjois-  ja  kaakkoisrinteiden  välillä (n:ot  117 ja 120) 

ei  sitävastoin ole kaikesta  päättäen  mitään eroa. Sama koskee  myös  

kin  Paljakan  muita  -laiteita  paitsi  lounaispäätä,  jossa tuhot ulottuvat 

tuntuvasti  alemmas kuin  muualla (n:o  132). Myöskään  Sauikkovaaran  

eri  laiteilla eivät  erot ole ainakaan suuret. Näiden havaintojen  avulla 

ei siis  ole  voitu  todeta oikeaksi  sitä verrattain yleistä  väitettä, että  

tykkyvahingot  olisivat  yleisempiä  ja ulottuisivat alemmaksi maise  

mien pohjois-  kuin muihin ilmansuuntiin viettävillä rinteillä. Päin  

vastoin viittaavat saadut tulokset siilien, että tuliot alkaisivat  usein 

alimpaa  länsi-  ja eteläpuoleisilla  eli  niillä rinteillä,  joihin tykkymuo  

dostukset helpoimmin  syntyvät  (s.  49). Lumituhojen  erilaiseen 

esiintymiseen  samankin vaaran eri rinteillä  antavat aihetta useat 

muutkin seikat. Pohjoisrinteet  ovat siinä suhteessa vaarallisemmat  
kuin muut, että niissä  tykky  säilyy puissa  kauvan,  joten  tykyn paino  

voi vesisateiden tai lämpöisien  ilmojen aikana käydä  niin suureksi,  

että puut  murtuvat vielä senkin  jälkeen  kun  tykky on muista met  

sistä  poissa.  Samaten ovat vaarojen  ja tunturien väliset notkelmat ja 
kurut muutamissa tapauiksissa  tuhoille erittäin alttiita,  toisissa  

tapauksissa  taas säilyvät  ne niiltä paremmin  kuin samoilla  korkeuk  

silla  olevat  avorinteet. Viimemainittu  tapaus  tulee kysymykseen  sil  

loin, kun  tykkyvahingot  sattuvat myrsky  säällä,  edellinen sitävastoin  

silloin,  kun  vahingon  aiheuttajana  on  yksistään  tykyn  paino.  Notkelmat 

ovat niim. useä>n lumirikkaampia.  kuin (vert.  s. 84)  tasaiset  maat ja 

rinteet,  joten niissä kasvaviin puihin  voi kertyä eniten lunta,  joka  

sitäpaitsi  voi säilyä  niissä  yhtä  kauvan kuin pohjoisrinteilläkin.  Esi  

merkki vaarojen  välisessä notkelmassa suhteellisen matalalla sattu  

neesta tuhosta on havainto n:o 125,  jotavastoin  havainto n:o 2  osoittaa  

päinvastaista  tapausta.  
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Mitäiän  yleistä  sääntöä rinteiden erilaisen jyrkkyyden  vaikutuk  

sesta  lumituhojen  esiintymiseen  ei  myöskään  ole. Nuupatunturin  erit  
täin jyrkällä  länsirinteellä (n:ot  21 ja  2.2) eivät  tuhot ulotu sen  alem  

mas  kuin muillakaan läheisillä mailla, ja Valtavaaran jyrkällä kaak  
koisrinteellä  (n:o  42)  alkavat  ne vasta tuntuvasti  ylempää  kuin tasai  

sella maalla. Jyrkällä rinteellä  kasvaviin puihin  voi  kyllä  verrattain 

tyyneellä  ilmalla tarttua lunta ja erittäinkin  huurretta suhteellisesti  

enemmän kuin loivemmalla maalla,  jossa  puut  paremmin suojaavat  

toisiaan,  mutta tuulisella säällä varisee myös  tykky  edellisistä  parem  
min kuin jälkimmäisistä.  



Lumen aiheuttamien  tuhojen laatu. 

Lumen aiheuttamien tuhojen laadun mukaan voidaan ne jakaa  

mekanisiin ja fysiologisiin  tuhoihin. Kolmannen ryhmän  
muodostavat lumituhoista johtuvat lahoviat. Tällainen ryhmit  

tely  ei ole aivan eksaktinen,  sillä  usein aikaansaa  mekanisiin tuhoihin 

luettu vahinko samalla myöskin  fysiologisia  häiriöitä, ja samaten ai  
heuttavat puihin  ilmestyneet  lahoviat molempia  edellämainittuja  tu  

hoja. Käytännöllisistä  syistä  vastaa jaoitus  kuitenkin tarkoitustaan 

Mekaniset  tuhot.  

Tykyn  aikaansaamien mekanisten vahinkojen  yksityiskohtaisem  

paa  selvittelyä  varten ovat ne  tämän tutkimuksen  yhteydessä  jaetut  

murtovahinkoihin,  painovahinkoihin,  taivutus  
vahinkoihin ja karsimisiva'h  i  n k  o i h i  n. Ensinmainittui  

hin kuuluvat  puiden  valtarungon  ja sen  haarautumien katkeaminen ja 

painovahinkoihin  puun rungon ja haarojen  sekä  suurimpien  oksien  
mutkistuminen ja kiertyminen  lumen painon  takia epäsäännöllisiin,  

myöhemminkin  säilyviin  asentoihin. Taivutusvahingot  ilmenevät etu  

päässä  koko  puun rungon taipuessa kaarelle taikka muihin tavalli  

sesta  poikkeaviin  asentoihin. Karsimisvahinkojen  sattuessa karsiutuu 

puiden  latvoista  oksia joko  runkoa myöten taikka siten,  että oksat  

katkeavat eteonpää. 

Yleisimmät (s. 17) ja epfailemättä  tyypillisimmätkin  ovat näistä 

murtovahingot,  joita  edellä tästä syystä  on käytetty  lumituhojen ylei  

syyden  arvioimiseen. Tästä tuhomuodosta voidaan eroittaa useita 

asteita sen mukaan, kuinka pitkä  ja vahva latvaosa kulloinkin puusta 

murtuu. Toisinaan rajoittuu  se  ainoastaan verrattain lyhyiden  ja oh  

kaisten  latvahuippujen  katkeamiseen (kuva  14), toisinaan murtuu 

rungosta  suhteellisesti  paljon  suurempi  osa (kuva  13), vieläpä  koko  

elävä latvuskin. Viimemainitussa tapauksessa  kuolee pystyyn  jäänyt  
puuntynkä  heti,  jotavastoin  edellisessä  tapauksessa  katkeamisvahin  

gosta  on seurauksena pääasiassa  vain rungon haarautuminen taikka 

käyminen  mutkaiseksi  (kuva  15). Osittain  puun  kasvukyvystä,  osit  
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tain uusiutuvista  lumituhoista riippuu, voiko puuhun  muodostua  uutta 

latvaa  taikka ei.  Niissä  seuduissa,  joissa  ankarat lumituhot  ovat  hy  
vin yleisiä,  jäävätkin  murtuneiden puiden  latvat  usein vuosikymme  

niksi melkein samanlaisiksi  (kuva 13;  vert.  myös taulu 11) taikka 

kehittyy  niihin  sivuhaaroja,  jotka  vuorostaan murruttuaan haaroittu  

vat. Jos ainoastaan yksi  sivuoksista  muodostaa uuden latvan,  syntyy  

runkoon enemmän taikka,  vähemmän jyrkkä mutka, joka erittäinkin  
kuusessa  on tunnettu n. s.  pajonettilatvan  nimellä. Ranganvaihdoksen  

tapahtuessa  siten, että  kaksi, usein vastakkaisilla  puolilla  olevaa  
oksaa  kehittyy  uusiksi rungoiksi,  muodostuu haaralatva,  joka  sama  

ten  on  tyypillinen  varsinkin kuusella. Rungon  haarautuminen useam  

paanikin  osaan ei ole harvinaista (huvat  16 ja. 17), varsinkaan lievem  

pien  tuhojen alueissa.  

Tyypillisimpinä  esiintyvät  painovahingot  lumituhoalueiden ylä  

osissa,  erittäinkin  matalissa puissa.  Tämä johtuu  siitä,  että täällä on  

tykyn  paino erittäin  suuri,  ja sitäpaitsi  ovat matalat  puut  edullisia 
siinä  suhteessa,  että  tykky  niissä voi  aikaansaada helpommin  alaspäin  

suuntautuvan paineen  kuin pitkissä  puissa.  Edellisissä  saa tykky  

myös  usein tukea alempana  olevasta lumipeitteestä  (kuva  18). Vuo  

sittain,  uusiutuvat paineen  takia voivat  puiden rungot  ja oksat  saada 

hyvinkin  omituisia  asentoja;  toisinaan mutkistuu latva (taikka  joku  

valtaoksa)  kierteisesti,  tasapaksuksi  käyneen,  vähän lumipeitettä  kor  

keamman rungon yläpäähän  (kuva 19), toisinaan painuvat  männyn  
kin valtaoksat vinosti  alaspäin,  ja sen pituuskasvu  lakkaa kokonaan 

latvakasvainten tuhoutumisen takia. Tällaisissa tapauksissa  voi puun  

latvuksen leveys  olla  suurempi  kuin puun korkeus  (kuva  20).  

Yleisimpiä  ovat tykyn aiheuttamat painotuhot  männyssä,  joissa  

latvuksen muoto ja  oksien  asento edistävät  tällaisia  tuhoja.  Vanhem  

pien  mäntyjen  tasalatvaisuus  sekä  oksien  mutkaisuus  ja vinoon alas 

suuntautuminen (kuva  ,21)  ovat etupäässä niiden seurauksia. Lehti  

puissa  tavataan niitä tyypillisinä  harvemmin,  samaten kuin kuusessa  

kin.  Viimemainitusta puulajista  lumituhoalueissa silloin tällöin tavat  

tavat,  joskus  verrattain korkeatkin,  n. s.  tapionpöydät  ovat ainakin 
usein pääasiassa  tällä tavalla syntyneitä  (kuva  21).  Usein voi kui  

tenkin myöskin  murtovahingoilla  olla  osansa  näiden synnysää.  Sama  

ten saa vaaramaiden kuusi  lumen painon  takia sille ominaisen,  norma  

lisesta  poikkeavan  muodon (1920,  2).  

N.  s. taivutusvahinkoja  tavataan yleisimmin  suhteellisen  pitkiä  

ja hentorunkoisissa puissa,  kuten tuhoalueiden alareunoilla kasvavissa  

pienemmissä  männyissä  ja kuusissa  sekä koivuissa  melkeinpä  kaik  

kialla  tuhoalueissa. Syvimmän  lumgn aikana ovatkin  kaikki  pienim  

mät koivikot  tykyn  painon  takia lakoon menneitä;  usein voi niiden yli  
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hiihtää huomaamatta muuta kuin runkojen  kaarten korkeimpia  kohou  

mia siellä  täällä. Isommassa  koivikossa  voivat puiden  latvat  painua  

lumipeitteeseen  asti, jolloin rungot  muodostavat omituisia kaaria ja 

lumiholvia (kuva  22). Lumituhoalueiden vaarakuusikoissa joutuvat  

tämän tuhon alaisiksi  pääasiassa  vain lyhimmän  (IV:nnen)  pituus  

luokan kuuset,  joissa runko on siksi  hento,  että tykky voi ne kaartaa  

tyvestä  lähtien (kuva  24).  

Tykyn  aiheuttamat taivutustuhot  ilmenevät etupäässä  siinä,  että  

puut eivät enää pääse takaisin pystysuoraan  asentoonsa. Lumituho  

alueiden liepeillä,  joissa tykyn  paino  on  suhteellisen pieni  ja tuho  
vuodet harvinaisia,  voivat kyllä  useat puut  oijeta  satunnaisen anka  

ramman tuhovuode» jälkeen,  joten  ainakin suoranaiset vahingot  siilä  

jäävät  usein  verrattain pieniksi. Ylempänä  sitävastoin  on tykyn paino;  
siksi  suuri,  että  kerran maahan asti kaartuneen puun on vaikeampi  

päästä  kokonaan oikeamaan,  ja nojallaan  ollessaan on s©  paljon  hel  

pommin  altis  myöhemmin  sattuiville  tuhoille. Eri  puulajeilla,  on  kuiten  
kin tässäkin suhteessa erilainen kyky  selviytyä  tykkyvahingoista.  
Suhteellisen haurasrunkoisesta männystä  murtuu tällaisen taivutuksen  

aikana puita  suhteellisesti  eniten. Sitä kestävämpi  on koivu  (kuva  

23),  ja vaarakuusikkojen  sitkaat  pienet  kuuset  katkeavat  vain (har  

voin, vaikkakaan ne tykyn  niistä  irtauduttua eivät  aluksi  paljoakaan  

muuta alkuperäistä  asentoaan (kuva  25).  Kasvaessaan tällaisessa  asen  

nossa  usein vuosikymmeniä,  käypi  puiden  runko sivuilta  litteäksi  ja 
leveimmälle sivulle muodostuu runsaasti lylyä.  

Taivutusvahinkoja  seuraavat siis  hyvin  usein murtovahingot.  Hy  
vin tavallista  onkin,  että ei ainoastaan samassa  metsässä, mutta sa  

moissa puissakin  tavataan useita  edellämainituista tuhoista samalla 

kerralla. Näin on asianlaita varsinkin lumituhoalueiden yläosissa  

(kuva  26),  joissa  tykyn  aikaansaamia, murto-, taivutus-,  paino-  ja 
karsimistuhojakin  tavataan aivan sekaisin. Yksinomaa karsimisvahin  

koja  tapaakin  lumituhoalueiden metsissä  vain harvemmin. Yleisimpiä  

ovat ne männyissä,  joiden  hapraab,  suhteellisesti pitkät ja ulospäin'  

suuntautuvat oksat  murtuvat varsinkin pakkassäällä  erittäin helposti.  

Toisinaan ovat tunturi- ja vaaramännyt niin perusteellisesti  tämän 

(sekä  murto- ja painovahinkojen)  turmelemia,  että suuri  osa latvuk  

sesta  on melkein oksaton (kuva  27),  ja joskus  karsiutuvat puista  kaik  

kikin  elävät oksat. Varsinkin muiden tykkytuhojen  kanssa yhdessä  

tavataan karsimisvahinkoja  kuusissa  erittäinkin  tämän puulajin  tun  

turirajoilla (kuva  28).  
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Mekanisten  tuhojen  riippuvaisuus  metsän  korkeudesta.  

Metsän vallitsevien puiden  suurempi  taikka  pienempi korkeus  

vaikuttaa lumituhojen  yleisyyteen  ja  laatuun hyvin  tuntuvasti.  Viime  

mainitusta  on  jo edellä ollut  osittain  kysymystä  (s.  77).  Sopivia  esi  

merkkejä  tässä  suhteessa saadaan taulukossa 7 olevista  havaintotulok  

sista. Niin on Riisitunturin  itärinteeMä Posion pitäjässä  n. 375 m 
korkeudella olevassa harvahkossa  lähes 4 m korkeassa  sekametsässä  

tykkyvahinkojen  jälkiä vain  nimeksi  (havainto  n:o 50),  siitä  huoli  

matta, että tuhoja  niinhyvin  sen  ylä- kuin alapuolella  olevissa kor  
keammissa  metsissä  on runsaasti. Samaten ovat tuhot mainitun tun  

turin lähellä olevan Nuolivaaran laella varsin vähäisiä 3 m  korkeissa  

ja sitä  lyhemmissä  puissa  (n:o  54),  kun sitävastoin  kaikki  5  m kor  

keat  puut ovat poikki.  Myöskin  Nuolikulmalla (n:o  59)  ja  Tolvan  

vaaralla (n:o  65)  tehdyt  havainnot ovat tässä yhteydessä  valaisevia.  

Syy  edellämainittuun on epäilemättä  siinä,  että  aivan matalassa 

metsässä estyvät  puut murtumasta, ja muillakin tavoilla tuhoutu  

masta, saadessaan syvimmän  lumen aikana tukea ja suojaa  maata 

peittävästä  lumikerroksesta.  Usein ei korkeintaan  3 m  pitkästä  puusta  

jääkään  vaaran lumisella laella lumipeitteen yläpuolelle  muuta kuin 
aivan pieni  osa. Samaten voi pitempikin  puu säilyä  suojassa,  jos  se  

taipuu lumipeitettä vastaan.  

Murtovahinkojen  riippuvaisuutta  metsän valtapuiden  pituudesta  
valaisee jossakin  määrässä taulukko 8. Se osoittaa, että niissä  ha  

vaintopaikoissa,  joissa  lykky  on turmellut 100 taikka ainakin lähes 

100 % valtapuiden  latvuksista,  katkenneen latvuksen pi  

tuus on yleensä sitä suurempi  kuta pitempiä  

puut  ovat. Sama seikka havaitaan myöskin, ainakin osittain, 
muissakin  tuholuokissa. Niin ovat pisimmät  eli  n. 12 m pitkät kat  

keamat tavatut Puijolla, jossa  valtapuiden  korkeus  on 20—25 m. 
Relativisesti  katsoen voivat tuhot kuitenkin matalassa metsässä olla  

hyvin  usein suuremmat kuin korkeassa.  Useilla  Kuusamon,  Taival  

kosken,  Pudasjärven  ja Puolangan  vaaroilla tapaakin  lyhyitä puita,  

joissa  katkennut osa  on 50  % rungon koko  pituudesta.  Luonnollisesti  

vaikuttavat tässä lumituhovuosien sattuminen ja metsän ikäkin. Jos  

metsä on nuorta ja suhteellisen nopeakasvuista,  voi se ankarampien  

tuhovuosien väliajalla kasvaa häiritsemättä verrattain paljon  lumi  

peitteen keskikorkeuden yläpuolelle. Ensimmäinen tuhoisa talvi  

murtaa sen  sitten melkein maata myöten. Näin  on käynyt  esim.  
Posiossa olevan Lavavaaran laella, jossa  keskimäärin  5 m korkea  

kuusi- ja koivumetsä on  paikoittain  menettänyt  n. 70  % rungoistaan.  
Tässä yhteydessä  mainittava on myöskin  .Taskamovaaran pohjoisrin  
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Taulu 8. Metsän valtapuiden pituuden  sekä niistä katkenneiden 
latvaosien pituuden ja tyven paksuuden riippuvaisuus toisistaan. 

teen metsä,  josta vanha. n. 14 m korkea  osa on turmeltunut useiden 

tuhovuosien aikana (n:o  95)  niin täydelleen,  että lähes kaikkien  pui  

den latvat ovat murtuneet,  mutta sen viereinen, n.  5 m korkea osa  

vasta tuhotalvena 1912 ja silloinkin suhteellisesti vähemmän kuin 

korkeampi  metsä (n:o 96).  
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363—21 11 

Yleensä on katkenneen latvaosan tyven  paksuus  sitä suurempi  

kuta  pitempi  katkennut osa  on. Lakimetsät  tekevät  kuitenkin tässä  

suihteessa usein poikkeuksen,  sillä  niissä  ovat lyhyetkin  latvakappa  

leet suhteellisen paksuja.  Tämä käy  osittain esiin  myöskin  taulusta 8.  
Kuta harvinaisempia  ja lievempiä  tuhot metsässä ovat,  sitä  pie  

nempi osa latvaa niiden takia tavallisesti  murtuu. Tämä nähdään sel  

västi  'tuhoalueiden liepeillä  olevissa  verrattain pitkärunkoisissa  met  

sissä,  joissa  useimmiten katkeaa  vain ohuin latvan huippu (kuva 14). 

.Solakkarunkoisissa mänty-  ja koivumetsissä on tästä kuitenkin ver  

rattain usein poikkeuksia.  

Mekanisten tuhojen riippuvaisuus  metsikkölajista.  

Useimmissa  lumituhoja  koskevissa  tutkimuksissa  ja kuvauksissa  

pidetään  mäntyä  näille tuhoille  arempana kuin kuusta,  joka  vuoros  

taan  tuhoutuisi  helpommin  kuin lehdettömät lehtipuut.  Kun männyn 
latvustoon pysähtyy  samasta lumisateesta paljon  vähemmän lunta 

kuin kuusen  (m.  m. BUhler, 1886),  johtuu männyn suurempi tuhoutu  

minen tämän puulajini  oksien  ja rungon  suhteellisesta hauraudesta 

sekä latvuksen sijaitsemisesta  suhteellisesti  ylhäällä.  

Kuten Cajander  (1917)  mainitsee,  koskee  edellämainittu suhde 

myöskin  varsinaisissa lumituhoalueissa kasvavaa mäntyä  ja kuusta.  

Tämä käy  selville  myöskin  taulukossa 7 olevien havaintotulosten pe  

rusteella; samassa  metsikössä on männystä tuhoutunut suhteellisesti  

suurempi  osa  kuin kuusista.  Muutamissa tapauksissa  on  vahingoittu  

neiden puiden  määrää  osoittavien prosenttilukujen  ero useita kym  
meniä prosentteja  (n:ot  11, 12, 14, 20,  23,  57, 67.  84,  87,  100, 116,  

127, 135) ja muutamissa tapauksissa  50 ja sitä  ylikin  (61,  64,  71,  82,  

88,  108,  113, 126  ja 144).  Tällä ei  kuitenkaan  ole sanottu,  että tykyn  

aiheuttamien fysiologisten  ja  teknillisten tuhojen  suuruuden ero tu  

lisi  tällaisilla luvuilla oikein  kuvatuksi.  Hyvin  usein  ovat nim. tuhot 

eri puulajeissa  erilaisia.  Männyn  suuremman herkkyyden  takia on se 

kuitenkin puulaji, jooka. avulla helpoimmin  voidaan- määrätä lumi  

tuhoalueiden alaraja,  sillä silloinkin,  kun muut puulajit  tuhoilta säi  

lyvät,  tavataan siinä  tulhojen  jälkiä  (esim.  n:o 102). 
Muutamia poikkeuksia  tästä männyn ja kuusen tuhoutumissuh  

teesta kuitenkin  on; samassakin  metsikössä  voivat  nämä puulajit  joko  

vahingoittua  melkein  yhtä lukuisasti,  taikka mänty  vähemmänkin 

kuin kuusi. Tällaiset tapaukset sattuvat melkein yksinomaa  silloin,  

kun  mänty  on kuusta  lyhempi puulaji  (esim.  n:ot 75, 78,  150). Tämä 

osoittaa siis. että varsinaisissa lumituhoalueissa vaikuttaa tu  

hojen  yleisyyteen  ratkaisevammin puiden  pi  

tuus kuin puulaji. 
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Tämä seikka  on otettava huomioon myöskin  verrattaessa koivua  

muihin puulajeihin. Sikäli  kuin tämä puulaji  on metsikön muiden 

puulajien mittaista,  on  se.  tuhoutunut jotakuinkin,  yfhfrä  paljon  kuin 

mänty  ja siis  enemmän kuin kuusi. Tuhoalueiden alareunoilla ovat 

sitä  kohdanneet tuhot tavallisesti kuitenkin suhteellisen  lieviä. Ylem  

pänä sitävastoin voi hävitys  olla hyvinkin  perinpohjainen  (kuva  26),  

samaten kuin toisinaan myöskin  pitkärunkoisessa  solakassa koivi  

kossa. 

Haapa, joka  koivun jälkeen  on  lumituhoalueiden yleisin  lehti  

puu, vahingoittuu  näiden tuhojen  takia  suhteellisesti vieläkin enem  

män  ikuin koivu.  Siellä,  missä tuskin muissa puulajeissa  kuin  män  

nyssä  on tuhojen  jälkiä,  on se  runsaasti lykyn vikuuttamaa (kuva  15), 

vieläpä  siinä määrässä, että tuskin yksikään  puu  on täysin  terve. 

Myöskin murtovahingoille  oni haapa arka.  (kuva  29),  ja käy  se  niiden 

takia lakkapäiseksikin.  

Yksityiskohtaisiimmat  tutkimukset  eri puulajien suhtautumisesta 

tykkyvahinkoihin  on  'toimitettu parilla  Hyrynsalmen  ja  Puolangan  

pitäjän  vaaralla. Näistä ovat pääasialliset  tulokset  taulukossa 9.  

Taulu 9. Tutkimuksia eri puulajien  tuhoutumisesta tykyn takia 
samassa metsässä. 
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Ala n:o 1. Pikku-Tuomivaaran: etelälaide Hyrynsalmen pitäjässä.  

Sijaitsee n. 290 m mp. Alan suuruus  on 0.40  iha. Metsä'kuusen- j a  koivun  
sekaista mäntymetsää; mäntyä kuutiomäärästä n. 75, kuusta 15 ja koivua  

10 %. Käyttämätön kasvuala  n. 25 %. Pisimmät männyt n.. 15  m pitkiä,  

muut puulajit useimmiten mäntyä lyliemtpiä.  
Ala nro 2. Paljakka  vaaran itälaide Hyrynsalmen pitäjässä. Sijaitsee 

n. 285 ja 320 m välisellä korkeudella mip. Arvioiminen on toimitettu  

050 X 10 m-'  suurella kaistaleella. Metsä koivunsekaista  (15—30 %) kuu  

simetsää, jossa  kuusi-fvaltaipuiden  korkeus  on 12—14 m ja pis impien koi  
vujen 10 m.  Metsän tilieys  vaihteleva. 

Ala  n:o 3. Edellisen läheisyydessä n. 300 m korkeudella mp. oleva  

koivikkoaho,  Jatkonrasi. Ala 200 H) m-. Metsä puhdasta koivikkoa,  

jossa valtapuiden pituus on n. 6  m.  

Ala n:o 4. Paljakkavaaran  'la'ki Hyrynsalmen ja Puolangan pitäjien  

rajalla. Korkeus  mp.  n. 3w0—380  m, ja  ala 1  500  XlO m 2. Metsä koivun  

sokaista (35  %) kuusimetsää, jossa käyttämätön kasvuala on n. 30 %.  
Kuusten pituus keskimäärin 7—lo m ja koivujen  s—B m. 

Kun näiden koealojen  avulla 011 koetettu päästä  selville niinhy  

vin lumituhojen  fysiologisista  kuin teknillisistäkin  vahingoista,  ovat  

puut ryhmitetyt  lukuisiin kehitys-  ja tuholuokkiin. Täydellisesti  

tykkytuhoilta  säilyneitä ovat ainoastaan sarekkeeseen 4 merkityt 

puut (sekä  mahdollisesti osa  sarekkeen 14  puista).  Sarekkeen 5  puissa  

on aikaisemmin ollut rungon katkeamia,  joiden  takia niissä  on mutkia  

taikka haaroja. Sarekkeen 6 puiden  latvoissa  011 karsimis-  taikka  

painovahinkoja  ja sarekkeen 7 puissa  vanhoja  murtovikoja. Niissä  

puissa,  jotka kuuluvat sarekkeisiin  8 ja 9 ovat latvuksen yläosasta  

karsiutuneet oksat  niin vähiin, että  se on  kuivunut. Sarekkeisiin 14 

ja 15 on luettu vain sellaisia puita,  joissa  ei  nykyisin  ole tapahtunut  

suurempia  murtovahingoita  ja jotka  ovat kuivuneet joko oksien  kar  

siutumisen taikka  muiden vaikeammin huomattavien (osittain  tykky  

fuhoista aiheutuneiden välillisten  seurausten,  kuten lahovikojen  

y.  m.) syiden  takia. . 

Havaintoalan 1 tulokset osoittavat  todeksi aikaisemmin mainitun 

seikan, että  mäinty ja koivu muistuttavat toisiaan niinlhyvin  lumi  

tuhojen  yleisyyteen  kuin laatuunkin nähden. Erittäin merkille pan  

tava 011 murtotuhojen vähyys  tämän havaintoalan kuusissa. Ylem  

pänä sijaitsevassa  metsässä (n:o 2) tulevat kuusenkin tuhot hyvin  

yleisiksi,  ja tuhoalueiden korkeimmilla  lakimailla  ovat melkein  kaikki  

kuuset  poikki. Koivun tuhoutuminen rungon murtumisen ja taipu  
misen kautta on koealalla 4 melkein täydellinen.  Epäilemättä  onkin 

se tässä tapauksessa  tuntuvasti suurempi  kuin monissa muissa  yhtä  

tvkkyrikkaissa  metsissä. 

Edellisestä seuraa, että puhtaat  kuusimetsät ovat 

lumituhoa lueid e  11 kestävin metsikkö  laji: män  

tyä taikka lehtipuita  kuusen joukossa  kasvat  
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lamalla tehdään metsikkö heikommaksi lumi  

tuhoja  vastaan. Kaikista epäedullisimpia  ovat puhtaat  mänty  

jä  haapametsiit.  Niiden laatu paranee, jo,s  metsikössä  on seassa  koivua  

taikka kuusta. 

Näissä tutkimuksissa  ovat puut kussakin taulukossa mainitussa 

sarekkeessa jaetut vielä rinnankorkeudella mitatun paksuuden  mu  

kaan hiokkiin. Tämän luokittelun avulla huomataan,  että sarekkei  

siin  10—13 kuuluu yleensä  suhteellisesti  eniten metsikön paksuimpia  

(ja alkuaan pisimpiä)  puita.  Suhteellisesti  eniten  ohkaisia  puita  kuu  

luu sarekkeisiin  4, 5,  6  ja 7 sekä 16 ja 17. Muihin  sarekkeisiin  jakau  

tuvat eri paksuusluokat  jotakuinkin  samassa suhteessa. 

Mekanisten tuhojen  riippuvaisuus  metsikkömuodosta.  

Siitä, mitä  edellä on sanottu puiden  pituuden  suhteesta lumi  

tuhoihin,  käy  selville,  että myöskin  metsikkömuodon täytyy  vaikut  

taa niinhyvin lumituhojen  yleisyyteen  kuin laatuunkin. Metsikkö  

muodon ohella tulevat kuitenkin tämän yhteydessä  kysymykseen  

eräät muutkin  seikat,  jotka  ovat  otettavat huomioon tätä kysymystä  

käsiteltäessä.  Tärkein  näistä on epäilemättä  lumen erilainen jakau  
tuminen tasaikäisissä ja eri-ikäisissä metsissä.  Jo verrattain ylimal  

kaiset  havainnot osoittavat nim., että lumipeite on samassa  tasaikäi  

sessä, metsässä jotakuinkin  yhtä vahva, jötavastoin  &e  eri-ikäi  

sessä  metsässä vaihtelee siten,  että eniten  lunta keräytyy  niihin koh  

tiin,  joissa  nuorimmat ikäluokat  ovat  ryhmissä (vert.  s. 29).  Tämä 

johtuu siitä, että tuulisella säällä sattuvista  lumisateista  pysähtyy  
suhteellisesti  enemmän lunta tällaisiin metsän latvuskerroksen  muo  

dostamiin notkokohtiin,  ja sitäpaitsi  estää vielä vanha metsä muualla 

lumen pääsemistä  maahankin. Tätä  kysymystä  selvittävät  Padasjoen  

pitäjässä  olevassa Vesijaon  valtionpuistossa  talvella 1919 tehdyt  tut  

kimukset,  joista tehdään selkoa seuraavassa.  

Havaintokohta n:o 1. Vir.najärven lahko, uudistusalan. n:o 76 NO  

päästä n. 100  m ISTO-suuntaani. Havainto tehty  n.  30 m 2  laajuisessa  aukossa,  

jonka  ympärillä  on aukkoista ja n, 4—B m korkuista  kuusikkoa. S-tpuolella  

n. 30 m'  päässä  on O—W suuntaan  juokseva,  n. 3 m  korkea harjanne, jolla  kas  
vaa tiibeänipuoleista, läihes 25 m korkeaa kuusi-mäintysekametsää.  Kuusi, on 
siinä etupäässä keski- ja juurimetsänä. Muilla puolilla on etäämpänä har  

ivaa ja pikkuaukkoista  kuusikkoa,  jonka pisimmät puut ovat 15—20 m 

pitkiä. 

/Havaintokohta n:o 2. Uudistusala n:o 76, jolla  kasvaa  31-vuotista 

liiajakylvön jälkeen noussutta, viimeksi 3 vuotta sitten harvennettua män  
tymetsää, jonka latvuskatos ei ole  yhtämittainen,. Havaintokohdan W-puo  

lella on pienempi ja harvempi metsä n. 2(5 m päässä, muilla suunnilla enem  
män. Maa on kauttaaltaan tasaista. 
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Havaintokohta n:o 3.  Uudistusalan n:o 76  X O-päähän rajoittuva n. 

5  a laajuinen entinen t  aim  im  aa, jossa nyt kasvaa  harvakseen 1.5—2.0 in  
korkeaa  balsamikuusta. Kaikilla  muilla paitsi  N-puolella  on  5—7 m kor  

keaa, harvaa männyneekaista kuusimetsää. N-puolen metsä on n. 20 m 

korkeaa männikköä. Maa 011 jotakuinkin  tasaista. 
Havaintokohta n:o 4. Uudistusalan m:o  61  'ja sen läheisen metsän  

välinen kapea aukko,  jonka  suuruus  on n. 6)(  40 m". Metsä uudistusalalla 
on 30-vuotista,  n. 13 m korkeaa  tasaikäistä mäntymetsää, joka mataloituu 
reunaa kohti. Vanha metsä  harvaihkoa, n. 20 m korkeaa sekametsää. Maa 

on  tasaista. 

Havaintokohta n:o 5. Kaskettu metsätön aukko Virniajärvem  metsän  

vartijiatilalta Toritulle vievän polun varressa. Aukon pituussuunta on 

NO—SW ,ja sen leveys n. 50 m. S-puolella on n. 15 m  korkea kuusikko  ja 

N-puolella  harvahko vaniha mäntymetsä, jonka korkeus on 25—30 m. 
H  avain tok  olh  ta on aukon keskellä.  Maa on jotakuinkin tasaista. 

Havaintokohta n:o 6. Edellämainitun ison mäntymetsän keskiosa,  

joka on  vähän korkeammalla kuin  sen  ympäristö. Joka puolella havainto  
paalua on ainakin 60 m leveälti vanthaa metsää. 

Havaintojen kestäessä vallinneista sääsuhteista on työnjohtaja 

Renfors  tehnyt seuraavat muistiinpanot: 13/1 ja sitä ennen sattuneet  lumi  
sateet ovat olleet pääasiassa idästä tulleita pyrysateita;  17/1 samoin; 30/1  
lännessä samoin;  3/2 lumisade tyyneellä; 10/2 suojailma, jolloin lumi sula  
nut puissa vedeksi, ei vesisadetta; 15/2 idästä lumituisku; 18/2  satanut  
lunta tyyneellä,;  20/2  samoin;  4/3 eteläinen lumisade; 7/3—-S/3 satanut 
lunta tyyneellä;  11/3 tuiskulunta etelätuulella; 19/3 lunta kovan pohjois  
tuulen vallitessa; 23/3—24/3 samoin itätuulella; 26/3—27/3  lunta tyy  

neellä; 29/3  lunta satanut pyryyttämällä  itätuulella. 

Taulu 10. Tuloksia lumipeitteen syvyyden,  vesiarvon  ja tiheyden 
vaihteluista erilaisissa metsissä ja aukoissa.  
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syvyys,  cm syvyys,  cm vesi- 

arvo tiheys 
<3^  vesi- 

arvo tiheys 

X  

s'S  

JO j 

vesi-  

arvo tiheys  

1 1 2 3  4 ;»  6  7 8 9 10 1 1 12 13  

i 30 35 43 45 92.5 0.204 48 105.0  0.2111  61 129.5 0.212 

2 15 20 22 19 49.0 0.268 28 82.5 0.295  35 86.0 0.246 

3 25 28 35 40 87.5 0.219 48 103.0 0.215 56 124.5 0.222 

4 25 30 32 40 83.5 0.209 49 108.0 0.220  57;  116.5 0.205 

5 26 32 38 37 76.5  0.207 45 98.5 0.219 54  llO.o 0.204 

6 22 27 30 32 68.0 0.212  36 85.5 0.238 45 97.5 0.217 

Taulukossa 10 ovat kunkin havaintopaikan  

vyyttä.  vesiarvoa ja tiheyttä  koskevat  tulokset.  

lumipeitteen sy- 
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Havaintopaikkojen  suurimpien  luina  isy  v y  yks  ien aikana ( 1/
4
) on 

saatujen  tuloksien mukaan aukkoisessa  ja pienimetsäisessä  notkel  

massa  (n:o  1) lumipeitteen  syvyys  74% ja sen vesiarvo 51 fo suu  

rempi  kuin tasaikäisessä nuoressa  mäntymetsässä  (n:o  2) sekä 36 ja 
33  c /c  suurempi kuin vanhassa harvassa männikössä (n:o  6). Myöskin  
muissa aukoissa,  olivatpa  ne laajempia  (n  :o 5)  taikka aivan karpeita  

(n:o  4).  oli lunta vahvemmalti kuin metsässä. 

Lumipeitteen tiheyden vaihtelevaisuus samassa havaintokoh  

dassa  eri aikoina  johtuu  etupäässä sattuneista sääsuihteista, Suurim  

millaan on se ollut 15/
3

. Pienemmät poikkeukset  tästä (n:o  3) sekä 

muutamat muutkin epäsäännöllisyydet  ovat vähäisempiä  havainto  
virheitä. Metsässä on lumen tiheys  suurempi kuin aukealla siitä 

syystä,  että puista varissut  lumi sulloutuu tiiviimpään kuin lumi  

sateina tullut,  ja sitäpaitsi  laskeutuu puiden  alla  oleva lumipeite  ve  

den  valuessa siihen  puiden  latvuksista  (esim.  10/
2

).  

Varsinaisissa lumituhoalueissa sekä niiden rajoilla ja ulkopuo  

lella sijaitsevien  erilaisten metsikkömuotojen  suhtautumisesta lumi  

vahinkoihin on tehty  lukuisia  tutkimuksia,  joista saaduista  tuloksista  

ovat pääasiallisimmat  taulukossa 11. Tutkimukset ovat suoritetut  

niissä  20—25 aarin laajuisissa  koealoissa,  joiden  avulla Pohjois-Suo  

men kuusimetsien  syntyä  ja, kehitystä  on yksityisk o'htaisemimin selvi  

tetty. Täydellisemmät  kuvaukset  näistä koealoista ovat  julaistut toi  

sessa  yhteydessä  (tekijän  tutkimuksessa:  Pohjois-Suomen  kuusimet  

sien  synty,  kehitys  ja hoito).  Tästä syystä  on tässä  koealoilla käy  

tetty samoja  numeroita kuin myöhemmässäkin  julkaisussa.  Seuraava 

lyhyt  kuvaus  koealametsien sijoituksesta  ja laadusta on tässäkin  yh  

teydessä  välttämätön. 

1. Rovaniemi. Kumpu'kivalon  laide, karvalhkoa vähän koivunsekaista  

kuusimetsää, jossa eri pituueluokat kasvavat  etupäässä  pienissä ryhmissä.  
Valtapuiden suurin pituus 20 m. Eri pitutieluokissa  on kuusien luvusta: 

I 17.3. II 11-9, 111 19.0 ja IV 50.9 %■ 

2. Samoin, metsä pääasiassa kuten edellinen, mutta  koivua vähän,  

enemmän. Valtapuut korkeintaan 3 8 m pitkiä.  Eri pMuueluokissa (I,  11, 
111, IV)  'kuusista: 12.5. I'2.s. 21.5 ja 53.2 %• 

4. Samoin. Hyytpiökivalon  rinne, harvaa, suhteellisen tasakokoista 
kuusimetsää, jossa puiden suurin  pituus on 20 m. Eri pituusluokissa kuu  

sista:  22.2. 18.5. 16.7 ja 42.6  %■ 

5. Samoin Kumpu k i  valon rinne, männyn ja koivun sekoittamaa kuu  

simetsää,  jossa  eri -pituus-luokat  ovat sekä  ryhmissä että sekaisin. Pisimmät 

puut  ov>at n. 20 -m. Eri pituusluokissa  on kuusista: 12.2, 12.7, 2-8.5 ja 46.6 %. 

6. Samoin, puut korkeintaan 17 m pitkiä. Eri pituusluokkiin  kuuluu 
kumista: 12.8, 13.8, 22.5 ja 50.» %>■ 

7. Samoin, Kumpukivalon  laki,  pisimmät  puut 12 m, metsä  koivuni  
sekaista. Eri pituusluokissa:  19.3, 17.0, 22.s ja 40.9 %■ 
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8.  Samoin, Kumpukivalon rinne, pisimmät  puut 17  m. Koivua aivan 

vähän. Eri pituusluokissa 'kuusista: 24.4, 10.2, 8.7 ja 56.7 %, joten juuri  

metsää on suhteellisen runsaa-sti. 

9. metsä  osaksi hakattua ja aukkoista. Eri pituusluokissa  

kuusista: .26.7, 12.2. 10.7 ja 50.4 %.  

10. iSamoin, Iso-Suuaksen laki, harvaa lakimetsää, jossa pisimmät 

puut n. 11 m. Koivua on suhteellisen' paljon.  Eri pituusluokkiin jakautuivat 
kuuset seuraavalla tavalla: 19.5, 22. 1, 26.1. 32.3 % sekä  koivut:  luokka  

II 8.6,  111  40.0 ja IV  51.4 %■ 
11. Samoin, Palo-iSuuiaksen laide, harvanlaista, enintään 16 m  kor  

keaa vaarakuusikkoa. jossa koivua suhteellisen väihän. Kuuset  jakautuvat 
eri pituusluokkiin jotakuinkin tasaisesti:  18.s, 24. 1, 28.1  ja 29.0 %. 

13. iKuoliajärvi,  Niluttijärvenkumpu, metsä järeäuilaista  kuusimetsää,  

jossa 'lythimpiä  pituusluokkia  on suhteellisen vähän. Eri pituusluokkiin  
kuuluu nim. kuusista: 32.2, 20.9, 21.7  ja 25.2  %>■  

22. Savukoski,  Käyläselkä,  koivunsekaista  kuusikkoa, jossa puut etu  

päässä 5—15 m 2 laajuisissa  ryhmissä.  Pisimmät kuuset ovat 24 m pitkiä.  
Kuusista kuuluu eri pituusluokkiin:  10.0. 2.7,  22.2  ja 65.1 sekä  koivuista: 

2.0, 24.3, 29.4 ja 44.1 %. 

25. Kuolaijänvi, Vilmatunturin rinne,  harvaa lakikuusikkoa,  jossa 

pienet kuuset etupäässä ryhmissä. Koivu kituvaa. Eri pituusluokkiin  
kuuluu  kuusista:  19.0, 12.4. 25.6 ja 43.0 % sekä koivuista: II 9.3, 111 32.9 

ja IV 57.8 %>■ 

27. Samoin., Vilmatunturin rinne, tykyn  turmelemaa runsaasti koi  

vunsekaista tunturikuusikkoa. jossa pisimmät puut  ovat 8 m pitkiä.  Kuu  
sista on eri pituusluokissa:  29.7, 10.4, 18.9 ja 37.0 % sekä koivuista: II  6.6,  

111 39.3 ja IV 54.j %. 
29. iKemijärvi,  Soinanselkä. vanhaa, kuivalatvaista ja harvaa kuusi  

metsää. jossa lyhyitä puita aivan  väihän. Koivua joukossa jonkunverran. 

Eri pituusluokissa  on kuusista: 45.2. 30.]. 12.» ja 11.8 % sekä koivuista: 

II 11.1. 111 37.8 ja IV 51.1 %. 
35. Rovaniemi. Kulusselkä,  kuusen- ja koivunsekaista  mäntymetsää, 

jossa kuusi kasvaa etupäässä ryhmissä,  erittäinkin mäntyjen, alla. Pisimmät 

puut 20 m. Eri pituusluokkiin kuuluu kuusien luvusta:  3.2, 10.0, 36.3 ja 

50.5, mäntyjen:  47.7. 34.8, 12.3 ja 5.2  %■ 
37. iSamoin, Mankelinkangas, tasaikäiseltä näyttävää, kituvaa kuusi  

metsää.  jossa joukossa vähän koivua. Pisimmät puut ovat 22 m. Kuusista 

kuuluu eri pituusluokkiin:  44. 1, 09.7, 9-7  ja 16.5 %. 

Taulukkoon 11 on myöskin otettu edellisistä  ja muutamista 

muistakin  koealoista saadut  keskiarvot,  jotka vastaavat lumituho  

alueissa, niiden rajalla  ja ulkopuolella  olevia metsiä. Eusinmainittu  

jen puista  kuuluu eri pituusluokkiin:  18.». 15.1. 22.5 ja 43.5 %,  lumi  
tuhoalueiden rajoilla  olevien m-etsien: 18.1. 13.4. 20.s  ja 18.2 sekä  nii  

den ulkopuolella  sijaitsevien  20.8, 17.1, 25.8  ja 36.3 %. 

Mitä tuhoalueiden sisässä  ja  ulkopuolella  sijaitseviin  metsiin tu  

lee. esiintyvät  lumen aikaansaamat tuhot niissä eri tavoilla. Tämä 

koskee erittäinkin  eri pituusluokkien  tuhoutumista. Muutamia  

etupäässä  metsikön satunnaisesta laadusta aiheutuvia -  poikkeuksia  
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Taulu 11. Lumituhoalueiden sisässä,  rajoilla  ja  ulkopuolella sijaitse-  
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lukuunottamatta m u rt-aa ja taivuttaa lumi varsina i  

.s  is  s  a lumituhoalueissa suhteellisesti enemmän 

pis im  p  i  e  n kuin 1 y  h  i  m p  i  e  n pituusluokkien  puita.  
Näiden alueiden ulkopuolella  (ja  rajoillakin)  on 

suhde sitävastoin  päinvastainen:  siellä säily  

vät pisimmät  puut koko  naa n. ja tuhot 'kohdistu  

vat pääasiassa  vain 1y  h i  m p  i  i  n puihin 1). Tuhoaluei  

den rajoilla  olevissa  metsissä  eivät  tavallisesti  välly tuhoilta mitkään 

pituusluokat,  mutta suhteellisesti  eniten uhattuja ovat  sielläkin  taval  
lisesti  keski-  ja alimetsän puut. Useissa koealametsissä on tuhoutu  

neiden. puiden  prosenttiluvun  suurememinen ja  pieneneminen  eri  pituus  
luokissa varsin säännöllinen. Tuhoalueiden metsistä ovat  tässä suh  

teessa. tyypillisiä  esim. koeala 7  (kuusta  on vahingoittunut  pituus  

luokassa I 72.8%. pituusluokassa  II  69.i  %, 111 53.9%  ja IV 

28.0 %).  10 (89.-"'.  76.8. 60.8  ja  27.0)  ja. 27. Tuhoalueiden rajoilla  ole  

vat metsät ovat omituisia erittäinkin siinä, että pituusluokan  

II prosenttiluku  on hiukan suurempi  kuin I:sen. Tuhoalueiden ulko  

puolella  olevia metsiä vastaava keskiarvo  on sitävastoin erittäin  

kuvaava.  

Tässä yhteydessä  voidaan myöskin  mainita eräs tulos kesällä  

1919 Pohjois-Taivalkosken  eteläosan lumituhoalueissa toimitetuista 

leimauksista.  Metsänhoitaja  Manner on hyväntahtoisesti  ilmoittanut,  

että  Lomavaaran rinteillä leimaamastaan 2  344 kuusesta oli tykyn  
murtamia 41 % sekä että tämä luku vaihteli eri paksuusluokkien  

puissa  siten,  että se 11—15 cm luokassa oli 37 %,  15—17 cm  luokassa 
42 %  ja sitä  suurempien  puiden  luokassa 44 %.  

Eri-ikäisiä  metsikkömuotoja  on joko  sellaisia,  joissa eri  ikäluo  

kat esiintyvät  hajallaan,  taikka sellaisia,  joissa ne ovat ryhmissä.  
Edellistä muotoa vastaavat  taulukossa 11 olevista koealoista m. m. 

n:ot I<3 ja 10'. Jälkimmäisistä  sopii  näihin  verrattavaksi  m. m. koe  
alametsä n:o 11. Xäistä päättäen  näyttää  siltä kuin puuttainen  ikä  

luokkajaoitus  olisi ryhmittäistä  edullisempi,  sillä isompien  pituus  
luokkien  jotakuinkin  yhtä suuresta tuhoutumisesta huolimatta ovat 

pienimmät  puut säilyneet  edellisissä paremmin kuin jälkimmäisissä.  

Sen perusteella,  mitä Yesijaolla  toimitetuista lumihavainnoista (s. 

1 ) Vesijaon valtioupuiston tasaikäisissä  kultuurimetsiseä tehdyt  tutkimuk  

set ovat osoittaneet, että edellämainittu koskee pääasiassa vain kysy  

my.kseesäolevi-a metsikkömuotoja. Tasaikäisissä, nuorissa ja keski  

ikäisissä metsissä,  joissa puut  ovat suhteellisesti solakoita, tavataan  
murto- ja taivutusvahinkoja suhteellisesti enin milloin missäkin 

pituusluokassa, riippuen tuhon runsaudesta, metsikön tiheydestä, 

hoitotoimenpiteistä y. 'm. Varsinkin satunnaisen ankaran tuhon 

sattuessa ovat valtaluokkien .puut eniten vaarassa. Yksityiskoh  

taisia tutkimuksia on tässä  suhteessa tehnyt  Schotte (1917). 
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85)  'kävi  sdliville  (vert,  myös Cajander, 1910) ja mitä lumituhojen  

yleisyydestä  aukko- ja notkokohdissa muualla tehdyt tutkimukset 

(1915, m. m. kuva  76)  osoittavat, onkin tätä tulosta pidettävä varsin  

luonnollisena. Yksityisten  isompien  puiden  suojassa  kasvaessaan säi  

lyvät  pienemmät  puut paremmin  myöskin  isommista  puista irtautu  

neiden ty  kk  y  m  öHk  äl  ei de  n pudotessa  aikaan-saattamilta tuhoilta. Voi  

nee myöskin  otaksua,  että aukkoisen metsän isot  reunapuut  ovat  tyk  

kyvahingoille  alttiimpia  kuin n.  s.  harsintametsässä usein suhteelli  
sesti  tiheämmässä kasvavat  puut. Edellisiin kertyy  nim. ainakin muu  

tamina talvina suhteellisesti runsaimmin tykkyä.  

Eri  pituusluokissa  jakautuvat  puut  eri  tuhomuotoja vastaaviin 

luokkiin  jonkunverran  eri  suhteissa. Siten puuttuvat  T ja II pituus  
luokasta o-luokan puut melkein kokonaan,  jotavastoin  niitä varsinkin 

IV luokassa  on suhteellisen paljon.  Tämä koskee  erittäinkin  lehti  

puita (v-ert.  s. 77). 

Taulukossa 11 oleviin  kehitys-  ja runkoluokkiin olisi,  lumituho  

jen todellisen suuruuden selville saamiseksi, lisättävä vielä ainakin  

suurin osa  niistä luokista,  joissa  latvus  on epäsäännöllisesti  kehitty  

nyt, tavallisesti  toispuolinen  (s.  1). Nä.mii  luokat ovat merkityt  

kirjaimilla  g—j. Niissä  metsissä,  joista taulussa 11 olevat keskiar  

vot ovat lasketut,  kuuluvat näihin luokkiin seuraavat  prosenttimää  

rät puita: 

Pituusluokassa 
o- 
o 

Luokkaan 

h i i 
Yhteensä  

r 0.3 10.7 11.2 

Lumituho- Il 9.2 1.1 0.T 0.3 11.3 

alueissa ITI 12.4 2. G 1.2 1.7 17.9 

IV  22.1 13. s 4.9 3.1  43.9 

Kaikkiaan 14.i 7.9 2.5 1.3 25.8 

I l.o 1.5 0.4 1.1 4.9 

Lumituho- II  9.8 7.8 0.5  2.1 20.2 

alueiden III 12.2 6.4 3.4 3.0 25.0 

rajoilla IV 10.9 11.6 6.7 2.3 31.5 

Kaikkiaan 9.3 8.2 4.i  2.2 23.8 

Lumituho- I 0.6 2.5 3.i 

alueiden II 6.9 2.3  1.5 1.5 12.2 

ulkopuo- III  7.1 8.6  2.5 1.5 19.7 

lella IV  8.3 15.8 5.8 1.5 31.4 

Kaikkiaan 6.1 8.9 3.0 1.2 19.2 
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Nämä luvut osoittavat,  että  näiden'  epäsäännöllisesti  kehittynei  
den puiden  suhteellinen määrä on lumituhoalueissa suurempi  kuin  
niiden rajoilla  ja ulkopuolella,  mutta että ne ensinmainituissa ovat  

verrattain  paljon  parempia (g-puita  suhteellisen paljon)  kuin muu  

alla. Viimemainittu seikka  johtuu  epäilemättä  etupäässä näiden aluei  
den kuusten lyhyydestä  ja paksurunkoisuudesta;  latvukset eivät  

niissä, taivu  niin helposti sivulle  (kuvat  5 ja 13) kuin alempana  si  

jaitsevissa  solakaimmissia puissa  (vert. kuvat  4, 11 ja 12). Tätä  todis  
tavat tavallaan myöskin  näiden epäsäännöllisellä  latvalla varustettu  

jen puiden  suhteellinen esiintymisrunsaus  eri  pituusluokissa:  lumi  
tuhoalueissa on niitä erittäin  paljon  metsän  heikoimmissa eli  IV pi  

tuusluokan puissa. 

Siitä,  mitä edellä on sanottu lumituhojen  esiintymisestä  saman 

metsän eri pituusluokissa,  seuraa,  että eri-ikäiset  metsikkö  
muodot ovat lumituhoalueissa yleensä  kestä  

vämpiä  kuin  tasaikäiset,  jotka  tykky voi tuhota koko  

naankin siitä  syystä,  että niissä suurin osa puista  kuuluu vallitse  
viin pituusluokkiin,  eivätkä  lyhimpien pituusluokkien  puut  sitäpaitsi  
ole kehitys-  ja uudistuskykyisiä.  Kun mäntymetsistä  ei suotuisissa  

kaan kasvuoloissa voida edullisesti kasvattaa eri-ikäisiä metsikkö  

muotoja, ovat lumituhoalueissa havu puu metsistä  
kuusimetsät tässäkin suhteessa edullisempia  

k  uin mänty<m e t s ä  t. 

Lumen ailheuttamien erilaisten  tuhojen  suhteesta  taimistoihin 

ovat mielipiteet  toisistaan  poikkeavia.  Lumen ja erittäinkin  kevät  

hangen painoa  pitävät  niille vaarallisina m. m. Blomqvist (1881),  
Örtenblad (1884 ja 1886). Holmerz (188fi)  ') ja erittäinkin  Lassila  

(1920),  jonka mielestä ne Pohjois-Suomessa  ja Lapissa  ovat suurim  

pana haittana  taimien säännölliselle kehittymiselle.  Aaltonen (1919)  

ei sitävastoin ole tutkimuksiensa avulla voinut todeta hangen  äkki  

näistä laskeutumista,  jonka useimmiten on selitetty  saavan aikaan 
suurimmat hävitykset. Lumen taimistoille muutenkin aiheuttamia 

tuhoja pitää  hän liioiteltuina. Yleisempää  merkitystä  ei niille anna 

myöskään  Lokari (1915). Kaikki nämä tiedot koskevat  etupäässä 

mäntyä;  kuusta  ja koivua  koskevia  aikaisempia  varsinaisia  tutkimuk  

sia lienee tuskin olemassa. 

Taulukosta 11 nälhdään,  että samantapaisia  lumituhoja  kuin 
isommissa puissa  tavataan kuusentaimissa verrattain usein,  toisinaan 

yli  10:ssäkin %.  Taimiksi on tällöin luettu kaikki  alle 1.3 m pitkät 

puunalut.  Suhteellisesti  eniten kuuluu niistä luokkiin  m  ja o. Kun 

männyn ja koivun taimia on näillä koealoilla tavattu vain satun  

naisesti.  koskevat  tiedot vain kuusta.  

1) Tarkempi  kuvaus on  näistä Aaltosen tutkimuksessa. Metsätieteellisen 
Koelaitoksen Julkaisuja 1. S. 271—, 
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Lumen takia kuusentaimista  vikaantunut osa  ei edellisestä  päät  

täen ole kovin suuri. Vallan ilman merkitystä ei tämä tuho kuiten  

kaan tällaisissakaan metsissä ole,  jos ottaa huomioon,  miten vähä  
lukuinen taimisto itse asiassa  on. Oikean arvonsa  saavat nämä  tuhot 

kuitenkin vasta silloin,  kun kiinnitetään  huomio muidenkin taimien 
tilaan. Sitä osoittavat seuraavat luvut muutamilta tyypillisimmiltä 

koealoilta.  

Jos  näihin vielä lisätään ennenmainitut k—r-taimet, huomataan,  

että kysymyksessäolevien  kuusimetsien taimista on lu  

mituhoilta kokonaan säilyneitä  ainoastaan pie  

ni osa, toisinaan vain 10—2 0%. Sama seikka  käy  esiin 

myöskin taulun 12 viimeisestä sarekkeesta,  jonka mukaan näissä 

metsissä  on b-, c-, d- ja e-taimia keskimäärin 3i3.e %. 

Kysymyksessäolevat  kuusentaimia kohdanneet tuhot ovat osit  

tain fysiologisia,  (kasvun  vähenemisen takia,  s.  98),  osittain  teknil  
lisiä. Viimemainitut johtuivat  taimen murtumisesta ja taipumisesta,  

joista, on seurauksena niiden runkojen  käyminen,  mutkaisiksi  ja haa  

raisiksi.  Välillisinä seurauksina ovat myöskin  yleisesti  esiintyvät  

lahoviat (s.  106). iLaitvuiksen epäsäännöllinen  muoto ja rungon  tai  

puminen  aiheutuvat etupäässä  siitä,  että syystalvella  satanut märkä 

lumi takertuu taimen latvaan kallistaen taimen sille  puolelle,  jolla 

• 

Taimista kuuluu  %  luokkaan 

Näihin luokkiin  

kuuluvia taimia 

hehtaarilla 

Koealan n:o S 
h  i 3 kpl  % 

1 2.9 23.5 — — 36 26.4 

2 23.i 40.4  9.o 1.9 185 7-5.0 

4 2.9 32.4  17.7 14.7 115 67.7  

5 9.i 18.2 15.i 3.0 100 45.4  

6 24.8 19.9 0.7 2.9 260 47.8 

7 •22.1 25.3 7.4 2.i 56.9 

8  19.o 14.8 4.s 
—f- 

32  38.i 

9 5.9 11.7 
— 

— 12 17.6 

10 25.4 47.s 5.9 1.5 216 80.6 

21 26.5 35."  17.4 11.7 716 91.3 

22 22.9 32.4 24.3 2.7 244 82.3 

25 29.8 14.9 19.i 21.3  160 85.1  

27 23.5 23.5  5.9 5.9 40 58.8  

29 12.o 4.o —  —  16 16.o 

34 25.5 33.o l.i 1.1  228 60.7  

35 21.4 45.2 7.i 14.3 148 88.o  

37 2.o 5.i  — — 15 7.7 
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eniten oksia on. Usein käy  latvus tämän kautta niin litteäksi, että 

tällaista latvusmuotoa voidaan hyvin  kuvaavasti  nimittää „lippulat  

vukseksi"  (kuva  30).  Taimien päälle  kasautunut  lumikerros, jonka  

paino voi nousta 2—5 kg  yhden  dm
2  pinta-alaa  kphti,  lisää rungon 

taipumista yhä  enemmän pintamyötäisesti.  Siten ovatkin  kaikkien  

vähäkään kohoipaikalla,  kuten kannoilla,  lie'oi'lla y. m., kasvaneiden 

taimien tyviosat kaarella alaspäin,  kohoten vasta tasaisen kohdan 

saavutettuaan ylöspäin  (kuva  33).  Toisinaan on mutkan  alaosa useita 

desimetrejä  alempana  kuin taimen alkuperäinen  juurenniska  (vert.  

1920, 1). Ilman kuusentaimille ominaista suurta joustavuutta  olisi  
kin  niiden tuhoutuminen aivan perinpohjainen.  

Lämpyminä  kevätpäivinä,  jolloin lumipeitteen  sisässä  olevista  
oksista  ja rungoista  irtautuu niissä läpi  talven lujasti  kiinni  ollut  

lumi, ponnahtaakin  melkein tasaiseltakin näyttävästä  lumikerrok  

Taulu 12. Eri tavoilla ja erilaisiin kohtiin syntyneiden kuusentai  

mien jakautuminen eri kehitysluokkiin.  

s 

4T»F  

rt 2 **■ 
S'P 

Siemenestä syntyneistä Sieme- 

Kehitys-  
luokka 

rt 
7? 

3 £f p 
2.» =  
»'<; ®"2 
£?o£ 

S? 86 
P  

risukossa  kasva-  neista  kiven 
lai-
 teella 

kas-
 vaneista  juurakon vieressä  kasva-  neista  pystyssä  olevan  

puun 
alla
 kasva-  neista  aukealla  

i

 (maasta)  kasva-  neista  
nestä syn-  
tyneistä  
taimista 

on eri  ke-  

hitysluo-  
kissa  

taimista kuu  Juu % eri jehityslu  okkiin kpl  •/. 

1 2 3 4 5 6 „ 
! 8  9 10 

b   2.8 li.i 2.8 23.8 6.7 2.5 37 4.9 

c  7.8 26.5 30.6 23.1 28.6 13.3 14.7 

8.8 

133 

61 

22 

3 

17.7 

8.1 d   7.0 6.8 

1.7 

2.8 11.1 

e  4.2 2.9 

f   0.9 0.4 0.4  

15.4 

26.6 

O*  21.1 18.8 36.1 30.8 19.0 22.2 11.2 

29.0 

116 

h   35.2 23.1 8. s  

8.3 

38.4 19.o 25.6 200 

i   12.0 

13.4 

3.4 13.3 

2.2 

1.1  

14.9 

9.0 

90 12.0 

6.5 

2.5 

. 
i   2.6 

0.9 

7.7 49 

k   3.6 19 

1  

2.6 2.8 4.8 0.9 9 1.2 

0.1 

1.3 

0.3 

O.i 
• 

_ 

1.1 

3.4 

1 

10 

2 

0.7 

p
 

p

 
GO
 

GO

 
5.5 4.8 o.fi 

0.2 

2.8 1 

Kpl 142 117 36 13 21 90 476 753  —  
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sesta  esiin  taimi sieltä toinen täältä,  palautue'n  vähitellen yhä  enem  

män normaaliseen asentoon. Niiden latvassa,  olevilla  hennoilla oksilla  on 

tämä kyky  pienempi, ja  siksi  jäävätkin  ne riipuksiin  sille puolelle  

runkoa,  jolle puut tavallisimmin ovat kaatuneet. 

Taulussa 12 on yhdistelmä  useiden Pohjois-Suomen  kuusimet  

sissä  otettujen  koealojen  taimien jakautumisesta  eri  kehitysluokkiin.  
Kun siinä taimet ovat ryhmitetyt  myöskin  syntymäkohtansa  mukaan,  

voidaan sen avulla  tehdä myöskin  päätelmiä  eri  metsikkömuotojen  ja 

taimistojen  tuhoutumisen välisestä suhteesta. Erityisesti  herättää 

siinä mielenkiintoa se, että n.  s.  ~maasta  nousseista" taimista, jotka  
samalla  ovat metsikön suurimmissa aukoissa kasvaneita,  kuuluu suh  

teellisesti  suuri  osa  kysymyksessäoleviin  luokkiin g, h, i ja j. Erit  

täin suotavaa olisi ollut, että tämän ryhmän  taimien laatua olisi voitu 

verrata muihin, varsinkin ..puun  alla  kasvaneiden" taimien -laatuun. 

Tämä ei kuitenkaan ole sellaisenaan mahdollista,  sillä  viimemaini  

tuista  kuuluu osa näihin luokkiin muidenkin syiden  (varjostuksen,  

kasvutilan  ahtauden y. m.)  kuin lumen painon  takia. Yksityiset  

koealat  ovat kuitenkin tässäkin suhteessa erittäin valaisevia. Koe  

alalla 21,  jossa taimistokin  esiintyy  pääasiassa  aukoissa ryhmittäin,  

on n.  s, ~maasta syntyneitä"  taimia koealan kaikista  196 taimesta 

1-17 eli 75.0 °/o ja puiden  alla olevia vain 3 eli 1.5 %.  Edellisistä,  

on  luokassa g 43,  h 49,  i 27 ja j 14 kpl,  ja  koealan kaikista  taimista 

on  näissä luokissa  yhteensä  91.ii  % (s.  93).  Samaten on. koealan 22 

74 taimesta aukoissa  kasvavia  44 kpl  eli  59.5 %, ja kysymyksessä  

oleviin luokkiin kuuluu kaikkiaan  82.3 %. Kuolemaisillaan olevia  

(i) ja kuolleita (j)  taimia on näillä aloilla  suhteellisen paljon.  

Yksityisistä  havaintopaikoista  on» kuvaava, myöskin  Posiossa  
Tolvanvaaran laella otettu koeala. Tykyn turmelemassa harvahkossa  

koivunsekaisessa kuusimetsässä (lälhemimin s. 101) on luettu kaik  

kiaan 22*7 kuusentainta. joista on: kuolleita 2.2 %\  sellaisia,  joissa  
runko  on  kuollut ja ainoastaan maan rajasta  lähtevät  oksat  elävät  

9.2 %  \  sellaisia,  joissa,  runko on elävä,  mutta taipunut  ja päällimmäi  

set  oksat  ovat kuolleet  12.8 %  ;  muulla  tavalla kituvia (e-,  ja  h-taimia)  
33.0 %; keskinkertaisen  hyviä  (g-  ja d-taimia) 34.4 % ja hyviä  (Ib-  ja 

c-taimia)  8.4 %,  Lumen täydelleen  taikka osittain  tuhoamia on tai  

mista siten 57.2 °/ 0
.
 

Laajemmalla  alalla  kasvavasta ~tasaikäisestä"  kuusentaimistosta 

on erittäin kuvaava havainto tehty  Kuusamon pitäjässä  olevan Särki  

vaaran eteläpäässä.  Kysymyksessäoleva  metsä kasvaa n. 100 v.  sitten 

kasketulla  paksusammaltyypin  maalla n. 350 m korkeudella  meren  

pinnasta. Sen laiteilla oleva metsä on  nyt n. 250-vuotista,  koivun  

sekaista  kuusimetsää,  jossa  pisimmät puut ovat  n. 16 m pitkiä  ja  suu  
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reksi  osaksi"tyky  11 vahingoittamia.  Kaskettu  ala on  yli 10 ha laaja,  

ja on siinä paitsi  kuusen  ~taimistoa",  varsinkin keskiosassa,  koivua  

ja kuusta,  joiden  pituus voi nousta 10 m asti. Alan pohjoisia!teellä,  

läihellä vanhaa metsää eroitetulla 10 aarin laajuisella  koealalla jalkau  

tuvat kuuset  ja kuusentaimet «syntynsä,  kasvupaikkansa  ja  kehitys  

asteensa mukaan eri luokkiin sillä tavalla kuin taulu 13 osoittaa. 

Siihen merkittyjen  kuusten pituus  vaihtelee 1.3—4 m, ja kasvaa  niistä  
suurin osa koivujen  alla. Merkillä  a  tarkoitetaan sellaisia puita,  

joissa latvus on  säännöllisesti kehittynyt  (luokat  ib,  c,  d, e  ja  f) ja 

merkillä  b sellaisia,  joissa se  011 epäsäännöllisesti  kehittynyt  (luokat  

g,  h,  i ja  j). 

Tulokset ovat mielenkiintoisia siinä suhteessa, että niiden mu  

kaan lumen paino  on tuhonnut isommista  kuusista  suurimman  osan 

ja taimista melkein kaikki. Isompien  puiden  alla olevat puut  ja tai  

met ovat suhteellisesti parempia kuin aukealla kasvavat.  Kuten 

muuallakin tehdyt havainnot osoittavat  (1915),  011 lehtipuillakin  kuu  

simetsissä  tässä suhteessa verrattain suuri merkitys.  Mitä hyvin  kitu  

viin b-taimiin tulee, tulevat ne ehdottomasti  piakkoin  kuivumaan,  
sillä eläviä neulasia ei niissä ole muuta kuin nimeksi.  Tällaisten ja jo 
kuolleiden taimien omituinen muoto käy  esiin myöskin  alalta otetusta 

valokuvasta (kuva  30).  Mikroskopisten  ikämääräysten  mukaan ovat 

tällaisetkin ~taimet" jotakuinkin  yhtä vanhoja  kuin kysymyksessä  

olevan kaskimetsän  suurimmat (n. 10 m pitkät) puut. Vuosilustojen  

maiksimiluku  on kolmessa tarkasti  tutkitussa „taimessa"  saatu 83,  88,  

91 ja eräässä  suurimmista kuusista  9i3.  
Ainoa lumi tuhoalueissa tavattu vähäkään laajempi  alue,  jossa  

on voitu tehdä edes jonkunlaisia  vertailuja  lumituhojen  suhteesta eri 

puulajien  taimiin,  on Nuolikulma Posion pitäjässä.  Paikka  on  n. 
400 m korkealla merenpinnasta,  ja kasvaa  sillä  harvakseen tykyn 

murtamaa kuusta (n.  60 %),  mäntyä (n.  35 %>)  ja vähän koivua (n. 

5  %). Puiden väliin on syntynyt  taimistoa harvakseen sinne  tänne. 

Eräältä  rajoitetulta  alueelta luettiin männyntaimia  474, kuusentaimia 

199-ja  koivuntaimia  61 kpl.  Eri  kehitysluokkiin  jakautuvat  taimet 

seuraavalla tavalla: 

Näin korkealla,  lähellä  havupuiden  metsärajaa,  vaikuttavat  luon  
nollisesti  taimien laatuun muutkin seikat (vert.  Pohjois-Suomen  kuu  

Reheviä  Jotak. reheviä Kituvia Kuolleita 

taimia  % 

Männyt   ......

 54.7 29.3 9.5 6.5  

Kuuset   2.3 I8.0 71.o 8.5 

Koivut   20.0 63.9  I6.1 
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363—2] 13 

simetsien  synty:,  kehitys  ,ja  hoito)  'kuin lumi (m.ra.  kuivuminen).  Kun 

me harvalukuiset männyntaimet,  jotka tutkimusmatkojen  yhteydessä  

ovat  tavatut lumituhoalueissa niinhyvin  tunturien yläosissa  kuin 

alempanakin,  ovat.  yleensä  olleet reheviä.'ja  oksisto  niissä  eheä ja sään  

nöllinen,  on kuitenkin  hyvin  todennäköistä, että nämä taimet säilyvät  

lumipeitteen,  sisään  jouduttuaan  paljon  paremmin  kuin vastaavat kuu  

sentaimet. Kuusentaimien tuhoutumiseen pääasiassa  lumen paino-  ja 

karsimisvahinkojen.  takia viittaa sekin,  että täi lii  koealalla olevat ki-  

Taulu 13. Kuusien ja kuusentaimien jakautuminen Särkivaaralla 

Kuusamossa otetulla koealalla syntynsä,  kasvupaikkansa  ja  kehi  

tyksensä mukaan  eri luokkiin. 

tuviksi  merkittyjen  taimien latva ja  keskiosa  ovat kuivia  ja oksat  

niisiä  epäsäännöllisesti  jakaiutuneita  ja murtuneita.. Aivan samanlai  
sia taimia tapaa  lumituhoalueen muissakin osissa,  vieläpä  tiheässä 

metsässäkin. 'Kituvat  männyntaimet  ovat  sitävastoin säännöllisesti  

kehittyneitä,  ja nii'den kuoile.mi.seen  on ainakin lopuksi  ollut syyniä  

Lophodermium  pinmtri.  

Edellisistä  tuloksista käy  selville,  että. eniten turmelee 
lumen paino ku usemta im i a sellaisissa  metsissä,  

jois  s.  a taimisto' kasvaa aukoissa taikka laa j e  ra  

ni i  'Il  1  a yhtenäisillä  aloilla. Erittäin ylei  se  t j a  

run  sa,  ,ai  t ovat tuhot viimemainit tuj  e  n laita mi  11 a, 

jos alueet rai  Joi  11 uv  a t vanhaan metsään, jonka 

reuma on korkea ja jyrkkä. Isompien  puiden  suo  

jassa säilyvät  taimet lumituhoilta paremmin  

Kasvupaikka  

Puita

 ja taimia  kpl.  

Edellisistä kuuluu %_ seuraaviin 
kehitysluokkiin:  

Yhteensä 

% luok- 

kaan  

Syntytapa elin-  

voi- 

m ai s  iin 

jotak. 
kitu-  

viin 

hyvin  
kitu-  

viin  

kuol-  

leihin 
a kuuluvia  

K 

ö 

g-tf 

sö' a  b  a b a  j b  a b 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13  

P u u t 

Siemenestä..  (  Puun alla  83 41.031.3 7.2 14.5 —
 6.0 48.2 51.8 

Aukealla  l  16 6.3 6.2 6.2 56.3  — 25.0 12.5 87.5 

T a i m e*  t 

Oksasta   Puun  vieressä..  44 — __ 2.3 —179.5 — 18.2 !  100.0 

Siemenestä  ..! 
Puun alla  136 0.7 0.7 13.2 44.2 — 35.3 5.9 13.9  86.1 

Aukealla   1 1041 0.1 0.1 1.1 4.8 —179.9 14.0 1.2  98.8 



98 

kuin aukealla. Etupäässä  lumen aikaams a.  Ami e n 

tuhojen takia muuttuu l.u mi tuhoalueissa tasa  

ikäinen metsä hyvin  pian aukkoiseksi,  ja siihen 

ilmestyy  etupäässä pi  <k  k  u ryhmittäin  esiintyviä,  
eri pituusluokkia.  joi>d e n korkeusero vaihtelee 

hyvin  p>  aij  on. Kaikesta  päättäen ovat lumen painosta  aiheutuvat 

vahingot  suhteellisesti  yleisempiä  ja suurempia  kuusen-  kuin  männyn  

taimistossa •  vai sinkin jos sen välillisetkin  seuraukset otetaan lu  

kuun.. Koivu lienee myöskin  kuusta  kestävämpi.  

Fysiologiset  vahingot.  

Yksityisten  puiden ja  koko  metsikön tuoton 
väheneminen. 

Lumen aikaansaamista  'fysiologisista  vahingoista  ovat epäile  

mättä tärkeimpiä  yksityisten  puiden  ja koko  metsän tuoton, vähene  
minen. Selvimmin huomataan tämä murtovahinkojen  tuhoamissa 

puissa  ja metsissä,  joissa  vuosilustojen kapeneminen  erityisemmin  

ankaran tykky  vuoden jälkeen  on, varsin yleinen.  (S.  60. Vert. myös  

Singer,  1916). Suhteellisesti  suurimon  tästä johtunut  häviö  lutmituho  

aiueiden lakimaiden metsissä,  joissa-  murtunut latvus on usein rela  

tivisesti  suurempi  kuin alempana,,  ja murtotuhot sitäpaitsi  ovat mel  

kein jokavuotisia,  joten hävinneen lehvistön tilalle ei pääse uutta 

muodostumaan. Sitäpaitsi on häiden lakimetsien kasvu ja tuotto 

muidenkin syiden  takia pieni. 

Alempana  olevissa  metsissä,  riippuu  tuhojen  merkitys  tässäkin  

suhteessa kaikista  niistä seikoista,  jotka määräävät, kuinka suuri osa  

puiden  latvuksista  kulloinkin murtuu. Äkkinäisen  ja. ankaran tuhon 

sattuessa joutuvat korkeat  metsät kärsimään enemmän kuin matalat 

(s.  79). Jos vielä toisetkin  tuhomuodot. karsimis-.  paino-  ja taivutus  

vahingot, otetaan huomioon,  pienenee  mänty- ja haaipametsän  tuotto 
tällaisen runsaan,  tuhon jälkeen usein suhteellisesti enemmän kuin  

koivu-  ja  varsinkin  kuusimetsän. Erittäinkin  metsän ollessa  pitkä  

vartista. kuolee  nim. mäntymetsistä  suhteellisesti  eniten puita,  sillä  

useat  'puut menettävät latvuksensa kokonaankin. Samaten on suurin 

osa tykyn  maahan taivuttamista ja lakoon painamista  puista  joutu  

nut sellaiseen tilaan, että niillä on metsikön tuottoon verrattain pieni  

vaikutus. 

Kun lumituhoalueiden metsissä tavattavat mekaniset tuhot- koh  

distuvat pääasiassa  metsikön pisimpiin  ja sen tuotantoon siten  eniten 
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vaikuttaviini  puihin,  ovat niistä  johtuvat  kasvuhäiriöt  paljon suurem  

mat kuin sellaisissa  tapauksissa,  jolloin etupäässä metsän lyhimmät  

puut (joutuvat niiden, vaikutuksen alaisiksi. Eri-ikäisissä  ja sellaisissa  

inetsikkömuodoissa,  joissa  eri pituusluokkien  ipuut esiintyvät  ryhmit  

täin, alenee metsän, kokonaistuotto  kuitenkin  lyhimpienkin*  puiden  tu  

houtumisen takia,  sangen pal(jon.  'Metsä käy  siten  aukkoiseksi  ja tuot  

tamattoman kasvualan, suuruus  kohoaa tuntuvasti. Samat seuraukset 

ovat myöskin  taimistoa kohdanneista tuhoista,. Tasaikäisessä kuusi  

metsässä voi tuotta olla  ensimmäisen  100 vuoden, ajan  aivan mitätön  
siitä syystä,  että puut  (pysyvät  kokoonsa nähden taimiiasteella (Äes 
koko  tämän ajan.  Suuren osan  taimista  lumen painon  takia kuollessa,  

on  alkuaan täysi  ti  heästäJkin taimistosta muodostunut metsä, harvaa  

ja epätasaista,.  ja  sen tuotto -oin siitä  riippuen  myöhemminkin  välhäi  

nen (vert.  s.  97).  Männiynitaimistot,  jot)ka, tuhoalueiden yläosissakin  

voivat  olla  suhteellisen, tiheitä,  varttuvat nopeasti  ja säännöllisesti,  
siksi  kunnes  pienien  puiden,  latvat  ulottuvat lumipeitteen  suurimman 

korkeuden yläpuolelle. Tällöin niiden latvukset tuhoutuvat,  metsä 

harvenee ja kasvu  hidastuu. 

Etuipää,ssä lumen aiheuttamien tuhojen  takia tekee tuottamaton 

kaisvtuailia  lumituhoa!,neidein tyyrpil  1  isiimimisää  kuusimetsissä  useimimi  

ten  n. 25—40 % koko kasvualasta. Tuhoalueiden ulkopuolella  ole  

vissa,  vastaavissa  metsissä  on se sitävastoin  tavallisesti  vain, 10—25 %. 

Tykkyvahinkojen  ja lumenpainon  takia lumituhoalueiden met  
sissä  sattuvasta  tuoton vähenemisestä voidaan saada verrattain hyvä  

käsitys  vertaamalla keskenään muutamia Leikarin (1920)  Pohjois-Suo  

men kuusimetsistä ottamista koealoista saatuja  tuloksia,. Niin, on 

esim.  Iso-Suuaksen laella (n.  300 m mp.)  olevan tykyn  murtaman 
metsän (kuva 13»)  kuutiomäälrä Ihehtaarin alaa, kohti noin, 90 m  3  

ja isen  lähettyvillä  .oleva,n Pailo-iSuuaksan liepeellä  sijaitsevan  metsän, 

jossa  vahingot  ovat. varsin  vähäisiä,  161 m 3. Edellisen valtapuiden  

pituus  on 11 m, jälkimmäisen  16  ml . Molemmat metsät kasvavat  

paksusa.mmaltyypin  maalla, mut.ta edellisen puiden suurin ikä on 
arvioitu  270 vuodeksi,  jälkimmäisen  sitävastoin  230 vuodeksi. Iso-  

Suuaksen metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarin alalta 

voidaan siis  laskea n. 0.33 ja Palo-Suuaksen O.to m
3 :ksi.  

Edelläoleva tapaus osoittaa,  että  tyypillisissä  lumituhoalueissa 

sijaitsevien  metsien tuotto on toisinaan vain puolet  siitä,  mitä se on 

tuhoalueiden rajaseutujen  vastaavissa  metsissä.  (Siitä-, mitä edellä on 

sanottu lumen aiheuttamista fysiologisista  vahingoista,  seuraa, että 

pääas ia  11 isim pa  n a syynä  edelliseen ovat. etu  

päässä suurimpia  pituusluokkia.  kohdanneet tyk  

kyvaih  ing  o t sekä erittäinkin taimien ja Iyh im- 
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p  itn pituuslu  okik  i e  n puiden tuhoutum iae n, lu  

men ja. lumipeitteen  painon  takia, josta seurauk  

sena ovat metsien h arvuus. ja au'kkoisu us.  

Metsän  käpy-  ja siementuotannon väheneminen.  

-Tykyn  aiheuttamasta puiden  latvusten tuhoutumisesta johtuu  

myöskin,  että,  lumituhoalueissa sijaitsevien,  metsien käpy-  ja siemen  

tuotanto ovat heikommat kuin  niiden ulkopuolella  olevien metsien.  

Selvimmin huomataan tämä ty.kyn  murtamassa kuusimetsässä,  jossa  

käpyjä  tavataan ituskin  ollenkaan sen jälkeen  kun niitä,  tuottava lat  

vaosa  on hävitetty.  Myöskin,  on, luonnollista.,  että, niinhyvin,  puiden  

käpy-  kuin  siementuotantokin riippuu  tykkyvahinkojen  ja lumi  

tuhojen  välillisistä  seurauksista:  puiden  Ikasvun heikkenemisestä joko  

latvuksen pienenemisen  taikka  tuhoista aiheutuneiden sieni-  y.  m. 

vahinkojen  takia. Kun juuria ja koko  puutakin  lahottavat sienitaudit  

ovat lumituhoalueissa, kuusessa suhteellisesti yleisemmät  kuin män  

•myssä  (s.  107). joutuu  edellinen puulaji tämän takia, tykkyalueiden  

alemmissakin osissa  kärsimään enemmän  kuin  jälkimmäinen. Män  

nyissä  verrattain yleinen  tervasroso (s.  114) saattaa kuitenkin usein  

tämän puiulajin  siementuotannon verrattain pieneksi sellaisissakin  

metsissä,  joissa  se kuusilla,  on  suhteellisen hyvä. 

Seuraavassa, mainitaan muutamia esimerkkejä,  jotka valaisevat  

kysymyksesisäolevaa  seikkaa. 
Vuonna 1918 otetuilla koealoilla on tutkittu yksityiskohtaisesti  

myöskin puiden  käpytuotantoa.  Puiden käpyrikkautta  on  arvioitu 

siten,  että  niinhyvin  pui>-a  kuin  niiden läheisyydessä  maassa olevien 

käpymäiärien,  mukaan on luettu puu johonkin  seuraa,vista luokista:  

käpyjä  ei ollenkaan (O),  käjpyjä  hyvin  vähän (1), vähän (2)., keskin  

kertaisesti  (3) ja runsaasti (4). Iso-lSuuaksen ja  eräästä  sen  läheisestä 

'koealametsästä ovat tulokset seuraavat Overt,  s. 87).  

Edellisessä., jossa  melkein kaikki  vallitsevat puut ovat lumen 

murtamia, on kävyliisiä  puita  hehtaarin alaa kohti 204  kpl  ja jälkim  

mäisessä,  jossa lumituhot ovat paljon pienemmät,  608 kpl. Näistä 

on eri  pituusluokissa  koealametsässä  n:o 10: I 27.4. II 25.5. 111 31.4 

ja IV 15.7 sekä n:o 11: 34.9. 36.9. 24.3  ja 3.9  %. Edellisessä  met  

Puista  011 % sellaisia,  joissa  käpyjen  runsaus  OH merkitty  

Koealan n:o 0 1 2 3 4 

10 67.9 27.o 3.8  1.3 0,o 

11 42.6 29.4 14.0 8.3 5.7 
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sässä  on siis käpypuista  suhteellisesti suuri osa lyhimmissä  pituus  
luokissa. jotka lumitu'hoalueissa 'ovatkin usein verrattain elinvoimai  

sia (s.  90).  

Suhteellisesti nuorempien  kuusimetsien  käpyrikkaus  on  kuiten  

kin  tuntuvasti suurempi.  Xiin puuttui  vanhoja  käpyjä  M  esk  us  vaaran  
laella (n.  365 m. mp.)  Kuusamossa, olevassa  n. 150-vuotisessa-  koivun  

saka-isessa kuusimetsässä ainoastaan 30.8 %:sta  ipuitai, siitä  huolimatta,  

että  melkein kaikki  pisimmät  puut  olivat  tjyikyn  Särkemrä.  Eräässä 

siellä  yksityiskohtaisesti  tutkitussa  metsänosassa oli  155 puusta-  19.4 

%  sellaisia,  joihin, oli murtuneen latvuksen  tilalle muodostunut- uutta, 
latvaa (k-puita)  ja 46.5 % sellaisia,  joihin uutta latvaa ei ollut syn  

tynyt  (m-puita).  Kaikkien sekä  erityisesti  k-  ja  m-puiden  käpy-  ja 

emikukka,rikkaus  (kesällä 1919) nähdään seuraavista luvuista: 

Saadut tulokset tukevat siis  edellämainittuja  huomioilta: huoli  

matta tykkyvaihinkojen  yleisyydestä  ja  runsaudesta on metsässä kä  

vyllisiä  puita  suhteellisesti paljon.  mutta kuitenkin niin.  että tykky  

vahingoilta  parhaiten  säilyneissä  puissa  on käpyjä  suhteellisesti  enem  

män kuin k-  ja, m-puissa.  joista, edelliset  ovat  ikäpyrikkaampia  kuin 

jälkimmäiset. Emikukkien runsauteen nähden on suhde jonkunver  

ran  toinen: k-puissa  on  niitä tavattu  suhteellisen paljon,  verrattuna 

terveempiin puihin. Tämä seikka  on huomattu jo tutkimuksia telh  

täessä, ja erityn-esti  on pantu merkille, että emikukkia,  on ollut  odot  

tamattoman paljon,  sellaisissakin  k'-puissa,  joissa  uudet latvakasvaimet 

ovat pahasti  karsiutuneet taikka muuten vikautuneet. 

Toinen samantapainen  esimerkki  on Posion pitäjässä  olevan Tol  

vanvaa-ran  laelta. Metsä on siellä  .'harvaa, n. 200-vuotista (eri-ikäistä),  

osittain  EMT:llä kaivavaa  ja enintään 8 m> korkeaa fcoivunseikaista.  

kuusimetsää.. Siinä on k-puita  ollut 386 tutkitusta kuusesta ainoas  

Puista oli % 

merkitty: 

Kaikki  puut. 

.  155 kpl  

sellaisia,  joi* 

|  Käpyjä  

|  Emikukkia  

sa käpyjen  ja 

0 1 

30.3 47." 

64.5 23.9 

emikukkierii  

2  

16.e 

7.J  

irunsaus  

3 

5.2 

3.9 

on  

4 

0.6 

k-puut.  30 kpl  
|  Käpyjä  

|  Emikukkia  

26.7  

56.7 

46.7 

20.0 

13.3 

13,3 

13.3 

lO.o 

— 

in-puut.  72 kpl  
1 Käpyjä  

|  Emikukkia  

46.8 

73.6  

41.7 

20.9 
v
 12- 

2.8 2.7 

Muut elävät 

puut. 50 kpl  

|  Käipyjä'  

|  Emikukkia.  

6.o  

54.o 

60.o 

34.o 

26.o 

lO.o  

8.o 

2.o 

— 
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taan 6.0 %ja  m-pui  ta  61.2 °/ 0
.
 MeLkeLn ikaiklki  miuuit puut  kuuluvat 

b-, c-  ja d-luokkiin. [Näiden luokkien, puista  on  IV pituusduokassa  
suhteellisesti  eniten eli  47.6 %. jota  vastoin I on 14.0 %. II  23.8 ja 

111 14.« %. k-  ja m-puista  sitävastoin  011 eri  pituusluoikissa  seuraa  

vat  osat: I 57.1 %. II  21.8 %.  111 18.1 % ja IV ainoastaan 3.0 %. 

ja jälkimmäisten  latvuksen koko pituudesta  on poissa:  alle 1/
4
 59 

% :ssa,  V
4
—

1/
2
 35 % :ssa.  .ja  1/

2
 sekä~~sitä.  enemmän 6 % :ssa, Puiden 

käpy-  ja  emikukkarikkaus  (ikesällä  1919) on seuraava:  

Siitä huolimatta, että pisimpien  pituusluokkien  puut  ovat ylei  

sesti  lumen murtamia,  on niissä saatujen  tulosten perusteella  tässäkin  

tapauksessa  suhteellisen runsaasti  käpyjä.  Kun  enimmät murtovahin  

got ovat syntyneet  jo kauvemman aikaa sitten,  voidaan vanhojen  kä  

pyjen  runsaudesta saada käsitys  myöskin  puiden,  nykyisestä'  käpyjen  

tuotantokyvystä.  Tältä todistavat myöskin emikukkien suhteellista 

mläärää osoittavat  luvut,  jotka alenevat sitä muikaa kuin puidten  pi  

tuudetkin. 

Viimemainitussa metsässä kasvaa myöskin  muutamia mäntyjä,  

joten, niiden ja  kuusien kä|pyrikkautta  voidaan verrata keskenään.  

Mäntyjä  on kaikkiaan 7 k|pl.  joista kuuluu 4 kpl  luokkaan  I k.  2  kpl  
II k ja 1 kpl  IV  b. 'Xiinhyvin  vanhoja kuin 1-vuotisiakin käpyjä  on 

niissä kaikissa  runsaasti  (4).  IV pituusluokan  puussa  kuitenkin  ainoas  
taan viimemainittuja.  Valaisevampia  "kuin nämä ovat Nuolivaaran 

laella tutkitusta metsästä (s. 06) saadut tulokset. Metsä on  CET:llä 

kasvavaa  harvahkoa männynsekaista  kuusimetsää, jossa pisimmät  

puut ovat n. 7 m korkeita ja n. 150 vuotta vanhoja. Siinä on tar  

Puista  on % sellaisia, jois  sa käp  yjen ja emikukkien  runsaus  011 

merkitty: 

0 1 12 3  4 

Kaikki  puut. |  Käpyjä  34. r  15.8 33.4 13.o 3.i 

386 kpl |  Emikukkia  64.1' .20.2 ll.i  2.4  2.i 

I pituusluok.  |  Käpyljä,  15.i 16.2 39.2 24.1 5.4 

puut. 166 kpl  | Emikukkia  5:4.8 27.i 15.7 O.o  2.4 

II pituusluok.  | Käpyjä  '23.s 17.8 42.9 11.9 3.6 

puut, 84 kpl  |  Emikukkia  57.1 17.9 14.3 7.i 3.6 

III  pituusluok.  |  Käpyjä  45.6 20.6 33.8 — — 

puut. 68 kpl  |  Emikukkia  70.6 17.6 5.9  4.4 1.5  

IV pituusluok.  |  Käpyjä  85.3 7.3 7.4 
— — 

puut.  68 kpl  |  Emikukkia  89.7  8,8 1.5  — — 
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k  emmin. tutkittu  97 'kuusta ja 35  mäntyä,  joista kaikki  ovat tyikyn  

murtamia. Edellisten latvoista  'on. murtunut: alle  */
4
 rungon pituu  

desta  55."  %  ;ssa.  1 j
4
—

1 
2
 32.0 % :asa  ja vähintään 1/

2
 12.3 %  :ssa  sekä  

jälkimmäisen:  alle 1/
4
 45.7. 1/

4
-—

1 /
2
 34.3 ja vä.hintääni 1 1

2
 20.0 % :ssa.  Kun 

kaikissa,  männyissä  oksat  eivät  ulotu rungon  tyveen  asti,  on mänty  

jen latvukseni  pituudesta  murtunut suhteellisesti suurempi  osa kuin  

kuusista. Siitä huolimatta on edellisten latvus paljon  elinivoimaisemipi  

kuin jälkimmäisten.  Kuusista  onkin sellaisia.,  joissa.  Lehvistö  on  rehevä 

ainoastaan 11.3 %. sellaisia,  'joissa  se  on  keskinkertaisen  hyvä  43.2  % 

ja kitulatvaisia  45.ö %.  jota  vastoin mäntyjen  vastaavat luvut ovat: 

22.8. 54.3 ja 22.9. Kuten seuraavat luvut  'osoittavat,  eroavat nämä 

puulajit  toisistaan vieläkin enemmän käipyrikkauteemsa  nähden. 

Sama suhde on männiyn .ja kuusen välillä myöskin  luniitu'ho  

alueiden alpinisiilla  metsä- ja puurajoilla.  Tässä yhteydessä  maini  

taan  tulokset  vain seuraavista havainnoista:  

Jaskamovaaran laella (Pudasjärvellä) on n. 3SO m korkeudella ole  

vassa kuusimetsässä niinhyvin vanhoja käpyjä kuin emikukkia. 

Kumpuvujenselän  laella (Taivalkoskella)  on n. 400  m korkeudella kuu  
sissa  nimeksi vanhoja käipyjä  'lälhes joka toisessa {Muussa.  

Lavavaaran laella (Posiossa).  n. 410 m korkeudella, on kuusi-ija  koivu  
metsässä olevassa  ainoassa  hyvin risaisessa  männyssä vamhoja ja l-tvuotisia 

käpyjä.  
Karku  vaaran laella (Posiossa),  n. 380 im  mp.., on metsässä',  jossa 80% 

kuusen  ja 100% männyn latvoista on poikki,  sekä männyissä että kuusissa  

käpyjä  ja viimemainituissa myöskin  emikukkia.  

Iso-tßiisitunturin laella, n. 450  m mp. (Posiossa),,  on joku kituva kuusi  

ja  pari  kituvan,puoleista mäntyä, muuten  on laki aukeaa. Lumen repimässä 
pienessä männyssä on 1,3 kpl  1-ivuotista käpyä (kuva 31) ja eräässä  taipu  

neessa kuusessa  2 emikukkaa (,hedekukkia ei). Kuusimetsärajalla, tun  
turin fcaakkoisrinteellä on n. 405  m korkeudella männyssä runsaasti 1-vuo  

tisia ja  vanhempia käpyjä],  kuusessa tuskin ollenkaan. 
Na  at  ikka  vaaran laella Kuusamossa on n. 405 m korkeudella mp.  

CET:llä kuusen,sekainen harvahko mäntymetsä,  jossa kaikki  (korkeintaan 
4 m korkeat)  puut ovat 'lumen pahasti turmelemia. Kuuset ovat erittäin 
kituvia, monirankaisia ja pensasmaisia, latvaosa useimmiten melkein kuiva.  

Niissä ei ole tavattu vanhoja käipyjä,  eikä  emikukkia. Männyt ovat  myöskin  

haaroittuneita, mutta paljon elinvoimaisempia kuin kuuse.t; vanhoja ja 

Puista on % sellaisia,  joissa käpyjä  ja emikukkia 
ei on on keskin- on run- 

ole  vähän  kertaisesti saasti  

Kuuset.  97 kipl  
(Yanlioja  'käpyjä  

|  Emikukkia.  

47.4 

82.5 

43.3 8.3 1.0 

14.4 3.1 —  

Männyt.  35 kpl  
)  Vanhoja  käpyjä)  11.4 20. o 48.6 20.0 

|  1-vuot. 2.9 2'2.9 31.4 42.8 
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1-vuotisia käpyjä on 'huonoimmisaakin runsaasti. Samaten on reheviä (n.  

15-vuotisia) männyntaimia aarin alalla keskimäärin 8  'krpl.  Kuusentaimia ei 
sitävastoin ole ollenkaan. Vaaran pohjoisrinteellä tavataan kuusissa  en  
simmäiset vanikat kävyt  n. 8 m .kankeissa lumen murtamissa mutta kuiten  

kin  suhteellisen, rehevissä kuusissa  n. 380 m korkeudella mp.  ja ensimmäiset 

emikukat n. 360 m mp.  

Kuusamon pitäjässä olevan Kouvervaaran länsirinteellä on Lumen 
murtamissa kuusissa  jonkunverran vanhoja käpyjä ja emikukkia (v.  1919) 
n. 405 m korkeudella sekä männyissä käpyjä  ja emikukkia runsaasti. Vaa  

ran laella, n. 425 m korkeudella, olevissa lumen 'murtamissa suhteellisesti 

isoissa ija rehevissä kuusissa  on nimeksi  sekä  hede- että emikukkia,  samaten 
kuin joitakin vanhoja käpyjäkin.  

Kouvervaaran itäpuolella olevan Pyhätunturin itärinteellä ei metsä  

rajalla ole lumen turmelemissa kuusissa  käpyjä,  eikä emikukkia (yhdessä 

7 m pitkässä kuitenkin n. 4(20 m korkeudella nimeksi),  jotavaetoin niin 
huonoa mäntyä ei ole. ettei siinä olisi käpyjä,  ainakin 1-vuotisia. Siten on 
niitä sellaisissakin n. 15 em pitkissä  sivuoksissa,  jotka ovat jääneet n.  o 

cm vahvuisen oksan taikka  uuden  latvan kärkeen, vieläpä yli  metrin pää  

hän muista oksista. Myöskin l.o—1-3 m korkuisissa mäntypensaissa on 

käpyjä hyvin runsaasti m.m. maanpintaa pitkin  kulkevissa  oksissa. Esim. 

eräässä 1.2 m korkeana,  maan rajasta 1.4X1.9 m 2 laajassa mäntypensaassa 

oli 1-vuotisia käpyjä 135 kpl. Erittäinkin eteläpuolella olevien alimpien 
oksien kävyt  olivat hyvin kehittyneitä;  niiden keskipituus  (19SB/el9) oli 

2.0 cm. jotavastoin ylimpien oksien kävyt  olivat vain keskimäärin, 1.0 cm 

pitkiä. Samassa, puussa  oli täysin kehittyneitä, keskimäärin  2.8 am pitkiä 

ja  auvenneina 3.0  cm  leveitä 5-  ja 10-vuotisia käpyjä.  Aivan  tunturin laella, 

n. 445 m  korkeudella, on vielä voimakkaita, n. ja 20—50  cm 

korkeita männyntaimia siellä täällä. Kuusentaimia ei sitävastoin ole. (Met-,  

sätyyppi laella on ET. alempana EMT).  

Rukatunturin: kaakkoisrinteellä (Kuusamossa) on havupuumetsikköjen 

ylin raja n. 400 m korkeudella, ja  on siellä männyssä vanhoja ja 1-ivuotisia 

käpyjä runsaanlaisesti. kuusessa Sitävastoin,  ainoastaan vanhoja käpyjä  
nimeksi. — X. 2 m korkeissa männyissä on vielä jotakuinkin runsaasti  

käpyjä  n. 440  m  korkeudella. Ylimmät kukkivat kuuset ovat  tavatut  n. 390  m  

korkeudelta.  

Valtavaaran koillispäässä (Kuusamossa) on n. 400 m mp. olevassa  

männynsekaisessa kuusimetsässä mänty runsaasti lumen runtelemaa. Siitä 

huolimatta on siinä käpyjä runsaasti, mutta kuusissa  on niitä aivan ani  

harvoin. 

Xuu.patunturin länsirinteellä (Kuusamossa), n. 360 m mp., on n. 13  m 

korkeiden kuusten latvoista vikautunut n. 80 % ja  hyvin harvakseen, tavat  

tavien. mäntyjen latvuksista kaikki.  Kuusissa  on käpyjä vähän, männyissä 

suhteellisesti paljon enemmän; esim. kuvassa  32 olevassa kituvalehvistSi  

sessä männyssä on jokaisen, elävän oksan  käressä  2—3 suhteellisien, voima  

kasta käpyä. Koko  käpyluku nousee siinä n. 300 kpl.—  Tunturin etelä  

rinteellä on ylimmissä, n. 5 m korkeissa  kuusissa  aniharva surkastunut 

käpy n. 420 m korkeudella mp.  

N.uorueen luoteisrinteellä on tykyn murtamassa kuusimetsässä kuu  

sella joitakin kukkia  ja aniharvoja kehittyneempiä käpyjä n. 400  m korkeu  
della mp.. samoin myöskin  vielä n. 440  korkeudella. 
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14  363-21  

Mitä koivuun tudw. 011 luonnollista, että senkin siementuotanto 

pienenee  tyikyn  aikaansaaman latvusten karsiutumisen  ja murtumisen 

takia. Se on kuiteinkin suhteellisesti  vähän arka tässä suhteessa;  puo  

littain  murtuneissa latvoissa ja repeytyneissä  oksissa  on hede- ja emi  

kakkia.  sekä siemeniä, usein verrattain paljon,  eikä siementuotanto 

lakkaa näiden tuhojen  takia vielä koivun  tunturirajoillakaan.  
Vaikkakin käpy-  ja 'siementuotanto ovat hyvin läheisiä* toisil  

leen. ovat tehdyt tutkimukset  kuitenkin osoittaneet, ettei edellisen 

runsaus  läheskään aina määrää  jälkimmäiseni  runsautta ja hyvyyttä.  
Tämä on otettava varteen myöskin  arvosteltaessa puiden  siementuo  

tantoa lumituhoaiueiden ylimmissä  osissa.  Ainakin' ne tulokset,  jotka 

koskevat  Kuusamon ja Posion korkeimpien  tuntureiden metsäraja  

männyn ja -kuusen siementen itäväisyyttä  *) osoittavat,  että mänty  on.  

tässäkin suhteessa edullisemmassa, asemassa  kuin, kuusi. Siten itivät 

vuoden 1919 männyn,kävyistä  saadut siemenet ainakin yli  70 % (usein  
n. 80 %) siinäkin tapauksessa,  että kävyt  olivat  kootut lakimaiden 

viimeisistä  puista, jota  vastoin vastaavista  kuusista  saadut siemenet 

eivät  itäneet juuri ollenkaan. Osittain voi  tulos luonnollisesti  riippua  

<ri puulajeille  mainittuna vuotena sattuneista erilaisista  käpy-,  (ja  

siemen-)  vuosista-, mutta jotakuinkin  varmana voidaan kuitenkin pi  

tää. että kuusen  suvullinen uudistumiskyky  kysymyksessä/olevissa  

vaara-  ja tunturiseuduissa, on jo käpyjen  vähäsiemenisyyden  ja sie  

menen huonouden takia paljon  heikompaa  kuin männyn. Tätä käsi  

tystä  tukee myöskin  'männyntaimien  suhteellisesti  runsas  ja yleinen  

esiintyminen  lumituhoaiueiden metsien tunturi  rajoilla  ja niiden ylä  

puolella. Tämä käy  esiin myöskin  muutamista edellämainituista ha  

vainnoista. Erittäin kuvaavaa, tässii suhteessa on.  että elinvoimaisia 

männyntaimia  tavataan, kaukana, tunturipaljakalla  myöskin Mänty  

tunturin  ja Nuorusen tunturija.ksoissa  siitä  huolimatta, että tämä puu  

laji on niissä verrattain 'harvinainen fs. ,9).  

(Kuusen  suhteellisesti suurempaan heikkouteen tässä suhteessa viit  

taa myöskin  sen käpyjen  suhteellinen pienuus  vaarojen ja tunturien 

yläosissa  (1920,  2). Metsärajalla  tekee niiden keskipituus  n. 4.5  cm.  

ja viimeisissä  ldävyllisissä  kuusissa  ovat ne keskimäärin tuskin 4 cm 

pitkiä. Männynkäpyjen  vastaavat pituudet  sitävastoin vaihtelevat 

3.5 cm  vaiheilla, eivätkä  ne ale 100'—150 m alempanakaan  paljoa  sen 

suuremmat. 

'Koivu on tehtyjen,  idätyskokeiden  mukaan tunturipuiden  siemen  

ten  itäväisyyteen  nähden melkein männyn veroinen;  sen  siemen ei  

sanottavasti huonone alhaalta ylempiin  vyöhykkeihin  siirryttäessä.  

1
) Julaietaan eri tutkimuksena Metsätieteellisen Koelaitoksen Jul  

kaisuissa.  
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Tärkeimmät niistä tuloksista,  jotka koskevat lumituhoalueiden 

käpy-  ja siementuotantoa, ovat  edellisen perusteella  seuraavat:  

(Lumen aiheuttamien m  e  kan is  te 11 tuhojen  sekä 

niistä välillisesti  ja «v  äli  11 öm asti j  oih  tuv a  n 

puiden  kasvu  n,  .h  eikkieq  e  m  i  s  e  n tak i  a  o n kaik  k  i e  n 

puulajien,  käpy- ja siementuotanto  lumituho  

alueiden sisässä  pienempi  kuin  v  a s t  a a  v  i s  s  a o  1 o is  

s  a niiden ulkop  u o  1  e  H a,-  ja. sitä heikompia  kuta 

yleisempiä  ja. tuhoisampia  lumiy a  h ingot ova  t. 

Täs t  ä syiy  s  t  ä on  kä.ip y  j ä ja siemeniä myöskin  

lumituhoa! uei d e  n yläosien  puissa  suhteellisesti  
väh e m mä! n kuin alempana,  mutta kuitenkin niin, 

että kuusi on. tässä suhteessa epäedullisemmassa  

3sem a  s  s  a  kuin mänty ja-  koivu. Viimemainittu 

seikka,  johtuu'  pääasiassa  siitä,  että kuuseen muo  
dostuvat k  ä vyt melkein yksin  o m a  a latvu  k  s  e n  

yläos  a.  a  n.  joka tykky  murtojen kautta on tullut  

turmelluksi taikka kokonaan hävitetyksi  sekä 

osittain siitä, että kuusen lumituho alueissa 

alku  a an ki  n heikko käpyjen  ja erittä  inlkin  

kunn o 11 ist  e  n siementen tuo ft  antokyky  1  o  ppuu 

y  Leen s  ä j o sen a; Ip>  i  11  ise I  1 la me ts  ä rajalla.  ;j otav a  s  

to i n vielä, viimeisetkin  sporadiset  koivut  ja. var  

sinkin männyt  kykenevät  tuottamaan suhteelli  

sen runsaasti kunnollista siementä. Tällä ta  

valla jää kuusen varsinainen luontainen suvul  

linen uudistamisra j a usein 2 o—-3 0 m alemmaksi 

k  u i  n koivun  ja m ä nn y  n.  

Lahoviat  ja sienitaudit.  

Lumituhojen  aiheuttamista välillisistä  vahingoista  ovat niistä 

johtuneet  'lahoviat ja sienitaudit  tärkeimpiä.  Suurin osa niistä  saa 

alkunsa  tyikyn  painon aikaansaamien mekanisten vahinkojen  (s.  76)  

jälkeen,  jolloin puiden  runkoon  ja oksiin  syntyy  enemmän  taikka  vä  

hemmän selvästi  huomattavia haavoja. Useat lahot ja sienitaudit esiin  

tyvätkin  pääasiassa,  näissä osissa-  puuta. Näiden lisäksi  ilmestyy  pui  

hin lumen- ja osittain  tykynpainonkin  takia  juuri- ja tyvilahoja,  jotka 

pitemmälle  kehittyneinä  voivat turmella suhteellisesti  suuren  osan  

runkoakin. Alkunsa saavat nämä niistä haavoista,  joita  puihin  syn  

tyy.  varsinkin  niiden pienempinä  ollessa, tyikyn  ja lumen taivuttaessa 
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niitä sivuille  (kuvat  22i—26).  jolloin osa  juurista  murtuu taikka kuo  
riutuu ja erittäinkin,  puun tyvipuoleen  syntyy  repeämiä,  murtumia ja 

pieniä halkeamia. Kuusissa johtuu juurien  lahovikaisuus suureksi 

osaksi  siitäkin, että lumen maata vasten  painamat  taimet juurtuvat 

uusien myöhäis  juurien  avulla maahan (kuvat 30  ja  33).  jolloin alku  

peräiset  juuret  ja juurenniska, samaten !kuin vanha runkokin,  saavat  

lahovian. Erittäinkin  näissä valtajuuriksi  muodostuneissa 'alkuperäi  

sissä.  rungoissa  pesiytyvät  -useat  tuhoisat  maannousemasienet (vert.  

1920. 1). Edellämainittu koskee  myöslkin  oksista  syntyneitä  kuusia,  

jotka,  lumituhoalueissa oval suhteellisesti  yleisempiä  kuin niiden üßso  

pudfella (kuva  .34). Taimen tai puun irtautuessa emäpuusta  siten,  

että juurtunut  oksa  lahoaa poikki,  on  sen tyviosassa  jo alusta alkaen 
lahoa. 

Myöskin  lumituhoista aiheutunut yksityisten  ipuiden  ja koko  m,et  

sien'kin kasvun  heikkous  on syynä  näiden metsien yleiseen lahovikai  

suuteen. Sen johdosta  voivat  puut  reagerata ainoastaan heikosti  'kailk-  

Ikia  niihin vahinkiojja,  'vastaan. (Metsien kasvulle  epäedulli  

nen metsätyyppi  sekä  niiden sijaitseminen  verrattain korkealla nveren  

pinmasta  vaikuttavat myöskin  samaan suuntaan. Toisaalta voi kui  
tenkin puiden  hitaampi kasvu  ehkäistä  ja hidastaa muutamien laho  

vikojen  ilmestymistä  ja kehitystä,  sikäli  kuin tiheämpisyihen  ja suh  
teellisesti  enemmän sydiänpuuta  sisältävä ipuu  on vaikeammin lahoavaa 

kuin  leveälsyinen  ja suhteellisesti  vähän sydänpuuta  sisältävä'.  

Lumituhoalueiden  yleisimmät  lahoviat ja sienitaudit.  

'Seuraavassa tehdään rpääpiirteissä  seßkoa niistä sienitaudeista ja 

lahovioista,  jotika lumituhoalueissa ovat yleisimpiä.  Aluksi  käsitel  
lään niistä ne, jotka  esiintyvät  havupuilla. Nämä luetellaan siten,  

että ensinnä  mainitaan puiden  latvaosissa, sitten  rungolla  ja lopufcsi  

tyvessä  ja  juurilla tavattavat taudit. Lopuksi  mainitaan muutamia 

koivun yleisimpiä  lalhotuhoja.  

Latvalaho. 

Tämä laho on  lumituhoalueissa epäilemättä  yleisin  lahomuoto; 

muutamissa kuusi- ja  koivumetsissä  on  se melkeinpä  -yhtä  yleinen  
kuin latva-murtuma. Männyssä  on se  sitävastoin  suhteellisesti paljon  

harvinaisempi. 

(Varsinaisen latva/lahon biologia  on vielä lopullisesti selvittämättä.  

■Sen yhteydessä  on aikaisemmin mainittu  seuTsavat sienet:  'Polyporus  

vaporarius  (Frankhauser.  1912: laiho ..Trockenfäule",'  samanlainen 

kuin mainitun sienen aiheuttama.)  sekä Trametes pint  (Abietis), Fnmi  
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lopsis  pinicola,  Lensites heteromorpha  ja Bjerkandcra  borealis  fLager  

berg, 1919). Trametes piniä  on Lagerberg  tavannut laitvalatoiossa 

joitakin kertoja  aivan varmasti  sekä mainitun Lenzites-lajin  itiöemiä 
kerran latvamurtuman alalaidassa. Lahossa ja sen viereisessäkin,  ter  

veessä puussa on than  aina huomannut sienihyyfejä.  Mainitun, tutki  

jan käsitys  latva lahosta onkin nähtävästi se,  että se voi aiheutua, 
useista  eri sienistä. Hän pitää  niin. mahdottomana voida,  lahonneen 

puun laadusta päättää  mintkä siemen tuho kulloinkin on kysymyk  
sess®. Tämä voi kyllä  koskea lahojen  alkuasteita  (eri  olosuhteissa 

on vanhakin laho jonkunverran  vaihteleva, s. 120).  mutta, että tyypilli  

nen latva latoo, jonka. Logerberghin  kuvaa kaikissa tutkimissaan' ta  

pauksissa  jotakuinkin  samanlaiseksi, johtuisi  (muutamissa tapauksissa  

siksikin,  eri  tavoilla esiintyvistä  ja erilaisia  lahoja muodostavista sie  

nistä kuin Trametes pini,  Fomitopsis  pinicola  ja Bjerhandera  borealis  

ovat. on vähemmän luultavaa. Tätä todistavat myöskin  tämän, tutki  

muksen yhteydessä  tehdyt  havainnot,  jotka  osoittavat,  että näiden' sie  

nien aikaansaamien lahojen  esiintyessä  samassa  puussa varsinaisen 

lativalahon kanssa yhdessä,  voidaan,  ne helposti  eroittaa niinitoyvin  toi  
sistaan kuin  latvalahosta.kin. Edellistä on huomattu murtuneen kuu  

sen latvassa useita kertoja,  ja ainakin parissa  tapauksessa,  jolloin  laho 

on ulottunut aivan puun  pintaan  asti.  on sienestä  tavattu  useita pieniä  
itiöemiäkin aivan katkeaman alapuolella.  Myöskin maannousemalahot 

(Bjerhandera  borealis ja Fomitopsis  annosa)  ovat aivan tyypillisiä  

niissä tapauksissa,,  joissa ne  ulottuvat murtokohtaan asti.  

Edellisestä käy  selville,  että t.ykyn  murtamiin kuusen (ja  män  

nyn) latvoihin voi joskus  muodostua ainakin Trametes pinin  synnyt  

tämä laho. sekä että alhaalta tulevat maannousemat voivat joskus  

kohota murtokohtaan taikka  sen läheisyyteen,  asti.  mutta että näitä la  

hoja ei voida pitää identtisinä  varsinaisen latva latoon kanssa  .  Viime  

mainitun synty  aiheutunee kyllä  pääasiassa  sienitaudeista, mutta mah  
dotonta ei  myöskään  ole. että baktereillakin  on niiden ohella  verrattain 

suuri merkitys. 

Varsinaisen latvalahon lahottama puu on alkuasteellaan sinisen 

taikka,  harmaan vihertävä. Tällaisena, tavataan se m. m.  hiljakkoin  

•vin  usein kiertää  se rengasmaisesti  ympäri  puun, joten  poifckileJkkäuk  
osissa  kiilamaisesti  alaspäin,  usein samoja  vuosilustoja  seuraten. Hy  

vin usein kiertää se rengasmaisesti  ympäri  puun. joten  poikkileikkauk  

sessa  näkyy  uloinna tervettä puuta, tämän sisäpuolella  lahon värjäämä  

rengas ja sisinnä taasen  terve puu. Seuraavalla  kehitysasteella  säilyy  
lahon alkuperäinen  väri ainoastaan .sen  ulkoreunoissa ja käressä;  sen 

keskus  käy  keltaisen ja lopuksi  tumman ruskeaksi  (kuva  35;  saksan  
kielinen nimitys on ..Rotfäule"; m. m. Singer. 19<16; laho muistuttaa 
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tällä asteella ihyvin  paljon  Hartigin,  1882, ~Wundfäuleä").  Ivaiken 

aikaa säilyttää  ipuu.  makroskopisesti  katsoen,  alkuperäinen  raken  

teensa: siihen ei synny  reikiä  ja  syvennyksiä,  eikä sienihyyfejäkään  

tavallisesti näy. Vasta myöhemmin  tulee siihen matalia niinhyvin  

pitkittäisiä  kuin  ydinsäteid  enkin suuntaisia uurteita, joiden  takia laho  

puu voidaan murtaa  pitkähköihin,  vuosiluston levyisiin  paloihin,  jotka 

katkeavat  verrattain helposti. 'Märkänä on laho jotakuinkin  sitkeää. 
Poikkileikkauksessa  näkyy  tällöinkin tavallisesti enemmän tai väh -rn  

män lahonneita koihtia (kuva 36).  

Latvalahon yleisyydestä  ja synnystä lumenmurtojen  jälkeen  on 
useita tietoja myöskin  muista maista. 'Tässä yhteydessä  mainittavat  

ovat Reus  sin (18$4)  Harz-vuoristossa  tekemät havainnot,  joiden  mu  

kaan  ankaran lumituhon jälkeen  murtuneiden nopeakasvuisten  kuus  

ten latvaosaan on  'muodostunut uusi latvus,  jollei katkeaman paksuus  

ole  'yli  10 cm. mutta kaikki  15 cm vahvemmalta kohdalta  murtuneet 

puut ovat kuolleet. Kuusi ei ole  missään tapauksessa  voinut  elää, 

ellei  siinä ole säilynyt  ainakin kolme alinta oksakehää. Havaintoja  
latvalahon ilmestymisestä  puihin  ei  kuitenkaan ole tehty. Singer  

(1916) sitävastoin on tullut siihen tulokseen, että Erzgebirgellä  ovat 

kaikki  lumen murtamat kuuset hakattavat mahdollisimman pian, nii  

hin ilmestyväin  lahovian takia. Edullisissakaan  tapauksissa,  s.  o.  haa  

van umipeen kasvaessa  ja ..pajonettilatvan"  muodostuessa, ei  puu jää 

ilman lahovikoja.  Niiden ilmestyminen  riippuu  kuitenkin useista  sei  

koista,  kuten puun kasvunopeudesta  ja iästä (nuori puu  pelastuu  pa  

remmin kuin vanha),  katkeaman asemasta latvuksessa  (ylempänä  si  

jaitseva  ja  ohkaisempi  säilyy  paremmin)  'sekä erittäinkin  murtokoh  

dan pinnan  laadusta (epätasainen  ja sellainen, jossa  on syvennyksiä  

on vaarallisin). 16 a 17 vuodessa oli  laho tunkeutunut eräässä n.  

15 cm murtokolhdasta täyttävässä  kuusessa  6.3 m alaspäin. Sweitsissä  

on laho Frankhauseriu (1'912)  ilmoituksen mukaan kulkenut parissa  

vuodessa 1.2—1.8 m. riippuen  m.m. katkeaman ipaksuudesta.  Lager  

berg, jokai,  sen  jälkeen  kun tätä  julkaisua  koskevat  tutkimukset  olivat 
suoritetut, on julaissut useita mielenkiintoisia tiet  ctja kysyi  my  ksessä  -  

olevasta lahosta, on tehnyt seuraavat havainnot,  jotka  koskevat  Xorr  

-1  annin oloja: 

1. (Lumen murtamiin kuusiin ilmestyy melkein aina latvalaho.  

Ta  tik  as  ti tutkitusta 216  kuusesta,  jotka olivat murtuneet  vähintään 3—5 

vuotta  sitten,  .puuttui se ainoastaan viidestä puusta.  

2. Ensimmäisinä vuosina murtojen tapahduttua tunkeutuu laho puu  

hun erittäin nopeasti. (Nopeammin kasva  meissä puissa kulkee se joutui  
sammin kuin hi'daskas'vu isissä, jia  samoin turmeltuu pi>un  runko edelli  

sissä  täydellisemmin kuin jälkimmäisissä. Niissä kuusissa,  joissa vuosi  

lustojen ketskileveys  oli korkeintaan 1 mm, oli laho eräässä  tapauksessa 
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mennyt ipuuihran. ö vuoden aikana vuotta kohti keskimäärin- 16.3 am ja 

nopeakasvuisemmissa 24.9 cm. Eräässä toisessa tapauksessa olivat vastaa  

vat luvut (murrot  olivat sattuneet 4 vuotta  sitten) 111.
2 ja 22.

i  em. Xoipeini  
in in oli lahonnut eräs  nopeakasvuinen kuusi,  jossa laihoni kärki  4  vuoden 

kuluttua ulottui 4..-, m etäisyyteen,  joten laho oli kulkenut vuodessa keski  
määrin 112.5 em. Tässä yhteydessä  on kuitenkin huomioonotettava, että 
lahon alireuna ei ole määrätty makroskopisesti,  vaan runsasta  suurennusta  

käyttäen.  

3. Puut, joissa  murtokohdan läpimitta on n. 10 em  ja sitä enemmän, 
lahoavat joka tapauksessa nopeasti. 

4. Murtumien kylestyiminen  ja pihkavuodet  voivat tuntuvasti hi  
dastaa lahon kellitystä ja muutamissa, tapauksissa ehkäistä sen synnyn  
kokon  aankin.  

5. Vamihemmuuttaafn 'hidastuu lahon kasvunopeus, ja .määrätyissä  olo  
suhteissa  näyttää sen kasvu pysähtyvän kokonaanikin.

— Muutamissa n. 67 

vuotta vanhoissa murtumissa oli laho kulkenut vuotta kofhti keskimäärin 

ainoastaan 2—6.
s om. Näin ihidas on kasvu  erittäinkin silloin,  kun  murto  

kolita kylestyiy  täydellisesti  umpeen  ja entisen latvan tilalle 'muodostuu 

pajonettilatva.  

Edellisten  yhteydessä  ovat mainittavat Kolmodinim (1919)  tutki  

mukset. joiden mukaan lahon tunkeutuminen puuhun riippuu aivan 

ehdottomasti murtokohdan paksuudesta.  Xiissä puissa,  joissa se oli 

keskimäärin  1  tuuma,  oli  lahon siirtymisnopeus  vuotta, kohti  keski  
määrin 2 cm, 2-tuumaisissa murroissa keskimäärin 6 cm, 3-tuumai  

sissa-  16 cm.  4-tuumaisissa 19 cm. 5-tuumaisissa  30 cm sekä 6- ja 7-  
tuumaisissa 86 cm. Lahot olivat  alle 10 vuotta vanhoja.  Sitäpaitsi  

riippuu  lahon 1 yleisyys  hänen mukaansa metsän iästä;  30-vuotisessa  

metsässä ei lahoa tavattu 67 %:ssa  murtuneiden puiden  luvusta ja  

39-vuotisessa  59% :ssa.  

Edellämainittuja  kysymyksiä  voivat puolestaan  selvittää  myös  

kin  seuraavat tämän tutkimuksen yhteydessä  saadut tulokset: 
Iso-iSuuaksen laella Rovaniemellä on  tyfkky  murtanut kaikkien  

isoimpien  puiden  latvat (kuva  13). Ankara t'u'hovuosi on ollut erit  

täinkin n. 48 vuotta sitten,  jolloin  latvat ovat murtuneet usein 10i— 
-20  cm vahvuudelta,  eikä uutta latvaa ole myöhemminkään  entisen 

tilalle useinkaan muodostunut. Latvalahoa on kuusissa suhteellisen 

vähän;  arviolta  n. 30  % :sta  puuttuu  se kokonaan taikka,  on  sitä  vain 

nimeksi. Murtuman alapuoli  on terve varsinkin sellaisissa  puissa,  

joissa aivan sen lähellä on useita voimakkaita eläviä oksia. Pahiten  

ovat lahonneet katketessaan halenneet puut. Esim. eräs rinnankor  

keudelta 29 cm täyttävä  ja  3.5 m korkeudelta n. 43 vuotta sitten  

katkennut kuusi oli  laho tyveen  asti. Jos  murtunut latva on  jäänyt  

puuhun  kiinni,  syntyy murtokohtaan sen  kautta usein syvennys,  ja 

laho jatkuu nopeasti. 

Siiranvaaralla Pudasjärvellä  on  tykky  murtanut talvella. 1912 

lumituhoalueen alarajoilla kuusen latvoja. Murtumain vahvuus va-ih  
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telee s—*9  cm. 9' tutkitussa latvassa on latva  1  aioa ollut aivan vähäin, 

tavallisesti  vain vähäisenä  sinistymällä,  siitä  huolimatta,  että murrot 

ovat 6 vuotta vanhoja. 

Jaskamovaaralla Pudasjärvellä  on työnjohtaja  Ek tehnyt  ty  

kyn  murtamissa kuusimetsissä tutkimuksia eri lahojen  yleisyydestä.  
Ne ovat suoritetut hakkuiden yhteydessä  kolmella, vierekkäisellä  

hakkuupalstalla,  joilla kaikki  leimatut puut  ovat  tarkastetut. Metsä 

on ipaksusammaltyypillä  kasvavaa,  20 ä 25 vuotta sitten hakattua, 

jolloin  kaikki  vähintään 10" 20 jalan korkeudelta täyttävät  puut  
kaadettiin. Tutkittuja puita on ollut 242  kpl,  ja niiden paksuus  

tyvestä  on vaihdellut 30—55 om1. Niäistä oli  sellaisia,  joissa  latva  oli  

murtunut kaikkiaan 66% (näistä n. 6%  sellaisia,  joissa murtokojil-  

taan on syntynyt  .ypajonettilatva"),  ja niissä  tavattiin latvalahoa 

kaikkiaan 94%  :ssa. Laihon riippuvaisuus  murtokahdan vahvuudesta 
sekä lahon ulottuvaisuus puissa käy  esille seuraavasta yhdistelmästä  

joka koskee  vain sellaisia puita,  joihin  ei  uutta latvaa ole syntynyt.  

Kun puut ovat murtuneet usein eri  vuosina.,  ei näiden tutkimus  

ten öhella: ole  voitu tehdä laskelmia  puiden  lahoamisniopeudeäta.  

Jatkonkorven hakkuualalla Paljakkavaaran  itä-laiteella Hyryn  

salmella on tehty samantapaisia  tutkimuksia,  aikaisemmin hakatussa, 

etupäässä  kangas-  ja. lehtakorvessa kasvavassa  koivunsekaisessa  kuusi  

metsässä,  jossa,  nyt  Raadettujen  kuusien tyven  paksuus  an vaihdellut 
12-—BS cm. Useimmat oh  kaiheni  mat  murrot ovat  verrattain piyöhään  
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(talvella  1912) syntyneitä.  Tutkittuja  'puita  on ollut 51 kpl,  ja oli  

niistäkin tykyn  murtamia 67% (joista ..pajonettilatvaisia"  18-%).  

Sijoitettuina  samantapaiseen  taulukkoon kuin edellä,  jakautuvat  puut 
seuraavalla tavalla, jos nytkin otetaan huomioon vain sellaiset  puut. 

joissa latva on vielä- ipoikki:  

Avomurtumissa  ja ,
 ,pa  jonettilaivoissa" olevan latvalahon ulottu  

vaisuutta voidaan verrata  'keskenään,  jos edellisten lisäksi  kahden 
viimeisen havaintopaikan  ~pajonettilatvaiset"  ikuuset ryhmitetään  

vastaavaan taulukkoon. Tässä tapauksessa  voivat  tulla kysymykseen  
vain sellaiset  puut,  joissa latvalaho ei yhdy  muihin,  ylempänä  taikka 

alempana  oleviin laihoihin. Useimmat kysymyk  see  n  tulleista 'lahoista 
eivät  oi  e  täydelleen  puun sisään kasva  neita,  sillä usei n on alkuperäi  

nen murtolhaava ainakin osittain auki,  ja  toisinaan ulottuu alkuperäi  

sen  latvan lahonnut tynkä  nykyisen,  mutkan yläpuolellekin.  (Taulukko  

seuraavalla sivulla.)  

Tällainen latvalaho ei '.kuitenkaan  rajoittaudu  ainoastaan alas  

päin  menevään lahoon,  vaan  kulkee  se  myöskin  ylöspäin.  Niin  on se  

toisinaan edennyt  uudessa latvassa  melkein yhtä kauvas  kuin  vanhas  
sakin puussa: eräässä  kuusessa,  jossa  rungon 'paksuus  alkuperäisen  

murtuman kohdalla oli 18 cm, ulottui laho 2.3 m alas- ja. 2.2 ylös  

päin,  eräässä toisessa 2.4 m alas  'ja 2.0 m ylös.  kolmannessa 3.5 m al&s  

ja 2.0 m  ylös, neljännessä  2.5 m alas  ja 1.0 m ylös  j. n.  e.  

Jaskamiova  aralla Pudasjärvellä  on telhty  tutkimuksia myöskin  
kesällä 19-19. Ne koskivat  edellisen talven  tukinhakkuualoja,  ja koe  

tettiin niiden avulla saada selkoa,  kuinka paljon  kaadetuista puista  on 
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15 303—21 

eri lahojen,  takia täytynyt jättää käyttämättä.  Osa havainnoista on 

tehty  aivain  vaaran  laella,  jossa  puut ovat olleet 10—14 m pitkiä  ja  

jokainen  tukkipuuksi  kaadettu puu  tykyn  murtama, osa  vaaran  keski  

ja  alarinteillä,  joilla puut ovat tuntuvasti -pitempiä,  vaikkaikin  tykyn  

katkomia.  Murtuneen kohdan paksuus  vaihtelee vaaran  rinteillä  ta  
vallisesti 6—lo cm, ylempätnä  on se sitävastoin  melkein aina yli 10 cm.  

Metsätyyppi  on ylempänä HIMT ja alempana  osittain  HMT. mutta 

pääasiassa kuitenkin PHMT ja kangaskorpi.  Edellisessä  osassa  on 

tutkittu  -kaikkiaan 3.20 tykyn  •mnirtaimaa puuta.,  jälkimmäisessä  236. 

Kun pairhaistaikin  puista  on voitu ottaa ainoastaan  yksi  pölkky,  tulevat 

puut  jakautumaan  seuraavalla tavalla eri luokkiin,  joista „ei lat  

votut"  tarkoittavat  sellaisia  puita, joista  latvalahon takia ei ole tar  
vinnut  latvasta päin  lyhentää  18 cm latva vahvuuteen otettavaa pölk  

kyä.  ~latvotut"  sellaisia, joissa  tällainen lyhennys  on ollut välttämä  

tön ja Jhylkypuut"  sellaisia,  jotka, latvalahon takia eivät ole  kelvan  

neet edes 4 m pitkiksi  tukeiksi.  
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Ne tulokset,  joihin  kaikkien  edelläolevien havaintojen  perusteella  

johdutaan, ovat  pääasiassa  seuraavat: 

Lumituhoalueiden yläosien ■vadhoissai  kuusimetsiinsä,  on latva  1 tuhoa 

melkein  jokaisessa,  murtuneessa. puussa, olipa  niihin muodostunut mn  

han tilalle uusi latva taikka ei. Kaikesta päättäen on näissä  metsissä  

kuitenkin suhteellisesti enemmän  (usein n. 5—10%)  terveitä taikka 

jotakuinkin  terveitä kuusia kuin mitä Lagerberijin  saamien tulosten (pe  

rusteella voi edellyttää.  (Nähtävästi johtuu tämä etupäässä puiden  

erittäin  hitaasta kasvusta;  vuosilustojen  leveys  on lumituhoalueiden 

metsissä keskimäärin n. 0.5 mm. 

Parhaiten voivat  tykyn  murtamat puut säilyä  latvalaholta. (toisi  

naan vuosikymmeniäkin),  jos  murtokohta on mahdollisimman tasainen 

ja eheä,  ja aivan sen alle jää useita voimakkaita eläviä oksia.  

Katkeaman paksuus  ei useinkaan sanottavammin vaikuta van  

hempien  murtojen latvalahon yleisyyteen  ja ulottuvaisuuteen alaspäin.  
Tämä johtuu  ainakin osittain  siitä,  että latvuksen yläosan  oksat  ovat 

useasti  suhteellisesti  heikompia  kuin alempana,  joten latvuksen ylä  

osassa  olevain ohuen murtokohdan alapuolen  oksat  eivät  kykene  kehit  

tymään  suhteellisesti  niin voimakkaiksi  kuin  vahvemman murtokoh  
dan alapuolella  olevat. Aivan terveet  murrot kuuluvat kuitenkin etu  

päässä pienimpiin  paksuusluokkiin.  Lumituhoalueiden, yläosissa  ulot  

tuu latvalaho niinhyvin  katkeaman kuin  uuden latvankin  alla keski  

määrin 3-—4 m etäälle, mutta 6:kaan m  alaspäin  kulkeva  laho ei kui  

tenkaan ole harvinainen. Tuhoalueiden alaosissa,  joissa murtumat 

ovat useinkin nuorempia  (mutta  ipuut  vähän nopeammin,  kasvaneita),  ei  

laho ole  /tunkeutunut niin syvälle  kuin ylempänä.  

Uuden latvan muodostuminen kuuseen  ei ainakaan sanottavasti  

ehkäise latvalahon kulkua alaspäin;  useimmiten ulottuu se tällaisissa 

puissa  keskimäärin  yhtä  kauvas kuin ilman uutta latvaa jääneissä  

puissa.  Sitäpaitsi  ilmestyy  laho myöskin  uuteen latvaan,  kulkien  siinä 

toisinaan jotakuinkin yhtä  (kauvas  kuin alapuolella  olevassa vanhas  

sakin puussa.  

Lumituhoalueiden yläosissa  menee stukkipuun-mitta.isista  kuusista  

usein latvalahon takia kokonaan hylyiksi n. 2<5% puiden luvusta,  ja 

tämän lisäksi  jää käyttökelvottomaksi  paljon  puuta  latvomisen takia. 

Tervasroso,  Cronartium peridermii-pini  (Willd.) Liro. 

Tervasrosoa tavataan lumituhoalueiden männyissä  erittäin ylei  

senä. Oksien  karsiutumisen ja latvuksen muunlaisenkin haavoittumi  

sen takia leviääkin se niissä erittäin  hyvin.  Sitä  on  tavattu  n. 50%  :ssa  

mäntyjen luvusta m.m. Kometolla Puolangalla,  Portinvaaralla Tai  

valkoskella ja Xaa tik  k avaaja  11 a Kuusamossa. 
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Riisilaho,  Trametes pini  Fr. 

Tämä laho on lumituhoalueissa erittäin yleinen  niinhvvin män  

nyssä, kuin kuusessa,  jossa sen itröemät esiintyvät  joko  tavallisina 

kannattomina kääpinä  taikka pieninä  rupimaisina  kyhmyinä  puun  

rungolla  (erittäinkin katkenneiden kohtien alapuolella,  s.  108) taikka 

verrattain matalien kääpä-laattojen  muodostamina jonoina  kuusen ok  
rien alareunalla. 

Laho tavataan puissa sekä oksissa  että .kaikissa osissa runkoa: 

latvassa, ja- tyvessä.  Pitemmälle  kehittyneenä  onkin se  

turmellut koko  rungon  täydelleen;  kuusessa  ei  se  esiinny  edes rengas  

lahona,  vaan lahottaa  se  puun yhtäjaksoisesti  sisältä pintaa kohti.  Toisi  

naan ulottuu siitä  kuitenkin  joku  laide elävänkin  puun pintaan  asti,  

kuten sattuu varsinkin murtuneessa latvassa taikka haavoittuneessa 

tyvipuussa  (kuva  38).  Laho on tyypillistä: aluksi valkoreikäistä (vä  

liköt  voivat  olla  vallan  kovaa  puuta,  kuva  37),  myöhemmin  yhä  enem  

män hoh'kaista ja osittain  kuituista. Lähon sydämpuun ja terveen 

pintapuun  raja-  ei ole aina jyrkkä. 

Tämän lahon yleisyyttä  ja  tuhoisuutta lumituhoalueissa valaise  

vat seuraavat havainnot: 

Jatkonkorvessa  Hyrynsalmella  (vert. s. Ill) on talvella 1910 

toimitetuissa tukki-  ja paperipuuhakkuissa  tavattu riisilaho 51 tutki  

tusta kuusesta 21.t>:ssa. Seuraavana kesänä jatkettiin  tutkimuksia  

samalla hakkuualalla,  ja oli  silloin  tätä laihoa lehtokorvessa ja  'korvessa  

kasvaneissa  kuusissa  niin paljon,  että niiden rungoista  oli  ainakin osa 

jäänyt käyttämättä:  12*6 tuikinmittaisesta  puusta 11  .i %  :ssa  ja- 147 

paperipuunmi tiaisesta 4.7 %  :ssa. Aivan puron varressa-  kasvaneessa  

kuusikossa  olivat vastaavat luvut: 115 isommassa puussa  10.4% ja 

131 pienemmässä  7.0%. Paljakka-vaaran  laella,  jossa  oli  tukkia ha  

kattu  131/
2
 vuotta sitten,  mutta lahokin puu  viety mahdollisimman 

tarkkaan metsästä,  oli  HMT:n  vanhassa kuusimetsässä  riisilahon takia 

jätetty  käyttämättä  387 kaadetusta puusta  7.8%  puiden  luvusta.  

Jaskamovaaran laella (s.  112) oli  riisilaho myöskin  yleisesti,  ja 
tavallisesti aiheutti se puun  joutumisen  käyttökelvottomaksi.  Tutki  

musalalla tavatusta 25:stä sen  vioittamasta  puusta oli tehty  tuikki 
ilman tyveämistä  12% :sta,  tyveämällä 16% :st-a  ja 82% oli  joutu  

nut kokonaan hylyksi.  Vaaran alarinteen 20  puulle,  joissa  tämä laho 

esiintyi,  olivat  vastaavat prosenttiluvut  25,  30  ja 45.  Niissä  tapauk  

sissa,  joissa tyveämistä  oli, toimitettu, vaihteli tyveyksen  pituus  

I—4 m. 

Erittäin kuvaavia  ovat myöskin  edellämainitun "vaaran toiset 
hakkauisalat (s.  111).  joissa  242 kuusessa  tavattiin riisi  laihoa 14.0 % :-ssa,  
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joko  yksinään taikka muiden lakojen  kanssa yhdessä.  Näissä  ulottui 

riisilaho 47.i%:ssa  ipuun  tyvileikkaukseen  ja 35.3 % :ssa  latvakatkea  

maan asti. 17.6%  :ssa  oli laho yksinomaa,  puun keskiosissa.  Tämän 

laihon vioittamista  puista  oli mennyt kokonaan hylyksi  n. 8!2  %; ta  

vallisesti  kulkeekin laho näissä puissa  9—15 m pituudella. Myöskin  

jokaista,  niistä tukeista, jotka ovat otetut riisilahon vioittamista  puista  

on täytynyt  jonkunverran  lyhentää. 

Edellisen mukaan vaihtelee siis  riisilahon vioittamien kuusten 

luku tavallisesti  10—,20% lumituhoalueiden isompien kuusien, lu  

vusta sekä  niistä arvokkaammiksi  puutavaralajeiksi  kelpaamattomien  

puiden  luku n. 80% vaiheilla.  

Pintalaho,  Fomitopsis  pinicola  (Swartz)  Karst.  

Lumituhoalueissa on  tämälkin sieni yleinen,  nähtävästi suhteel  

lisesti  yleisempi  kuin  niiden ulkopuolella.  Etupäässä  tavataankin  sitä 
tuhoalueissa tykyn  murtamissa ja. muuten vikuuttamissä kuolleissa  

taikka aivan kituvissa  puissa,  joko yksinään taikka—kuten tavalli  

sempaa on muiden laihojen  kanssa  yhdessä. Terveissä  ja  elinvoi  

maisissa  puissa  sitä tuskin voi löytää. Tästä syystä  lieneekin sillä 
suhteellisesti  pieni  fysiologinen  merkitys;  teknillisessä  suhteessa ei se  
sitävastoin ole ilman merkitystä,  sillä  sen takia tulee suuri  määrä 

kuolleista puista  polttopuiksikin  kelpaamattomaksi.  Parhaiten kehit  

tyvät  sen itiöemät maa  li  e'oissa.,  tykyn  murtamissa ja miaiaihain pudon  

neissa latvaosissa  sekä  erittäinkin  pystyssä  olevissa  kuusenpökkelöissä  

(siitä  myös nimi pökkeliölaho).  

Tämä laho on lumituhoalueiden ainoita  pintalahoja. Sen lahot  

tama puu  tunnetaan heliposti  keltaisesta taikka ruskeankeltaisesta vä  

ristään sekä  siitä,  että sienihuiavasfto  muodostaa vuosilustojani  pinuialla  

poikittain  kulkevia aaltomaisia,  melkein yhdensuuntaisia  uurteita, joi  

den takia puu helposti  murenee sekä  pitkittäin  että poikittain. Synty  

neet kappaleet  ovat etupäässä  kuutiomaisia,  sivut 3—4 mm pitkiä  

(kuva  39).  Huovastoa ei  lahossa huomata juuri muualla kuin maini  

tuissa uurteissa. 

Jäytä. 

Jäydäksi  nimitetään Pohjois-Suomessa  useitakin eri lahomuodos  

tuksia_  niiden alkuasteella ollessa,  jolloin  puuaine  on vielä kovaa ja 

runsaan vesipitoisuutensa,  takia talvella jäätyneenä  vaikeaa hakata 

taikka,  sahata. Tällaisia ovat  toisinaan maannousemien (myöskin  koi  

vussa),  riisilahon ja  latvalahonkin alkuasteet.  Tyypillisin  ja  koko  

•puun  elinajan  säilyvä  jäytä  on  kuitenkin  runkoon ilmestyneiden  pie  

nempien  vikautumien ympärille  muodostunutta haavapuuta;.  joka  jos  
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kus  on voinut käydä  ruskahtavaksi  (harmaaksi)  taikka,  myöskin  sinis  

tyä. Haavan umpeenkasvamisen  kautta on varsinainen lahomuodostus 

estynyt,  eikä. tällainen jäytä alenna puun  teknillistä  arvoa ainakaan 

sanottavasti  (kuva 40).  

Puiden tyveen  ja runkoon syntyvien  haavojen yleisyyden  takia 

tavataan jäytää  1  umituhoalueiden metsissä  (erittäinkin  kuusessa)  suh  

teellisen paljon. Kanto le  ikka  u  kses  s  aki  n on sitä muutamissa tukeiksi  

kaadetuissa metsissä tavattu n. s%:ssa  kaadettujen  puiden  luvusta. 

Ylempänä  oleva jäytä  jää varsinkin  sahatukkeja  valmistettaessa  usein 

kokonaan huomaamatta. 

Hiililaho (kuiva  maannousema),  Bjerkandera  borealis  (Fa.)  Karst. 

Suomessa on tätä sientä tälhän asti  verrattain harvinaisena. 

Thesleff  (18i9'3)  mainitsee  tavanneensa sitä  saprotfytinä  kuusessa ylei  

sesti  itäosassa maata ja maan länsiosassa  harvemmin loisena vielä elä  

vissä  kuusissa. Sitäpaitsi  on hän (huomannut sen myöskin  lepällä.  

Sen yleisyydestä  mainitsee Liro (1917):  ..meillä tämä sieni  on huo  

mattu paikotellen  Etelä-iSuomessa". Myöskään  Ruotsissa  ei sen  esiin  

tymisestä  näytä  olevan tarkempia  tietoja;  useimmiten  puuttuu se  ylei  

simpien puutöisien  luetteloista  kokonaankin.  Päättäen Sylvewin (1916)  

lausunnosta on se kuitenkin  tuottanut useassa  osassa  Ruotsia suuria  

■tuhoja  kuusimetsissä.  

Nyt  tehdyt  tutkimukset ovat  osoittaneet, että kysymyksessäoleva  
sieni  on yksi  lumituhoalueiden yleisimmistä  loisista, ja  myöskin ete  

lämpänä (m.m.  Evolla-  ja Padasjoella)  ja  pohjoisempana  (Inarissakin)  

on sitä kaiken todennäköisyyden  mukaan sekä kuusessa että män  

nyssä. Kun sen 1 -kesäiset,  tavallisesti  elokuussa syntyvät  itiöemät 

ovat varsinkin muutamina kesinä erittäin harvinaisia,  voi  helposti  olet  

taa, että sienen aiheuttama laho on tähän asti  katsottu  usein muiden 

sienien,  etupäässä  n. k. Polyporus  vaporariuksen (joskus  myöskin  

Fomitopsis  annosan) aikaansaamaksi. Laajempaa  lahotilastoa kerät  

täessä voi tietysti  toiselta puolen  heliposti  sattua,  että  toisen sienen 
aiheuttama laiho tulee luetuksi  kysymyksessäolevan  sienen osalle. 

Se sieni,  jonka  kanssa Bjerkandera  borealis  voi tulla tällä tavalla sekoi  

tetuksi on juuri  mainittu Polyporus  vaporarius.  Kun viimemainitun 

sienen olemassaoloakaan ei toistaiseksi  voitane pitää, täysin varmana 

(esim.  Liro ei ole katsonut voivansa mainita sitä tuhosieniä koskevassa  

käsikirjassaan,  eikä sitä  lumituhoalueissakaan ole voitu todeta olevan),  

mutta edellisen esiintyminen  ja sen  aiheuttaman lahon laatu ovat tul  

leet useiden kymmenien  (36)  itiöemälöytöjen  avulla varmasti tode  

tuiksi.  voinee kuitenkaan tuskin epäillä,  että hiililahon esiintymisrun  

sauteen nähden olisi  johduttu  tekemään suuremipia  virheellisyyksiä.  
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Hiililahon itiöemiä on ('kesällä 1919) tavattu niinhyvin elävien 
kuusien  juurilla  kuin kaadettujen  puiden  kannoissa ja maannouseman 

takia,  metsään jätetyissä tyveyksissä.  Elävissä  puissa  ovat  to  useim  

min juuren alalaidalla,  tavallisesti pienemmässä  maaonkalossa,  sam  
malien ja varpujen  alla (kuva  41).  Myöskin  tavataan itiöemiä sel  

laisten  kuusten juurakoissa,  joiden  juuret ovat sienen takia niin lahoja, 

että puu  kaatuu maahan,  vetäen osan juurista  mukanaan (kuva  42).  

Toisinaan on itiöemiä erittäin runsaasti; niin tavattiin Pärjänjokivar  

ressa  Taivalkoskella eräässä rinnankorkeudelta n. 50 cm vahvassa ja 

n.  20 m korkeassa,  kuivalatvaisessa  kuusessa,  jonka  kaikki  juuret  ja 

runko n. 4 m korkeuteen asti  olivat  tämän sienen lahottamia,  211 itiö  

emää,  joista  juurilla oli 198 ja muut puun tyvessä,  korkeintaan 60 cm 

korkeudella  maasta. Tässä tapauksessa  kasvoivat  juurilla  olevat itiö  

emät  suurimmaksi  osaksi  juurien  ylälaidassa,  ja osa  niistä  oli vielä yli  

3 m •etäisyydellä  puun  tyvestä.  

Täysin  kehittyneet  itiöemät ovat päältä  hyvin  vaalean ruskean  

keltaisia  (nuorina  melkein valkeita),  alta  valkeita,  jokseenkin  sään  

nöllisen pyöreämäisiä,  kupeeseen  kiinnitetyllä  kapealla,  usein pari  

senttimetriä  pitkällä kannalla varustettuja,  päältä  säteettäiisesti  vähän 

uurteisia, reuna  litteä, hiukan pykäläinen.  Niiden kudos on syistä ja 
sitkeätä (tästä  johtunee  nimitys  ~trädticka";  Sylven, 1916). Suu  
rimmat itiöemät ovat 9^—ll cm 'leveitä ja säteen suunnassa 6—7 cm. 

»Sienen aiheuttama laho on ~maannousemalaho",  joka kohoaa juu  
rista  puun  tyveen  ja runkoon. Alkuasteella on se  tavallisesti hyvin  

vaalea („Weissfäule".  Ilartig, 1882; ..vitröta", Lundström, 1897). 

Lahoavassa puussa kulkee  vuosilustojen  ja ydinsäteiden  suuntaisia 

valkoisia huovastoja,  joiden  takia se lohkeaa helposti  kuutiomaisiin  

kappaleisiin  (kuva  43)  ja murtuu siten,  että murtopinta  on  porras  
maista (kuva  44).  Laho jatkuu  puussa  säännöllisesti  ilman lahoamat  

tomia vällikohtia.  ja terveeseen puuhun  rajoittuu  se  jyrkästi,  sen  ulko  

rajan  seuratessa useimmiten jotakuinkin  vuosilustojen  suuntaa (kuva  

45). Toisinaan on tämä reuna kuitenkin epätasaisempi  (kuva  88).  
Puun tyvessä  esiintyy  se  joiko  'keskustassa  (kuva  38)  taikka laiteella 

(kuvat  45  ja 48),  riippuen  siitä, miltä kohdalta laho on tyveen nous  

sut. Aina on se kuitenkin sydänlahoa:  niinhyvin  juurissa  kuin  run  

gossakin  säilyy  pintaosa  viimeiseksi  terveenä. Lahon alkuperäinen  
vaalea väri häviää  vähitellen,  se muuttuu keltaisen ruskeaksi,  tumman 

ruskeaksi  ja loipuksi  usein melkein  mustaksi.  Laho on keveätä  ja kui  

vaa (kuiva  maannousema)  sekä 'kuivatessaan pitkittäin ja poikittain  

halkeilevaa, joten se puun  sisässäkin  vanhempana  on tummina sär  
mikkäinä keveinä  kappaleina  (..hiililaiho"; esim.  kuva 45). Lopuksi  
laho murenee pieniksi  paloiksi ja hienoksi jauheeksi,  joka tavallisesti  
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on  kuivaa ja pölisevää  („pölisevä  maannousema").  Tällöin on puun 

tyvi vallan ontto; ainoastaan oksat pistävät laiteilta piikkeinä,  komon 

sisään.  

Seuraavat havainnot antavat 'käsityksen  tämän sienen aiheutta  

man lahon yleisyydestä  ja  tuhoisuudesta lumituhoalueissa: 

Jatkonkorvessa Hyrynsalmella  oli  aikaisemmin mainitussa puron  

varressa  (s.  115) tätä  laihoa tukkipuiksi  kaadettujen  kuusien  tyvileik  
kauksessa  11.9%  :ssa  ja tpienempien  kuusien 2.0  %:ssa  sekä lehtokor  

vessa  ja korvessa  17.4 ja 6.8  %  :ssa. Paljakan  laen tu  kd  nha kku  u  ai  alla  

on vastaava luku ollut 2.8%. 

Jaskamovaaran laella sijaitsevassa  tukin hakkuu kohdassa (s.  112) 

on lahoa tavattu HM]T :llä  4.2 % :ssa  puista ja vaaran laiteella Ikangas  

korvessa  ja PHMT:IIä ainoastaan 2.i%:ssa. Edellisistä  saatuja  tuk  

kia  oli  täytynyt  tyvetä 86.7 %  :sisa.  tapauksista  ja. jälkimmäisistä  saa  

tuja  kaikkia.  Tyveyksen  pituus  vaihteli  I—3 m. 

Eräässä Pyhitys  vaaran länsipuolella  olevassa HMT :n metsässä,  

joka sijaitsee lumituhoalu-een alarajalla, on 82 tutkitussa  kuusessa  

lahoa- sitävastoin tavattu 34.i%:ssa  tuk.k  i  puu  n m itta isistä puista.  
Näistä on täytynyt  kaikkia  tyvetä,  ja hylyksi  on  mennyt  10.7%. 

Tämän lähettyvillä,  olevassa  muurainkorvessa,  jossa  oli  hakattu paperi  

puita,  oli  tämän lahon vioittamia kuusia,  (tutkittu  241 puuta)  kaik  

kiaan 9.1%.  Eri suuruusluokkien puissa vaihteli tämä luku kuiten  

kin  verrattain 'paljon:  sellaisissa,  joiden  tyven  paksuus  oli  alle 20 cm,  
oli se 5.2%. 20—25 cm mittaisissa  13.0 % j a sitä suuremmissa 

13.7%. 

Kun lumituhoalueissa on mäntyä  vähän, ei tämän sienen esiinty  
misestä tässä puulajissa  ole voitu näistä seuduista koöta suurempaa 

tilastoa. Inarin pitäjässä  Paatsjoen  varrella  on sitä  (taikka  Polyporus  

vapor ariusta?)  tavattu melkein puhtaassa  vähän yli  200-vuotisessa 

mäntymetsässä  tukkipuiksi  kaadetuissa männyissä  seuraavat määrät:  

tasangolla  ja  loivasti  etelään viettävällä  rinteellä (MCIT  :lilä)  147 tutki  

tussa puussa 23.8  % :ssa  ja "kivikkoisella,  pohjoisrinteellä  (ECIT-.llä) 
163 puussa ainoastaan B.o%:ssa.  Edellisistä  oli tukkia  tehtäessä ty  

ve'tty  63.0% (muut  olivat  tyveämättä)  ja jälkimmäisistä 46.9%.  joi  
den lisäksi  niistä oli joutunut  kokonaan hylyksi  30%. Tyveyksen  

pituus  oli useimmin I—2 m. 

Edellisestä  käy  selville,  että hiililahoa tavataan lumituhoalueiden 
kuusimetsissä'vaihtelevat  määrät eli n. 3—05 % ipuiden  luvusta. Sen 

yleisyys  ei  ehdottomasti riipu  lumituhojen  yleisyydestä.  Nähtäväsi'  
vaikuttavat  tässä suhteessa enemmän metsätyyppi  ja  puiden  koko;  kan  

gasmailla  esiintyy  sitä  (aina'kin  kuusessa)  melkein aina  suhteellisesti  

enemmäin kuin  soistuvilla  ja  soistuneilla  mailla (samaten etelärinteellä,  

männyssä,  enemmän  kuin  pohjoisrinteellä)  sekä  isommissa- (ja  vanhem  
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missä) ipuissa  enemmän kuin pienemmissä.  Laho nousee niinhyvin  

männyssä kuin kuusessakin  'tavallisesti  I—3 m ylös,  muutamissa ta  

pauksissa  'kuitenkin paljon  korkeammallekin,  niin että isotkin  puut  

voivat  sen takia olla tukkipuiksi  kelpaamattomia.  

Syinen  (tuore)  maannousema, Fomitopsis  annosa (Fr.)  Karst.  

Tämän sienen aiheuttamat lahot ovat erittäin yleisiä  niinhyvin.  

kuusessa,  kuin,männyssä.  Sen itiöemiä ei sitävastoin helposti  tapaa» 
sillä  ne esiintyvät  maanalaisissa  juurissa.  

Juurista puun  tyveen  nouseva  laho esiintyy  siinä epäsäännöllisinä  

laikkuina,  renkaina ja reikinä,  jotka hyvin  usein ovat  erillisiä,  terveen 

taikka osittain lahonneen puun  toisistaan eroittamia. Terveen ja la  

honneen puun välinen reuna ei olekaan niin jyrkkä  ja säännöllinen 

kuin edellisellä laholla. Lahon ulkoreunaa kiertää  tavallisesti  foaipea,  
ruskahtava tai sinertävä juova,  ja tämän 'sisäpuolella  on  usealla  eri  

lahoamisasteella olevaa puuta (kuvat  46 ja 48).  Lahonneen puun väri  

on alussa keltaisen  ruskea;  märkänä,  ja erittäinkin  myöhemmin,  on se 

tummenpaa.  Se eroitetaan helposti  hiililahosta sen kautta,  että sieni  

hävittää aluksi  kevätpuun  jättämällä syyspuun  ja ydinsäteet  (kuva  47).  

Laho on siten pitkäsyistä  ja  sitkeätä („syinen maannousema",  kuva  

47),  muuttuen myöhemmin jolloin  se varisee alas ja puu 'käy  on  
toksi  (kuva  419) limaisen multamaiiseksi.  Puussa oleva-  laho on  aina 

kosteaa  (~tuore  maannousema")  ja juurissa  oleva usein vähemmän säi  
keistä.  

Syisen  maannouseman  lahossa ei ole tavattu sellaisia  mustia pis  

teitä ja laikkuja,  joita yleensä  on pidetty  tälle laholle  tyypillisinä.  

Neger  (1i91'7)  onkiin osoittanut,  että niitä muodostuu ainoastaan silloin,  

kun lahoa syntyy  sellaisessa  tilassa,  johon  ilman pääsy on hyvin  ra  

joitettu. 

"Syisen  maannouseman esiintymistä  ja yleisyyttä,  osoittavat  seu  

raavat havainnot: 

Aikaisemmin mainitussa (s. 115) Jatkonkorvessa Hyrynsalmella  
oli  sitä puron  varren  isommissa puissa  33.3 %  :ssa  ja pienemmissä  

21.9%:55  a sekä etäämpänä purosta 20.0%:55  a ja  6.7%:55  a puista.  

Paljakkavaaran  laen tukinha'k'kuilla  oli sitä H!M'T:n maalla, ainoastaan 
15.2% :ssa.  

Jaskamovaara.il laen HMT:n kuusimetsässä (s. 112.) ei sitä sitä  

vastoin  ollut kuin  l.i %  :ssa  puista,  mutta alarinteen soistuvalla maalla 

21.4% :ssa  (eli  72 kpl).  Viimemainituista täytyi  tukkia tehtäessä  ty  
vetä 1  m 56.9%  :sta,  2 m 30.6% :.sta, 3 mja sitä  enemmän 9."%  :sta

r 

ja ?.s% joutui kokonaan hylyksi.  
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Pyhitys  vaara  n länsipuolen  HMT:n havaintopaikassa  (s.  119) oli  
tällaista lahoa 25.9%  :ssa  tukeiksi  kaadetuista ipuista,  eikä niistä  ollut  

käyttökelvottomiksi  jäänyt  yhtään,  imutta, kaikkia  oli täytynyt  tyvedÄ.  

Korvessa oli  tämä luku kuitenkin suurempi eli  29.4 %, vaihdellen suu  

remmissa.  ja pienemmissä  puissa  tuskin  ollenkaan (20  cm tyvestä  täyt  

tävissä  oli se 29.4,  20—25 cm täyttävissä  29.7 ja isommissa myös  
kin 29.4 %). 

Paatsjoen  kankailla  Inarissa  (s.  119) oli  tätä ma  an  nousemaa  män  

nyissä: tasangoilla ja etelärinteillä 13.•> %:ssa  sekä   

32.5  %  :ssa.  Edellisistä  .oli  otettu tukki  tyveämättä  85'%  :sta  ja muista  

tyveämällä,  jälkimmäisistä  tyveämättä  64.1  % ;sta, tyveämällä 28.3 

% rsta  ja käyttökelvottomiksi  oli ehtinyt  mennä 7.0  %. 

Tämän lahon tuottaman vahingon  suuruudesta yksityisissä  puissa  

saa käsityksen  myöskin  kuvasta  49. Tyvestä  85 cm paksussa,  vallan 
ontoksi  menneessä kuusessa menee  tämä laho 7.5 m korkeudelle. Sa  

mantapaisia  havaintoja  on tehty  (muissakin  maissa  [Hartig  (1882)  8 m,  

S  auer (1'917)  kuusessa 12—16 m, männyssä 4—5 m]. 

Näistä havainnoista selviää,  ettei  syisenikään  maa  n  nouseman ylei  

syys  riipu niin paljon  lumituhojen  yleisyydestä  kuin metsätyypistä.  
Xi  iissä  metsissä,  joissa haiuainto!ja  on telhity,  on sitä ollut n. 1—35 % :ssa  

puiden luvusta, rinnakkaishavaintoaloilla  kuitenkin  niin, että sitä.  

soistuneilla mailla (ja.  pohjoisrinteillä)  on ollut tuntuvasti  enemmän 

kuin soistumattomilla mailla (ja  etelärinteillä). Vanhoissa kuusi-  ja  

mäntymetsissä  nousee laho tavallisesti  I—31 —3 m  korkealle,  mutta yksi  

tyisissä  tapauksissa  voi se—samaten kuin edellinenkin tehdä ison  

kin  puun  sahatukiksi  kelpaamattomaksi.  

Taulalaho,  Fomes fomentarius (L.) Fr. Fomes  igniarius  (L.) Fr.  

Pakkulalaho,  Fomes  nigricans  Fr. Pökkelölaho,  Piptoporus  
betulinus (Bull.) Karst. 

Kaikki  nämä sienet tavataan lumituhoalueiden koivumetsissä.  Kun 

niistä tehdään tarkemmin .selkoa, suomenkielisissäkin  käsikirjoissa  

(Liro),  ei  ole  ollut  syytä  selostaa,  niiden muodostaman lahon laatua ja 

esiintymistä  tässä, yhteydessä. < 
Yleisin näistä lahoista on ensimmainittu. Kun kysymyksessäole  

vien seutujen  koivumetsissä  ei toistaiseksi  ole  toimitettu juuri nimek  
sikään hakkuita, ei  ole  tarjoutunut  sopivaa  tilaisuutta näiden eri laho  

jen eikä niiden ohella myöskään  n. s.  latvalahon esiintymisen  ja ylei  

syyden  tutkimiseen. Muutamat yksityisissä  koiv i uisis&  tehdyt  tutki  

muikset  ovat  kuitenkin  olleet omiaan tukemaan sitä  käsitystä,  että  lat  
va.lahoa tavataan melkein kaikissa  lumen murtamissa koivuissa.,  jai että 

se jo pari  vuotta murtojen  jälkeen  on useimmiten  levinnyt  verrattain  
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Taulu 14. Eri lahovikojen 

pitkälle  puuhun.  Yksin  taikka muiden lahojen kanssa  yhdessä  onkin 

se hyvin  usein aikaansaamut sen, että varsinaisten tuhoalueiden isot 

koivut ovat latvasta asti lahoja.  

Koivun lahojen  yhteydessä  on mainittava lumituhoalueissakin  

n. s. tyvihalkeama,  joka,  niinkuin erittäinkin  Hintikka (1919)  mai  

nitsee, on nähtävästi  hyvin läheisessä yhteydessä,  erittäinkin  Fomes 

nigricansin kanssa,  jonka itiöemiä on lumi tuhoalueidenkin metsissä  ta  

vattu useasti  juuri  tyvi  halkeaman yhteydessä.  Sen yleisyydestä  mai  

nitaan seuraava  esimerkki:  Paljafkkavaaran  laella Puolangan  pitäjässä  

on HMT:llä 48-vuotinien hieskoivi'kiko,  joika on 'syntynyt  kasikiviljelytk  

sen jälkeen. Suurin osa  koivuista on vesoista syntyneitä;  eräällä pie  
nemmällä alalla* oli ryhmiä (ia-  yksityisiä  puita)  kaikkiaan 204 kpl  ja 
niissä  yhteensä  389 puuta. Ulospäin  näkyvä  tyvihalkeama  on viime  

mainituissa 20.0  % :ssa. (Yert.  myös  taulu 15). Missä  määrässä tämän 
lahon yleisyys  johtuu lumituhoista,  ei voida varmaan päättää. Hyvin  

käsitettävää  kuitenkin on,  että tykyn  aiheuttama taivutus lisää sen 

esiintymistä. Seuraavassa luvussa mainittavat  pari havaintoa ovait  

edellisen  lisäksi  tässä  suhteessa valaisevia.  

Havaintopaikan 

sijoitus n:o 

Lumituhojen yleisyys  

>■3 

C  

Tutkittujen puiden  koko  1 H.  
p 

1 2 3  4 ; 5 

Jaskamovaara, Pudasjärvi   1 N. 66  °/o  puiden luvusta .... Tyvestä  30 —35  cm .... Kuusi  

Jaskamovaaran laki,  Pudasjärvi  2 Lähes  100°/« puiden  luvusta. Tukkipuita » 

» - laide, »  3 Tubot  lievemmät kuin  edell.  * . » 

Jatkonkorpi, Hyrynsalmi   4 N. 67  % puiden luvusta .... Tyvestä  12—85  cm .... » 

» »  5 » 0 » » » 
....

 

» > ...... » » » » » » 
....

 Paperipuiksi  kaad. puita » 

Paljakan laki,  Puolanka   6 

Kisoslebto,  Taivalkoski   7 Paperipuiksi  hakatt.  puit. *  

Pyhitysvaar.  lieve,  Taivalkoski 8 

» » » 9 » » . Tyvestä  12—40 cm .... » 

Paatsjoen laakso,  Inari  10 

» » »  >> »  » > 
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suhteellinen Yleisyys.  

Lumituhoalueiden  eri lahovikojen  suhteellinen  yleisyys.  

Ylei'slkiu van saamiseksi  edellisessä  luvussa cmainitfcuijen  laJbiaviikojen  
suhteellisesta yleisyydestä  samanlaisissa  sekä toisakseen myöskin  kes  

kenään  erilaisissa,  oloissa.,  on taulukkoon 14  yhdistetty  tulokset  muu  
tamista. eniten:  kuvaavista  havainnoista. Useimmista havaintopaikoista  

ja  niiden metsistä on tehty jo  edellä selkoa (siv. 1.11, 112, 111, 115 ja 

119), joten täissä yhteydessä,  viitataan niihin. Havainto 7 on tehty  

Taivalkosken pitäjän  eteläosassa n.k.  Kisoslehclassa,  osittain  PHMT:IIä 
osittain  kangaskorvessa  kasvavassa  koivunsekaisessa  kuusimetsässä,  

josta  ennen nykyistä  paperiipuuha.kkausta  on otettu isoimmat  puut 
tukeiksi.  Metsä,  on tässä  'havaintopaikassa  yhtä  vanhaa kuin muissa  

kin.  eli  n. 200—350-vuotista. 

•Saanalla kun taulukossa olevat numerosarjat  osoittavat,  että pui  

den. lah.ovikaisuus on miiinlhyvin lumi  tuhoalueissa kuin niiden ulko  

puolellakin  erittäin suuri, selviää  niistä enmenmainittu seikka,  ettei  

ole ivoitu todeta,  että riisilaho  ja maannouseimalabot olisivat  lumituho  

aineissa  aina yleisempiä  kuin näiden ulkopuolella.  Tämä. johtuu, siitä,  
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että näiden tuhojen esiintyminen  riippuu  .hyvin  paljon-  metsätyypistä  

ja puiden  suuruudesta;  erittäinkin  soistuneella maalla on  syinen  maan  

nousema  yleisempi  ,kuin  .soistuma  Uomalla maalla, ja hii,lilaho päinvas  

toin harvinaisempi.  Isommat puut  ovat poikkeuksetta  yleisemmin  la  

hoja kuin  saman metsäin .pienemmät  (osittain  nuoremmatkin)  puut. 

'Koivun, lahojen suhteellisesta yleisyydestä  on tehty  havaintoja  

seuraavassa  kolmessa havaintopaikassa,  joilssa tutkimuksia on voitu 

suorittaa,  vain .puita,  kaatamatta,  joten  ..terveiksi"  merkittyjen,  puiden 

osuuls  epäilemättä  om tuntuvasti todellista suurempi.  Latvalahosta ei 

tilastossa ole tietoja, ja  sitäpaitsi  ovat muutkin lahot (lukuunotta  

:m,aitta tyvihalkeama  1  airoa) tulleet selville vain  silloin, ikun  niiden 

itiöemät ovat päässeet  'kehittymään.  

Havaintopaikka 1. Baljakkavaaran lounaisrinne Ristijärvellä.,  lumi  

tuhoalueen alarajalla, HiMT :llä j.a  MT:llä, metsä  hiavupuunsekaista, n. 

80-vuotieta koivikkoa.  

Havaintopaikka 2. .Sau'kkovaar.an etelärinne RLstiijärvellä,,  Jumi tuho  
alueen sisässä,  HM'T :l.lä Ija  iMT :llä,  metsä  pääasiassa kuten edellinen,  mutta 

useimmat koivut lumen turmelemia. 

Havaintopaikka 3. Vanhamaa (Martimojärven pohjoispuolella) Si  

mon pitäljässä,  lumitulioalueen ulkopuolella MT:llä,  metsä n. 85-ivuotista 

koivikkoa,  josta suuri osa  erittäinkin pienemmistä puista on kuollut  (etu  

päässä Cidaria dilutata touikan aikaansaamien tuhojen takia). 

Taulu 15. Koivun lahojen suhteellinen YLEISYYS (itiöemien esiinty  

misen perusteella arvosteltuna).  

Tulolkset ovat taulussa 15. Niissä  on erityisen mieienikiLnitoinen 

tyvihalkeaman  suuri  yleisyys  sekä  taulakäävän ja pökkelökäiäväin  ilmes  

tyminen  puihin näiden kuoltua. Edellistä on tavattu 56—94% :ssa.  
Usein esiintyvät  nämä  sienet  samassakin  puussa.  
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Lumituhoalueiden  metsien kokoomus,  

laatu ja esiintyminen.  

Suomen- lumituhoalueita koskevasta  luettelosta (s.  9)  selviää, 

että suurin  osa  näistä-  alueista,  sijaitsee  vastaavissa  kuusi-metsäalueissa,  
Niiden metsät  ovat siis  useimmiten puhtaita)  taikka koivun-sekaisia 

kuusimetsiä. Tämä käy  esille  myöskin  taulukosta 16, 'jossa  lumituho  

alueet ovat yhdistetyt  niissä olevien  metsien kokoomuksen mukaan 

seuraaviin) luokkiin: 

1. Puhtaat kuusimetsät,  joissa kuusen ohella voi olla metsikön  

metsää kasvavasta,  alasta (taikka  puumäärästä) korkeintaan 24 % 

(alle  25 %) koivua (ja  muita lehtipuita)  ja korkeintaan 9 % (alle  

10 %)  mäntyä,  taikka mainitut määrät molempia  -puulajeja  yhdessä.  

Tavallisin  metsilkikölaji  on  se,  jossa 'kuusen seassa on-  koivua n. S—lo % 

taikka  mäntyä  joku  yksinäinen  vanöia -puu  siellä  täiällä. 

2. Männynseka-iset  kuusimetsät,  joissa  vallitsevana puulajina  kas  

vavan kuusen joukossa  on mäntyä  vähintään 10% (tavallisesti  10— 
20%) metsikön  metsälä; kasvavaista  alasta (joskus  puumäärästä).  

3. Pu'htaat taikka  kuusen, ja koivunisekaiset  mäntymetsät,  joissa  

n:<inty  on vallitseva  puulaji.  

Taulu 16. Lumituhoalueiden metsien puulajikokoomus. 

Tuholuokka 

Lumituho- 

alueiden 

Lumitahoalueista on  % seuraavissa  vallitsevaa 
metsikkölajia osoittavissa luokissa  

pinta-  
luku  

Pinta-alan mukaan Alueiden luvun mukaan 

ala,  
km* 1 2 3 1 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 

I   .2 365 

789  

1154 

20 

22 

12 

73.8  

37.4 

(4.9)  

26.2 

37.1 

46.0(88.7)  

70.0 30.  o 

18.2 68.4 

- 16.7 58.3 

II  25.5 

1.1(6.4) 

13.4 

25.0 iii   52. 

Yhteensä 4 308 54 61.5 33.5 5.0 37.0 51.9 ll.lj 
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Siinä tapauksessa,  että alue on  laajempi  ja siitä  om suhteellisesti  

suuri osa  kuulunut kahteen edellämainituista, luokista,  on se taulu  

kossa  olevia pinta-alajakautumista  koskevia  lukuja  laskettaessa jaettu 

kahteeni osaan. Alueiden lukumäärään kohdistuva  laskelma perustuu  

sitävastoin  vain, 'kokonaisiin alueisiin,  jolloin  vallitsevan metsikkölajin  

luokka,  on ollut ratkaisevana-.  

Sellaisia metsiä, joissa  mänty  on  vallitseva puulaji,  on 'kaikkien  

lumituhoailueiden metsistä  saatujen  tulosteni mu'kaan ainoastaanl 5 % 

eli n. 214' km
2, mutta puhtaita  'kuusimetsiä sitävastoin 61.5 % eli 

2  650 km2. Viimemainittuja  on niinhyvin  absolutisesti (1  745  kan2 ) 
kuin rela.tivisestilkin  eniteni yleisimpien  lumituhojen  luokassa  (I)  ja 
vähiten jotakuinkin  harvinaisten lumituhojen  luokassa (III),  jos  Kuo  

lajärven  pohjoisin  tuhoalue (n:  o 5)  jätetään  laskelmista  pois  (vert. s.  
21). Metsikköla  jiluok k  a  a,ni 3 kuuluvista  metsistä  on  suurin osa Kuu  
samossa.  (tuhoalueet  11 ja 12»). Lukumääränsä mukaan jakautuvat  eri  

tuholuokkien tuhoalueet kysymyksessäoleviin  metsi'klkol ajeihin  vielä  
kin  säännöllisemmin: l:sem metsiklkölajiluokan  prosenttiluku  pienenee  

ja 3 :nnc*n  suurenee siirryttäessä  tuholiuokasta. I 111 niteen. 

Tämä lumitulboalueideni metsien puulajikokoomus  riippuu,  kuten  

aikaisemmin (s. 83) on. mainittu, puulajien  erilaisesta,  suhtautumi  

sesta mekanisiim lumituhoihin. iNe hävittävät suhteellisesti  eniten 

mäntyä,  sitten  'koivua,  ja parhaiten  sälilyy  niiltä kuusi.  On kuitenkin  

väärin sivuuttaa  tässä yhteydessä  näiden alueiden vallitsevaa metsä  

tyyppiä,  pafesusamma  ltyyppiä,  jolta mänty  häviää  .muistakin syistä  

kuin lumituhojen  takia. Tämä käiy  selville  tarkastamalla, m. m.  Inarin, 

Kittilän ja. Sodankylän  kuusimetsäalueita,  joissa varsinaisia lumitu  

hoja  on tuskin  ollenlkaan,  ja metsät siitä  huolimatta ovat puulajikokoo  
mukseensa nähden samanlaisia kuin kysymyksessäolevissa  seuduissa. 
Että metsätyypillä  onj  tästsä tapauksessa  aivan ratkaiseva merkitys,  

nähdään siitäkin,  että mänityjä tavataan) niinhyvin lumituhoalueiden 

ulkopuolella  ! kuin näissä  alueissakin suhteellisesti  paljon  enemmän 
kaikilla  männylle paremmin  soveltuvilla  metsä- ja suotyypeillä,  kuten 

erittäinkin  EMT:llä ja VTrlläi  sekä rämeillä. Tämä riippuu  myösfkin  

siitä, että mänty pysyy  lum  it  uhoa lueis  sakin risaisuudestaan ja 

epäsäännöllisestä  muodostaan huolimaitta verrattain elinvoimaisena, 

kyeten  mellkein poikkeuksetta  tuottamaan kunnollisia  käpyjä  ja itävää 

siementä sekä säilymään  useilta  lahovioilta-  suhteellisesti  paremmin  

kuin kuusi. 

Viimemainittu  seikka  esiintyy  erittäin tyypillisenä  myöslkin  tunr 

torien ylimmillä  metsärajoilla,  joissa  metslätyyippi,  on männyille  sopi  

vampaa.  ja sen suvullinen uudistanrisraja on tuntuvasti korkeammalla 

kuin kuusen (s. 102). Ainoastaan suvuttoman lisääntymiekyhynsä  
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avulla  sekä  sen johdosta, että tykky  tuhoaa alkuaan kauniit  ja kasvu  

kykyiset  männyt  heti. kun ne ovat varttuneet niin suuriksi,  että ne 

ulottuvat jonkunvierran  suuri  mimain luimi syvyyden yläpuolelle,  on 

kuusta  tunturien alpinisilla  metsä- ja  puurajoilla  suhteellisen paljon.  

Näillä raijoilla,  joilla lumipeitteen maksimisyvyys  on tuulen aiheutta  

man lumen 'kulotukseni takia usein suhteelliseni -pieni (vent.  s. 25),  

turmeltuu' mänty  melkein maata, myöten,  jot  avast  oi  n kuusi  säilyy,  

ainalkin muutamiani desiinietrini  korkuisena,  mattona,  verrattain elinvoi  

maisena (esim.  Mäintytuniturilla). Lumituhot yhdessä  kuusen suvut  
toma.n lisäänltymisen  sekä  vallitsevan  metsätyypin  kanssa  ovatkin epäi  

lemättä suurimpana  syynä  siihen;,  että -kuusi -on se  h avu puu, 

joka suhteellisen useasti mu o d osta aSuome  net e  

läisim,pien ja itäisten tunturien a  1  p  i  n  is  et  met sä  

j a  havupu  urai j a-1, eikä, kuten  Suomen Pohjois.-,  Luoteis- Jja  

Länsi-Lapissa  sekä  Ska.ndiniaviasssa,  melkein  aina mänty.  

Paitsi  lumituhoalueiden alpin,is,ten  metsä,- ja puurajojen  puulaji  

kokoomukseen,  vaikuttavat  lumituhot, myöskin näiden, rajojen,  

korkeuteen -m erenip i  ml  m  a  sl l  a. Jo pikaisemmin  on pidetty  

varmana, että mainitut rajat  ovat Kuusamon tuntureilla tuntuvasti 

alempana  ikuiiin  pohjoisempana.  Erittäin  'selvästi  esiintyy  tämä Kivi  
linnan (1904)  laatimissa yhdistelmissä,  joiden mukaani havupuiden  

metsä- ja, puurajat  ovat Suomeni itäisillä  tuntureilla,  'korkeimmillaan 

(n.  450 m mp.)  iKuolajärven-järveni  pohjoispuolella  (n.  67° s')  laskien  

siitä  etelääni  ja pohjoiseen  siirryttäessä.  Eroitus  näiden ja  Kuusamossa 

olevien Nuorusen. ja livaaran välillä on  hänen nuukaansa, useita kym  

meniä metrejä. Tämä. vertailu  on kuitenkin  tehty eri  aikoina ja eri 
henkilöideini toisistaan riippumatta  suorittamien korkeusmittausten  pe  

rusteella,,  joten saatua enoitusta—varsinkin kun tunturien afosoluti  
setkin  korkeudet poikkeavat  tuntuvasti myöhemmin  saaduista  (vert.  

s. 5) —tuskin  voidaan pitää täysin luotettavana,
J). Tästä huoli  

matta voidaan niiden (sekä  uusimpien mittausten)  nojalla  tehdä, se 

johtopäätös,  että tähän suuntaani 'käyvä  vaihtelu kysymyksessäolervien  

rajojen,  esiintymisessä  eri  leveysasteilla  on olemassa.  

Lumituhoalueita  koskevien tutkimusten yihteydessä  on tehty  

myöskin  muutamia tunturien metsä- ja puurajoja  koskevia  korkeuis  

määräyksiä.  Kun, näistä, viimemainittu  on verrattain epämääräinen  

ja enemmän, satunnaisista seikoista  riippuva kuin  edellinen,  voidaan 

sen korkeutta  osoittavat  luvut jättää tässä  yhteydessä  huomioonotta  

matta. Alpinisen ha.vupuumetsärajan  (erityistä  koivuvyöhykettä  tUs  

x) Viimeikei on,  Kuolajärvellä tehnyt ytksityiskolh  talsia, korkeuisimit  
t,aniksia  j,a nähtävästi ,myöskin  meteär,aij,aftiutkimu'ksia  f  il. maisteri K. Airak  
sinen. Näistä saadut  tulokset ovat  kuitenkin vielä julkaisematta. 
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kin tavataan muualla kuin Nuupa- ja Mänty-tunturin  seuduissa)  liki  

määräistä  korkeutta lum'tu'hoseutinjen  eri  osissa  osoittavat-  seuraavat 

luvut: 

Näistä ei  kahta ensinmainittua metsärajaa  voida sellaisenaan ver  

rata muihin, sillä edellinen niistä ont ainakin osittain  kulojen  ja jälkim  

mäinen edafisten syiden  (vaaran  rinteet  louhikkoja)  aiheuttama. Hy  

vällä syyllä  voidaan kuitenkin olettaa,  ettei luonnollinenkaan havu  

puumetsäraja  olisi  Kaihuavaaralla paljoa korkeammalla, sillä sen 

luoteispäässä  olevalla Hopea  nulkiLla, josta osa  on kuloilta säilynyttä, 

on niinihyvim  kuusi-  kuin  mäntymetsäkin  lumituhojen  takkia  aivan har  

vaa  ja- kelvotonta. Samaten näyttää  siltä kuin  tämän rajan  täytyisi  Iso-  

Syötteem rinteillä  pysähtyä  lumituhojenkin  takia hyvän joukon,  400 m 
korkeutta  alemmaksi 1 ) (sen  laki on n. 450 m mp.). Mirat  luvut sitä  

vastoin vastannevat jotakuinkin  toisiaa.n. sillä  niitä on mahdollisuuden 

mukaan koetettu tasata tunturien keskimääräisiä oloja vastaaviksi.  

Sitäpaitsi  ovat havaintopaikat  siinäkin  suhteessa samankaltaisia, että 

ne ovat ympäristönsä  korkeimpia  ja verrattain matalasta alustasta  jota  

kuinkin jyrkkään kohoavia. Erittäinkin  viimemainittu seikka  on niim. 

otettava huomioon, sillä toisenlaiset maisemamucdot voivat  aiheuttaa 

metsärajan  kohoamisen paljon  korkeammalle. Näin käy esim.  Päätuo  
reella Pudasjärvellä  ja  Kumpuvujenselällä  Taivalkoskella, joiden yli 
400 m korkeat  laet kasvavat  vielä  verrattain  tiheää metsää. 

Edellämainittuja  lukuja  olisi myöskin mielenkiintoista voida ver  

rata Länsi-Lapin  eteläisimpien  tuntureiden vastaaviin  tuloksiin. Tääl  

täkään lienee kuitenkaan tuskin  luotettavia  tietoja olemassa.  Sikäli  kuin 

Hjeltin  ja Hultin (1885)  ilmoitus,  että (havuipuuanetsien  raja menee 

Yllästunturim ja Aakkenustunturin seuduissa. Kolarissa ja Kittilässä  

keskimäärin  450 m korkeudelle,  on oikea2 ), johdutaan,  siihen tul  ok  

*)  Valitettavasti ei tällä vaiairailila ole voitu tehdä tutkimuksia -kesän  
aikama. 

2) Kun he Aakkenustunturin korkeudeksi ilmoittavat 496  m.  ja  se 
uusien mittau-sten imukaan on n. 555  m. tulisi mainittu raja todellisuudessa 

olemaan vieläkin korkeammalla.  

Kaihua vaara Kovani nvellä  n.  360 m.  

IeonSyöte  Pudasjärvellä   . 
.
 

..
 340 

..
 

Pyhitysvaara  Taivalkoskella   . . 
..
 380 

..
 

Nuolivaara Posiossa   . 
.

 
..

 390 
..

 

Riisitunturi  Posiossa   . . 400 
..
 

Rukatunturi  ja Pyhät  unlturi Kuusamossa 
..
 .  .  

.

 . 
..

 400 

Mäntytumturi  ja Nuorunen 
,,
 

..  . „
 420 ..  



129 

363—21 17 

*een, että tämä raja-  lumituhoalueseuduissa on tuntuvasti alempana  kuin  

niistä kymmeniä  peninkulmia  luoteeseen olevassa tunturialueessa.  

Tämä eroitus on sitäkin omituisempi,  kun viimemainitussa vallitsevan 

ilmastokuivuuden,  yhdessä  kuivattavien  tuulien kanssa,  luulisi  puoles  

taan alentavan metsärajaa  *).  

Vaikkakin alpinisen  metsärajan  esiintymistä  eri  osissa  Suomea 

on toistaiseksi  pidettävä  epätyydyttävästi  selvitettynä,  voidaan kui  
tenkin  pitää  varmana, että  havupuu- (ja  myöskin  koivu-)  

metsäraja on lumi tuhoalueiden tuntureilla ja 
vaaroilla tuntuvasti (ainakin  useita kymmeniä  

metrejä) alempana kuin paljon pohjoisempana,  

mutta lumituhoa 1  u  e  i d e  11 ulkopuolella  sijaitse  

vissa  tunturialueissa. iN. 6 leveysasteen  poh  

joispuolella olevissa lumituhoa 1 ue i s s  a on tätinä 

raja lännempänä  ja  etelämpänä  alempana  kuin 

idempänä  ja pohj  oisempana.  Tällaisen metsärajan  alenemi  

sen  aiheuttavat kaikesta päättäen  etupäässä lumituhot. 

Mainitun leveysasteen  eteläpuolella  ei vastaavien havaintojen te  

koon ole tilaisuutta,  sillä  siellä  ei  enää tavata sellaisia  vaaroja,  joiden  

laki  kohoaisi  metsärajan  yläpuolelle.  Puolang-am,  Hyrynsalmen  ja Ris  

tijärven  raj aillla sijaitsevan'  Paljakkavaaran  lakiosat  ovat kyllä  n.  400 m 
korkeudella merenpinnasta,  mutta vaaran muoto on vallan itoinen kuin 

edellämainittujen  vaarojen  ja tunturien,  joilla muut vertailuhavainnot 

ovat  tehdyt. Sitäpaitsi  on  varsin luonnollista,  että  muut etelämpänä  
edullisemmiksi  käyvät  luontosuhteet vaikuttavat tällä ja sitä  eteläm  

pänä  olevilla  vaaroilla metsärajaan  päinvastoin  kuin lumituhot. 

Kun edellämainittu metsärajan  kohoaminen pohjoiseen-  ja itään  

päin on' suhteellisesti pienempi  kuin lumituhoalueiden alarajan  vas  

taava  kohoaminen,  johtuu  siitä  aikaisemmin mainittu lumituhoaluei  
den pystysuoran  leveyden  suuremmuus etelämpänä  ja lännempänä  
(s.  02).  

Yhtä yleinen  kuin se,  että kuusi  on lumituhoalueiden vallitseva  

puulaji,  on myöskin  näiden alueiden metsien eri-ikäinen metsikkö  

muoto taikka  ainakin sellainen, jossa  eri  suuruusluokkia  tavataan joko  

puuttain  taikka pienissä  ryhmissä (s.  84).  Kun  metsät samalla ovat 

harvoja  ja aukkoisia  sekä puiden  lahovikaisuus yleinen, (s.  106), on 

luonnollista,  että  lumituhot alentavat  metsien taloudellista arvoa hy  

vin  tuntuvasti,  samalla kun niiden hoitaminen edellyttää  useimmiten 

suhteellisesti  paljoa  suurempien  pääomien  sitomista  jiiihin (esim.  uu  

1) Näistä seikoista lähemmin tekijän tutkimuksessa ~Suomen alpini  
sista  ja  polarisista metsärajoista." Mets-ät. Koelaitoksen Julkaisuja 4. 
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distuskustannuksien muodossa)  kuin lumituhoalueiden ulkopuolella  

oleviin  metsiin. Vedenjakajilla  ja usein vaikeiden  vedätys- ja uitto  

matkojen takana sijaitessaan  muodostavat ne jo asemansakin takia 

vastaavien kuusimetsäalueiden arvottomimman osan,  ja sitä enemmän, 

kuta. korkeammalla .merenipinmaista:  ne ulottuvat. Näin ol'len  on selvää,  

että suurella  osalla niiden lumituhoalueiden metsiä, joissa  nämä tuhot 

ovat erittäin yleisiä  (luokka.  I),  ainakaan nykyoloissa  tuskin  voidaan 
katsoa  olevan suoranaista taloudellista  arvoa:  ne  ovat suojametsien  

veroisia, joiden  säilyttäminen  on yleisempien  syiden  takia  välttämätön. 
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Die Schneeschadengebiete  in Finnland  und  

ihre Wälder.  

Referat.  

Die  obige Veröffentlichung beruht auf den,  IT  n tersuchu n.gea,  die auf 

Veranlassung der Forgtwissen&chaftlichen Versuohsanstalt in den Jahren 
1918—1919 in  den Fichtenwald-ern der  Berg-  und Fjeldgebiete  Nordfinm  
lands ausgefii'hrt worden sind. In einem verhältniämässig  grossen  Teil 

dieeer  Walder haben sich nämlioh die durcih den Sehnee verursachten Ver  

heerungen iale so allgemein und verderblich orwieeen, dass sie die Besohaf  

fenheit,  die Entwicklung  und den Wert der Wälder  wie audi die rait ilirer 

Pflege und Nutzung  zusammenhängenden Massnahmen in entscheidender 
Weiee beeinflussen. 

Die Untersuchungsmethode.  

Die Angaiben iiber die Lage  der  Sohneeechadengebiete in Finnland 
basieren der  Hauptsache  nach auf den eigenen Beobachtungen dee  \*er  
faesers.  Auf den Exkursionen sind den® audh fast alle derartigen Gebiete, 
die auf der Karte S. 8 angemerkt sind, 'beaucht worden. Die absolute 
Höhe der Gebiete sowie die relative Häufigkeit und der Umfang der 
Schneesohäden in verschiedenen Seehixhen werden durch ca. 400 baro  

metrische Höhenbestimmungen beleuohtet. 

Die Häufigkeit  der Schneeschäden in den fraglichen  Gebieten und in 
deren verschiedenartigen Walder n ist  entweder ökular  oder mit  HiLfe der 

Linientaxierung (Gesamtlänge  der Linien etw.a 220 km)  und einzelner 
Probefläcben geschätzt -worden. Die letzteren. deren Grösse  in der Repel 
20—25 a gewesen  ist,  belaufen sich insgesamt auf 38. Bei der Gruppie  

rung  der Bäume der Probafläeihenwälder in, vier Höhenklassen und dieeer 
wiederum in je 18 Stamm- und Entwicklungöklassen ihaiben die durcih 
Schnee beschädigten Bäume unter den letztgenannten Klassen fiir sich  

gebildet. Die Einteilung  nach  Stamm- und Entwicklungsklassen ist die 
folgenide gewesen:  

a =  Baum au&serordentlich breitäutig; ~Wolf";  

b=Kr o n e nac  !h alien Seiten regelmäeeig  en,  t  
wic  k e 1 1, lebenefähig; 

c  = ebenso, ziemlich lebensfäMg; ■»  
d = ebenso, ziemlicli «verkunraiert; 
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e ebenso, .verkiimmert;  

f ebenso,  abgestorben;  
g=Kr o n e unregelmässig  entwickelt (einseitig  oder 

auf mehreren Seiten astfrei oder sohwachastig),,  ziemlich lebens  

fähig; 

h ebenso,  ziemlich verkummert ; 
i =  ebenso,  verkummert ;  

j = ebenso.  abgestorben;  
k  = Stamm des B  a times durdh den Sehnee abgebroohen, neuer Wipfel 

gebildet,  Baum lebend;  
1 ebenso,  Baum .abgestoriben; 

m = Sta.mrn des Baumee durch den iSchnee abgebrochen, aber kein 
Wiipfel gebildet,  Baum lebend; 

n  = ebenso, Baum abgestorben;  

o iStamm des Baumee geneigt, Baum lebend; 

p ebenso, Baum abgestorben; •  

q  = Baum umgefallen  oder am Basalteil ahgebrochen, lebend; 
r  = ebenso, abgestorben. 

Durch deni Schnee hervorgeruifen eind von  den obigen Klassen k,  1, ni  
und n,  sowie (in  den Waldern der Sdhneeschadengebiete)  auch g—j 
und o—r.  

Die Höheriklassen unterscheiden sich  voneinander etwa nach 1/i der 
Höhe der vorherrsöhenden Bäume des Bestandes. Die mittleren Langen 
der  Klassen eind demnaeh die folgenden: 

K  lass  e I,  Län.ge 1/1 von der Höhe der vorherreohenden Bäume 
II a f 

li 
J

--

L

> li 14 a a a a yi }, 

ii »
 I* 
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ii
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„
 

TV 1 !» 
li J * j ii 14 ii ii ii a a , f  

Die Bestimmungen der Sdhneediclite eind iim Zueammenlhang imit den- 

Untereuehung ausgefuhrt worden, und zwar  warden zur Entnahme der 

Sohneeproben mit einer Querschnittflaehe  von 100 cm
2 oder von  500  cm2 

verselhene Zilinder aus  Zinkblech benutzt und der Betriag  der  i.n iibnen 
enthaltenen Schneeproben  durch Abwagen festgeetellt. Zu diasem Zweck  
wurde der untere  Rand der Zilinder mit kleinen Messingringen versehen, 

an denen die Haken der Wageketten  befeetigt wer.den konnten,  wobei das 
mit einem Deckel  auegeruetete Getfäse so gedreht wurde, daee seine öffnung  
nach oben kam (Fig. 1). Gegenuber  dem Verfahren dee Schneesohmelzens 
hat eine derartige Beetimmung der Dichte deni Vorteil,  dase die Arbeit 

auisserordentliöh echne.ll und  genau  .auegafuhrt wird, da ee unter  anderem 
vermieden wird,  das-s  ein  Teil dee Sohneee beim Entleer.en dee  Zilindere ver  
loren geht und daee die durch Yerdun6tung und dae an den Seitemflächen 

des Schmelzgef  asses  sitzen  bleibende iWasser verureachten Verluste in Weg  

fall kommen. Dieses Verfaihren koante jodoch bei den. ivergleichenden  Un  
tersuohungen liber die Yerteilung des Sohnees in  den aueserhalb der  Schnee  
schadengebiete gelegenen verschiodenen Beetandesformen und -.arten nidht 

amgewendet werde®. Bei  diesen IT  n ters  uch  u n  gen , die im Staatsforet Evo-  

Veeiijako (Län Tavastehus) angeetellt wurden, eind daher die Schnee>pro  
ben geschmolzen und  die Höhe der Sahneedecke mit H  il f  e feetangebrachter 

Meseetangen beetimmt wordeni. -  Alle  diese Untersuohungen  beziehen sioh  
auf den Winter 1918—1919. 
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Das  <ve  r  haltnismäseig  reichihaltige Material zur Aoifhellumg  der Ur  
sacfhen  der Schneeschäden iet durch Fragebogen*  zueamimengefcnacht  wor  

den, die  durch Vermittlung der  staatlichen Revierverwalter an die (meistetä  
W.aldarbeitsleiter und Förster in Nord- und Ostfinnland iibersandt wur  

den. Es  war damit bezweckt  aim diesen Gegenden mögiliohst genaue  Anga  

ben liber die Schwankungen der Scbneetiefe namentlich in verschiedenen 
Höhen liber dem Meeresspiegeil und in verschiedemartigen Waldern zu erh&l  

ten. Ausser im Walde sollten auch in den mittleren. Teilen der benachbar  

ten umf an  greicheren unbewaldeten Fläohen,  wie Moore lund Wiesen
r
 Be  

obachtungen angestellt werden. iSähitliche Bec/hachtungen  sollten einmal 

im Monat,  und zwar  am 15.  jedes Moniats gemadht werden. Zugleich sollte  

der Beobachter iiber die letzten -und friiheren Schneesahäden,  den.  ersten  

Sohneefall, den Schneereichtum dex Bäume, das Schmelzen des Schneee 

und landere Momente Mitteilunigen machen. Die Zahl der zuriickgeeand  

teni Frageformulare war iim ganaen  429, die sich auif  739  Beofoaohtunge  
ste  Ilen bezieihen. von denen 399  im Walde und 340 iim Freien lagen.. 

Die  Schneeschadengebiete  Finnlands.  

Wie die Karte auf iS. 8 zeigt,  sind die Finn  

lands in 54 Gebiete eingeteilt.  Diese stellen jedooh nidht alle 'vo.neinander 

ieolierte Gebiete dar. Bei ihrer Unterscheidung ist  nämlioh auch die durch  
schnittliche Häufigkeit  der Schneeechäden beriickeichtigt  worden, uind 
dabei wurden Gebiete erhalten,  in denen die Schneeechäden ~,sehir häufig" 

(auf der Karte gegitterte Schraffen), „ziemliöh häutfig" (engere  iSchraf  
fen) und „ziemlich selten" (weitere Schraffen) sind. Die nördlichsten 
.Gebiete liegen nördlich vom 68. Breitemgrad  und die eiidlichsten in der 

Gegond  des 63.  Breitengradee. Als ihr Zent-rum feann man. die  Gegemd  dee  
66. Breitengrades, d. h. das  Kirchspiel  Kuusamo so  wie den  siidlichen Teil 
des Kirchspiels  Kuolajärvi  und den nördlichen Teil  des1 Kirchspiels  Taival  
koski  betrachten. 

Nach Taibelle 1 iet die gesamte Bodenfläehe der unterschiedenen 

Sohneeschadengebiete  ca. -4  300 1cm 2

, wenn man nur ihre ibewaldeten 
Strecken (vorzugsweise produkti  ver Waldboden) in Betracht zieht. 
Zu der Klaese der sehr 'häufigen Schneeechäden (I)  gehören davon  

2  3,6,5 tkfm!2  oder  55 %,  zu der dej- häufigen (II) 789 km 2 oder 18 % und zu 
der der zismlioh seltenen (III) 1 154 km 2 oder 27 %. Die Tabelle 2 ver  

»nschaulicht die Grösse des Areals der  Schneeechadengebiete  in den ein  
zelnen Kirchspielen  und ihre Verteilung  <auf die verschiedenen Schädi  
gungsklaeeen. (Kolumne 1 = Kirdhepiel; 2 gesamtes Areal der in dem  

Kirchspiel  gelegenen Sohädigungegebiete in km 2
; 3 Anteil des vorher  

gehenden in % an  dem Geeamtareal der Sehädigungisgeibiete.) Dem Staate 
gehören von  dem Areal der Sdbneeschadenigelbdete ca. 90 % und Privaten 

nur ca. 10 %. 

Die voretehend angefubrten Zahlen entsprecheni jedoch nicht aus  

schlieeelich der  Fläche der d.urah Solinee geschädigten Wälder. Auf Grund 
der Ergebniese  der Linientaxierungen (Tabelle 3) iet man. denn auch zu 
dem Resultat  gekommen, dase von den Waldern. der  Schneeschadengebiete  

vor  diesen Sdhädigungen bevvahrt geblieben  sind  ca.  58 % oder  2  500 km 2
; 

solche, in denen von den vorherrschenden Bäutnen dadurch 5—20 % be  
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echädigt  worden eind,  ca. 250 km2 oder 6%; eoldhe, in denen die Zahl der 

beechädigten Bäume 25—45 % beträgt, ca. 500  hm2 oder 12 %; eolche, in 
denen 50—70 % beechädigte Bäume anzutreffen simd, ca.  300  hm2 oder 

7 %, und solche, in dene n fast alle gröseten Bäume gehrochen eind,  oa. 
750  km 2 oder 17 %. 

Die Lage der  Schneeeahadengiabiete  in den verechiedenen Höhenzonen 
erhellt aue Tabelle 4 und aus der darauf beruhenden Zusammenfaeeung 

S. 19. (In der letzteren enthalten Kolumne 1  = Höihenzone; 2 Zahl 
der Schädigungegebiete; 3 Areal der Schädigungegebiete in km  2; -1,  6  

und 8 zu der 1., 11. und 111. Schädigungeiklaese  gehören % von der Zahl 
der  Geibiete; 5,  7 und 9 von dem Areal der Gebiete ebeneo.) Es  geht 
dai aue hervor, das e der grösete Teil (ca. 84 %) von dem 
Areal der Schneeschadengebiete Fin n lande in ii  be r  
30 0 m Höh e ii. d. M. und nur ca. 3 % uute  rh alb 25 0 m 

liegen und daee, je höher die Gebiete liegen, ein  deeto gröseerer Teiil von  

ihnen zur  Klaese der zahlreicheteni S  tfhneeech äidein gehört und uimgekeihrt.  

Die Ursachen  der Schneeschäden.  

Auch in anderen Ländern (u.  a. Hesselman,  Lagerberg.  Beuss,  

Nikodem, Flury)  liegani die tytpiechen Schneeschäden,gegenden  in bestimm  
ten Höhen iiber dem Meerasspiegel. Mithin eind fiir  die Schneeechäden 

die durch  die Hohenechwankungen hervorgerufenen örtlidhen Klimaver  

hältniese verantwortlich zu machen. An ere-ter Stelle kommt daibei der 

verechiedene Schneereichtum der verechiedenen Höhenizonen in Betracht. 

Die  Höhe und der Wasserwert der Schneedecke in verschie  

denen Höhenlagen.  

Die mit  Hilfe der obenerwähnten Fragebogen  erhaltenen Zahlen der 
Schneetiefe sind nach verechiedenen Höhenzomen gruppiert, die sich  

durch Intervalle von 50 m voneinander unterecheiden. Aue deneelben eind 

die mittleren Werte sowohl  fiir  dae ganze Unitereuchungsgeibiet ale auch 

fiir die 10 Meineren Gebiete,  in denen die Holhensohwankungen linter  
einander verschiaden waren,  berechnet worden. Die Zueammenfaeeungen 
beziehen sieh sow  ohi  auf  die im Walde ala auf die auf den foenaohbarten 

unbewaldeten Fläohen gemachten Beöbaohtungen,  wie die mittleren Werte 
dee Beobachtungswinters 1918—1919 und  der friiheren Jahre. Die Ergeb  

nieee finden sich m Tabelle 5. (Korkeusvyöhyke  = Hohenzone; Kolumne 

1 = Vergleichungegefeiet; 2  = Zahl der Beobaohtungisetellen im Walde; 

3 deegleidhen im Freien;  4 = gröeete Höhe der Schneedecke in den vor  

hergehenden Jahren, Grenzwerte; 5 = deegleichen,  mittlere Werte; 6   

gröeste Höhe der Schneedecke im Winter 1918—1919 im  Walde, Grenz  

werte; 7r=  deegleichen,  mittlere Werte; 8 deegleichen,  im  Freiem,  Grenz  

werte; 9 =  deegleichen, mittlere Werte; 69 Geeamtzahl der Beobadh  

tungeetellen, im Walde; 70  = deegleichen, im Freien;  71 = desgleidhen 

zueammen).  Wen,n, nur  7 oder wemiger Beobachtungen vorlagen, wurde ihr 
mitt'lerer Wert auf  die nächete 5- und 10 cm-Klaese abgerundet, ware® ee 
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aber mehr, so wurde der mittlere Wert so  bereöhnet,  dass  die  die Schneetiefe 

angebenden Zahlen mit Intervallen von 5 em in  verschiedene Klassen grup  
piert wurden. In solchen Fallen sind in den Kolumnen der Grenzwerte 
der Beobaohtungen auah idie entspredhenden Standardab weich im ge n notiert 
worden. In den verschiedenen Höhen derselben oder auf einander ganz  

naheliegenden  Fläehen finden si eh Angaben iiber die iSdhwankungen  der 
Sehneetiefe unter  anderem im Tabelle 6 (Koivunne 3 = Höihe der Beobacih  

tungsstelle iiber dem Meeresspiegel; 5 = Höhe der Sehneedecke;  8  := mit 
dor untersten Beobaahtungsstelle  verglidhen erhebt sioh die Hölhe der 
Sehneedecke um %). Sowolil die längere Zeit umfa&senden Beobachtungen 
als  die Untersuchungen  iiber einzelne Winter (vgl.  die Abbildung  2 S. 38, 
in der die wagrechte Schrafficrung  die mittleren, Werte der im Winter 
1918—1919 im F reien gemachten Beahachturngsresultate  in Zentimetern,  
die ecbräge die im Walde gef  undenen wiedergibt. Die linikis etelheaiden 
Zahlen driicken die den letzteren entsprechenden  Normaltiecfen aus, deren 
Betrag in der Figur.  gleitfh dem: schräg und dem daneben stehenden senk  
reoht sohraffierten Rechteck zusammen ist

.
 Die Zahlen rechte  beziehen 

■sioh auf die verschiedenen Höhenzonen.)  und sogar  iiber einzelne Böden 

zeigen, daes die grösste Höhe der Sehneedecke um so 
mehr zunimmt,  je höher man iiber den Meeresspiegel 
k  o m  m  t. Xach den Resultaten fiir ausgedebntere AreaJ  beträgt dieser Hö  
henuntersohied der Sehneedecke durahsehnittlich ca.  5.5  cm auf  je 50  Höhen  

meter; zwisehen 100 und 150 m steigt die Höhe der Sehneedecke durch  
«chnittlich uim 9 % sowie zwisohen  detm vorstehenden Betrag und 200, 250, 
300, 350 und 400  m  um  16, 25,  32,  44 und 52% an. Die Schwankung  der  
Ho'he der Sehneedecke je nach den Höhen der Beobaohtungsstellen ist  
auoh aus der Karte auf S. 43 zu ersahen, in der die meisten auf den Frage  

formulareoi beruhenden Beobaohtungsetelien  und  die daeelbst im Walde 

erhaltenen Beobachtungsresultate angemerkt sind. (Lumen  Byvyys  = Höhe 
der Sohneedecke.) Aus dem Vorstehenden folg.t- jedodh nicht, dass eine 
Höhenkarte von ganz Finnland und eine die Maximalihöhen der Sehnee  
decke wiedergebende Karte einander vollständig entsprächen. Nicht in 
alien Teilen des Landes sind niämlich die denselben Höhenzonen ent  

sprechenden  Schneetietfen gleich gross, was auf  dem verschiedenartigen 

Auftreten der iverschiedenen Höhenzonen (namemtlich der  untersten) und 
ihrer relativen Verteilung in den versehiedanen Gegendeo,  sowie  darauf 

beruiht, dass die höchstem Zonen weiter im Norden unbewaldet sind  (und 
daselbst wegen  der Winde aus  diesem Grund verhältnismässig wenig Schnee  

zu finden ist). 

Was die Maxi mai höhe der Sehneedecke i> n den 

Wälder n und auf den benachb arten grösseren wal d  

losen Fläehen betrifft, fdndet sich in den Schnee  

sehadengebieten auf den letzteren durchschn.itt  

-1 i  c h 10—12 % weniger Schnee als in den ersteren  
(die Ziffern auf S. 28:  Korkeusvyöhyke  = Höhenzone; Aukealla vähem  

män  lunta kuin metsässä  =im Freien  weniger Söhnee als  im  Walde). In 

den Höhenzonen von 350 und 400 m ist der festgestellte ITntersohied un  

sieherer (vgl.  die Standardabweichungen,), denn dort liegt ein Teil der im 
Walde befindlichen Beobachtungsstsllen  in ganz  liehten Fjeldwaldern. 
Ebenso  gibt es in den Höhenzonen, von 50 und 100 m sehr zahlreiche Aus  
nahmen von dem vorerwahnten Ergebnis. weil die Beobaahtungsstellen in 
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verhältniemäesig diehten Waldern und  auf kleiruen Liehtungen liegen. In 

letzterer Hinsiciit  sind die lim Staateforet Veeiijako auegefiibrten  TTnt-er  

euchungen instruktiv,  nach denen auf kleinen Liehtungen etete mehr 
Schnee angetroffen worden iet  als  in  den benachbarten Waldern. (Taitelle 

10. Kolumne I=N :o der Beobaehtungee telle ;  2 =  15/1 Höhe der Schnee  
decke; 3 l/II deegleiehen; 4 = 15/11 deegleiehen; 5, 8 und 11 l/111,  

15/111 und 1/IV deegleiehen; 6, 9 und 12 r= desgleichen Waeeerwerte der 

Schneedeeke; 7,  10 und 13 = deegleiehen Diehte der Schneedeeke. Die 

Beobaehtungsetelle  1 liegt  in  einer Senkung  mit liahtem, kleinem Wald; 2 
in ziemlich diohtem 31-gährigem Kiefernw-ald; 3  auf  einer ca. 5 a umfaasen  
den Lichtung, die von ca.  5—20 m hohem, Wald umgeben ist;  4 auf einer  
6  X  40  m  2  gross  en Lichtung,  auf derein einer Seite 13 m  und auf der ande  
ren ca. 20 m holier Wald liegt; 5 auf einer groesen  unbewaldeten Lich  

tung; 6  in  mitten von  2-5—30 m  hohem, ziemlich liehtem Kiefernwald.) Stellt 

man in dieeer Hinsicht Yergleiche  an,  eo muee man inebeeondere aucih den 
Oharakter  der Landechaften in Betracht ziehen; echneereich sind nament  

lich die Senkungen. 

Der Einfluee der llöhensch wan.kungen auf den Schneereichtum einer 

Gegend tritt noch deutlioher hervor,  wenn Yergleichungen fiir die Was  

serwerte der .Söhneedecken in den versohiedenen Höhenzonen vorgenom  

men werden. Dies erklärt eioh daraus, dass auch die Die hte der 

Schneedeeke mit der absoluten Höhe der Loka li  

tat stei g t. Wie die Z allien in Tabelle 6 (Kolumne  6) zeigen. war 
die Diehte in den sohneereiohsten Zeiten dee Winters 1918—1919 unter  

halb der Schneeschadengebiete  ca. 0.205 und in den höchsten Zonen der 
letzteren 0.226—0.307. Mit der niedrigeten Beobaehtungsetelle vergliehen 
ist  der Waeserwert der Schneedeeke (Kolumne 7)  auf der Höhen-strecke 

von ca. 150—175 m um 57—68 % angeetiegen (Kolumne 9). Die 
Zunahme der durahechnittliehen Diehte der Sclhneedecke mit der gröese  

ren  Höhe beruht teils auf  dem Einfluss der Winde,  teils auf der relativen 

Menge der zuunterst liegenden grosskristalligen  und  waeserreichen, Schnee  
achicht (c)  in den thöohsten Zonen. Die  Zahlen auf S. 44  veransohau  

lichen die durchsdhnittliche (keskimäärin  =='  im Mittel)  Diehte der von dei 

Oberfläche nach unten unterschiedenen Schneeechichten (dee neuen 

Schneee —a, dee älteren Schnees = b und dee ältesten Sc!hnees = c).  
Hieraus iet zu ersehen, daes  die Umkristallieierung des Sohnees  (Keränen 

1920, 1) in den Schneeechichten der Schneeechadengebiete ausserordent  

lich  häufig iet und schnell vor eich geht. 

Der gröseere Schneereichtum der Schneeechadengebiete Finnlands 

beruht auf den in iihnen stattfindenden friiheren (vgl.  S.  44), zathl  
reicheren und reiehlicheren Schneefällen und auf der  Tläufigkeit der Rauh  

reifbildung. 

Die Grösse der an  den Bäumen vorkommenden Schneemen  

gen in verschiedenen Höhen über dem Meer. 

Die Gröeee der an den Bäumen, haften bleibenden Schneemaeeen 

hängt teils von dem Schneereichtum der betreiffenden Gegend,  teile von 
der Form (hauptsäehlieh von der Form der Schneekrietalle)  ab, die der 

Sohnee beeitzt,  wen,n er die Bäume trifft. Je ibeeeer der waihrend der 



7 

ere  ten  Sehnieefälle auftretende Schnee an de n Bäumen hangen bleibt,  ein< 
umeo feetere Unterlage ibildet er fiir die 'Schneemengen  der folgenden  

Niederscbläge. In den Sdhneeeahadengebieten sind denn auch die Witte  

rungsverhältnisee in der genannten Zeit in dieser Hinsicht  vorteilhaft: der 
crste Schnee kommt frisch auf die Bäume,  und oft  treten damach Regen  
fälle und Fröete ein, die den Schnee sehr  feet an> den Äeten und Nadeln 

der Bäume gefrieren laesen.  Ein ähnliehes Gefrieren kann teilweise auch 
darum etattfinden, weil der iStamm und die Äste dee Baumes zu die  
ser Zeit noch nicht gefroren eind, eodase die umtere  Fläche dee  Sehnees 

antfangs auch. aus dieeem Grun.de scbmelzen kann. Zu  den wichtigeten 
Ursaehen dazu,, dase der Schnee .am  den Bäumen haften bleibt, gehört fer  
ner die, dase  sioh sowohl vor  ale niaoh den eristen Söhneefällen reichlich 

Rauhreif und Rauhfrost an den Bäuimen ibildet. Der an den Bäumen 

befindliche Schnee iet aucih in der Tat eine Misehung von Schnee und 

Rauhreif (finniech  tykky).  

Von der Tykky-Bildung  und ihrem Auftreten gewinnt man eine Vor  

stellung aue den .Abbildungen 3—B. In den unteren  Teilen der Berge 

und Fjelde,  wo die klimatischen "Verhältnisse ihr nicht gunetig  sind, fällt 
der Schnee echon bei schvvachem Wind von den Bäumen. Die stufenweiee 

Abnahme der Schneemen.gen an den Bäumen vom Seheitel der Berge 
naoh unten  zu erhellt aus den Albbildungen 9 und 10. Doch  bildet eich  

Tykky  auch nicht auf alien höchsten Boden. So  fehlt er in den Fjeld  

gegenden des finniechen Weetlaippland, trotzdem dort mehrere verhältnie  

mäeeig sohneereiche iStriche vorkommen. Die Ursache dazu liegt in der 
Trockenheit  und Kälte des dortigen Klimae eowie auf der  davon herriih  

renden Lockerheit des Sehnees. (Aue derselben Ursadhe findet man ander  

warte  öberhalb mehrerer Sehneesoh aden gebiete von  diesen Schädigu  ngen  

verechonte Walder, vgl. z.B. Nilcodem.) Dort beträgt  die du rehschnittlidhe 
Dicihte der  'Schneedecke naoh  den Angaben der Meteorologiechen Zentral  

anetalt auch nur  0.216 (Hamberg, in der Gegend  dee Sarek-Fjeldesnur 0.145 
und O.160),  im Gebiet des Oulujoki-iSyetems aber 0.233. 

Am  meisten Schnee und Raulhreif geben in den  S  cli  neeec had e  n gebie  

ten die von  Siiden und Siidweeten kommenden Winde. Hierauf beruht es  

unter  anderem, daes die Kronen der Bäume eioh gewohnlich naoh diesen 

Himmelegegenden biegen und abbrechen (Abbildungen  11 und 12). 
Eboneo erklärt eich daraue dae Auftreten von Schneeechäden in verschiede  

nen Gegenden in verechiedener Höhe iiber dem Meereespiegel  (weiter  unten  
S. 8).  

Die Grösse der Sohneemengen an den Bäumen der iSdhneeschaden  

gabiete (fruhere Mitteilungen eind u. a. Ivon Singer  und Neger geliefert 
worden) eind im Zusarmmenhang mit der vorliegenden Untereuchung in  

der  Weise  geschätzt worden, daee die Gröese  der die Bäume umgebenden. 
Mantelfläcbe berechnet und die durohecfhnittliche Dicke der an  den Bäu  

men  lauftretenden Tykky-Schichteri  (in der Regel  30 cm)  beetimmt wurde. 

Aue der eo erhaltenen Volummenge wurden die das Gewicht angebenden  
Zalhlen durch Beetknmung der Dicihte dee Tykky  gewonnen  (im Winter 

.1919 betrug dieee imMittel 0.15, in einigen FällenO.3o). So fanden sich  an 
einer 12 m hohen, langästigen Fichte 15—20 m  3  oder 2 250—3 000 kg  

Tykky,  an einer 8 m  hohen 7-5 m 3  »der  ca.  1100 kg,  an einer 5 m  hohen 
3.5 m 3  oder  5.50 kg  new. In einem eine Flädhe von 1 ha bedeckenden Fich  
ten- (Kiefern-Birken-) Wald (Abbildung 4) wurde  der Tykky  zu- 4 500 
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m  3 oder 680  000 kg berechnet. Demkt man eich diese Sehmeemasse aujf  

der genannten Bodenfläche ausgebreitet,  eo  wiirde sie  einex 45 cm dicken 

Schicht,  oder,  wen  n man  ill re  Diöbte  gleich der der entsp  rechen den Schnee  
deaken annimmt, einer solchen von 30 om Mädhti gkeit eo'tsprechen. Auf 
diese Weise wiirde die Schneetiefe etwa 1 5 o—l 7 5 m holier 

im gan'z e n u m c  a. 8  0 % und ih  r  W aseer  we r  t u m c a. 10 0 % 

znne h men. Yon der gesamten Niederechlagemenge  des Jahres ent  
spricht  der in den Sohneeschadengebieteqi als  Scbnee und Rau'hreif gekom  

mene Teil etwa  40%, d. h. mebr ale  in irgendeinem anderen Teil von 
Finnland. 

Die  Abhängigkeit  der Schneeschäden von  den Witterungs  

verhältnissen;  die Schneeschadenjahre.  

Da die Schneeschäden von den Witterungeverhäitnissen abhängen 
(besonders  vom Vorwinter), ist es leicht verständlich,  diaee manche Jabre 
auoh in den Sohneeschadengebieten verheerender sind als andere.  Aus dem 

Verzeichmis auf S. 59 geht hervor.  dass  solche Jahre in Finnland (auch 
in Sehweden)  namentlich 1911, 1912 und 1913 gewesen  sind, derengleichen 
alleni Anschein naoh  seit wenigstenis  100 Jahren nicht vorgekommcn sind. 
Damale eretreckten eieh  die -Schädigungen  viel weiter abwarts  als  friiher,  
und  in den eigentliohen Schädigungsgöbieten waren sie viel häufiger als  

zuvor. Hierunter war der Winter 1911 relativ sehneereich, der Winter 
1912 aber, der oihne Zweifel der allerstrengste war, verhältniemässig 

schneearm, doch sammelte sich  trotzdem (wegen der giinstigen Witterungs  

verhältnisse)  viel Tykky  an den Bäuimen an. Meistens erfolgen die Schä  
deni zur  Zeit der maximalen Schneetiefe,  im März (ausserhalb der Sohnee  
schadengebiete dagegen oft  vom Vorwinter an oder spätestens im Janiuar),  
während entweder mildes und nebeliges Wetter  herrsdht (wobei das Volum  

gewicht des Tykky  zunimmt),  bei iSturmen oder imiitunter auch bei starken 
F r  Östen. f; '*■'  

Die Abhängigkeit  der Schneeschäden von der  Lage  der  Wälder 
und von dem Charakter der Landschaften. 

Lässt man die von der Beschaffenheit des  Waldos und der Landschaf  

ten  herriiihrenden Ausnahmen unberiicksicihtigt, so zeigen die ausgefuhrten 

Höhenmessungen (Tabelle 7; Kolunrne 1 = N:o der Beobaflitun-g; 2   
Kirohspiel;  3 Ort; 4 = N:o des Schädigungsgebietes;  5 von der 
Holzmasse des Bestandes iKiefern "%,; 6  = ebenso Fichten; 7  = ehenso  
Birken;  8  = Höhe der herrsohenden Bäume; 9 Art der Landsebaft; 

10 = absolute Höhe der <C275 m, 275  -f-m etc. hoch liegenden Beobach  

tungsstellen; 11 von den längsten Kiefern % verheert; 12 =  ebenso 
von den Fichten; 13 = ebenso von den Birken),,  dass die un te rs  te 

Grenze der Schneeschadengebiete  in den weiter 
westlich li eg enden Gebieten tiefer liegt als in 

den öetlichen und weiter nach Siid e n tiefer als im 

Norden. Der Untersehied zwischen den nördlicbsten (N:o 18—20) und 
sudlichsten (N:o 155 und 156) Beobaohtungfeetellen beträgt ca. 120  m (320 



9  

—i2oom)  und der zwisc'lien den östlichsten (N:o 26—35) und westlichsten 
(N:o 1,3,7,9) ebenfalls ca.  120 m (320—200 m). Die Urs ache hierzu liegt 
in der Rich tun  g der  die Tykky-Bildung  hervorrufenden- Winde (Slid und 

Siid wes  t),  w eshal  b  die Lhnen zuerstbegegnenden, .auch vergleichsweise niedri  

geni  Boden schnee-  und tykkyreich  sind,  sow  ie in dem Ansteigen der imittie  
ren Höhe der Landschaften gegen  Östen und Norden und  in dem Kontinen  
talerwerden des Klimas naimentlicih gegen  Nordwesten (nach  Hamberg tr if ft 

man die Rau'hreifzone auif  den Sarek-Fjeldem erst in etvya  I,Boo' m Hölhe 

an)
. Oft liegt die Grenze der Schäden. sogar  im siidlichen, Teil desselben 

Berges  tiefer als  auf deesen östlidher Seite. Wegen  der Versohiedeniheiten 
der Landschaften und  aus  anderen Griinden sind derartige Parallelisierun  

gen  jedoch unsicher. 

Die  Art der durch den Schnee  verursachten Schäden.  

Die durch den  Schnee verursachten Schäden sind in der Untersuchung 
in  folgende drei Klassen eingeteilt: mechanische Verheerungen,  pihysiolo  

gisefhe Schädigungen  und Fäulen. 

Die mechanischen Verheerungen.  

Von den durcli den Schnee verursachten mechanisdhen Verheerungen 
kann man  drei Arten untersoheiden'. iSolehe sind die Brucliso h ä  d e  n,  

zu denen das  Abbrechen des eigentlichen  <Stammes des Baumes (Abbildungen  

13 und 14) geliört, woraus sichspäter  Kriimmung (Abbildung 15) und Gabe  

lung (16 und 17) des Stammes ergi'bt. Die Druckscliäden riihren von 

dem vertikalen Druck  des Sahmees iier (Abbildung  18), auf welchen Kriian  

mungen und Windiungen des Sbammes und der grösseren Aste in unnor  
male Stellungen folgen (Abbildungen,  19, 20 und 21). Die Biegungs  
schäden treten hauptsächlich an Bäumen mit relativ langen und schlali  

ke  n Stämmen (oft  Birken undiKiiefern)  auf, wobei si«h entweder der ganze  
Stamm oder wenigstens ein grosser  Teil ctevon bogenförmig verzieht (Ab  

bildung 22). In den Fiohtenwaldern der Schneeschadengebiete  begegnet 

man diesen hauptsächlich nur unter  den Fichten  der kiirzesten Höhenklas  

sen  (Abbildungen  24 und 25). Die Folge davon ist,  dass die  Bäume umfal  
len oder abbrechen (Abbildung 26). Trotzdem die kleinen Birkenwalder 

der Schneeschadengebiete im tiefsten Winter ganz  von Schnee bedeekt sind,  
sind die Verheerungen in ihmen verhältnismässig gering (Abbildung  23).  
Die Ästuoigsschäden sind am typiechsten <bei den Kiefern (Abbil  

dung 27),  wo infolge des Tyfcky-Druckes  grössere oder kleinere Aste von  
iihnen ab  fallen. Oft findet man mahrere dieser Schädigungen sogar  an 

einuinddemselben Baume (Abbildung 28).  
Die mechanischen Verheerungen beruhen in sehr hohem Grade ■  auf 

der H öh. e des Waldes. Oft bleiben niedrige Wilder sogar  in den 

höher gelegenen Teil en der Schneeschadengebiete  relativ verschont, woge  

gen  die vom  Stamm abgebrochenen. Teile in den langst-ämmigen und oft 

sogar  zu den Grenzgegenden  der S  elm ees  chad en  geb iete  geihörenden Wä'l  
dern absolut  am grässien sind  (vgl.  die Tabellen 7 und 8).  Belativ  am 
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g  r  («täten  ist die Lange  dee abgebrocheuien Te  il es  iii den typischen  Strichen 
der  Schneeschadengebiete. Im Durohsehnitt bet  rägt-  sie  gewöhnlic<h 2—3 ni 
und der Durchmesser der Bruchstelle etwa 10 cm.  

Eine gross©  Ilolle spielt  bei diesen VerJieeruagen  auch die Bestan  
desa r  t. Besonders empf  indlich sind gegen  diese Sohäden die- Kiefer 

und die Espe,  mit deren Hiltfe die unt-ore  Grenze der Sdhneeschadenge  
biete am leichtesten 'beetimmt wird. Wideretaiidsfäliiger ale diese ist  die  

Birke und am allerbeständigisten die Fichte. (Tabellen 7 und  9. In der 

letzteren: Männyt Kiefarn,  K  unset Fiehiten,  Koivut Birken;  Ko  
lumne 18 = von den Bäumen %  ibeschädigt.)  Eine F  olge hiervon ist  den n 

auch,  dass  die foeiden zuerst- genamnten Hodzarten fast  ganz aus den Wäl  
dern der Schneesöhadengebiete verschwinden.  

Hm die Beziehungen zwisdhen Best a nde s  form und Schneeschä  

den aufzuhellen, sind in Tabelle 11 mehrere Resultate iiber die Verteilung 

der  Probetflächenwälder auf die vereohiodenen Höhen- und Ent-wioklungs  
kl  aseen (oben S. 1) zusammengestellt. In die erste Gruppe gehören die 

in den, Schneesohadengebieten  geleg-encn Walder (  lumi  tuhoalueissa sijait  

sevat  metsät),,  in die zweite die an den Grenzen der Sohneeschadengebiete  
gelegenen Walder (=  1 umituhoalueiden rajoilla sijaitsevat  metsät)  und in 
die dritte die ausserhalb derselben befindlichem Walder. Die Wail  der sämt  

licher Probefläohen sind ungleichalterige oder wenigstens ungleichalterig  

aussohende Fiohtenwalder,  in denen >als  Mischholz  auch  irgendeine  andere 
Holzart auftreten ikann. (In Kölumne 50: kuuset  = Fich  ten, männyt =  
Kiefern, koivut Birken, haavat Espen. Die iibrigen Kolumnen der 
Tabellen sind: 1 — N:o der  Probefläehe; 10 von den Bäumen der I. 

Höhenklasse zu den obengenanm<ten St.anim- und Entwicklun.gsklaseen gehö  

rende Bäume,  %;  19 = ebenso in der 11. Höhenklasse; 28 = ebenso in der 

111. Höhenklasse, 37 e'benso in der IV. Höhenklasse; 38 = in alien Hö  
henklassen insgesamt durch Sdhnee beschädigte Bäume auf  1 ha, St.;  

39 =  ebenso in % von alien Bäumen.) Die erhaltenen Resultate zeigen, 
dass  in den Sohneeschadengebiete n die Bäume der 

grössten Höhenklasse n irelativ am meisten, die der 
IV. Klasse relativ am wenigsten leiden, und «us  
serhalb der Schädigungsgebiete umgekehrt die 

kiirzesten am meisten,  die längsten am wenigsten. 
Dies ist am besten aus  den mittleren Werten der in verschiedenen Gegen  

den  gelegenen Probefläohen zu erseheax (keskimäärini  = im  Mittel). Typisch 
sind auch einige einzelne Prabeflächen walder, wie  N:o 7,  10, 27 u. a. In 
der ungleichalterigen Bestandesform sind die Verheerungen aueh an den 
Bäumen der IV. Höhenklasse relativ gross,,  wenn diese in kleinen Grup  

pen  auftreten. Dies riihrt daiher, dass sich  an solchen Lokalitäteni relativ 
am meisten Schnee ansammelt (Tabelle 10, siehe  oben). Zu diesen Ent  
wicklungsklassen  stellt  sich  wegen der  Schneeschäden  noeli ein grosser  Teil 

von den Bäumen der Klasse  n g, h, i,  und j. Auif S. 91 finden sich die 
durchschnittlichen Ergabnisse der Walder in den Schneeschadeogabieten  
(=  lumituhoalueissa), an der Grenze der Sohneeschadengebiete (=  luxni  
tiihoalueideni rajoilla) und ausserhalb dereelben (:=  lumituhoalueiden ulko  

puolella) in % der  zu den verschiedenen Höhenklassen ( pituusluokassa)  

und dem ganzen Wald (=  kaikkiaan) gehörenden Bäume. 

Aus den oben dargelegten Resultaten kann; man den Schluss  ziehen, 
dass  in den Schneeschadengebieten die ungleiohalterigen  Bestandesformen 
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besser  ale die gleichalterigen fortkommen und dase von den erS'teren  solche,  
in denen die versdhiedenen stammiweise und von anderen 

gesdhiitzt (Planterwald) auftreten,  vorteilbatfter sind als  solche,  in denen 
sie in Grruppen etahen. 

In Tabelle 11 ist audi angegeben,, wie viele der in den einzelnen Pro  

bef  1  ächenwalder n. vorhaiidenen, jungen Fi e h t«n  pf  1 anzen zu den. be  
treffenden Entwick  1  ung&k  1  asson gehören. (Auif diese beziehen' eich  die 
Prozentzahlen zwisohen den Kolumnen 40  und 49; Kolumne 48 = von den 

jungen Pflanzen gehören auf 1 ha zu den genannten Klaesen St.;  49 = 
ebenso % von alien jungen Pflanzen.) In  den Scihneeecbadengebieten  fin  
det man eo vernichtete 'junge Pflianzen, (von ihöchetens 1.3 ra Länge) ca.  

5—15 %. Dieee Zahlen geben indee kein ridhtiges  Bild von  dem Verthält  
nis der Fidhtenp.flanzen  zu  den, iSobneeechäden, denm beeanders von de®  
in dem Pflanzemetadium befindlidhen Individuen der g-i, h-, i- und  

jiKilaeee ist eim ,grosser  Teil infolge von Sdhneeechäden entstanden. Der  
Sohnee verursacht nämlich leicht,  daee eich relativ ecblan'kstammige Pflan  

zen biegen und ihr Wipfel umregelmäeeig  wir,d („die plattgedruckt©  
Krone" in Ajbbildung 30), zumal wean  der  erete Schnee schwer  kommt 
und sie zu Boden wirft. Das Gewioht des sich dariiber anihäuifenden 

Sohnees (oa. 2—5 kg  awtf  li  dmi2) ist  eo gross, dass sich die Schä-fte der jun  

gen Pflanzen nach den Unebemheiten der Erdoberflädhe biegen, wonaeh 
sie in solcben iStellungen bleiben und «pater Adventivwu rzeln erbalten 

(Abbildung 33). Die relative Häufigkeit  derartiger junger Pflanzen witrd 
durch die Z  abien auf S. 93 veraneöhaulieht. (Koealan n:o = N:o der 

Probefläche; Näihin luokkiin kuuluvia taimia 'hehtaarilla: kpl.,  %  

Zu diesen Klaesen gethörende Pflanzen auf 1 'ha: St., %),,  welche zeigen, 
dase von den jungen Pflanzen, auf diese Weise sehr  oft 50—90 % be  
ech,  ädigt  eind. 

Daeeelbe Vertlialten wird auch durch die Ergebnisee der Tabelle I'2  

illuetriert,  die eich  auf die Verfceilung der jungen Pflanzen aller Probe  

flächen auf die verechiedenen Entwicklungeklaeeen beziehen. (Kolumne 

1 = Entwieklungsklaisse; 2 = von  den aus Zweigen enrbetandemen jungen 

Pflanzen gehören  % zu den vereohiedenen Entwioklungeklaesen,;  3 = -von  
den aus  Saimen entetandenen, iauf BaumstiimpdEan  und auf den, iStäimimen 

umgefallener Bäume gewacheenen jungen Pflanzen gebören % zu den ver  
eohiedenen Entwicklungsklaeeen;  4 ebenso, von  iden zwisohen, Reiser  
haufen gewaohsenen, ebenso; 5 = von den an einem Steinbloek gewaohse  

nen ebenso; 6 = von den neben einera umgeworfenen Wurzelstock ge  
waoheenen ebenso; 7  =  von den umter einem etehenden Baum gewachee  
nen ebeneo; 8 von. Den auf einer Lichtung  (und aue  dem Boden)  ge  
waohsenen abenso; ,9 -  von den aue Samen entetandenen jungen Pflianzen 
finden eich in den vexsohiedenen Entwidklungsklaisisen St.; 10—ebeneo 

%;  unten:  kpl Stiick.)  
Besonders groeeer  'Schaden erwadhet den Fiohtenpflanzen  in der Nähe 

eines an den Rändern gröeserer Liobtum.gen befindlichen alten Waldee, in 
dem eich ebenfalie viel Sdhnee lanbäuft. So waren an  einer derartigen Lo  
kalität (Abbildung 30) von den aue Samen entstandenen jungen Pflanzen: 

86.1  % der im Söhutz von Biiumen und 98.8 % der im Freien gewaohsenen 

(Tabelle  13, Kolumne 13) mit einer ganz plattgedriickter  Krone versebeoi 
und von jenen nur 1.4 %, von diesen 0.2 % lebenefähig (Kolumnen 4 und 

5);  die übrigen waren zieralidh verktimmert (Kolumnen 6 und 7; a = 
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Krone regelmässig,  b Krone iplattgedruckt),  sefor verkiimmert (8 uind 9) 
und  abgestorben (10 undi 11). Die eigentliohen  Bäume (= puut) dagegen 

waren etwas besser.  

Will  man  Vergleiche  iiiber das Verhalten der jungen Pflanzen der ver  
schiedenen Baumarten zu den Schneeschäden ziehen, so foaben sich denn 
auch die der Fiohte ale am allersehlimimsten mitgenommen, erwiesen. (In 
einem Fall wiaren von den jumgen Kiefernpflanzen iippig 54.7 %, ziem  
lich iippig ,29.3 %, verkiimmert 9.5 % und .abgestorben 6.5 %, wahrend 
die e n  tap reafoen.de n Ziahlen fur die jungen Fichtenpflanzen 2.5, 18.0, VI.  0 
und 8.5 % waren.)  

Die physiologischen  Schädigungen.  

Von den durch Sehneeschäden verursachten pfoysiologisohen «Schädi  

gungen  ist von ausserordentliciher Wiohtig'keit die Ver minderung 

des Ertr a-  g s einzelner Bäume und ganzer Bestände. 
Die wirksamsteni Ursaohen dazu eiind die meohaniscfoen Sdhäidigungen,  
durch die ein gröseerer oder  kleinerer Tei'l niamemtlioh von den Kronen 
der herrso'foenden Bäumen vernic'htet wird, sowie das Undicht- und 
Luekigwerden des Waldes. Nadh besonders heftigep  Schadenijah-ren wird  
dais  Waclustum der Bäume so sshr  ge'hemmt, dass man auoh spät-er <aus der 

iplötzlichen Verscfomälerung der Jiahresringe auf  das  Vorkommen eines  
soi  cheri Jahres schliessen kann. Zu der  Liickigkeit  der Wailder der Scfonee  
scfoaidengebiete (die unproductive  Wuohsflaehe in diesen oft i  25—40 % 
und ausserfoa.lb derseliben 10;—20 %, der durchschnittlitffoe jährliche Ertrag 

pro  ha in diesen  ca. 0.70 m 3  und in jenen ca. 0.35  m  3) tragen die völlige 

Verniohtung der grösseren Bäume durch Tykky-  und Fäulebildung und das 
Absterben der Pflanzen infolge des  Schneedruckes  bei. 

Eine zweite physiologische Folge der Schneeschäden ist die 

Abna ih m e der Zapfen- und S a men iproduktio  n der 
W äl  der. Am typischsten tritt dies bei der  Fichte liervor, wo die Zapfen 
meist ganz  am  -Wipfelteil  des Baurnes sitzen,  der den Schneesdhäden am 

meifiten ,aus>gesetzt ist. Eingehendie  Untersuchungen foaiben geaeigt, dass in  
manohen Waldern der Sohneesoliadengebiete  die Zapfen an derFiafote fast 
vollständig fehlen oder «auf ein  Minimum beschränkt sind (so fanden sicih  
in  einem Schneesdhadenige'biet iän ca.  200 Fichten auf 1  ha nur wenig und  
ausserfoalb desselben an ca.  600 reiohlicher Za,pfen)i. Dasselbe gilt aucfo von 

der Bildung der weiblichen Bluteji der  F  ichte. Oif  t triifft man solcfoe i  n  
relativ grosser  Menge an den kiirzasten Bäumen des Wialdes,  die aim bes  
ten erfoalten sind. Die Kieför dagegen ist  in dieser Hinsicht  'viel wider  

standsfähiger: in den Scfoneeschadengeibieten findet man nioht leicfot sogar  
eine stark  'beschädigte (Afobildungen 31 und 32; iin jener 13, in 

dieser ca. 300 Zapfen), die midfot in einem guten Z.apfenjalfore  relait-iv  
reichlich Zapfen aufwiese. Ausserdem ihaben die Untersudfoungen an den 

Taig  gelegt, dass die Lä.nge der  Ficfotenzaipfen in den oiberen Teilen der 
Schneesehadengebiete im Verfo&ltnis mefor labnimmt ,als die der Kiafern  

zapfen, und eine Folge davon ist  aucfo. dass die iSamen der Fiofote ausser  

ordentlich schlecht, die der Iviefer und Birke aber reliativ gut fceimen (die 
Resultate werden später veröffentliöfot werden). Die eigentliehe generelle 

Verjiingungsgrenze  der Fidhte liegt denn auoh in den Sdhneeschadengebie  
ten  gewohnlioh etwa  20 m niedriger als  die der  Iviefer,  d. fo. of.t  sogar  unter  
halb der Nadelwaldgrenze. 
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Die Fäulen und die Pilzkrankheiten.  

Wegen der  Häufigkeit der mechanisehen Verheerungen und der pliy  

siologischen  Sehwaehe der  Bäume sind die Walder der Schneescliadenge  
biete ausserordentlich empfindlieli gegen Fäulen und Pilzkrankheiten. 

Infolge des  ,Sch:needruckes werden  auch  die Wurzeln der Bäume beschädigt. 
Namentlieh die Fiehten sind schon als  junge Bäume darum etoekfaul, weil 
bei del? Einwurzelung ilires Schaftes im Boden ibre ursipriinglichen Wur  

zeln unci i'hr älteeter Schaiftteil absterben (Abbi'ldung 33).  Auch Fäule der 

vegetativ entetandenen Fiehten ist aus derselben Ursache ausseroTdentlieih 

häufig (Abbiildung 34).  

Im folgenden werden die 'häufigsten Fäulen und Pilzkrankheiten 
der Walder in den Schneesehadengeibieten n.ambaft gemacht. 

Die  Gipfelfäule.  

Die Biologie dieser Fäule ist  noeh unvollständig aufgehellt. Im Zu  

--ammenh ang damit eind unter anderen folgende  Pilze genannjit word en : 

Polyporus vaporarius (Franlhanser), Trametes pini (Abietis),  Fomitopsis  

pinicola,  Lenzites lieteromorpha, Bjerl-andera  borealis (Lagerberg) u. a. Die 

ausgefiihrten  Untersuchungen weisen  jedoch darauif hin, dass diese Pilze 
keine ty.pische Gipfelfäule verursacben;  6tets,  wenn irgendeiner von ibnen 
sicher an den Giipfeln abgebrochener Bäume (vorzugsweiee Fichten)  kon  
statiert worden  iet,  ist die Fäule die diesen Pilzen eigen tiimi idlie und keine 

typische Gipfelfäule gewesen, bei der sich  die urspriingliohe Struktur des 

Holzee fast bie zu den letzten Entwick'lungsstadien der Fäule erhält (Ab  
bildu.nigen 35 und  36). 

Zu  den Resultaten, zu denen, unter  anderen Reuss, Singer,  Franh  

hauser, Lagerberg und Kolmodin über das Vorkommen der Gipfelfäule  

gelangt- eind, eind die folgenden jetzt gewonnenen  Ergabnisse amzufuhren : 
Die  Gipfelfäule  wird bei den Fichten: der Sehneesöhadengebiete Finnlands 
fast  an alien abgebrochenen Bäumen angetroffen (ziemlich gesund haben 
sich  von diesen nur s—lo5—10 % enbalten)'. In manchen Wäldern (namentlieh, 

wenn unterhalb der Briiche kräftige  lebende Äste stehen geblieben eind) 
iet die Zahl der unangefault gebliebenen  Bäuime etwas grosser  (oa. 30 %; 

Abbildung 13). Hemmend und retard ierend wirkt auf ihr Auftreten und 
ihre Entwicklung die 'kleine Breite der Jahresr.inge des Holzee in den Wäl  

dern der Sohneescbadengebiete (mittlere Breite der Jabreeringe ea. 0.5 

mm); im Durchechnitt ©retcreckt si  e  eich 3—4 .m, (mituntea- fiber 6 m) tmadh 
unten.  Hat sich an der F icbte eim  meuer Wipfel  gebildet (k-Bäume),  so 

geht die Fäule mandhmal ebenso we  it naoh oiben wie naoh unten.  Von den 

zum  Zereägen geeigneten Bäumen gelben denin auch infolge dieser Fäule 
25 % (der Anza'hl)  fiir diesen. Zweck vollständig verloren. 

Cronartium peridermii-pini  (Willd.)  Liro.  

Das Vorkommen dieses Pilzes ist an den spärlieh  anzutreffenden Kie  
fern der Schneeschadengebiete ausserordentlioh faäiufig (oft  -50 %).  

Trametes pini  Fr.  

Die Fruchtträger dee Pilzes werden sowohl an Fiehten als an  Kie  

fern, bei den erstere n sowoh] an den A  s  ten als  an den Stämmen angetrof  
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fen. Die Fäule selbst ist jedooh viel häufiger, und die durch sie  verur  
sachten Schäden sind gross. Gewohnlieh geht sie ale zusammemhängende 
Kernfäule nach auseen,  oben und unten  und  bewirkt,  dass der von ihr  

angegriiffene Baum nicht zum Zersägem taugt (von solchen Bäumen, an 
denen sie auf  den Schlagflächen  auifgetreten ist,  sind voLLständig unver  
wendet geblieben: von den kleinen Bäumen 45 % und  von den grösseren 

82 % der Baumzahl). Nur  seiten findet sie sich an den Wundstellen ails  

Seitenfäule (Abbildung 38). Auf dean  eroten  Stadium taugt jedooh der von 
ih>r besohädigte Baum gut zu Brerrfiolz (Albbildung 37).  

Fomitopsis  pinicola,  (Swartz)  Karst.  

Dies e Fäule vertritt die einzige Oberflächemfäule der  Scbneesdhaiden  

gebiete (Abbildung  39). Die durch sie hervorgerufenen Schädigungen sind 

jedoch wa;hrschein,]ich gering, demn gewobnlich tritt sie  an Bäumen auf,  

die au« anderen Ursachen verkiimmert und  .abgestorben sind. 

Die Wundfäule  (finnisch)  »jäytää»). 

Infolge der durch den Schnee verursadhten Biegung entsteben an den 
Bäumen der Sdhneeschadengebiete (auch am Basalteil) kleine Risse und  
Wuniden, um  die sioh Wundholz bilde?,  das den Wert des llolz.es verhält  

nismässig  wenig herabsetzt. Am typisebstefi  ist von diesen Bildungen die 
als  „jäytä" bezeichnete (Abbildung  40), die auif maechein Schlagflächen 
auch auf den Stockabschnitten der Bäume in  ca.  5 % der  Fälle  angetrodifen 

worden ist. Besonders im Winter,  wenn der  Baum gefroren ist,  ist.  sie sehr  
hart. 

Bjerkandera  borealis  (Fr.)  Karst.  

Frucbtträger dieses Pilzes sind in den Fiahtenwiildern der Schnee  

schadengeibiete (im August) ee'hr oft an den Wurzeln oder auch  an den 

Stämmen lebender (Abbildung 4!1) und abgestorbener (Abbildung 42) 
Fidhten gefunden worden. Seine typische, anfangts helle und später ge  

wohnlich sehr dunkle Fäule (finniscli »hiililaho",  Kohlenfäule) (Abbil  

dungen 43, 44, 45  und 48) ist  den audh iän den Fichteu (und auch Kiefern) 

der Scbneeschadengebiete ausserordentlich bäufig und ruft gross  e tecli  

nische (auch  pfhysiologisclie)  Schädigungen hervor. An grösseren Bäumen 

steigt  sie  gevvölhnlich  I—3 m aufwarts (mitunter jedoch fast durch den 

ganzen  Baum, sodass sich  dersel'be jedenfalls nicht zum  Zersägen eignet).  

Fomitopsis  annosa (Fr.)  Karst.  

Diese an  der  Fichte und Kiefer ausserordentlich häufige Pilzfäule ist  

von der vorfliergehenden leicht sowohl durch  die Struktur des ajngöfaulten 

Holzes  a'ls  durch das Auftreten der Fäule  zu untersdheiden (Abbildungen 

46, 47, 48 und 49). (In der Fäule sind keine dunklen Stellen angetroffen  

worden; vgl. Neger,  1917.) Gewohnlich steigt  sie e.bentfalls I—3 m, biswei  
len  jedooh viel mehir im Stamm empor  (Abbildung  49). 

Bei der Birke findet man  in den Schneeschademgelbieten  baujptsälcblich  
folgende Pilze: Fomes fomentariws (L.) Fr, F.  igniarius (L.) Fr-.,  F. 

nigricans  Fr.  und  Piptoporus  betnlinus (Bull.)  Karst.  
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Die  relative  Häufigkeit  der  verschiedenen Fäulen in den 

Schneeschadengebieten.  

In Tabelle 14 sind die Ergebnisse zusammengestellt,  die die Häufig  
keit  der obenerwähnten Fäulen an der Fieh te und Kiefer erweisen. (Ko  

lumne 1 =  Lage  der Beobachtungisstelle: Ort und Kirchspiel; 2—N :o der  
Beobaehtung&stelle; 3 = Häuifigkeit  der Schneeeehäden: die Prozentzahlen 

geben die Z&bl der beschädigten Bäume an, vain nimeksi = minimal, ei 
ollenkaan iiberhaupt nicht;  4 = Grösse der untersucbten Bäume: die 
Zahlen geben den Durchmesser  der Bäume an der Basis  an,  «tukkipuita"   
Nutzholzs-tämme, ~paperipuita" = ..Papierholzstämme";  5 = Baumart: 
kuusi =  Fichte,  mänty Kiefer; 6 = Waldty.pue : IIMT -:  Hylocomium- 

Myrtillus  usw., kangaskorpi gemeiner Bruchwald, lehtcVkorpi  = hainar  

tiger Bruchwald,  korpi  = gemeines Bruehmoor; 7 = Zahl derl  untersuch  

ten  Bäume; 8  = von den Bäumen sind % gesund; 9 = desgleichan solcihe  

mit Gipfelfäule; 10 desgleiehen mit Trametes pini; 11 desgleiehen 

mit Bjerkandera borealis (-f-  Polyporus vajporatrius ?);  12 r= desgleiehen  
mit Fomitopsis  amioea; 13 = desgleichea mit Gipfelfäule einer der  
beiden oder beide vorhergehenden; 14 = desgleiehen Gipfelifänile -f- Tra  
metes pini; 15 desgleiehen  Tnametes pini  -f- B. borealis oder F. annos  a  
oder beide; 16 Gipfelfäule-|-wie 15). Hieiaus ge'ht hervor, dass die 
Fäule der  Bäume besonders  in den Schneeschadengebieten (aber  aneli  wegen 
des Wa/ldtypus-  iaus«er'halb derselben) ausserordentlich häufig ist,  und dass  
das reiohliche Vorkommen einzelner Pilze  sehr viel  von dem Waldtypus 

abhängt. So ist Fomitopsis  annosa auf versumpftem Boden viel häufiger  
als  auf un  versumpf tem, Bjerkandera borealis  aber umgekehrt. Die grös  

seren Bäume sind ausnahmslos häufiger angefault als  die ikleineren (und  

j  iinger en).  

Tabelle 15 ver&nschaulicht dasselbe Verhalten fiir die Birke. Da fiir 

die Untersuchung keine ausgehauenen Birkenwalder benutzt werden konn  

ten, berulien die Ergebnisse lediglich auf Bestimmungen, die auf  Grund 
der Fruchtträger ausgefiihrt sind. Der Ante il  der sog.  gesunden Bäume 
(Kolumne 5)  ist also in diesem F  alle viel zu gross. (Kolumne 1  = Lage 
der Beobachtungsstelle;  2 = ebenso N:o; 3 = Beschaffeniheit der unter  
suehten Birken: elävät  = lebend, kuolleet abgestorben; 4 = ebenso 

Zaihl; 5 =  von den Bäumen sahen  % gesund aus; 6  = Bäume imit' Stock  

fäule ahne Fruchtträger; 7 =ebenso mit  F.  fomentarius; 8 = ebenso mit 

F. igniarius; 9 ebenso mit F. nigricans; 10 = ebenso mit P. betulinus; 
11 = Stoetrisse und -ifäule finden sich an % von der Zahl der Bäume.) 

Aus den  Ergebnissen kann man sehliessen, dass  die häufigste Fäule der 

Birken  die durch F. fomentarius veru  reach  te ist,  dessen F  ruchtträger bei 

den meisten (16—94 %) der  ■  abgestorbenen Bäume anzutreffen sind. 

Ebenso  weisen  manohe Birken einen Stoekriss auif. 1 (N ach den. friiheren 

Untersuehungen ist  sie auch in Mittel- und Siidfinnland sehr häufig.) 

Bestandesart,  Bestandesform,  Wert und Vorkommen  

der Wälder  in den Schneeschadengebieten.  

Aus Tabelle 16 geht hervor, dass von dem A  real der Walder in den 

Sehneeechadengebieteii 6  1.5 % von rein en und mit Birken 
gemischten, 3 3.g  % von mit Birken und Kiefern ge  
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mis cb ten Ficht enw ä 1 die r  n unci nur 5.0 % von e ale Len 

Wäl d e  r-n bede ck t sin d, in den e n die Kief e r die vo r  

herrschende H o Iza  r  t ist. Je häuiiger die Scbneeschäden sindl,  

desto häuifiger sind au  oh die remen oder  mit Birken gemischten Fichten  

wälder (auf den Gebieten der Sishädigungeklasse I findet man iilirer 73.8 %, 

in Klasee  II 37.4  und  in KJasee 111 4.9 %, wahrend in Klasee I iiber  

liaupt keine Kiefernwalder, in Klasse II dagegen 20.5 % und in Klasee 
111 6.4  % vorkommen). Eine wicbtige U'rsache dazu sind die Beziehun  

gen  ' zwischen den mechanisehen Sohneeschäden und dem verschiedenen 

Ba uma r ten (oben S. 9—), aber auch der  in diesen Gebieten herrschende 

Waldtypus (fIMT), bei dem die Fioht-e  auch ausserbalb der Sdhneescha  

dengebiete die herrschende Bauimart ist (vgl. Vorkommen, Umfang und 
Ilolzvorräte der Ficlitenwalder in NordnFinnland, Com. ex Inst. Forest. 

Fi.nl, 3).  Wegen  der der Kiefer giinstigeren Waldtyipen  (vorzugsweise  

Empet  rum typen) und  der relativ guten. Samenproduktion der Kiefer ist 
diese Baumart denn aueli an den alpinen Waldgrenzen der Sohneesciia  

dengebiete verhältnismässig  häufig. Im allgemeinen sind die iKiefern 

jedoch hier vergleichsweise klein und jung; wegen  der ineolianischen 

Schneeschäden'erreichen sie  recht oft nioht die Höhe der Fichten. Di es  e 

Schäden tragen denn auch weeentlich dazu bei, dass 
die Fichte in deh östlichen Teilen von Finnisch- 

Lappland die alpine Nadelwaldgrenze bildet und 

nieht. vvie in Wes 11 apipl an d und Nordekandinavien, 

me is  ten e die Kiefer. 

Die Scbneeschäden wirken jedoch so naöhteilig auf die VeTjiingumg 
und  Erbaltung aller Baumarten ein. dass die eigentlidhen Walder ganz  

von den miglinstigsten Standorten ver&chvvinden, oder mit anderen Worten, 

infolge dieieelben senkt sicb die alpine Waldgrenze 

her ab. Die sudliebsten alpinen Nadelwaldgrenzen Finnlands (oa.  65°  

35—45') liegen denn auch  (auif einzelnen, verhältnismässig  steilabfallen  
den Fjelden) in  etwa 380  m Höhe ii.  d. M.,  wahrend diese Grenzen weiter 

im Norden und Östen viel  höber ansteigen und iihre gröeste Höhe (ca.  
450 m) etwa unter dem 67. Breitengrad und ausserhalb der eigentlichen 

Schneescbadengebiete erreichen. Wie die untere  Grenze der Sohneescha-' 

dengebiete (vgl. oben) erhebt sich also auch di 3 alpine  Waldgrenze von 
Siiden nach Norden und von Westen nach Östen. Hierauf beruht es,  

dass  die vertikale Breite der Schneesohadengeibiete auch in deren zentralen 

Teilen nicht sehr gross ist. Doch werdeii die typischsten Schneescbaden  
gebiete in diesen und den stidlich ivon ihnen liegenden Gegenden a nge  tr  of  
fer]. wo die höchsten Böden bis zu 350—400 m Höhe ansteigen können. Im 

Norden und Nordwesten laufen die untere  Grenze der  Sohneeschadonge  
biete und die alpine Waldgrenze diagegen allmählich zusammen. 

Ebenso häufig  wie die reine oder mit Birken gemischte Bestandesart 
ist es in den Sch  neesoh adengeb i  e  ten auch die un gleicbalteiige  
oder ungleichalterig au seeh  en d e Beetandeef orm, 
die am  vviderstandsfähigsten gegen  Sohneeschäden ist  (vgl.  oiben). Wegen 

des geringen Wachstums und der Fäule der Bäume sowie  der Duckig  

keit der Walder ist ihr wirtsohatftlicher Wert gering, wahrend ihre Pflege 

die Anlage viel grösserer Kapitalien (z.  B. in  Form von Verjungungekos  

ten) in ihnen voraussetzt  als bei den Waldern ausserhalb der Sohneescba  

dengebiete. Da sie auf Wasserscbeiden liegen und der Transport dorther 
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sioh schwierig gestaltet, etelien sie auoh den wertlosesten Teil der ent  

sprechenden Fichtenwaldgebiete  dar. lEin grosser Teil der \Yälder der 
S  clui eesoh ad en geb ie fce, in denen die Yerheerungen durch den Schnee 
aurseeroTdentlieJi häufig sind (Klasee I),  beeitzen deim auoh in der 
Hauptsache nur allgemeine Bedeutung: sie bilden die unentbehrlichen

' 
Sohutzwalder der entspreebenden  Wassersoheidegebiete.  
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Kuvista  on ottanut kuvan 4 A. S.  Czarnecki. kuvat  85,  36,  37,  

39, 40,  43,  44,  45,  46. 47 ja  48 F.  Jonasson ja muut tekijä.  

Kuva 1. Lumen tiheyden  mittausko  
jeet:  kahvalla  varustettu va'anselka, 

punnuskuppi ja yläsuin  oleva luminäyt  
teen ottoon  käytettävä  lieriö. (Vert.  s.  

2.) Posion  pitäjä.  Nuolivaara.  

Abbildung 1. Apparat  zur Messung  der 
Schneedichte: mit einem Handgriff  versehe  

ner  Wagebalken, Wagschale und für  die Ent  
nahme von Schneeproben  benutzter  Zilinder 

mit der Öffnung nach oben. (Vgl. S.  2.) 

Kuva  3. Tykyn kokonaan  

peittämä kuiva  kuusi  Iso- 

Syötteen rinteellä  Pudasjär  

vellä. Korkeus  merenpin  
nasta  n. 410  m. (Vert.  s. 48.)  

Abbildung  3. Ganz von Tykky 

bedeckte  trockene Fichte auf 

dem Abhang des Berges  Iso-Syö  
te im Kirchspiel Pudasjärvi.  
Höhe ü.  d. M. ca.4l0m.  (Vgl. S. 7.) 

Kuva  4. Kuusamon  Maanselän  metsät  tyypillisenä  tykky  
talvena 1911—1912.  Korkeus  merenpinnasta n. 335  m.  

(Vert.  s. 48, 51, 92.)  

Abbildung 4. Die  Walder der Anhöhe Maanselkä,  Kirchspiel  Kuu  

samo, in dem typischen  Tykky-Winter  1911—1912. Höhe ü. d. M. 
ca.  385  m. (Vgl. S.  7.) 

863—21 I 



II 

Kuva  5. Tyypillistä vaarakuusikkoa  tykyn  alkaessa  ir  
tautua puista. Paljakkavaaran laki Hyrynsalmen  ja 

Puolangan pitäjien  rajalla n. 870  m korkeudella  meren  

pinnasta. (Vert. s. 48, 92.)  

Abbildung 5. Typischer  Fichtenwald zur Zeit, wo  sich der Tykky 
von  den Bäumen zu  lösen beginnt.  Scheitel des Paljakkavaara  
auf  der Grenze der  Kirchspiele  Hyrynsalmi und Puolanka in 

ca. 370 m Höhe ü. d. M. (Vgl. S. 7.) 

Kuva 6. Nuorehkoa  mäntymetsää, tykyn  alkaessa  irtau  
tua  puista. (Vert.  s. 48.) Puolanka, Lammaskulju,  n. 

335  m. mp.  

Abbildung 6. Junger  Kiefernwald zur Zeit, wo sich der Tykky  

von  den Bäumen zu  lösen beginnt. (Vgl. S. 7.) Puolanka,  Lam  
maskulju,  ca. 335 m li. d.  M. 



III 

Kuva  7. Tykystä  osittain  vapautu  

nut kuiva  mänty  Pikku-Syötteen  
laella  Pudasjärvellä. Korkeus  me  

renpinnasta n.  390  m. Yksityisissä  
oksissa  riippuu n. 1/8—

l

/2
 m3  suurui  

sia  tykkymöhkäleitä. (Vert.  s.  48.)  

Abbildung 7. Teilweise vom Tykky  be  
freite dürre Kiefer auf dem Scheitel des 

Berges Pikku-Syöte  im Kirchspiel  Pudas  

järvi. Höhe ü. d. M.  ca. 390 m. An ein  
zelnen Asteri hängen  ca. 1/8—1/2  m3 grosse  

Tykky-Klumpen  (Vgl. S.  7.) 

Kuva  8. Aidan  päälle kertynyttä  

tykkyä  ja kinosta. Suomussalmen 

pitäjän  pohjoisosa.  (Vert.  s.  48.) 

Abbildung  8. Auf  einein Zaun angehäuf  
ter Tykky und Schneewehe. Nördlicher 

Teil des Kirchspiels  Suomussalmi. (Vgl.  
S. 7.)  

Kuva 9. Paljakan vaarajakso Hyrynsalmen puolelta 

(idästä)  katsottuna.  Vaaran  lakimetsät  valkoisen  tykyn 
vallassa (vert.  kuva  5),  alempana häviää  tykky  vähitellen  

kokonaan.  Vaaran  laki  n. 380  m korkea,  alinna  olevat 

metsät ovat n. 250  m merenpinnasta.  (Vert. s. 49.) 
Kuva  otettu 20. 3.1919.  

Abbildung  9. Die Bergkette  Paljakka von  Hyrynsalmi  (Östen) 
aus betrachtet. Die Wälder auf dem Scheitel des Berges  von  

weissem  Tykky verhüllt (vgl. Abbildung 5),  weiter unten verschwin  
det der Tykky  allmählich ganz.  Scheitel des Berges  ca. 380 m 

hoch, die Wälder ganz unten  etwa 250 m ü. d. M. (Vgl. S. 7.)  

Aufgenommen am 20.  3. 1919. 



IV 

Kuva  10. Iso-Syöte etelästä katsottuna. Kuvassa  huomataan tykyn  lisäytymi  
nen lakea kohti. Ylimmällä  osalla  vain  harvakseen  puita (vert.  kuva  3).  Kor  

kein  huippu  on n. 450  m  korkeudella, alaliepeet lähes 200  m alempana. (Vert.  
s. 49.) Kuva otettu 29.3.1919. 

Abbildung 10. Der Berg Iso-Syöte von Süden. Im Bilde erkennt  man die Zunahme  der  

Tykky-Bildung nach dem Scheitel zu. Auch auf dem obersten Teil befinden sich spärliche 
Bäume (vgl. Abbildung  3). Höchster Gipfel  in ca. 450  m Höhe,  untere Säume annähernd 

200 m tiefer. (Vgl. S. 7.) Aufgenommen am  29. 3. 1919. 

Kuva 11.  Tykyn  painon takia  (etelään) 
kaartunut kuusen  latva. Siinä koh  

dassa, josta tykky  on kaiverrettu pois,  
haamoittaa  kaartunut runko. Viimei  

nen, sisäänpäin kiertynyt,  latvahuippu 
on murtunut  poikki.  (Vert.  s. 51, 92.)  

Pudasjärvi, Jaskamovaara, n. 300  m mp. 

Abbildung 11. Infolge des  Gewichts  des Tykky 

(nach Süden) krummgebogener Wipfel  einer 
Fichte. An der  Stelle,  wo der Tykky wegge  
graben  ist, erkennt man den gebogenen  
Stamm. Der  letzte, nach innen gewundene  
Jahrestrieb  ist abgebrochen. (Vgl.  S. 7.) 
Pudasjärvi, Jaskamovaara,  ca. 300 m ü. d. M. 

Kuva  12. Tykyn  painon ta  
kia  (etelään) kaartunut  pie  
nehkö  mänty, jossa latvan  
ylin osa saa tukea alempana 
olevasta tykkykerroksesta  
ja estyy  siten  katkeamasta. 
(Vert. s.51,  92.)  —Pudasjärvi,  

Pikku-Syöte,  n. 320  m mp.  

Abbildung 12. Infolge des Ge  
wichts des Tykky (nach Süden) 

krummgebogene  kleinere Kie  

fer, an der der  oberste Teil des  

Wipfels durch die weiter unten  

befindliche Tykky-Schicht  ge  
stützt  und dadurch vor dem Ab  

brechen bewahrt wird. (Vgl. 
S. 7.) Pudasjärvi, Pikku-  

Syöte, ca.  320 m  ü. d. M. 
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Kuva 13. Tykyn  murtamaa vaarakuusikkoa Iso-Suuaksen laella  Rovaniemen  pitä  

jässä.  Sijaitsee  n. 300  m mp. Puihin ei ole  muodostunut uutta  latvaa, siitä  huo  

limatta, että  entiset  latvat ovat murtuneet jo n. 50  vuotta  sitten. (Vert.  s. 53, 

76,  77, 92, 99  ja 110.) 

Abbildung 13. Durch Tykky niedergebrochener Fichtenwald auf dem Scheitel des  Iso-Suuas  
im Kirchspiel  Rovaniemi. Ca.  300 m ü. d. M. gelegen. An den Bäumen haben sich  keine  

neuen  Wipfel  gebildet. obwolil die früheren bereits  vor  ca. 50  Jahren abgebrochen  sind (Vgl.  S 9.) 

Kuva  14. Suhteellisen  hyväkasvuista  mäntymetsää, josta tykky  on murtanut etu  

päässä  vain  ohuen  latvaosan.  Oikealla  näkyy myöskin pari  alempaa murtunutta  

mäntyä. (Vert.  s.  76, 81.) Hyrynsalmi,  Pikku-Tuomivaara. n. 275  m mp.  

Abbildung 14. Verhältnismässig gutwüchsiger Kiefernwald,  in dem der Tykky  vorzugsweise nur 
den dünnen Wipfelteil der Bäume abgebrochen hat. Rechts  sieht  man auch ein  paar  weiter  
unten abgebroehene  Kiefern. (Vgl.  S. 9.) Hyrynsalmi,  Pikku-Tuomivaara.  ca. 275 m ü. d.  M. 
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Kuva  15. Uusiutuneiden verrattain  

lievien  tykkymurtojen takia  mutkai  
siksi  käyneitä  haapoja. (Vert.  s. 76, 

82.) Pudasjärvi,  Pikku-Syöte,  n. 

270  m  mp.  

Abbildung  15. Durch wiederholte,  relativ 

gelinde Tykky-Brüche  gekrümmte Espen.  

(Vgl. S. 9.) Pudasjärvi,  Pikku-Syöte,  ca. 
270 m ü. d. M. 

Kuva 16. Lumen  

lievästi  tuhoamaa  

kuusimetsää.  Kes  

kellä  olevassa  kuu  

sessa on runko  ja  
kautunut kahteen  

haaraan, joista 

kumpikin on vuo  

rostaan haarautu  

nut kahtia. (Vert.  

s. 77.) Kuola  

järvi, Jyrhämäjär  
ven ranta, n. 305  m 

mp. 

Abbildung 16. Durch  
Schnee mässig ver  
heerter Fichtenwald. 

An der  in der Mitte ste  

hend en Fichte hat sich 

der Stamm in zwei 

Arme  geteilt, die sich 
ihrerseits wieder bei  

de gegabelt  haben. 

(Vgl. S.  9.) -  Kuola  

järvi, Ufer des Sees  

Jyrhämäjärvi, ca. 805  
m ü. d. M. 



VII 

Kuva 17. Lumen  murron takia haarau  

tunut  mänty, jossa huomataan  myöskin 
lumen aikaansaamia painovahinkoja.  
Vert. s. 77.) Kuola  järvi,  Kaakkuri  

vaara,  n. 380  m mp. 

Abbildung 17. Infolge von  Schneebruch  gega  
belte  Kiefer, an der  auch durch Schnee ver  

ursachte Druckschäden  zu bemerken sind. 

(Vgl. S. 9.) Kuolajärvi. Kaakkurivaara,  ca. 
380 m ü. d. M. 

Kuva  18. Männyn  latvukseen  kerty  
nyttä tykkyä,  joka aikaansaa  n. k. 

painovahinkoja.  (Vert.  s. 77.) Kuu  

samo, Naatikkavaaran  laki  n.400m  mp.  

Abbildung 18. Uin die Krone einer Kiefer 

angesammelter Tykky, der sog.  Druckschä  
den verursacht.  (Vgl. S.  9.) Kuusamo,  
Scheitel des  Naatikkavaara,  ca.  400  m ü. d.  M.  

Kuva  19. Kelottuva  mänty,  jossa 
on tyypillisiä painovahinkoja. 

(Vert.  s. 77.) Kuusamo, Naa  
tikkavaaran laki,  n.  400  m mp. 

Abbildung 19. Abgestorbene Kiefer 
mit typischen Druckschäden.  (Vgl. 
S. 9.) Kuusamo,  Scheitel  des Naa  

tikkavaara  ca. 400 m ü. d. M. 
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Kuva  20. Lumen  painon takia  laajaoksaiseksi käy  

nyt mänty,  jossa  varsinainen  latvus  puuttuu koko  

naan. (Vert. s.  77.) Posio,  Nuolivaara, n. 360  m mp.  

Abbildung  20. Infolge von  Schneedruek  breitästig gewor  
dene Kiefer,  an der die eigentliche Krone ganz feh (Vgl. 

S. 9.) Posio, Nuolivaara, ca. 360 m ü.  d. 

Kuva  21. Tykyn painamia kelottuneita  tasalatvai  
sia  mäntyjä ja elossa  oleva  kuusi  (keskellä). (Vert.  
s. 77.) Rovaniemi, Kulusselän  seutu, n. 200  m  mp.  

Abbildung 21. Durch  Tykky niedergedrückte abgestorbene 

plattkronige  Kiefern und eine  lebende Fichte (in der  Mitte). 
(Vgl. S. 9.) Rovaniemi, Gegend der Anhöhe Kulusselkä,  

ca. 200 m ü. d. M. 
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Kuva  22. Tykyn  taivutta  
maa koivumetsää. (Vert. s.  
78,  107.) Ristijärvi,  Sauk  

kovaaran  laki,  n. 315  m mp.  

Abbildung  22. Durch Tykky  

krummgebogener  Birkenwald. 

(Vgl. S. 9.) Ristijärvi, Schei  
tel des  Saukkovaara,  ca. 315 m 

ü. d.  M. 

Kuva  24.  Tykyn  taivuttama, lyhimpään 

pituusluokkaan  kuuluva  kuusi  tyypilli  
sessä  vaarakuusikossa. (Vert.  s.  78,  

107.) Hyrynsalmi,  Paljakan  rinne, n. 
360  m mp. 

Abbildung 24. Durch  Tykky niedergebogene.  
zur kürzesten  Höhenklasse  gehörende  Fichte 
in einein typischen Fichtenwald. (Vgl. S.  9.) 

Hyrynsalmi, Abhang des  Paljakka. ca.360m  
ü. d. M. 

363—21 

Kuva  23. Kaskeamisen jälkeen syn  

tynyttä  vaarakoivikkoa. Kuva  on otet  

tu kesällä  1919. Edellisenä  talvena  oli  

sama metsä  tykyn  takia  niin  laossa, 

että tuskin yhtään  puuta oli  kunnolli  
sesti  pystyssä.  (Vert.  s. 78, 107.)   
Puolanka, Paljakan rinne, n.330m  mp.  

Abbildung 23. Nach der  Brandkultur ent  
standener Birkenwald. Aufgenommen im 
Sommer 1919. Im vorhergehenden Win  

ter war derselbe Wald infolge  von Tykky-  

BiJdung  so  stark  niedergedrückt, dass kaum 
ein Baum  ganz aufrecht stand. (Vgl. S.  9.) 

Puolanka. Abhang des Berges  Paljakka, 

ca. 330 m ü. d. M.  

Kuva  25. Edellisessä  kuvassa oleva  

kuusi  heti sen jälkeen  kun  tykky  on 

siitä karistettu  pois. (Vert.  s. 78,107.) 

Abbildung 25. Die in der vorhergehenden 
Abbildung  wiedergegebene  Fichte sofort 
nach dem Abschütteln des Tykky. (Vgl.  s. 9.) 

I 
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Kuva 26. Tykyn  taivuttamaa ja murtamaa tunturi  
koivikkoa  Nuupatunturin rinteillä Kuusamossa, n. 

450  m mp.  (Vert. s. 78, 82, 107.)  

Abbildung 26. Durch Tykky niedergebogener und abge  
brochener Fjeldbirkenwald auf  dem Abhaug  des Nuupatun  
turi im Kirchspiel  Kuusamo  ca.  450  m ü. d. M. (Vgl. S. 9.) 

Kuva  27. Tykyn  karsimaa tunturimännikköä Pyhitys  
vaaran laella  Taivalkoskella, n. 390  m mp. (Vert.  s.  78.)  

Abbildung 27.  Durch Tykky-Bildung ausgeästeter  Kiefernwald 
auf dem Scheitel des Pyhitysvaara im Kirchspiel  Taivalkoski, 

ca. 390 m ü. d. M. (Vgl. S. 9.) 
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Kuva  28. Viimeisiä  kuusia  Nuupatunturin länsi  

rinteellä Kuusamossa, n. 425  m mp. Puissa  
huomataan  karsimis-,  taivutus- ja murtovahin  

koja. (Vert.  s.  78.)  

Abbildung 28. Einige der letzten Fichten auf  dem 
westlichen Abhang  des Nuupatunturi  im Kirchspiel  

Kuusamo,  ca. 425 m ii. d. M. An den Bäumen bemerkt  

man Ästungs-,  Biegungs- und Bruchschäden.  (Vgl. S.  9.) 

Kuva 29.  Tykyn  murtama iso  haapa, 

joka on »lakkapäinen». (Vert.  s. 82.)  
Puolanka, Jänisvaara, n. 290  m  mp.  

Abbildung 29. Durch  Tykky  abgebrochene 

grosse  Espe. (Vgl.  S. 10.) Puolanka. Jä  
nisvaara. ca. 290  m ü. d. M. 

Kuva 30. Lumen turmelemaa kuusentai  

mistoa (on n.  90 vuotta vanhaa!) vanhan 
metsän  laiteella,  kaskena  poltetulla HMT:n 
maalla.  (Vert.  s. 94, 90, 107.) Kuusamo, 

Särkivaara,  n. 350  m mp. 

Abbildung  80. Durch  Schnee beschädigte Fichten  
pflanzen  (ca.  90 Jahre alt!) ani  Rand eines alten 

Waides, auf abgeschwendetem HMT-Boden. (Vgl. 
S. 11.) Kuusamo,  Särkivaara,  ca. 850 m  ü. d. M. 
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Kuva 31. Lumen  katkoma  ja kar  
sima pieni mänty Iso-Riisituntu  
rin  laella  Posion  pitäjässä.  Puussa  

on verrattain  runsaasti 1-vuotisia  

ja vanhempia täysin  kehittyneitä  
(n. 3 cm  pitkiä) käpyjä.  (Vert.  
s. 103.) Korkeus  mp.  n.  450  m. 

Abbildung  31. Durch Schnee abge  
brochene  und ausgeästete kleine Kie  
fer auf dem Scheitel des Iso-Riisitun  

turiim Kirchspiel  Posio.  An dem Bau  

me befinden sich verhältnismässig 
zahlreiche 1-jährige und ältere voll  
entwickelte  (ca.  3 cm lange) Zapfen.  

Vgl. S. 12.) Ca.  450 m ü. d. M. 

Kuva  32. Tykyn vahingoittamia  kui  
valatvaisia  kuusia ja kituva mänty 

Nuupatunturin  länsirinteellä Kuusa  
mossa. Männyssä on n. 300  kpl  1-  

vuotista käpyä. (Vert.  s. 104.) N. 
360  m mp.  

Abbildung 82. Durch Tykky beschädigte 

dürrwipfelige Fichte  n und  verkümmerte  
Kiefer auf  dem westlichen Abhang  des  Nuu  

patunturi im Kirchspiel  Kuusamo. An der 
Kiefer ca. 300 1-jährige Zapfen.  (Vgl. S. 12.) 

Ca. 36O m ü. d. M. 

Kuva  33. Lumen  maata vas  

ten painama pieni kuusi,  
jonka alkuperäiset  juuret ja 
runko  ovat  lahoja. Tällä  
tavalla  kehittyneissä  puissa 
ovat n.k.  maannousemalahot 

hyvin  yleisiä.  (Vert. s. 94.  
107.) 

Abbildung  33. Durch  Schnee  

gegen tien Erdboden gedrückte 
kleine  Fichte, deren ursprüng  
liche  Wurzeln  und  Stamm ange  

fault sind. An den in dieser 

Weise entwickelten Bäumen ist 

Stockfäule sehr häufig. (Vgl. 
S.  11, 13.)  
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Kuva  34. Oksista syntyneitä  kuusentai  
mia  lumituhoalueen alarajoilla. Maan  

nousemalahot  ovat tällä  tavalla  synty  
neissä  puissa yleisiä. (Vert. s. 107.) 

Abbildung 84. Aas Zweigen entstandene 

junge  Fichtenpflanzen an der  unteren Grenze 
der  Schneeschadengebiete. Stockfaule  ist an so  

entstandenen Bäumen häufig. (Vgl. S. 13.)  

Kuva  33.  Pitemmälle kehittynyttä  lat  
valahoa  kuusessa. Laho on ruskeaa 

sydänlahoa.  (Vert  s. 108.) 

Abbildung 85. Weiter entwickelte Gipfel  
fäule an einer Fichte. Die Fäule ist eine 

braune  Kernfäule. (Vgl. S. 13.) 

Kuva  36. Latvalahon  lievästi (va  

semmalla) ja runsaasti  (oikealla)  la  
hottamaa  kuusipuuta. Oikealla  ole  

vassa kappaleessa näkyvät  lahoon 

puuhun myöhemmin ilmestyvät  
pitkittäiset  uurteet. Lahon  ja ter  

veen puun  raja  on jyrkkä  (oikealla).  
(Vert.  s.  109.) 

Abbildung 36. Mässig  (links)  und stark  

(rechts) von Gipfelfäule angegriffenes 
Fichtenholz. An dem rechts  liegenden 

Stück sieht  man die später in dem angefaulten Holz erscheinenden Längsfurchen.  Die Grenze  
zwischen dem angefaulten und dem gesunden Holz ist  scharf  (rechts). (Vgl. S.  18.) 

Kuva  37. Riisilahon (Trametes pini)  lahot  
tamaa kuusta. Reikien  väli  on vielä  kovaa  

puuta. (Vert.  s. 115.) 

Abbildung 37. Von Trametes  pini angegriffenes 
Fichtenholz. Die Partie zwischen den Löchern 

besteht noch aus  hart em Holz. (Vgl S. 14.) 
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Kuva  38. Riisilahon (Tra  
metes  pini; alhaalla  vasem  

malla)  ja hiililahon  (Bjerkan  
dera  borealis;  keskellä)  lahot  

taman kuusen  tyvi.  (Vert.  

s.  115, 118.) Taivalkoski,  

Jaskamovaara. 

Abbildung 38. Von Trametespini 

(unten  links)  und Bjerkandera  
borealis (in  der Mitte)  angegriffe  

ner Basalteil einer Fichte. (Vgl. 
S. 14.) Taivalkoski,  Jaskamo  

vaara. 

Kuva  40. Haavan ympärille 

muodostunutta  jäytää kuusessa.  

(Vert.  s. 117.)  

Abbildung  40. Um eine Wande ge  
bildete Wundfäule an einer  Fichte. 

(Vgl. S. 14.)  

Kuva  39. Pintalahon  (Fomi  

topsis pinicola)  turmelemaa  

kuusipuuta. (Vert. s. 116.)  

Abbildung 39. Durch  Fomitopsis 

pinicola beschädigtes Fichten  
holz. (Vgl. S. 14.)  

Kuva  41. Hiililahon  (Bjerkandera borealis) 

itiöemiä elävän kuusen juurella. (Vert.  s. 

118.) Pudasjärvi,  Jaskamovaara.  

Abbildung 41. Fruchtträger von Bjerkandera  borealis 
auf  der  Wurzel einer  lebenden Fichte. (Vgl.  S.  14.) 

Pudasjärvi, Jaskamovaara.  
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Kuva  42.  Hiililahon  (Bjer  
kandera  borealis)  itiöemiä 
tämän lahon takia  kaatu  

neen kuusen  juurilla.  

(Vert. s.  118.) Hyryn  
salmi,  Jatkonkorpi.  

Abbildung 42. Fruchtträger  

von Bjerkandera  borealis auf 

den Wurzeln einer infolge  

dieser  Fäule umgestürzten  
Fichte. (Vgl.  S. 14.) Hy  

rynsalmi, Jatkonkorpi. 

Kuva 44. Hiililahon (Bjerkan  
dera borealis)  lahottamaa  kuusi  

puuta, jossa huomataan  porras  
mainen  murtopinta. (Vert.  s.  118.) 
Abbildung 44. Von Bjerkandera bo  
realis angegriffenes  Fichtenholz, an 
dem man die stufenförmige Bruch  

fläche erkennt. (Vgl.  S. 14.) 

Kuva  43. Hiililahon (Bjerkandera  

borealis)  lahottamaa  kuusipuuta.  Ku  
vassa näkyy ydinsäteiden  suuntaan 
kulkevaa sienihuovastoa  sekä  puun  
murtuminen  pieniin suorakulmaisiin  

kappaleihin. (Vert.  s.  118.) 

Abbildung 43. Von Bjerkandera  borealis 

angegriffenes Fichtenholz. In dem  Bild siebt 

man die in der Richtung der Markstrahlen 
verlaufenden Pilzhyphen und das Zerbre  
chen des Holzes  in rechtwinklige Stücke.  

(Vgl. S. 14.) 

Kuva  45. Hiililahon (Bjerkandera  bo  
realis) esiintyminen  kuusen  tyvessä.  
Lahon raja on jyrkkä. (Vert.  s.  118.) 

Abbildung 45. Das  Auftreten von  Bjerkan  
dera  borealis am Basalteil einer Fichte. Die 

Grenze der Fäule ist  scharf.  (Vgl. S. 14. 



XVI 

Kuva  46. Syisen  maannouseman (Fomi  

topsis annosa) lahottama  kuusentyvi.  
Lahon  ja  terveen  puun  raja ei  varsin 

jyrkkä; lahon sisässä  myös tervettä 

puuta (vaaleat  kohdat) sekä  eri  asteella 
olevaa  lahoa  (usein  silmäkkeinä).  (Vert. 

s. 120.) 

Abbildung 46. Von faseriger Stockfäule  (Fomi  
topsis annosa)  angegriffener  Basalteil einer 
Fichte. Grenze zwischen angefaultem  und  
gesundem  Holz  nicht besonders  scharf;  in 
dem gefaulten Holze  auch gesundes  Holz 

(die  hellen Stellen) und Fäule verschiedenen 
Grades  (oft fleckenförmig). (Vgl. S. 14.) 

Kuva 48. Syinen maannousema 

(Fomitopsis  annosa; keskellä)  ja hiili  
laho  (Bjerlcandera borealis;  alempana) 
saman kuusen  tyvessä.  Lahojen  eri  
lainen  esiintyminen  ja rakenne  esiin  

tyvät kuvassakin  erittäin selvinä. 
(Vert.  s.  118,  120.) 

Abbildung 48.  Fomitopsis  annosa (in der Mit  

te) und Bjerkandera borealis  (weiter  unten)  
am Basalteil derselben Ficbte.  Das  verschie  

denartige Auftreten und die verschieden  
artige Struktur  der Faulstellen treten in 

dem Bild deutlich hervor. (Vgl. S. 48.) 

Kuva  47. Syisen  maannousemalahon  
(Fomitopsis  annosa) eri asteita. Kuta  

pitemmälle  laho  on kehittynyt, sitä  
selvemmin  kuituista on puu  (erittäin  

kin  vasemmalla). (Vert. s.  120.) 

Abbildung 47. Verschiedene Grade von  
Fomitopsis  annosa angegriffenen Holzes.  
Je weiter die Fäule fortgeschritten ist,  desto 
deutlicber sind die Fasern des Holzes zu  

erkennen (namentlich links). (Vgl. S. 14.) 

Kuva 49. Syisen maannouseman 
(Fomitopsis annosa) lahottama kuusi.  
Laho  nousee 7.5 m  korkeuteen. Ty  

ven paksuus n. 85 cm. (Vert.  s.  120, 

121.) Hyrynsalmi.  Paljakka,  Jatkon  

korpi.  

Abbildung 49. Von Fomitopsis  annosa ange  
griffene  Ficbte. Die Fäule  steigt  7,5  m hoch. 
Dicke  des Basalteils ca.  85 cm.  (Vgl. S.  14.) 

Hyrynsalmi,  Paljakka, Jatkonkorpi. 
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Tutkimusalueen  pinnanmuoto  ja suot.  

. Keskipohjanmaa  011 rannikkomaata,  jonka  läpi virtaa lukuisia 

jokia ja joka vähitellen yleispiirteisesti  kohoaa laakeana kaak  

koon, itään ja koilliseen.  

Pinnanmuodon päätunnusmerkkejä  on epäilemättä laakeus,  

joka etupäässä johtuu vuoriperän  tasaisuudesta. Suuri maajää  

sekä senjälkeen  Ancylus-  ja Litorina-vaiheet ovat etupäässä  ne 

lisätekijät,  jotka ovat lyöneet  leimansa tämän rannikkomaan luon  

teeseen ja vaikuttaneet yhä täydellisempään  tasaistumiseen,  jos  

kin siellä täällä kulkevat  harjut, drumlinit, dyynit  ja rantavallit 

aiheuttavat enemmän tai vähemmän vähäpätöisiä  kohokkeita. 

Etenkin Reisjärvellä  sekä niyös Haapajärvellä  ja Pyhäjärvellä  

löytyy  30 m:kin korkuisia  mäkimaita. Korkeimmat alueet ovat 

Suomenselän vedenjakajalla,  joka  erottaa Keski-Suomen kukku  

laiset mäkimaisemat Keski-Po  11 j a  11 maan tasankoalueista. Mutta 

Kesk  i-P o h  jan ni aa  n tasaisuuteen on hyvinkin huomattavassa 

määrin vaikuttanut myös turpeen  laaja leveneminen. Tämä käy  

selvästi ilmi A. L. Backman'in julkaisusta. l) Järviä on yleensä 

vähän ja nekin ovat alaltaan pieniä. Eniten 011 niitä Sievissä,  

Reisjärvellä,  Lestijärvellä,  Perhossa sekä Haapavedellä.  

Kärsämäen pitäjä, jossa  tämän kirjoituksen pääasiallisimmat  

tutkimukset ovat suoritetut,  sijaitsee  Pyhäjoen  alkujuoksun  var  

rella. Se on tyypillisiä  Keski-Pohjanmaan  maisemamuotoja,  kor  

keine moreni- ja savikkotasankoineen sekä siellä täällä kohoavine 

harjanteineen  tai  pienine  sorakukkuloineen. Postglasialiajan  vai  
kutusta 011,  havaittavissa milloin huuhtoutuneina morenimaina 

milloin pitkulaisina  rantavalleina,  jotka kuitenkaan eivät täällä 

esiinny  niin selväpiirteisinä  kuin esim. Hirvinevan kr.  puistossa  

Oulaisten pitäjässä,  Juuskan kr.  maalla Haapaveden  pitäjässä,  

Pelson ympäristöissä Oulujärven  lounaispuolella  y. m. Jääkau  

*) A. L. Backman,  Torvmarksundersökningar  i  Mellersta  Österbotten.  
Acta Forestalia Fennica 12, taulu  1, profilit  IX. X, XI  ja XVII sekä  taulu  3, 

profili X. 
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den jälkeisen  ajan  huomattavimpia  merkkejä  on kuitenkin,  savi. 

Kärsämäki on  kuten I.  Leiviskä nimenomaan huomauttaa savi  

rikkaimpia seutuja Keski-Pohjanmaalla. x ) Etenkin Pyhäjoen  

laaksot ovat suuria ja viljavia savirikkaita'alanteita.  Mutta savea  

on enemmän kuin yleissilmäyksellä  voisi  luulla, sillä se saattaa 

helposti  jäädä huomaamatta,  se kun on suureksi osaksi  soran ja 

hiekan sekä  turpeen  ja kasvillisuuden peitossa. Savea peittävän  

soran tai hiekan vahvuus  on  vaihteleva,  muutamasta dm:stä muu  

tamaan metriin. Tämä irtainten mineralimaalajien  alainen savi  

on  enemmän tai vähemmän hiedan sekaista.  

Hiekka- ja hieta-alueet ovat yleensä  eristäytyneet  morenialus  

tasta, ollen enimmäkseen vierinhietaa joko vierinsoraa tai vierin  

kiviä sisältävää. Tämä riippuu  suureksi  osaksi  siitä, missä  määrin 

meri on kyennyt  sitä  huuhtomaan irti  morenimaasta ja järjestä  

mään sen valleiksi  ja harjanteiksi.  Vierinkivimuodostukset  hiekka  

alueineen ovat paikotellen  silmiinpistäviä,  löytyypä  korkeahkoja  

harjujakin,  kuten Saviselkien kylällä.  Tämän lounaispuolella  kul  

keva vyöhyke  on ainoastaan maantien kohdalla muodostunut oi  

keaksi  vierinkiviharjuksi.  Muualla se on ainakin pinnaltaan  ai  

noastaan hienoa hietaa, Porkkalan kylän  luona lietehietaa. Pitäjän  

ehkä laajimmat hiekka-alueet ovat kuitenkin itäosassa,  Suomen  

selän alueilla. Tavallisesti hiekka ei ole puhdasta,  vaan 011  siihen 

sekaantunut soraa milloin päälle  milloin väliin kerrostuen. Siellä, 

missä turve peittää  laajoja  aloja maan pinta-alasta,  näkyy  vain 

soiden lomassa siellä täällä hiekkasaarekkeita. 

Mutta vallitsevana maalajina 011 kuitenkin moreni. Se muo  

dostaa loivamäkisiäf,  matalakumpuisia  maisemia,  joiden tasanteet 

ja notkot ovat suureksi  osaksi  soistuneet. Pinnaltaan se on taval  

lisesti  multaista tai savista ollen paikotellen  lohkaresaveakin,  

mutta usein se 011 ohuen hietakerroksen peitossa. Kaivettujen  

ojien profileissa  näkyy  usein,  morenia, jonka yläipinta kulkee  aal  

toilevana hiekkakerroksen peittämänä. Monin paikoin  on hie  

nompi  aines huuhtoutunut pois  kivien välistä,  jotka ovat jääneet  

peittämään  maan pintaa.  

Vaikka Kärsämäki  E-kuimalla suorastaan koskettaa Keski-  

Suomen vesistöalueen ja Pohjanmaan  vesistöalueen välistä ve  

denjakajaa,  ei maisemain muodossa ole huomattavissa mitään kor  

keampia  relieffipiirteitä. Korkeussuhteissa voidaan yleensä  todeta 

') I. Leiviskä, Über  die  Obertiächenbildungen  Mittel-Ostbottniens und  ihre  
Entstehung. Fennia  25, N:o  2,  1907, s. 91.  
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nousua pitäjän keskiosista  rajoja  kohti monelle suunnalle,  sillä 

pitäjän läpi virtaava Pyhäjoki vaikuttaa tuntuvasti maan pin  

nanmuotoon. Siitä huolimatta pitäjän  vesistöt  jakaantuvat  Pyhä  

joen,  Siikajoen,  vieläpä  tavallaan Kalajoenkin  vesistöön. Nykyään  

kuivatti! Nurmesjärvi  ja Hankilampikin  laskivat muinoin Kala  

jokeen. Siikajoen  vesistöön laskevat vain Ristisen ja  Jylhän jär  

vet  sekä  Savilampi,  joka  viimemainittu  viimeksi  laskettiin  miltei  

kuivaksi  kesällä v. 1916. Monet Pyhäjoenkin  vesistön järvet ovat 

lasketut tai kuivatut. Sellaisia ovat Juurusjärvi,  Sarpasenjärvi,  

Venelampi j. n. e. 

Jo pikainen  silmäys  Keski-Pohjanmaan  karttaan selvittää!,  että 

useat joet saavat  alkunsa  pääasiallisesti  Suomenselältä. Siellä on 

järviä harvassa, mutta suuret suoalueet jakavat  vesimääriään lu  

kuisten  pienten  lähdejokien  kuljetettavaksi.  Nämä joet ovat  osaksi  

turvepohjaisia,  mutta ovat myös jo hiekkaan ja moreniin syöpy  

neitä ja ovat verraten hyvän  laskunsa takia aluksi vuolaat. Etu  

päässä kasvillisuuden ja eläinkunnankin leviämiselle 011 näillä 

karujen erämaiden joilla huomattava merkitys.  

Backman'in mukaan on 50  % Keski-Pohjanmaan  pinta-alasta  

soiden peitossa.  Hänen tutkimuksensa osoittavat,  että korkeam  

malla meren pinnan  yläpuolella  sijaitsevilla  osilla on enemmän 

soita kuin matalammilla mailla. Suot ovat yleensä  matalia, niin 

että 42,5%:11  a  koko  suopinta-alasta  011  syvyyttä  0,5 metriin asti. 

Backman'in mukaan 011  suotyyppiryhiniä  seuraavat määrät koko 

suopinta-alaan  nähden: 

30 % nevoja,  45  % rämeitä, 5 % korpia,  15 % rämeentapaisia  

maita ja 5 % korventapaisia  maita. J) 

Kärsämäellä on soita hyvin  runsaasti. Tavallista metsä- tai  

suokarttaa tarkastellessa voidaan todeta,  miten paikotellen  useiden 

kilometrien laajuisia  nevoja  vaihtelee rämeiden tai myös korpien  

kanssa. Varsinkin Suomenselän vedenjakajaseudut  ovat runsaasti 

soistuneet. Siellä on  laajoja  ja aukeita aapasoita  suurine rimpi  

alueineen ja vetisine rahkatyyppeineen  joko kalvakkanevoja  tai  

rahkarimpiä. 2) Letot ovat harvinaisia  esiintyen  vain pieninä  laik  

kuina lähteiden tai juoksevien  vesien varsilla. Rämeetkin ovat 

verraten laajoja  esiintyen joko kautta koko suoalueen tai nevojen  

') A. L. Backman,  Op. cit.,  s.  18. 
2) Suomenselällä  on Lapin ja Pohjois-Suotnen aapasoita muistuttavia suo  

muotoja. Vrt. tässä Väinö Auer, Über die Entstehung  der Stränge auf  den  Torf  
mooren. Acta Forestalia  Fennica, 12, s. 19. 

4111—20 2 
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laiteilla. Rämetyyipit  ovat jonkun verran vaihtelevia miltei  sel  

vistä rahkarämeistä rämeen tapaisiin  suomnotoihin. Viimemaini  

tut samoin kuin  paikotellen vesikangastyypitkin  ovat tavallisia 

Kärsämäellä,  mutta  ne ovat alaltaan pieniä  suonreunus-  tai etu  

päässä  notkosoita. Tavallisesti  ne ovat ensiasteen soistumismuo  

toja metsämaan soistuessa. Korvet ovat yleensä  harvinaisia ja 

niitäkin on vain pieninä  notkosoina soiden laiteilla ja etenkin 

jokien varsilla. Karulla Suomenselädlä ovat purojen  varret  jok  

seenkin reheviä korpimaita,  joiden takana aukeavat laajat  ja ra  

vintoköyhät  suomaat. Tällaista luonnon kaksinaisuutta  voidaan 

todeta lähempänä  rannikkoakin. 

Kangasmailla  on runsaasti notkosoistumia pieninä rämeinä, 

rämeentapaisina  maina,  korpina  tai  korventapaisina  maina. Met  

sämaan soistuminen onkin  tavallisin soistumistapa  (Backman'in 

mukaan on 95 %  suo-alasta entistä metsämaata),  jonka  vaikutuk  

sesta useimmat suuret nevat Suomenselällä ja metsänotkosuot 

kautta koko Keski-Polijanmaan  ovat  syntyneet.  Varsinkin laa  

jat moreni- ja savimaat ovat soistuneet. Kosteusvaiiitelut ovat 

Keski-Pöhjanmaalla  tavallisia ilmiöitä,  joiden tuloksina on met  

sän kuoleminen ja useinkin  laajojen kelokoiden muodostuminen. 

Järvien umpeenkasvu  on myös tavallinen soistumistapa.  Löytyy  

laajojakin  järviä, joissa jo kerrostuu mutaa ja joissa  kasvillisuus  

infra-akvatisesti  levenee rannoilta. Lampireunusnevat  ja maa  

duntaletot ovat harvinaisempia.  Jokien varsilla voidaan todeta 

tulvamaiden soistumista. 

Tavallisesti on nevojen  turpeen  vahvuus noin pari metriä, 

mutta löytyy  yli s:kin metrin syvyisiä  suoalueita. Paikotellen 

on kilometrienkin laajuisia soita, joiden syvyys  on vain noin Vä 

metriä. Eri turvelaatua olevia  kerroksia on Keski-Pohjanmaalla  

yleensä vaikeata erottaa. Järven n m  pee  11 kasvu  tapauksessa  voi  

daan useinkin vain todeta limniset järvikerrostumat  ja niitä peit  

tävä. telmatinen miltei homogeninen  turvelaatu,  pääasiallisesti  Ca  

rex-  turvetta. 

Metsämaan soistuminen. 

Senjälkeen  kuin uudemmat tutkimukset ovat  osoittaneet met  

sämaan soistumisen valtavuuden, on  alettu kiinnittää yihä  suu  

rempaa huomiota tähän soistumistaipaan.  Backman'in tutkimus  

ten kautta on siis  vakiinnutettu se käsitys,  että  metsämaan sois  

tuminen on vallitsevin soistumismuoto. 
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Geologiset tekijät.  

Kuten tunnettua 011 tavallinen moreni yleensä  huonohkostL 

vettä  läpäisevää!,  ja jo yksistään tämä seikka  huomattavassa mää  

rin edistää veden stagnerausta  ja siitä johtuvaa  soistumista. Kun 

sitäpaitsi  moreni on  laajalle levinnyt,  on  soistuminen alunpitäen  

laajakantoista.  Toiselta puolen  on  moreni kokoonpanoltaan  hy  

vinkin  vaihtelevaa sisältäen karkeammista aineosista  hienompiin  

eri suuressa  määrin kutakin. Tästä johtuukin,  että pintavesi  va  

joaa paikotellen  pikemmin  paikotellen  hitaammin maahan. Keski  

pohjanmaan  lukemattomat pienet morenipainanteiden  notkelma  

suot lienevät juuri täten syntyneet pintaveden  stagnerauksesta.  

Se seikka,  että useat notkelmat jo aikaiseen  kesällä kuivuvat,  joh  

tunee paikallisista  maaperän ominaisuuksista. Mahdollisesti juuri 

sellaisilla kohdin moreni 011 karkeamipirakeista  ja helpommin  ve  

den läpäistävää.  Polytrichum  commune muodostaa sellaisten not  

kelmain valtasammalen,  jolle pian Sphagnumit  leviävät alkaen 

vetisimpieu  osien mättäiltä edetä notkon reunoja  kohden. Ta  

vallista on,  että mättäillä kasvaa matalahkoja  koivuja  ja paju  

pensaita  sekä  mäntyjäkin.  Turpeen  vahvuus on tavallisesti  20—30 

cm. Morenimaan soistumat eivät kuitenkaan aina ole pintaveden  

aiheuttamia,  sillä  pohjavedelläkin  on mitä huomattavin merkitys  

paikan  vesitaloudessa.  Morenimaan vaihtelevasta rakenteesta etu  

päässä  johtuu, että pohjavesi  virtaa siinä oikullisena,  kulkien  

kiemurrellen ja kaarrellen suonistoissa. Toisinaan puhkaisee  ve  

risuoni maakamaran pulputen esiin lähteensilmänä,  joka alkaa  

valuttaa vettä ympäröivälle  metsämaalle soistuttaen sitä. Jos täl  

lainen asentoaan muuttanut lähdevesi löytää*  sopivan  painanteen  

voi siihen syntyä  pieni  lampi,  joka uhkaa vieläkin voimakkaam  

min ympäristöä soistumisella. Vaikka lähteet yleensä ovat more  

nimailla harvinaisia, voidaan kuitenkin huomata, miten lähellä  

kallioperustaa  olevan morenimaan pinta  on  kosteampaa  kuin muu  

alla, piirre, josta m. m. Sederholm on huomauttanut.')  

Keskipohjanmaan  moreniperusta  011,  kuten alussa huomautet  

tiin, yleensä  tasaista ja laajoillakin  aloilla on muita irtaimia maa  

lajeja vain ohuena kerroksena sen peitteenä.  Sellaisilla mailla voi 

soistumisilmiö  olla  hyvinkin  valtava. Syntyy  verraten laaja-alai  

sia Polytrichum commune-isoistumia, jotka läheisesti liittyvät 

') J. J. Sederholm,  Om  grundvattnet i  Finland, dess  förekomst, mängd och 
rörelser.  Geotekn. Medd.  N:o 4 1919, s. 20.  
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tyyppinsä  puolesta vesikankaisiin. Tavallisesti  muodostuu vain 

pieniä  notkelmasoistumia kallioperustan  painanteisiin,  joissa  mo  

nestikin ruskosammalet yhdessä  Polytrichum'in  Sphagnum  com  

pactum'in,  Sphagnum centralen y. m. kanssa alkavat soistumi  

sen  ensi asteet. Tyypillisiä kyseessä  oleville notkelmasoille ovat 

myös niiden reunoilla kasvavat pajut, juolukka  y. m. (taulu 1, 

kuva  3). Missä tällainen soistuma  sijaitsee  korkeahkolla paikalla,  

voidaan tavata kapeita  .rinnesoita  muistuttavia uomiakin,  joita 

pitkin  suon vesiä valuu alavammille maille. Suomenselän veden  

jakajalla  ovat korkeammalla sijaitsevien nevojen  alas valuvat ve  

simäärät  aiheuttaneet hyvinkin  tyypillisiä rinnesoita.*)  

Helposti  vettä läpäisevällä  maaperustalla  on soistumisilmiö  

hieman toisenluontoista,  ja laajat suoalat ovatkin Keski-Pohjan  

maalla  syntyneet  hiekkamaille. Niinpä on juuri Suomenselän har  

janteiden  välisissä  tasanteissa ja notkoissa suuria nevoja  ja rä  

meitä ja Keskipohjanmaalle  ominaisten dyyni- ja rantahiekka  

vallien väliset  painanteet  ovat paikotellen  yli 2  metrin vahvuisen 

turpeen  peitossa. Pintavesi  on suhteellisen pieni tekijä hiekka  

maiden soistuessa.  Vain sellaisissa  tapauksissa,  jolloin hiekan alla 

on lähellä maan pintaa  kallio,  savi  tai läpäisemätön  moreni,  maat 

helposti soistuvat tiihkuveden vaikutuksesta. Myöskin pienet  notkot,  

jotka  organisista  karikkeista  y.  m. ovat käyneet  pinnaltaan  huo  

nosti vettä läpäiseviksi,  voivat  jossain  määrin soistua. Tavalli  

sesti  Dicfanum- ja  myös Sph  ag  n  urn  -lajit ovat soistumisen seu  

rauksia ja pidättämällä  Vettä voivat aiheuttaa vakinaisen turvetta 

kerrostavan  notkelmasuon. M. m. jo v. Bodungen  on huomauttanut,  

että  hiekkanotkelma voi käydä  huonosti vettä läpäiseväksi  elimel  

listen aineksien kerääntymisestä!.  2) Herlin  kertoo sitäpaitsi Hä  

meenkankaan rinteiden notkelmain soistumisesta ilman, että ve  

den salpaantumista  on tapahtunut. 3)  Pohjavesi  onkin tärkeämpi  

tekijä hiekkamaiden soistumisessa  kuin pintavesi.  Tunnettua on, 

että hiekka- ja etenkin harjumailla lähteet ovat hyvinkin tavalli  

sia,  ja ovat nämä rinteitä soistuttavat lähdeveden aukeamat riip  

puvia  etupäässä harjurinteen  alaisesta savesta tai  morenista. Kes  

ki-Pohjanmaallakin  voidaan monin paikoin  huomata runsasta Sa  

/ix-kasvi  lii suutta  keskellä kuivaa kangasmaata  merkkinä siitä. 

') Vrt.  Väinö Auer, Op.  cit. Beilage  X. 
2
) v. Bodungen,  Ueber  Moorwirtschaft,  Hannover 1861, s. B—lo.8 —10.  

3 ) R. Herlin, Paläontologisk  växtgeografiska  studier  i  norra Satakunta. 
Vet. Medd. av Geogr. Fören. i  Finland  1896, s. 23.  
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että sillä kohtaa on auennut lähdeveden suoni,  josta pulppuaa  kir  

kasta  pohjavettä.  Tavallisesti pajukasvillisuus  seuraa tämän pie  

nen  puron vartta aina alaville laaksoköbdille asti ja näin voi  kui  

villa  Calluna- ja Cladina-kankailla syntyä  omituisia Salix-yen  

sasjuovia.  Kun useampia  lähteitä aukeaa harjun reunalle,  kulkee 

Salix-vyöhyke  harjun  suuntaisena reunuksena. Varsinkin Suo  

menselän vedenjakajalla  on  lähteillä ollut ja on yhä edelleenkin 

mitä huomattavin merkitys soiden levenemisessä. Löytyypä  har  

jupainanteissa  sellaisiakin  pienehköjä  notkelmasoita,  joissa  huo  

maa hyvin  selvää sekundäfristä  regressivistä  kehitystä  ja nopeata  

transgressiota  johtuen  siitä, että  sekundärinen lähdevesi rikastut  

taa suon vesimäärää. 

On väitetty, että paloilla olisi mitä tärkein jopa ratkaiseva  

kin merkitys  soistumisilmiössä  eritoten läpäisevällä  maaperällä.  

Tämän Haglundin  esittämän teorian mukaan metsän  häviäminen 

kohottaa pohjaveden  pintaa,  ja  maa käy  tuhka-, terva-  y. m. ai  

neista huonosti vettä läpäiseväksi  aiheuttaen stagneravan  pin  

taveden vaikutuksesta soistumista. Huolimatta siitä, että Suo  

menselän laajoja  nevoja  kairattaessa voi  säännöllisesti  löytää  poh  

jahiekan ja turpeen kontaktista hiiltä, palaneita  puupalasia  ja 

tuohta, lienee kuitenkin mainittu teoria yksipuolinen  ja sen  mer  

kitystä  on suuresti  liioiteltu.  Tästä ovat m. m. Cajander,  Sertian  

der, von Post y. m.  huomauttaneet. Ensinmainittu on m. m.  pai  

nostanut sitä seikkaa, että hiilikerros ei suinkaan aina ilmaise 

palon paikkaa,  vaan  on  alue voinut olla jo aikaisemmin soistunut,  

joskin heikosti. Vanhat paikkakuntalaiset  tietävät useastikin 

kertoa, että monet ohutturpeiset  alueet ovat alkuaan olleet kuivia  

ja soistuneet ilman, että lähitienoilla on metsäpaloja  ollut. Sitä  

vastoin palot  voivat huomattavassa määrin aiheuttaa soistumisen 

levenemistä ja tyyppien  vaihteluita. Niinpä Pyhäjoen  hoito  

alueen IV vartiopiirissä  Mustannevan reunaosissa,  missä)  Jylhän  

kangas  hiekka-alueineen on  paikotellen  hyvinkin  intensivisessä 

soistumistilassa,  on  palo  vaikuttanut sekä soiden levenemiseen kan  

gasmaille  että suotyypin  tilapäisiin  muutoksiin. Kairaustulok  
sista käy  m. m. selville,  kuinka eräälläkin kohtaa  hiekkainen kan  

gasmaa 011 palon  jälkeen  soistunut ja muuttunut Vaginatum-neva  

tyypiksi, jolle 011 syntynyt  taaja  koivikko.  Sen on tuli  taas polt  

tanut ja aiheuttanut uudelleen koivusuon. Nykyään  on alue 

Vagmatum-mättäistä,  vetistä nevaa,  jolla törröttää palon  vahin  

goittamia koivuja,  kantoja  y. m. Paikotellen alkaa jo nousta koi  

vunvesoja.  Palokankaalle levenee soistumista jouduttava  Poly  
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trichum commune,  jonka  mättäille  nousee koivikkoa. Keski-Poh  

janmaalla paikotellen  hyvinkin  tyypilliset  koivua kasvavat  Poly  

trichum-mätässuot ovat etupäässä  juuri palojen vaikutuksesta 

syntyneet.  

Uusi metsäpalo  hävittää puukasvillisuuden,  pensaat ja varvut. 

Silloin syntyy  Polytrich  um-mälttäinen suo,  jonka mätäs välit ovat 

hyvin  vetisiä Eriophorum  vaginatumia  tai Menyonthesta  kasva  

via. Pian nousee kuitenkin  mättäille koivuja, ja entinen tyyppi  

muoto on jälleen  palautettu. Senjälkeen  kuin Sphagnum-peite  

alkaa saada parempaa jalansijaa  suotyyppi  jonkunverran  muut  

tuu. Joissakin tapauksissa saattaa paloilla olla kuivattavakin  

vaikutus. M. m. silloin,  kun maa liian tiheän metsän varjostuk  

sesta  on  käynyt  kosteaksi,  on puiden  ja sammalpeitteen häviämi  

nen aiheuttanut paikan  kuivumisen. Huolimatta siitä, että palolla  

on  vähäinen merkitys soiden levenemisessä,  ovat  kuitenkin esim. 

Keski-Pohj  a n  m  a  a 11 ensi asteen soistumat rämeentapaiset  ja kor  

ventapaiset  maat useissa tapauksissa palon  vaikutuksesta synty  

neet. Ne metsämaan soistumistavat,  jotka esim. Cajander  on esit  

tänytl) eivät vaadi olemassaolonsa selitykseksi  paloteoriaa.  

Kuten Leiviskä huomauttaa ja kuten ylempänä  mainittiin 

on Keski-Pdhjanmaalla  savea laajemmalti  levinneenä kuin voisi  

olettaa. Varsinkin jokilaaksot  ovat useinkin pelkkiäi  savimaita.  

Mutta korkeammallakin sijaitsevilla  alueilla on savea pääasialli  

sesti irtainten maalajien  alla. Sikäläinen savilaatu on kuitenkin 

morenin- tai  hiekanpitoista  esiintyen  enimmäkseen morenisavena 

tai savihietana. Ellei oteta lukuun jokilaaksoja,  joissa on  puh  

taampaa savilaatua,  on  etupäässä  morenisavi laajimmalle levin  

neenä huomattavin tekijä soistumiskysymyksessä.  Kaivettujen  

ojien profileista saa havainnollisen kuvan  morenisaven ja sitä 

peittävän hiekan tai soran keskinäisestä  suhteesta. Paikotellen on  

morenisavea aivan maan pintaan asti, kun taas paikotellen  se 

laskee monien metrien syvyydelle  hiekan alle.  Morenisaven pääl  

lispinta  onkin aaltoileva vuoroin kohokohtia ja painanteita  muo  

dostaen,  ja sen päällä  on ihiekkaa  eri  vahvuisena kerroksena. Ta  

vallisin kerrosrakenne on se, että morenisavi on yläosiltaan  hie  

kan  pitoista  savihietaa,  joka näin ollen jää puhtaamman  moreni  

saven ja puhtaan hiekan väliin. Varsinkin sellaisessa tapauksessa,  

jolloin mainittu välittävä kerros  on paksu  ja sitä peittävä  hiekka 

') A. K. Cajander, Studien tiber die Moore Finnlands. Acta Forestalia Fen  

nica 2,  1913, s. 35,  48.  
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ohut voi  maan pinnalla  helposti  tapahtua soistumista.  Savihieta 

pidättää  nimittäin osan  vajovedestä,  joka kapiilaritetin  avulla ky  

kenee pysymään ylhäällä kerroksen  ylimmissäkin  osissa. Näin 

voi vesi paremmin pysyä paikallaan ja soistumista osoittavat  

kasviyhdyskunnat  alkavat ilmestyä maan  pinnalle. Etenkin sil  

loin, kun savihietakerros  on kauttaaltaan tiivistä  ja huonosti vettä 

läpäisevää  jää va  jo vesi jo sen ja päällä  olevan hiekan väliin 

kostuttaen viimemainittua. Pyhäjoen  hoitoalueen IV vartiopii  

rissä telhdyt  tutkimukset tukevat edellä esitettyä,  ja niiden avulla 

voidaan tehdä muitakin johtopäätöksiä  so  istumi  sky  s y  myksen  va  

laisemiseksi. 

Se seikka,  että hiekan alla, jonka  paksuus  voi vaihdella,  savi  

hieta ja savi on epätasaisena  pinnaltaan  koho- ja painannekohti  

neen, voi eräissä tapauksissa  Ihu o  mat ta vassa  määl-in edistää alueen 

soistumista,  varsinkin,  kuten jo huomautettiinkin, jos päällimmäi  

nen  hiekkakerros 011 ohut. Sillä läpäisemättömän  morenisaven 

päälle  kerääntyy  vajovettä  yhä suuremmat määrät, ja varsinkin 

sellaisissa  kohdin,  missä päällimmäinen  hiekkakerros on painan  

teena, alkaa vesi  siinä stagnerata  ja syvennyt  soistuu. Kun mo  

ron  is  av  i  kin on  sekä painanteina  että kohokohtina alkaa vaijovettä  

kerääntyä  etupäässä  ensinmainittuihin kohtiin, jotka  vähitellen 

tälyttyvät. Sellaisissa kohdin savihietakin on  kosteampaa  jopa 

useasti märkääkin, jotav.astoin  kohokohdissa savihieta on  paljon  

kuivempaa.  Kun ylempänä  olevat morenisaven pikkupainanteet  

täyttyvät,  alkaa vettä tiihkua niiden reunojen  yli muihin alempana  

oleviin osiin. Näin ollen voidaan olettaa,  että morenisaven päällä  

liikehtivällä vedellä on  jonkinlainen  korkeusraja,  joka kerroksen  

relieffien mukaan 011 vaihteleva eri paikoin.  Tämän vedenpinnan  

tai  paremmin  sanoen kosteusrajan  alapuolella  olevia osia voidaan 

edellisen perusteella pitää/  n. s. vakinaisesti kosteina. Kun maan  

pinta on  tämän rajan alapuolella  tai vain sen tasalla,  alkaa se 

soistua etenkin jos se on pienikuoppaista. Kuivina kesäkuukausi  

nakin on savensekainen hietakerros kosteana. Paikotellen,  missä 

ei  morenisavea löydy,,  riippuu  kerrosten ja maanpinnan  kosteus  

muista seikoista m. m. morenin tai  savensekaisen hiekan raken  

teesta  ja muodosta. 

Jokien tulvarannoilla sekä myös alavissa laaksoissa,  missä  

enemmän tai väheni män puhdas  savi on ohuen hiekan peitossa,  

muodostuu pieniä soistumia painanteisiin  niihin kerääntyvästä  

vedestä. Usein voi nähdä sellaisissa  notkoissa verraten kiinteää 

ruskosammalpeitettäi,  jonka alla vesi säilyy  kauemmin haihtu  
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matta. Alueilla, missä tiivis  savi  tulee pintaan  asti, ei soistumista  

tapahdu  siinä määrin, kuin alueilla, joissa savea peittää  ohut 

hieta, sillä edellisistä vesi haihtuu pikemmin pois, kun sitävastoin  

jälkimmäisessä  tapauksessa  hiedassa kosteus säilyy  kauemmin 

haihtumatta. Varsinkin senjälkeen  kuin ohut turve vaikkapa  vain 

eräänlaatuisena ka  ng  a  stu rp  ee  n  a peittää  maan, stagneraa  vesi 

kauemmin. Huolimatta siitä, että savi on vettä läpäisemätön,  se  kui  

tenkin on syvimmissä  osissaan vedenpitoista,  Frosteruksen mu  

kaan aina 24—32 voi. %,  mikä vesi on stagneravaa.Sillä  kui  

tenkaan ei liene soistumiseen erikoisempaa  vaikutusta.  

Tämän yhteydessä  mainittakoon muuan tapaus,  joka osaltaan 

valaisee saven merkitystä soistumisilmiöön. Backman'in julkaise  

massa  taulussa 3  nähdään profilissa XVI allekirjoittaneen  tut  

kima kerrosjärjestys. 2) Liejun  alla on harmaata savea ja sen alla 

hietaa paikotellen  karkeana huuhtoutuneena hiekkanakin. Viime  

mainitun alla on taas  harmaata savea hiedansekaisena ja sen alla 

kautta koko suon tunnusmerkillinen punainen,  tiivis  savi  harmaa  

saviperustalla.  Viimemainittu on allekirjoittaneen käsityksen  

mukaan morenisavea ja paikotellen  morenia. Kuten mainittu on  

savikerrosten  välinen hiekkakerros ja punainen savi tunnusmer  

killinen koko Savinevan painanteelle, joka sijaitsee Pyhäjoen  

hoitoalueen IV  vartiopiirissä  Jylhänkankaan  juurella. On selvää,  

että tällainen tiivis savikerros  enemmän tai vähemmän karkeara  

keisten savikerrosten ja hiekan alla on omiaan pidättämään  sitä 

vettä, joka vajoaa  pinnalta  alemmas kuin myös niitä vesimääriä,  

jotka päälllä  olevassa hiekkakerroksessa  kulkeutuvat ympäröiviltä  

mailta laaja-alaiseen  painanteeseen.  Näin lienee aikoinaan alue 

käynyt  vesiperäiseksi  ja  soistunut.  Mahdollisesti ovat Savinevan 

altaaseen syntyneet  lammetkin ainakin suureksi osaksi  tästä joh  

tuneet ja soistumista edistäneet. Tämä lienee toistaiseksi  ainoa to  

dettu tapaus  Keski-Pohjan  maalla ja todennäköistä on, että se on 

harvinainen rajoittuen mahdollisesti vain määrätylle  korkeudelle 

meren  pinnasta. Puhtaan saven alueet ovat,  kuten  jo mainittiin, 

laaksoissa ja alavilla mailla yleensä.  

Savensekaisen hietakerroksen,  samoin kuin morenisaven, saven 

ja kallioperustankin  läheisyys  maan pinnasta  vaikuttaa sen, että 

kasvipeitteessä  laakealla Keski-Pohjanmaalla  on miltei kauttaal  

taan soistumisen merkkejä). Joskus voi näet huomata,  miten sel  

')  Vrt. J. J. Sederholm, Op.  cit.,  s.  11  
A. L. Backman, Op.  cit. 
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laisissa kangaskynnyksissä,  joiden yli suo ei vielä ole  kasvanut 

tai jonka  lähettyvillä  ei löydy  sellaista vettymää,  joka suoranai  

sesti voisi paikan  kosteusasteeseen vaikuttaa, lakikohdatkin osoit  

tavat miltei  samanlaista soistumisen oiretta kuin rinteet. Tällöin 

ei voida erottaa paikan ko s  teusa steiden mukaan järjestyneitä  

kasvivöitä.  Pintakerroksen alla oleva kostea  savensekainen hieta  

kerros,  joka vaikuttaa päällä  olevan kerroksenkin kosteusastee  

seen,  on tähän monessa tapauksessa  selvästi  syynä:. Mitään yleisen  

pohjaveden  vaikutusta ei voida olettaa  yhtä-sopivasti,  sillä  rinteet 

olisivat siinä tapauksessa  huomattavasti enemmän soistuneet kuin 

kankaan laet. Kuten tultanee huomaamaan,  on tässä suhteessa 

suoveden valumisesta aiheutuva soistuminenkin riippuva  saven  

sekaisesta hiedasta. 

Kuivien kankaiden soistumiseen saattaa monessa  tapauksessa  

löytää syyn maan pinnan  alla kulkevasta anturamaakerroksesta 

eli ortstenista. Huolimatta siitä,  että havainnot tässä suhteessa 

ovat vähäiset,  voitanee kuitenkin pitää  varmana, että  anturamaan 

merkitys metsämaiden soistumisilmiöön on vähäinen. Samaan 

tulokseen on Cajander  tullut  Lapissa.')  Siellä esiintyy  anturamaa 

joskus  melko laajalle  levinneenä, kuitenkin rajoitettuna  määrät  

tyihin  paikkoihin  ja sama näkyy  olevan asian laita Keski-Polijan  

maallakin. Tutkittaessa heikosti soistuneiden hiekkamaiden ra  

kennetta saattaa varsinkin kynnyskohdissa  notkelmasoiden reu  

noilla todeta kovia  anturamaakohtia. Anturamaa kulkee aaltoile  

vana ja pinnaltaan rosoisena hiekan alla yleensä  lähellä maan 

pintaa.  Seuraava profili  (Jylhänkangas)  on verraten tyypillinen  

Keski-Pohjanmaan  kangasmaille,  joissa on anturamaata: 

10 cm kangasturvetta.  

2 cm hiilikerros. 

6 em valkohietaa. 

I—2 cm hiilikerros. 

2—lo cm  valkohietaa. 

4—15 cm anturamaata. 

15 cm ruskeata hietaa. 

Kun anturamaa kulkee verraten lähellä maanpintaa  aaltoile  

vana ja vettä läpäisemättömänä,  voidaan olettaa sillä  olevan  suun  

nilleen samanlaisia vaikutteita kangasmaan  soistumiseen kuin 

edellä selostetulla morenisavella ja savella. Muutamin paikoin  

') A. K. Cajander, Op. cit., s. 41.  

4111—20 
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anturamaa esiintyy  melko jyrkillä hiekkarinteillä,  joiden soistu  

miseen sillä lienee hyvinkin  huomattava merkitys.  

Suovesien valuminen soistuttajana. 

Cajander  011 jo varemmin selittänyt  suovesien valumisen mer  

kityksen  metsämaiden soistumisilmiössä.  Suovesien valuminen 

on  mitä tärkeimpänä  tekijänä  ei ainoastaan suurten nevojen  vai  

kutuspiirissä,  vaan pienten,  notkelmasoidenkin lähettyvillä!  saattaa 

todeta niistä lähtevän suoveden soistuttavaa vaikutusta alemmilla 

kankaan osilla. Valtavimmat ja selvimmät esimerkit suurten ne  

vojen aiheuttamasta vaikutuksesta  löytää  epäilemättä  Suomense  

län  vedenjakajalta.  Siellä ovat  korkeammalla sijaitsevat  suoalueet 

valuttaneet vesiään alempana  oleviin notkelmiin  ja tasanteisiin 

ei vain silloin, kun ovat kasvaneet  kynnyksen  yli, vaan  myös jo 

aikaisemmin,  jolloin suon vesimääriä on  alkanut tihkua edessä 

olevan hiekkaharjanteen  läpi soistuttaen vastaista rinnettä ja 

alempia notkoja. Muuallakin Keski-Pohjanmaalla  on suovesien 

valumisella huomattava  merkitys  sekä  soiden primäriseen  syntyyn  

että jo varemmin muodostuneiden soiden tyyppivaihteluihin,  

mutta niin selväpiirteistä  suovesien valumisen vaikutusta kuin 

Suomenselällä,  ei voida laakealla Keski-Pohjanmaalla  muualla 

todeta. Viimemainituilla alueilla 011 soiden etempänä kosketel  

lulla transgressiolla  suurempi merkitys.  

Tarkastamalla tyypillistä Keski-Pohjaumaan  metsä- ja suo  

tyyppikarttaa  voidaan tulla vakuutetuksi,  että myös pienet  not  

kelmasuotkin voivat vettä valuttamalla soistuttaa alempana  si  

jaitsevia rinteitä ja notkoja. Esimerkkejä  mainittakoon m. m.  IV 

vartiopiirissä olevalta Jylliänkankaalta.  Se on  pieni  vedenjakaja  

alue,  joka kulkee suunnassa  luode-kaakko. Koillisrinne on  jyrkkä  

sekä osaksi  pengermäinen,  kuten vastainenkin rinne,  joka on  loiva. 

Sen luoteispäässä  on  Jylhänkallio, ja sen  jatkeena  on kaakkoon 

kulkeva ensin  hiekkainen sitten kivikkoinen harjanne  päättyen 

kaakkoisosassaan morenimaahan. Verraten jyrkällä koillisrin  

teellä ovat ylimenotyypit  kankaalta nevalle verraten selvät alkaen 

kuivasta CaZiuna-kankaasta jatkuen  korpi-  ja rämereunuksen vä  

lityksellä nevaksi. Lounaisrinteellä ei voida näin selviä  vöitä 

erottaa, sillä  rinne on  pengermäistä  ja loivaa, ja useimmat Jyl  

hänkankaan lukuisista pienistä notkelmasoista laskevat lounaa  

seen kankaan suuntaan kulkevaan suureen Savinevaan. Kankaan 
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luoteisosassa ovat notkelmasuot syntyneet  osaksi  pelkälle kallio  

perustalle,  kaakompana  sijaitsevat  hiekkapohjalle  ja kaakkoisim  

mat enimmäkseen moreni- tai myös hiekkapohjalle.  Useat ovat 

itsenäisiä kankaan kaikin  puolin  ympäröimiä,  toiset taasen ovat 

toistensa yhteydessä  laskien vetensä soistuneita uomia myöten  

Savinevalle. Pääasiallisesti  notkelmasuot ovat rämeitä (taulu 1, 

kuva 1) ja osaksi  etenkin lasku-uomien kohdalla korpia. Erikoi  

sen silmiinpistäviä  ovat rämeentapaiset  ja korventapaiset  soistu  

mat, jotka ovat alkavassa  soistumistilassa.  

Jo yksistään  se  seikka*  että vanhimmat suot sijaitsevat kan  

kaan korkeimmilla  kohdilla,  antaa aiheen oletta'a, että niiden vai  

kutuksesta  ovat alempana  olevat  suot ja notkot soistuneet. Useim  

mat näistä pikkuloista  ovat syntyneet  hiekkanotkelmaan. Täl  

löin voi suo soistuttaa ympäröiviä  kohtia  joko siten,  että se kor  

keutta  kasvaen kohottaa pohjaveden  pintaa ympäröivillä  kangas  

mailla, joille ikäänkuin puristuu  vettä tai etenkin niin, että sen 

vesiä tihkuu ympäröivän  kangasmaan  läpi  tullen esille  sen vastai  

sella rinteellä, joka siitä syystä  soistuu. Viimemainittu ilmiö voi 

tapahtua  jo paljoa  aikaisemmin kuin suo on  kasvanut kynnyksen  

yli. Täten maaperän läpäiseväisyys  vaikuttaa sen, että kosteuden 

kummatkin  levenemistavat,  alhaalta ylös ja päinvastoin,  edistävät  

ympäröivien  kohtien soistumista. 

Piirros  1. 
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Tällainen suovesien valuminen käy  selville m. m. piirroksesta  

1, joka kuvaa pientä  osaa Jylihänkankaan  notkelmasuoalueesta. 

Kuten  huolet osoittavat kulkee vesiä notkosoista 1 ja 2  siihen not  

koon,  johon on syntynyt  räme 4 ja siitä  edelleen kangaskynnyk  

sen läpi alemmas kuvioon 8, joka on  rämeentapaista suotyyppiä.  

Rämenotkosta 2 laskee vesiä notkoon 4 siten, että välinen kangas  

maa heikosti soistuu  huolimatta siitä, että ylempänä  oleva  notko 

2 ei ole  kasvanut kynnyskohtansa  yli. Sen vesiä valuu välisen 

kankaan läpi tullen esille kuvion 3 yleminissäkin  osissa. Näin 

viimeksimainittu soistunut rämeentapainen  suotyyppi  siirtyy vä  

hitellen yhä ylemmäs  sitä mukaa kuin notkon 2:n turve korkeutta  

kasvaessaan nostaa veden pintaa. Täten siis rämeentapainen  suo  

tyyppi  leviää alhaalta, ylös sitä mukaa kuin suon 2 turve vah  

venee. Rämeen 4 turpeen vahvetessa voidaan myös ajatella  sen  

tyypin levenemistä kuvion 3 kustannuksella. Rämeestä 6 on  

vesiä  myös valunut suolle 4 ja välinen kangaskynnys  on soistunut 

yhtenäisesti  huolimatta siitä, että rämeen 6 turve ei ole täydel  

leen kasvanut mainitun kynnyksen  yli. Rämeestä 4 valuu vesi 

taas alemmille osille pysähtyen  kangaspengermän  10 eteen ja 

aiheuttaen sitä ennen rämeentapaisen  suotyypin  8 ennen rämettä 

.9, josta vedet laskevat kankaan 10 ympäri  Savinevalle. 

Varsinkin sellaisissa tapauksissa,  jolloin suoveden valumisesta 

kynnyskohdat  ja rinteet niiden alla suon vastapuolella  soistuvat,  

ei suon varsinaisen kynnyksen  ylikasvu  enää aiheuta suurempaa 

mullistusta siinä tyyppimuodossa,  joka aiheutui hiekan läpivir  

taavasta vedestä. Eivätkä myöskään  alempana  olevat suopainan  

teetkaan muuta siinä tapauksessa  suuresti ulkoasuaan. Kosteus  

ja tyyppivaihtelut  muodostuvat täten vähittäisiksi  ja yksitoikkoi  

sen samanlaisiksi. Siinä  tapauksessa,  että maaperä on  läpäisemä  

tön joko kalliota tai morenisavea, vaikuttavat ylempänä  sijait  

sevat suot alempiin  vain silloin, kun edellisten vedet ovat voineet 

virrata kynnyksen  yli alemmille. Silloin ovat tyyppivaihtelutkin  

äkillisempiä.  Korkeammalla oleva kuivuu,  alimmainen vettyy,  ja 

välinen rinnenotko soistuu tavalliseksi  korveksi.*)  

Monessa tapauksessa  määrää kynnyksen  korkeuden ei maan 

pinta, vaan hiekan alla olevan läpäisemättömän  maankerroksen 

tai  kallioperustan  korkeus. Silloin on suolla tavallaan 2 kynnystä:  

varsinainen maanpinnan  alin kohta suon rannalla ja maanpinnan  

alaisen läpäisemättömän  kerroksen alin kohta.  

')  Vrt.  myös A. K.  Cajander,  Op.  cit. s. 30, kuvat  3 ja 4. 
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Soiden transgressio  laidemuodostiksineen. 

Kuten jo aikaisemmin  mainittiin  tapahtuu  soistumista  ja soi  

den levenemistä myös siten,  että suot transgredieraavat  s. o. ne  

leviävät ympäröiville  kangasmaille.  Transgressio  on  seuraus  suon 

pinnan  kohoamisesta turpeen  muodostuessa sekä myös suon kalte  

vuussuhteista,  kuten Gustafsson  011 huomauttanut.Transgressio  

ilmiö edistyy  siten, että samalla kuin suon pinta kohoaa,  syntyy  

kohoaminen tai patoutuminen  läheisen kiinteän maan pohjave  

dessä.  2) Maa käly  suon reunalla kosteaksi  ja kasviaines  voi siinä 

säilyä  mätänemättä. Maan rannan geologiset  suhteet ovat tässä  

kin tärkeitä vaikutteita. Niinpä on osoittautunut,  että, kuta loi  

vempi maa on, sitä suurempi ja kauemmaksi ulottuva vaikutus 

suon vedenpinnan  kohoamisella on kankaaseen. Jyrkkä  ranta si  

tä vastoin paremmin vastustaa  suon levenemistä, ja tällöin voi syn  

tyä suon reunalle laide („lagg"),  joka osaltaan voi suojata  kangasta 

suon levenemiseltä. 3 ) Esim. tyypillisen  rahkasuon laiteet ovat  

verraten ravintorikkaita,  sammalettomia suon  reunaosia lähinnä 

kangasta.  Niissä virtaa useinkin sekä suolta valuvia että kan  

kaalta tulleita vesiä. Kun tällaiset laiteet ovat sammalettomia 

selviää jo siitäkin,  miksi ne estävät Sphagnum- peitteen  transgres  

sion. Tosin voi esim. rahkasuon tasanne (Hoehfläche)  transgredie  

rata laiteen yli kangasmaalle,  mutta tällainen ilmiö on kuitenkin  

yleensä harvinainen. 

Kun Keskipohjanmaa  on  aukeata ja tasaista maata, saat  

taa  aavistaa,  että soiden leveneminen kangasmaan  kustannuksella 

on nopea,  sillä  pieninkin  suon pinnan kohoaminen aiheuttaa laaja  

alaisen vettymisen  ympäröivillä  alavilla ja tasaisilla metsämailla,  

jotka nopeasti  soistuvat. Kun Keski-Pohjanmaalla  varsinaiset 

tyypilliset  rahkanevat ja keidassuot kokonaan puuttuvat,  tapah  

tuu transgressio  „mutasoille"  ominaiseen tapaan. Tosin löy  

tyy rahkaisia soita, mutta niiden rahkaturve on suon pin  

nalla vain noin 20 cm vahvuinen. Ne ovat vetisiä nevoja (Back  

man: flaokmossar),  joiden ralhkapeite  leviää verraten nope  

asti ympäröiville kangasmaille,  ja missä löytyy yksinomaan  

rimpisoita,  sielläkin ovat soiden rannat rahkaisia ja  nopeassa  le  

venemiskasvussa. Näin onkin muodostunut Iveski-Pohjanniaalle  

') J. P.  Gustafsson,  Bidrag  tili torfmossarnas geologi,  samlade  f ran sraä  
ländska torfmossar. Sv.  Geol. Unders.,  Ser.  C,  N:o 223, 1910, s. 10. 

2
) J. P. Gustafsson,  Op.  cit.  s.  10. A. K. Cajander,  Op.  cit. s. 32. 

3 ) J.  P. Gustafsson, Op.  cit. s. 20—21.  
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ominainen tyyppi  järjestys  nevalta kankaalle siten,  että rimpine  

vaa reunustaa aluksi  vetinen kalvakkaneva,  joka vähitellen muut  

tuu kuivemmaksi tyyppi  muodoksi,  Sphagnum  /wscwm-mä)ttäiseksi  

neva  rämeeksi. Siitä kankaalle päin alkaa suo muuttua rämeeksi,  

rämekorveksi,  korveksi,  ko  r  pik  an kaak  s i ja  vihdoin kankaaksi.  Ta- 

A'allista on myös, että rämettä seuraa vesikangastyyppi  laajalle  

levinneine Polytrichum  commime-peitteineen.  Samassa järjestyk  

sessä  tapahtuu  suon  leveneminen kangasmaille.  Tyypillistä  Keski  

pohjanmaan  laidemuodostuksille on siis se, että tyypit  ovat sään  

nöllisessä järjestyksessä  kosteammasta yhä  kuivempiin  nevalta 

kankaalle. Laajoilla  suo-alueilla, missä suurten nevojen  väliset 

maat ovat laakeita, viimemainitut alueet ovat kauttaaltaan sois  

tuneet, korkeammat lievemmin,  matalammat perinpohjaisemmin.  

Siten löytyy  esim. laajoja Polytrichum-vesikangassoistumia,  joi  

den syvimmät  notkot ovat vetisinä nevoina tai nevarämelaikkuina. 

Tällaiset tyypit on useimmiten aiheuttanut soiden transgressio  

tai myös suoveden valuminen. Suurten nevojen kasvaessa kor  

keutta nousee niiden välisten kankaidenkin pohjaveden  pinta ja 

aiheuttaa ei vain soiden suoranaista levenemistä vaan  myös poh  

javeden  kohoamisesta syntyneitä  itsenäisiä notkelmasoita, jotka 

sitten soiden varsinainen transgressio  s. o. nevan pinnan suoranai  

nen yhtäjaksoinen  leveneminen ja niiden oma levenemiskasvu 

yihdistääi laaja-alaiseksi  soistumaksi eri tyyppeineen. Ehkä laa  

jimmat  alueet Keski-Pohjanmaalla  ovat täten soistuneet. 

Mutta Keski-Pohjanmaalla  samoin kuin muuallakin ei trans  

gression  olemassaolon ehtona tarvitse  olla Sphagnum-peitettä,  sillä  

suo voi ilman sitäkin levitä, vaikka levenemisnopeus  tällöin on 

paljoa  hitaampaa.  Niinpä saattaa  monin paikoin  todeta suon trans  

gressiota  siten, että sammaleton Vaginatum-  tai  C«rex-neva leviää 

kangasmaan  kustannuksella. Tällöin voidaan suon eteneminen 

etupäässä  todeta fanerogami-kasvillisuuden  kokoonpanossa  siten,  

että kasvipeite  suolta kankaalle saa yhä enemmän kangaskasvil  

lisuutta muistuttavan ulkoasun,  ja suon ja kankaan raja on hyvin  

kin epämääräinen.  Sitävastoin voidaan monin paikoin  varsinkin 

soiden hiekkakankaaseen rajoittuvilla reunoilla etenkin pikku  

notkelniasoissa, missä  Sphagnum -peite transgredieraa,  todeta,  että 

raja  suon rahkapeitteen  ja kankaan välillä voi olla hyvinkin  

jyrkkä (taulu  1, kuva  2). Toisinaan rahkaipeite  rajoittuu suoras  

taan kanervikkoon (joka muodostaa paikotellen  Keski-Pohjan  

maalla kangaskasvivöitä  soiden ympärillä), eikä suon laiteella 
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voida ensinkään todeta ylimenotyyppejä.  >)  Kuten mainittu, tapaa 

sellaista etupäässä  vain hiekkamailla,  missä maaperän hyvästä  

läpäisykyvystä!  johtuen  pohjavesi  kankaalla vaivoin voi seurata 

soiden aiheuttamaa vedenpinnan  nousua.  

Huonosti vettä läpäisevillä  morenimailla on sitävastoin trans  

gressio laajakantoisempi  riippuen  tietysti maan kaltevuussuh  

teista 2),  ja sellaisilla paikoin suo transgression  kautta valloittaa 

samanaikaisesti laajoja  aloja  ympäröiviltä  kangasmailta.  Jos sel  

laisilla maan rannoilla on verraten hyvä  kaltevuus suohon päin,  

ovat ylimenotyypit  selvät ja niiden väliset rajat  jyrkät, voidaanpa  

tavata  sellaisiakin  laidetyyppejä,  jotka ovat kosteampia  kuin suo. 

Nämä varsinaiset laidemuodostumat ovat  kuitenkin Keski-Poh  

janmaalla harvinaisia ja niissä on tavallisesti rahkasammalen ase  

masta ruskosammalta. Sellainen harvinainen taidemuoto löytyy  

Jylhänkankaan  rannalla Savinevan laiteessa (piirros 2). 3) Kan  

kaan ranta nevan reunalla on  huonosti vettä läpäisevää  savihie  

taa, jota jatkuu  suon allekin. Maan kohoaa,  kuten profili  (piirros  3)  

Piirros  2. 

Piirros  3. 

*)  Gustafssonin mukaan  ei  soiden rahkapeite kosketa suorastaan  kangasta, 

jossa pintaveden sekä  kemialliset  että fvsikaliset ominaisuudet  vaikuttavat  häi  

ritsevästi rahkasammalten kasvuun.  

*) Vrt. tässä A. K. Cajander, Op. cit. s. 30—31  ja 34—35.  

*) Piirroksessa  nähdään  paitsi  nevaa 3 laidevyötä.  Kangas  (johon mitta  
kaava on piirretty)  on sama kuin  piirroksessa  1 numerolla  10 merkitty.  
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osoittaa,  heikosti terrassimaisena
v
 ja verratessa laidetyyppejä  ja 

näitä mainittuun profiliin, käy  selville,  että maan  terrassimaisuus  

niin heikkona kuin se itse asiassa esiintyykin  on osaltaan määrän  

nyt  laidetyyppien  leveyden.  Liite 1 osoittaa kasvipeitteen  Paatua 
tällä transgressioalueella.  Siitä  käy  selville,  että laidevyöt  ovat 

yleensä  vetisiä ja miltei sammalettomia tai ovat etupäässä rusko  

sammalen vallassa lähellä kangasta,  josta valuu ravintorikasta 

vettä sekä suurempien  sateiden ja kevättulvan aikana savihiekasta 

irtaantuvaa anorganista  lietettäkin ja puhdasta  hietaa. Profilista 

3 käy selville,  että tällaista anorganista  lietteen kulkeutumista 

nevallekin on  tapahtunut  jo aikaisemmin,  koska kerran turpeen 

välissä on hiekkakerros. Liitteestä 2 nähdään kasvillisuuden vaih  

telua kangasmaalta  ja vähemmän soistuneilta mailta siirryttäessä  

suolle päin, ja liite 3 osoittaa vähitellen muuttuvia taidemuotoja  

kankaalta nevalle päin siirryttäessä.  

Myös turpeen  laatu voi olla tärkeä vaikutukseltaan laiteiden 

kehityksessä.  Tiivisturpeisilla  soilla tapaa  monesti selvempiä lai  

detyyppejä  kuin löyhä-  ja raakaturpeisilla,  jos vain olosuhteet 

muuten ovat joltisenkin  toisiaan vastaavia. Joskus voi laiteeseen 

kerääntynyt  runsas  vesimäärä ruveta virtaamaan rantaa pitkin  

jompaan  kumpaan  suuntaan. Tällaisesta virtailusta syntyy  va  

kiintuneempi  taidemuoto,  joka pitkin  pituuttaan  voi suojata kan  

gasta suon suoranaiselta sammalpeitteen  transgressiolta.  

Soistumisen ilmeneminen kasvillisuudessa. 

Kun Keski-Pohjanmaaii  maaperä on yleensä  karua,  on  kasvilli  

suuskin suurin piirtein katsoen lajiköyhää  ja vaateliaita lajeja on 

hyvin  vähän. Ainoastaan jokivarret  ovat rehevämpiäl  korpityyp  

peineen ja niittyineen, mutta kun  edetään joen varrelta  loitom  

maksi, kohtaa silmä laajoja karuja  erämaita suurine nevoineen 

ja rämeineen,  välisin© kangasmaineen.  Tämä luonnon kaksinai  

suus  on silmiinpistävä  erittäin Suomenselällä,  missä pienten läJhde  

purojenkin  varret  ovat rehevähköjä,  mutta vähän matkan päässä  

niistä alkavat karut suoalueet. 

Kuten jo aikaisemmin mainittiin, on miltei kauttaaltaan Keski  

pohjanmaalla  kuivilla  kankaillakin todettavissa soistumisen merk  

kejä  ja soistumattomat kangastyypit  kuten Clad inu-kankaat ovat 

harvinaisia. Vallitsevin metsätyyppi on Backman'in mukaan 
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muuan Vaccin  ii«w-tyyppiä  lähellä oleva Myrtillus-tyyppi. l ) Leh  

dot ovat harvinaisia samoin Oxo/is-tyypi  n metsät. Suotyypit  sa  

moinkuin metsätyypitkin  ovat yksitoikkoisia.  Tavallisin tyyppi  

muoto on Carex filiformista. tai lyhempiä  sara  1  a,je,ja kasvava  

kalvakkaneva. Rimpimuodot  Carex-,  Rhynchospora-,  Equisetum  

formatioineen ovat myös yleisiä  suurilla yhtenäisillä  neva-alueilla. 

Rahkanevat ja puhtaat  Vaginatum-nevai  ovat harvinaisia. Suu  

rimman pinta-alan (45 %  suopinta-alasta)  valloittavat rämeet ovat 

isovarpuisia  Cassandra- ja Betula nanantyyppejä,  jotavastoin  

Ledum- ja Myrtillus uliginosa-rämeet  ovat  jossain määrin har  

vinaisia esiintyen  etupäälssä  vain ylimenotyyppeinä  soiden reu  

noilla. Erikoisen luonteenomaisia tyyp])ejä  ovat n. k. rämeen  

tapaiset  ja korventapaiset maat. Ne ovat ohutturpeisia  soistumi  

sen alkuasteita,  ja niiden kasvillisuus  on joskus  suhteellisen laji  

rikasta. Niinpä) on niille luonteenomaisia lajeja Salix  a urita, S. 

hi color,  S. cinerea,  Myrtillus uliginosa,  Vaccinium vitis idaea,  Epi  

lobium angustifolium,  Solidago,  Trientalis,  Melampyrum, Carex 

globularis, C. vulgaris, C. canescens, Equisetum  j. n. e., ja yleisim  

piä sammalia on Polytrichum  commune, joka kohoaa puuntyvi  

mättäille. Samanlainen ylimenotyyppi  luonteeltaan on  korventa  

painen  maa, jossa mainittavia ovat paitsi edellälueteltuja  myös 

Aspidium  spinulosum  ja Phegopteris  dryopteris,  Equisetum  silvati  

cum, Rubus chamaemorus j. n. e.  Nämä ylimenotyypit  esiintyvät  

joko eristettyinä  notkelma-soistumina tai muodostavat nevoijen  ja 

rämeiden kankaisiin .rajoittuvia laidevöitä. Viimemainitut siirty  

vät ylemmäs  sitä mukaa, kuin suo transgredieraa.  Eivältkä  näiden 

vöiden leveydetkään  ole  pysyviä  riippuen  etupäässä kankaan ra  

kenteesta ja muodosta. Jyrkillä kankaan rannoilla ovat laidetyy  

pit  yleensä  selviä ja kapeita,  jotavastoin  loivilla ne ovat leveät 

ja niiden rajat ovat epämääräiset. 

Kuten jo aikaisemmin mainittiin, ilmenee suon leveneminen ja 

jonkin alueen soistuminen joko siten, että sammal kasvillisuus  ai  

heuttaa tyyppi  muutoksen tai siten, että muutos näkyy  vain 

korkeampien  kasviyhdyskuntien  kokoonpanossa.  Viimemainittu 

tapa on enemmän tai vähemmän tilapäistä, jotavastoin  

edellinen on soiden varsinainen levenemistapa.  Ne samma  

let, jotka niin sanoaksemme välittävät soistumista ovat 

Polytrichum  ja Sphagnum,  eräissä tapauksissa  ruskosammalet ja 

Hylocomium. Ruskosammalet ilmestyvät useinkin kallio-  tai 

') A. L. Backman, Op.  cit. s. 23.  
4111—20 
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muulle läpäisemättömälle  perustalle  ensisoistumisen merkkeinä,  ja 

paikotellen  voidaan pienten  notkojen  reunoilla nähdä Hylocomium  

splendensin  (myös H. parietinum) ja Dicranum-lajienkin  joh  

tavan soistumista, jolloin ne ilmaisevat vain paikan  heikkoa kos  

teutta. Mutta vasta senijälkeen,  kuin Polytrichum  commune  on 

.alkanut ilmaantua Hylocomium-mättäille  ja niiden välikköihin, 

alkaa alue soistua. Myöhemmin  ilmestyy  Sphagnum leviten  vuo  

rostaan Polytrichum-peitteelle.  Tämän sammalten välisen tais  

telun on jo Tolf aikoinaan kuvannut. Ensimmäinen vaihe  tapahtuu 

siten, että Hylocomium-peite  väistyy  Pölyt-riehumin  tieltä. 

Mikäli lukuisat muistiinpanot  Kesk  i  -Poh ja  n  m  aal  t  a toteavat,  

riippuu  näiden sammalten välinen taistelu suuressa  määrin siitä,  

millaiset kosteussuhteet  kulloinkin ovat kyseessä  ja miten pysyviä  

Piirros 4. 

ne ovat. Seuraavat pari esimerkkiä valaisevat tätä kysymystä.  

Piirroksessa  4 on kuvattu puuntyvimättäitä  Pyhäjoen  hoitoalueen 

V" vartiopi  iris  täi, sellaisina kuin ne sivulta katsoen näyttävät.  Ne 

ovat savipohjaiselta  notkelmalta, jossa stagneraava pintavesi  

määrää soistumisen intensitetin. Savea on  maan pintaan  asti  ja 

keväiset sulamis- ja sadevedet pysyvät  paikalla  jonkun  aikaa 

vajoamatta ja haihtumatta,  niin että kesälläkin tiheiden sade  

aikojen  lomassa ei vesi  ehdi poistua notkosta. Kuivempina  kesä  

aikoina 011 alue kuitenkin aivan kuiva. Soistuminen pyrkii  mät  

täissä ja niiden luonteessa esiintuomaan kasvien  välisen taistelun 

pienimmätkin  piirteet, johtuen siitä, että kukin kasvilaji  ja -for  

matio 011 sidottu määrättyihin olosuhteisiin, etenkin kosteusas  

teen mukaan. Niinpä saattaa mättäissä todeta soistumista jou  

duttavien kasvien levenevän muiden kustannuksella  sitä mukaa,  

kuin vedenpinta  nousee väliköissä. Mättäät piirroksessa  4 ovat 

paikalta,  jossa  pintavesi  aiheuttaa soistumista ja jossa kosteus ei 

ole vakinaista, koska  alue silloin tällöin kuivuu. Viimemainitusta 
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piirroksesta käy  selville, että Hylocomiumin  ja Polytrichumin  

välinen, taistelu on enemmän tai välhemmän epätasaista  eikä voida 

nähdä mättään korkeuden ja kosteusasteen mukaisia vyöhykkeitä,  

kuten piirroksen  5 mätäsalueella. Ne  ovat  IV  vartiopiiristä, jossa  

Piirros 5.  

hiekkamaata soistuttaa lähellä sijaitsevan  nevan tasaisella kor  

keudella oleva ja hiljalleen nouseva pohjavesi.  Polytrichum  py  

syttelee  säännöllisenä vyönä mättäiden alimmissa osissa,  Hyloco  

miumin sitävastoin vallatessa lakikohdat. Pyhäjoen  hoitoalueen 

IX vartiopiirissä sijaitsevan  Hetetnevan laiteilla kulkee nevaa 

reunustava yhtenäinen  Polytrichum commune-\yö Backmarim 

punnituksen  mukaan 18—19 cm nevan vedenpintaa  ylempänä. 

Mieltäkiinnittävä  on myös toinen vaihe tässä kuvatussa kehi  

tyskulussa,  jolloin taistelu ylivallasta  alkaa Polytrichum  commu  

ne  n ja Sphagnum-tpeitteen  välillä ja jossa  taistelussa soiden levi  

tessä jälkimäinen etenee edellisen kustannuksella. Tässä selos  

tetut havainnot ovat tehdyt  osaksi  V  vartiopiirissä  osaksi  Haapa  

vedellä Piipsannevan  laiteilla, missä metsämaa soistuu  nopeasti  

Polytrichum-  ja Sp/iagraum-transgression  kautta. 

Kun alkaa tutkia metsämaan soistumista kankaalta nevalle  

päin, voidaan aluksi  nähdä,  miten Polytrichum  commune valtaa 

alaa kuivempien  sammalten kustannuksella. Sen jälkeen  tulee 

puhdas  Polytrichum  commune- alue, jonka suon puoleiselle  osalle  

Sphagnum  etenee edellisen kustannuksella. Tämä on jo ollut ylei  

sesti  tunnettu tosiasia, mutta esim. syitä, jotka aiheuttavat 

voiton Polytrichumista,  ei  ole ainakaan tois  

taiseksi  esitetty. Tämän takia olen tehnyt  muutamia havain  

toja tämän kysymyksen  selvittämiseksi. 
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Taulukko 1. Taulukko  2. 

Puhtaan Polytrichum  commune n alueella on sammalpeite  rehe  

vää, ja kunkin yksilön  vuosikasvaimet ovat pitkät. Taulukosta 1 

käy  selville,  että vuosikasvaimet ovat verraten tasapituisianiin  pit  

källe kuin niitä selvästi  voi sammalen varresta laskea. Lähempää  

traugredieraavaa  suota 011 Polytrichum  kitukasvuinen senjälkeen,  

kuin Sphagnum- peite  on alkanut vallata alaa mättäillä. Niiden  

vuosikasvaimet ovat  pienenemistään  pienentyneet,  lopulta sam  

malet ovat kokonaan kuolleet,  ja mätäis on muuttunut Sphagnum  

mättäiäksi.  Taulukosta 2 käy  tämä selvästi  ilmi. Kun tutkitaan 
vihdoin sellaisia suon reunalla olevia Sphagnum-*mättäitä', joissa 

Polytrichumia  ei  enää ole näkyvissä,  voidaan löytää Sphagnum  

peitteen sisästä vielä jätteitä alkuperäisestä  primärisestä  mät  

täästä. Edellä esitetyt  mittaukset epäämättä näyttävät  toteen, 

että Polytrichum  kuolee Sphagnumin  valloittaessa alaa mättäillä. 

K! 
pr  

£ 
0: 

oi Vuosikasvainten pituus  
!"o  o] (° m)  
S.'S 

rt- 

e 

e 

CO 

1 ! | 

j 1919 1918  1917 1916 1915 1914 

1 25.0 4.0 3.0 3.5  __ 

2 42.0 5.0 6.0 4.5 5.o 
— — 

8 30. o 6.0 5.5  4.5 — — — 

4 20. o 3.5 4.5 3.8 
— — — 

5 32.0 6.5 3.0 4.0 3.5 — — 

6 40. o 3.6 3.0 4.0 5.0 3.5 4.6 

7 30. o 4.6 6.5 4.0 —  — 
— 

8 35.0 3.0 2.5 7.0 4.5 — — 

9 30.o 4.0 3.0 4.5 —  — 
— 

10 35.0 6.0 4.0 4.0  
— — 

11 25.0 4.0 6.5 5.0  4.5 5.0 — 

12 20.o 5.0 4.5 4.0 3.0 
— — 

13 30. o 5.0 5.0 4.5 3.0 3.5 — 

14  25.0 4.0 3.5 3.5 4.5 5.0 4.0 

15 20. o 3.5  *2.5 3.0 — — — 

Yksilö  
o 
w 

"o o 

3-0.  
" et-* 

GD  

Vuosikasvainten pituus 
(cm)  

1919 1918 1917  1916 1915 1914 

i 26.0 2.6 1.5 3.0 4.8 5.5 

2 22.0 3.5 1.5 4.0  4.8 — — 

3 24.0 3.0 1.5 3.5  5.0 — — 

4 26.0 1.9 2.5 2.5  3.0 4.0 — 

5 22.0 0 1.0 3.5  4.0 — — 

6 29.0  1.0 2.8 3.5  6.o 
— — 

7 24.0  0 1.2 3.5  5.5 — — 

8 25.0  1.0 2.0 4.0 5.3 — — 

9 22.» 1.0 1.5 3.7  5.0 — — 

10 24.0 1.0 2.5 3.5  4.0 6.0 — 

11 22.0  3.5 4.0 4.5  5.0 
— — 

12 24.0  0 2.0 4.0 4.5 5.0 5.0 

13 24.0 0 0.7 3.6  5.0  — — 

14  25.0 1.5 1.5 2.6  7.0  — 

15 25.0 2.7 5.3 5.6  — — — 

16 18.o 1.5 2.7 5.3  — — — 

|  17  30.0 0 1.0 3.o  4.5 6.0 6.0 

i  18 26.0 2.0 1.5 3.5  4.0 6.0 — 

j  19  26.0 2.0 1.5 4.0 5.0 — — 

20 20.o 2.0 3.0 4.5  5.0 — — 
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Kun tutkii sellaista mätästä, jossa esim. on jotenkin saman 

verran kumpaakin  lajia sammalta,  käy  selville  ensiksikin,  että 

Polytrichum  communen kaikki  yksilöt  ovat juurihapsineen  mät  

tään ytimessä  ja toiseksi,  että  Sphagnum-yksilöt  alkavat  kasvaa 

vasta jonkun  matkaa ylempäinä karhunsammalen joukossa  (piir  

ros  6).  

Piirros 6. 

Polytrichuniin  kasvu  riippuu  ytimen  ravintopitoisuudesta  ja 

siitä, missä määrin sammalet voivat sitä imeä varsiinsa ja let  

tiinsä. Sphagnumin  laita on toinen. Se tyytyy  vain siihen kosteu  

teen, jonka  se saa  tuuheiden karhunsammalten lomista ja joka sa  

teena putoaa  mättäälle. Keväällä,  jolloin maanpinta  alkaa vihe  

riöidä,  voidaan tällaisissa mättäissä nähdä Sphagnumin  olevan jo 

hyvässä  kasvuvauhdissa,  kun sitävastoin  Polytrichumm lehdet 

vielä ovat talviasussa,  eikä varren  pituuskasvua  ole  havaittavissa.  

Tämä johtunee  siitä,  että jälkimmäisen  juurihapset  ovat  mäittään 

ydinroudassa,  joka vasta jonkun  ajan kuluttua sulaa. Piirrok  

sessa  näkyy poikkileikkaus  mättäästä ja sen  ydinroudasta.  Vasta  

senjälkeen,  kuin routa on sulanut,  alkavat  Polytrichumm  juurihap  

set toimia ja sammal pääsee kasvamaan. Että Polytrichum  to  

della on riippuva  roudasta,  se voidaan nähdä joskus  sellaisissa  ta  

pauksissa,  jolloin heikosti viettävillä  mailla  esim.  juuri soita ym  

päröivillä kankailla virtaavan veden vaikutuksesta mättäiden 

virran vastaiset osat ensin vapautuvat ydinroudasta  ja myöhem  

min päinvastaiset.  Silloin virkoaa Polytrichum myös aikaisem  

min mättäiden virran suuntaa vastaan olevissa  osissa  kuin  päin  

vastaisella. Mahdollisesti vaikuttaa koko regelatio-ilmiö tähän 

Sphagnumin  voittokulkuun samoin kuin monet muutkin syyt.  Sel  

laisia ovat liika kosteus,  joka jo sinänsä voi Polytrichumm  kas  

vua  hidastuttaa,  maaperän kemialliset mwtitokset  suoveden nous  

tessa, Sphagnumin  tiheä esiintyminen Polytrichum-mMtä&ssä  

j. n. e. 

Soideu transgredieratessa  laidety.vpit  siirtyvät yhä ylemmäs  

kankaalle päin, niin että esim.  alkuperäisesti  kuiva kangas mää  
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rätyllä  kohtaa läpikäy  edellä  esitetyt  kehitysvaiheet.  Niinpä, voi  
daan aukealla nevalla sen rantaosissa  löytää)  Sphagnum- mättäistä 

jätteitä Polytrichumista,  jota korkeammilla mättäillä vielä voi nä  

kyäkin  Sphagnumhi  lomassa,  ollen siis tavallaan reliktinä siltä 

vaiheelta, jolloin se.  vielä sillä kohtaa oli valtasammalena ja jol  

loin nevan reuna  sijaitsi alempana. Carex globularistakiu,  joka 

011  tavallinen juuri suon laidetyypeille  Polytrich  uni-alueella,  tava  

taan joskus  ulompana  nevallakin,  jossa se kasvaa  reliktinä Sphag  

num- mättäillä. 

Kun Keski-iPohjanmaalla  maaperä on karua, ei metsä voi kes  

tää liiallista kosteutta kovinkaan  kauan, sillä  kuta  enemmän ra  

vintoa maassa on,  sitä enemmän puut yleensä  voinevat kestää  vet  

tymistä.  Tämä koskee  myös huonosti vettä läpäiseviä  maita s. o. 

sellaisia,  joissa pintavesi  pitää huolen vettymisestä  ja siis soistu  

misesta. Metsällä ja sen esiintymisellä  on tärkeä tehtävä soistu  

misilmiön ehkäisijänä,  eikä sen merkitys  perustu  vain pintaveden  

ahdistamiin seutuihin,  vaan on  sen vaikutus pohjavedenkin  ta  

saajana  varsin  tunnustettava. Onhan esim. tunnettua,  miten met  

sän  hävittyä  syntyy  mfirenimaille lähteitä,  jotka edistävät soistu  

mista. Aukeat maat, jollaista maata Keski-Pohjanmaa  suureksi  

osaksi  on, ovat yleensä  kosteampia  kuin  metsäiset, sillä  metsä haih  

duttaa runsaasti kosteutta, joskin  se, kuten myös on  huomautettu, 

tiheänä suorastaan edistääkin soistumista,  kun maa on huo  

nosti vettä läpäisevää.  Tiheä metsä voi Haglundm  mukaan käyt  

tää  kaiken sademäärän,  niin että maa tuntuu kuivalta,  mutta se 

voi soistua transpiratiotyön  heikentymisen  ja lähitienoilta valu  

van  veden takia. On tällöin miltei todennäköistä,  että puuntyvi  

mä/ttäät juuri huonosti vettä läpäisevällä  maalla osaltaan auttavat 

puiden  kuolemista.  

Piirteitä vesien umpeenkasvusta.  

Backman'in tutkimuksista  nähdään,  missä suhteessa toisiinsa 

metsämaan soistuminen ja järvien umpeenkasvu  ovat olleet soi  

den synnyssä. Samasta julkaisusta  käy  vielä selville,  että valtion  

mailla, viimemainitun tutkimusalueella, on todettu olleen n.  

70 järveä,  jotka miltei kaikki  nyt ovat umpeen  kasvaneet.  

Siitä huolimatta on vielä nevoilla ja kankaillakin lukuisia 

järviä, jotka kasvavat vähitellen umpeen. Osa näistä jätr  

vistä 011 vanhoja ja ovat jätteinä niistä järvistä, joiden 

limniset sedimentit vielä ovat suon pohjalla. Tällöin voi vielä 
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nykyisen  järven muta- tai liejukerros  olla yhtenäinen  snon  poh  

jalla olevien samanlaisten kerrosten kanssa. Toinen osa suojärviä  

on sekundärisesti  syntynyt  suolle, ja voivat ne  vielä olla  laajene  

mistilassa. Tässä yhteydessä  ei ole tarkoitus tyhjentävästi  selvi  

tellä Keski-Pohjaninaan  umpeenkasvutapoja,  vaan esittää eräitä, 

esimerkkejä  eri tapauksista,  mikäli ne ovat tyypillisiä soistii  

mismuotoja  tai mikäli ne  ovat erikoisuuksia  tuoden uutta valoa 

tähän soistumiskysyinykseen.  

Järvien umpeenkasvu  kysymyksen  yhteydessä  on erotettu n. k.  

järvi- ja umpeen  kas  vakaudet. Lieju  ja  sen eri  muodot ovat nuo  

ruusasteen" sedimenttejä,  jolloin järvi vielä on vapaa  humushap  

pojen  vaikutuksesta ja jolloin ympäröivät  maatkin vielä ovat suu  

rempia  soistumisia vailla. Muta ja limniset turpeet ilmaisevat  

«kypsyysastetta"  sekä alkavaa vanhuutta,  jolloin humusaineiden 

vaikutusta on jo havaittavissa ympäröivillä kangasmailla.  Tel  

inatinen turve toteaa vihdoin järven suoksi  muuttumista. Näiden 

luokittelujen  perusteella  ovat Keski-Pohjanmaankin  järvet yleis  

piirtein määriteltävissä. Useimmat suuret  järvet ovat  vielä nuo  

ruusasteilla,  liejusedimenttiä  muodostavina,  mutta löytyy  myös 

laajoja  mutaakerrostavia järviä, kuten esim.  Haapaveden  Ainalin  

järvi, jossa veden korkeus on vain 0.5—1 metriä, mutta pohja  on 

vahvan mutakerroksen peitossa.  Pienet järvet, etenkin matalat,  
f \ 

ovat jo telmatista turvetta muodostavien kasvien  vallassa, mutta 

sen sijaan  ovat suuret ja syvält,  kivikkorantaiset  järvet  umpeen  

kasvulta  pitkiksi  ajoiksi  vielä turvatut. Tosin voi niidenkin tuu  

lelta suojattujen  lahtien poukamissa  todeta heikkoja  infra- tai  jos  

kus supra-akvatisia  soistumismuotoja.  Jälkimmäinen soistumistapa  

voi tulla kysymykseen  sellaisillakin järvien rannoilla,  joilla ei 

löydy  maalle kohoavaa suomuodostumaa,  kuten 011 laita Poluksen 

järven rannalla Pyhäjoen pitäjässä. Siellä muuan lahdelma on 

osaksi  Calki  11, Menyanthesin  y. m. kasvien  muodostaman sammalei  

sen  lautan peitossa  ja jyrkähkösti  laskevalla rannalla kasvaa leh  

timetsää. s ) 

Yleisin umpeenkasvutapa  on kuitenkin infra-akvatinen ja sen  

yhteydessä  syvissä  suojärvissä  turpeen  lojuminen,  altaaseen. Mo  

nessa tapauksessa  mataloituminen edistyy  hitaasti, jolloin Equi  

ty Tällaisen  supra-akvatisen lautan  kasvutapa tukee  ilmeisesti Weber'in 

mielipidettä,  jonka mukaan  kelluva  kasvipeite on omalla  kasvullaan  edenn3't 
eikä rannan paineen kautta  puristunut edemmäs  järvelle. {C.  Weber, Über die  
Vegetation und  Entstohung des  Hoehmoors  von Augstumal im  Memeldelta. Ber  
lin  1902, s. 70.)  
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setiini y. m.  eivät päätee järvelle leviämään. Silloin rahkasamma  

listo leviää  kortteiston  ulkolaitaan asti, muuttaen sen kokonaisuu  

dessaan nevaksi. 4 ) Useinkin Menyanthes,  Calla, Comarum y. m.  

rakentavat alustaa etenevälle suolle. Paksuturpeisilla  neva-,  rä  

me- tai korpirannoilla,  joissa  ranta laskee jyrkkänä  järveen  päin, 

umpeenkasvua  edistää yhä kohoavain rantain aiheuttama paine  

ja  turpeen lojuminen  järvialtaaseen.  Mutaakerrostavat järvet, joi  

den rannat ovat vain heikosti soistuneet ovat nuoria umpeenlcas  

vumuotoja.  

Sellainen 011 Ainalinjä  rv  i (vrt.  Kes  k  i  -11  oli  janm  a  a  n yleis  

karttaa) Haapavedellä.  Se ion suuri mutapohjainen, suu  

reksi osaksi  n. 1 m syvyinen  järvi, jonka rannat ovat 

ohuen turpeen peitossa. Rantoja kiertää muutamia vuosia 

sitten talvella jään  työnnöstä  syntynyt palle, joka asujan  

ten kertoman mukaan oli paikoin syltä korkea,  mutta joka 

myöhemmin painui miltei puoleksi alkuperäisestä koostaan. 

Vaikka mainittu pallemuodostuma  onkin nuorta alkuperää  on se 

jo ehtinyt  vaikuttaa rantakasvillisuuteen ja -tyyppeihin.  Palteen 

maanpuoleinen  osa on saanut luonnonniityn  ja osaksi  vesijättö  

maan luonteen, jota vastoin Equisetum-,alue  etenee palteen vastai  

sella puolella  kauas järvelle. Equisetum-vyö  on  tiheä ja paikoin  

se satoja  metrejä leveänä ympäröi  järven  loivia rantoja. Joskus 

on tämän vyöhykkeen  rannan  puolella  leveäl Carex  filiformis-ahie,  

joka  kasvaa Sphagnumien  ja Amblystegiumien  muodostamalla 

pohjalla. Viimeksimainitulla alueella kasvaa sitäpaitsi  Equise  

tum fluviatile, Pedicularis palustris, Galium palustre, Ranuncu  

lus repens  ja R.  acris y. m.  Lähinnä kuivaa kangasta  on Salix  

vyö, matalassa  avovedessä kasvaa Sparganium, Potamogeton  ja 

Nuphar  sekä Nymphcea.  

Järven kivikkoiset  rannat säilyivät  pallemuodostukselta,  mutta 

jäät ovat siirrelleet kiviä paikasta  toiseen. 

Edellistä pitemmälle  kehittyneestä  u mpee nkasvumuo do sta on 

hyvänä  esimerkkinä  Ky  päräj  är vi, joka sijaitsee  samassa  pitä  

jässä. Se  on verraten pieni,  runsaan kasvillisuuden ympäröimä, 

mutapohjainen  järvi. Nymphwa,  Nuphar  jaPotamogeton  anasta  

vat runsaslukuisina järven avoveden. Kapea Menyanthes-alue  

erottaa suursara-vyöhykkeen  avovedestä. Sara-aluetta seuraa 

rannalle siirryttäessä leveä Equisetumia  kasvava  vyö, jolla sitä  

') A. K. Cajander, Soiden kasvitopografia.  Suomen Kartasto,  1910, Kart  
talehti N o 15. s. 7. 
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paitsi esiintyy  Menyanthes  ja Eriophorum  angustifolium,  mutta 

jyrkästi vaihtuu tämäkin jälleen  GY/rex-alueeksi,  jolla Carex ca  

nescens,  C. chordorrhiza,  C. irrigua,  C. rostrata ynnä Equisetum 

limosum, Eriophorum angustifolium,  Calla, Comarum ja Lysi  

machia thyrsiflora ovat lukuisasti  edustettuina. Seuraava kasvi  

vyö  eroaa edellisestä  vain  siinä,  että suursaralajit puuttuvat.  Sa  

lix-vyö erottaa viilidoin  suorannan kankaasta. Huomiota ansait  

seva  on rannalta etenevä hyllyvä  Sphagnum-Amblystegium-x>eite,  

joka ulottuu aina uloimpaan  Menyanthes-^yöhön  asti, joten siis 

tässä on kyseessä  supra-akvatinen  umpeenkasvutapa  korkeampien  

kasvilajien  avustaessa. Saiix-alueella ja rannalla yleensä  on 

runsas Bryum- ja M nium-a&m mai  isto, joka toteaa pohjaveden  lä  

heisyyden  ja lähteiden olemassaolon. 

Pyhäjoen  hoitoalueen IV:ssä  vartiopiirissä oleva Eistisen  

järvi kasvaa umpeen etupäässä  siten, että sammalpeitteen  

(Sphagnum  +  Amblystegium)  turvissa Carex  ja Equisetum  syvyys  

suhteista riippuen  etenevät rannalta järvelle. Suo ympäröi jär- 

Piirros 7. 

veä joka  puolella,  ja kaukaa katsottuna näyttää  siltä,  kuin järvi 

olisi miltei kokonaan Equisetumm  vallassa.  Länsirannalla on laa  

jahko  neva,  joka rämeen ja korven välityksellä ulottuu korkean 

hiekkakankaan juurelle asti. Tällä rannalla on mielenkiintoinen 

pallemuodostuma,  joka  nykyään  esiintyy  tavallaan kaksinkertai  

sena (piirros 7). PallQ  I on leveähkö, hyllyvä Sphagnum-Am  

blystegium-alue,  joka loivasti laskee järveen.  Palle II on suurempi,  

rämetyyppiä  oleva  sisäpalle. Palteet  suojärvien  rannoilla ovat 

useimmiten vain Va—3  m leveitä,  jota vastoin mainittu Ristisenjär  

ven rämepalle  on paikotellen  lähes 60—70 m levyinen.  Palteella 

kasvaa,  tavallisesti rämemännikköä,  mutta niin tiheätä ja hyvä  

kasvuista  metsää kuin edelläesitetyn  ä palteella on, saa harvoin 

nähdäkseen suomailla. Toinen omituisuus on palteella kasvava  

runsas  jäkälistö, joka miltei  yhtenäisenä  peitteenä  leviää kautta 

koko rämeen. Sellaista'  tyyppimuotoa  en ole näin laaja-alai  

sena tavannut suomailla missään muualla. Ledum ja Cassandra 

y.  m. varvut  ovat verraten lukuisia tällä omituisella  rämepalteella,  

jonka  pinta  sitä paitsi  on harvinaisen kuiva.  Tämän viimemaini  

-4111—20 5 
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tun. jäkälärämepalteen  takana leviää kalvakkaneva osittain jon  

kun verran  palteen  pintaa  alempana,  vähitellen kohoten kangasta  

kohti. Palteen I  ja II  välillä 011  selvä,  pai  k  otellen  leveämpi,  pai  

kotellen tuskin huomattava suon pinnan halkeama, joka  kul  

kee kummankin palteen  rajaa  seuraten. Paikotellen on  halkeama 

avovetinen,  paikotellen  peittää  sitä rehevä SpÄafir/rarM-kasvillisuus.  

Kyseessä  olevan omituisen muodostuman syntyyn  011 vaikuttanut 

pääasiallisesti  järven lasku,  jolloin sen vedenpinta  on äkkiäi las  

kenut  nykyiselle  korkeudelleen. Palteen 1 turvelaatu on, kuten 

mainittu, aivan löyhä  ja on se alkuaan järven  veden pinnan ollessa 

korkeammalla ollut umpeen kasvavana infra-akvatisena järvelle  

päin etenevän suon pintana.  Palle II on sen sijaan tukeva,  kiin  

teäturpeinen  alue, joka on järven alkuperäinen  »isäpä  11 e. Järven 

äkillinen lasku samoin kuin sekin seikka,  että keväällä palle l va  

pautuu paljoa  aikaisemmin roudasta kuin palle 11, oxl aikaansaa  

nut jyrkän rajan  molempien  toisistaan eroavien suon osien vä  

lille. Palteessa II kauan säilyvä routa,  mutta myös sen  erittäin 

kiinteä turvelaatu on voinut pysyttää  mainittua palletta paikal  

laan, silloin kuin löyhällä  mutaperustalla  oleva palle I on järven 

pinnan laskeutuessa siirtynyt  järvialtaaseen  päin. 

Eteläosassa,  jossa suo-alue 011 kapeahko,  lähtee pieni, noin I—21—2 

m leveä matala laskuoja,  jossa vesi harvakseen virtaa leveän 

korte- ja kapean  sara  vyöhykkeen,  läpi pieneen  Ristisenjokeen.  

Tyypillistä!  rantamuotöa kuvaft  vielä seuraava  kasvialuemuis  

tiinpano. 
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S  a v  i 1 a m p  i  (taulu  2, kuvat  1 ja 2)  on  Jylliän vedenjaka,Kikan  

kaan länsipuolella.  Se  on noin 400 m pituinen  ja 300 m levyinen.  

Järven allas  oq jo siinä  määrin täyttynyt mudalla ja löyhällä tur  

peella,  että kuivina  kesäkuukausina  pelimeä,  murainen pohja kes  

kustassa  tulee esille veden alta. Savilampi  sijaitsee  luode-kaakko  

suuntaisena Savinevan luoteispäässä,  ollen viimeinen jäte siitä 

primärisestä  järvestä, jonka  liejusedimentit  peittävät  nevan poh  

jalla olevan painanteen  ja jonka  umpeenkasvamana  neva osaksi  

on  syntynyt.  Järven yhteys  ympäröivään  suoalueeseen on siinä 

määrin huomattavissa, että Savilammen veden pinta riippuu  miltei  

yksinomaan  siitä, miten neva voi sille kulloinkin vesimääriään 

jakaa. Alkukesällä 1916 sattuneen sadeviikon jälkeen  alkoi järvi 

tulvia, muistuttaen keväisiä tulva-aikoja,  samalla kuin nevakin 

vettyi. Mutta vaikka  laskuväylä  toimi hyvin,  järvi siitä  huolimatta 

laskeutui entiseen korkeuteensa huomattavan hitaasti, johtuen  

siitä, että nevalta tuleva vesimäärä hitaasti valui järven  altaa  

seen. Rahkan peittämän  nevan suurta vedennostokykyä  ja veden 

pidättäväisyyttä  osoittaa tavallaan m. m.  se, että nevan korkeim  

mat kohdat järveen  laskevalla jyrkähköllä rinteellä ovat  huomat  

tavan vetiset. Järvessä  suorittamani lämpötilan  määräykset  osoit  

tivat tasaisuutta ja yhtäläisyyttä  nevan  veden lämpötiloihin  ver  

raten. 

Kuten mainittiin, ympäröi järveä suo joka suunnalla. Kannat 

ovat yleensä korkeat,  etenkin' etelä-,  lounais- ja osaksi  pohjoisran  

natkin, sen sijaan  kaakkois-  ja itäosa jälrven  rannoista ovat loivia.  

Korkeimmat rantaosat ovat palteen  karakterisoimia,  mutta  loivat 

rannat,  joilla pallemuodostus  on epäselvä,  ovat omituisia melko 

jyrkästi laskevine neva-  tai nevarämetyyppeineen.  Seurauksena 

noin kymmenkunta  vuotta sitten toimitetusta järvenlaskusta  on 

ollut,  että neva nykyään  kymmenien  metrien leveydeltä  kallistuu 

järveen päin. Loivasti laskeva, vetelä,  kaakkoinen rantaosa osoit  

taa,  että turvetta yhä  vieläkin lojuu  järveen. Mainitun  loivan ran  

taosan  yläpuolella  on nevalla suurin kaltevuus järveen pälin  ja 

siinä  huomataankin selvimmät nevan porrasmaiset jännemuo  

dostumat. 

Piirros 8 



36 

• Etelärannan jyrkän  ran  tapa  1  tee n takana on  vetinen laskeuma, 

jonka  takana suon  pinta  alkaa vähitellen kohota. Kuten piirros  

8 (profili) J) osoittaa,  kohoaa ranta vedestä jyrkkänä  muodostaen 

jäiden  työntövoiman  vaikutuksesta varsinaisen palteen reunalle 

pienen  pykälän.  Palteella menestyvät  suuret rämemännyt,  koivut  

ja runsaslukuiset  varpukasvit,  kuten  Ledum,  Cassandra,  Betula 

nana j. n. e., johtuen  siitä,  että mainittu palle on veden pintaa  

hieman ylempänä  ja sen turpeen laatu on tiivistä (taulu  2 kuva  2). 

Vettynyt laskeuma,  joka on Sphagnum  cuspidatum-  f. submer  

sum-) peitteen  vallassa, erottaa palteen  neva-alueesta,  mutta run  

saslukuisina esiintyvät  myös Menyanthes,  Carex limosa,  Eriopko  

rum vaginatum,  Comarum y.  m. Tästä notkosta alkaa kohota mät  

täinen, kalteva nevaräme, joka vähitellen muuttuu jäinnenevaksi.  

Huomiota ansaitsevaa on, että  tällainen korkea rantapalle on vain 

paikoilla,  joissa räme ulottuu rantaan asti, jolloin puiden juuret 

ovat useasti veden erosion  paljastamat. Kaikesta päättäen  ei  mai  

nittu palle ole syntynyt järven ensi laskun vaikutuksesta,  vaan 

se on todennäköisesti paljoa  vanhempaa  alkuperää.  Sen puolesta  

puhuvat  ennen kaikkea palteella  kasvavien  puiden  suuruus  ja pal  

teen tiivis turvelaatu. Luultavasti on  palle vasta järven laskettua 

siirtynyt nykyiselle asemalleen. Kun suo järven laskun jälkeen  

alkoi kallistua altaaseen päin, johtuen  siitä,  että löyhät  rannat ka  

dottivat veden aikaansaaman tuen, kallistuivat  suon pinnan  

mukana rannatkin,  lukuunottamatta sellaisia rantoja,  joiden lu  

juutta  ja  yhtenäisyyttä  tukivat puiden  vahvat juuret. Mutta jär  

ven kapeahko metsäinen palle kykeni  säilyttämään  asen  

tonsa kallistumatta  työntyen  ehjänä  järveen  päin sekä samalla 

laskeutuen jonkun  verran  alemmas. Nykyinen  palle on siis vain 

järven alkuperäinen  palle,  joka järven laskun jälkeen  siirtyi uu  

teen tasapainosuhteeseen  veden pinnan  kanssa. Nevaräme sitä  

vastoin kallistui,  ja silloin syntyi  entistä selvempi  notkokohta pal  

lerämeen ja  kaltevan nevarämeen väliin. Länsi- ja pohjoisran  

noilla on järveä ympäröimässä  kauttaaltaan räme, jonka  pinta  ei 

sanottavasti kallistu altaaseen päin,  vaikka kapean palteen ja rä  

meen välillä onkin laskeuma,  johtuen  siitä, että sikäläinen suoalue 

on ohutturpeista  nuorta muodostumaa. On luonnollista,  että jää  

tymisilmiöt pääasiallisesti  määräävät palteen  luonteen ja suhteen 

sekä nevaan että järven vedenpintaan.  Järven vesi  jäätyy  pikem  

min kuin rantaturve,  jolloin jää sysää!  kiinteämpää  palletta  peh  

') Selvyyden vuoksi on korkeusmittakaavaa hieman  liioiteltu. 
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myttä nevaa vastaan. Silloin viimemainittu myötää aiheuttaen 

löyhän kohdan kiinteämmän suon ja palteen  väliin. Jään työn  

tälvää vaikutusta huomataan kallistuneissa  puissa,  kuten piirrok  

sesta käy  selville. Suolta valuva vesi varsinkin kevättalvella  ke  

räälntyy  painanteeseen  aikaansaaden kiivasta  uhkumista ja jään 

puristusta,  jolloin  palle  koihoaa. Palteen ja suon välistä sulaa jää 

paikkakuntalaisten-  kertoman mukaan aikaisemmin kuin järvestä, 

jolloin mainitun,  löyhäksi  käyneen  välikohdan pinta laskeutuu 

alemmaksi. Mutta matalasta järvestä  jää irroittaa suuria turve  

määriä,  jotka osaksi  laskeutuvat pohjalle  osaksi  kulkeutuvat las  

kuojaan päin. Sen eteen on syntynyt  suursara-alue (taulu 2, 

kuva 1), joka  pidättää  järvialtaasta  virran mukana kulkeutuvat 

turvelohkareet y. m. 

Järven avoveden kasvillisuudesta  mainittakoon suuret Nym  

phcea-,  Nuphar-, Potamogeton-  ja Sparganium-kasxilautai,  jotka 

ovat keskittäytyneet  järven  keskustaan  lähemmäs nevaa  kuin las  

kukohtaa yhtenäiseksi  alueeksi,  josta  mainitut  kasvit  siellä  täällä 

leviävät pienissä  ryhmissä  lähemmäksi rantoja. Rannoilla onkin  

järvi paikotellen  hieman keskustaa syvempi.  Avoveden kasvilli  

suutta seuraa täällä usein Menyanthes-vyö,  jota kuitenkaan ei 

voida verrata supra-akvatiseen  umpeenkasvutapaan,  sillä se on 

vain jyrkän  rannan kupeella  kasvava alue,  jolta siemenet putoavat  

järven pohjalle, hautautuen mutakerrokseen. Carex-rostrata-kas  

villisuus  tavallisesti  seuraa sitten,  rajoittuen  isovarpuiseen  paltee  

seen. Mainittu suursara-alue järven laskukohdan luona on jo 

sangen pitkälle kehittynyt  umpeenkasvua  edistävä kasvivyö,  

joka, johtuen  järven mataluudesta,  voi edetä nopeasti Sphagnum  

peitteenikin  avustamana. Samalla sara-alueella ovat Cicuta vi  

rosa  ja Carex filiformis runsaasti edustettuina. Järven laskuojan  

luona on pallekin  hieman toisenluontoinen johtuen  siitä, että rafh  

kapeitteen  asemesta Polytrichum  commune  ja P. strictum peittä  

vät sen pinnan. Muista kasveista  mainittakoon Ledum,  Cassandra,  

Myrtillus uliginosa,  Oxycoccus  palustris, Menyanthes  y. m. Las  

keuma  on tällä kohtaa vetelä, Sphagnum  cuspidatum,  Amblyste  

gium fluitans, Carex  canescens, Menyanthes-  ja Comarum-lajei  

neen. Samaisen laskukohdan luona voidaan vielä erottaa seuraa  

vat kasvivyöhykkeet:  1) Nuphar,  Nymphcea,  Potamogeton,  Spar  

ganium,  2)  Carex  rostrata-alue,  joukossa  Nymphcea  ja Potamoge  

ton, sen jälkeen  muodostavat 3) Eriophorum an  gusti  folium, Coma  

rum palustre,  Cicuta virosa,  Menyanthes  trifoliata, Lysimachia  

thyrsiflora seuraavan kasvialueen,  joka rajoittuu  palteeseen.  Vii  
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memainitun luonnetta kuvaavat koivut,  männyt, lukuisat pajut,  

Ledum,  Cassandra calyculata,  Eriophorum vaginatum,  Andromeda 

polifoUa,  Car,ex  canescens,  Carex  irrigua,  Oxycoccus  palustris  y. m. 

Etelärannalla kasvaa Scirpus  lacustris  liranisten kasvien  joukossa.  

(Mainitulla  kasvilla on muuten nykyään  mitätön merkitys järvien  

umpeenkasvussa  Keski-Pohjanmaalla.  Sen subfossilisistä  siemen  

löydöistä; päättäen  ori  sillä kuitenkin paikoittain  ollut  huomatta  

vakin osallisuus muinaisten järvien umpeenkasvussa (vrt.  Hack  

man). 

Jylliän j ä  r  v  i, Pyhäjoen hoitoalueen IV  vartiopiirissä, 011 

-syntynyt  Jylhänkankaan  pohjois-puolella  olevaan notkelmaan. 

Järven alkuperäinen länsiranta kulki  lähellä Jylhänkangasta  

kaukana nykyisestä  rantaviivasta,  mutta vastainen ranta oli pai  

kotellen nykyisen  rannan kohdalla. Luoteeseen päin  laskevan las  

kuojan  luona, jota ojaa  asukasten kertoman mukaan ei ole kai  

vettu, vaan tosin perattu, on entinen rantaviiva  kulkenut jonkun  

verran  nykyistä  ulompana.  Verratessa järven entistä  muotoa ny  

kyiseen  huomataan,  että se on umpeenkasvustaan  huolimatta säi  

lyttänyt  alkuperäisen  pituussuuntansa  laskuun päin. Keski-Poh  

janmaalla  löytyy  muitakin osaksi  umpeen kasvaneita  järviä, jotka 

etenevistä suorannoistaan huolimatta ovat  pitkulaisen suuntansa 

laskuun päin kyenneet  säilyttämään.  Jylhän  järvi on  syvä,  pai  

koitellen yli kolmen sylen,  rannat ovat matalia suorantoja,  mutta 

laskevat jyrkkärinteisinä  ruskean veden alle. Särkyneistä  ran  

noista saattaa päättää  erosion valtavaa vaikutusta  ja osittain po  

sitivista rantaviivan siirtoakin  (piirros 9  ja 10). 

Piirros 9.  

Mitään selviä kasvivöitä ei voida havaita Jylhän järven ran  

noilla. Sen länsiosassa on iVwp/iar-kasvillisuutta  aivan lähellä ran  

toja, mutta keskusta  ja syvimmät  kohdat yleensä  ovat kasvilli  

suutta vailla. Neva tai nevaräme koskettavat  välittömästi  järveä,  

ja Jylhänkankaan  puoleiselle  rannalle seuraa veden kalvoa lähinnä 
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olevaa Eriophorum  vagina  i«m -kalva k kane va  a Cassandra-ksA  vakka 

ja Carex pa  uc  i flora-k  alvak  ka,  joka  muuttuu nevarälmeeksi ja rä  

meeksi kankaalle päin  siirryttäessä. Pitkä ja kapea  korpikaistale  

erottaa järven suoalueen Jylhänkankaasta.  

Piirros 10. 

Rannoista päättäen  ei järvessä  ole selvää umpeenkasvua,  sillä 

kaikkialla  ovat rannat erosion  syövyttämiä.  Piirros  9 osoittaa,  mi  

ten järven läntinen ranta on pienten  noin O.5—1 m levyisten  ja 

usein vähän leveyttäänkin  pitempien  pikkulahdelmain  rikki  run  

telema. Mainitut pienet  erosiolahdet ovat pohjaltaan  loivasti  al  

taaseen  laskevia,  kuten  piirros  12 (b) osoittaa,  sillä  niistä 011 pääl  

limmäistä pintaturvetta  kulunut  pois,  joten alla oleva löyhä  ja laho 

turve on paljastunut.  Pienet niemekkeet lahtien välissä ovat  ta  

sasi  v  uisi  a ja kulmikkaita,  kuten  kuvastakin,  selviää,  eikä erosio 

ole niihin sanottavasti  leimaansa lyönyt.  Piirroksessa  9 näkyvällä,  

rannasta irtaantuneella turvelohkareella kasvaa Carex  filiformis, 

Cassandra,  Hetula nana ja Salix  lapponum. Lohkareen kohdalla 

rannassa  011 vastaavan pituinen  paljastunut  kohta,  josta turve  

lohkare on  irtaantunut,  johtuen  sekä aaltojen  että jäältymisilmiöi  

den yhteistyöstä.  

Piirros 11. 
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Piirros  11 järven  eteläisimmästä perukasta  osoittaa jo suurem  

paa  erosion voimaa. Lahdekkeet ja niemet ovat  reunoiltaan sär  

kyneempiä  kuin edellisellä rannalla,  ja niiden loivasti  laskeutuvilla 

turvepohjilla  Menyanthes  ja Comarum sitovat  löyhää  turvealus  

taa. Mutta niemekkeissä on (piirros 12 a) jyrkkä profili. 

Piirros 12. 

Siirryttäessä  vihdoin itäiselle rannalle,  joka  on palanutta, ma  

talaa mäntyä  ja koivua kasvavaa nevarämettä,  huomaa erosion 

vaikutukset valtavimpina  ja selvimpinä  (piirros 10). Lahdek  

keet ovat jo pari tai kolmekin metriä rantaan syöpyneitä,  ollen 

pohjukoiltaan  tylppiä  ja reunoiltaan särkyneitä. Suorannasta 

esiinpistävät  ja vedessä sikin sokin makaavat suuret puiden  kan  

not pitkine juurineen osoittavat järven voimakasta pyrkimystä  

nevarämeelle päin.  Monessa kohdassa on vesi jo kalvanut suuria 

onteloita suon alle, niin että tuulisella säällä näyttää  koko ranta 

väräjävän,  kun  pienet  niemekkeet vuoroin nousevat ja  laskevat,  

ja kumajava  loiskina ilmaisee, milloin laineet vyöryvät  rannan 

onkaloihin. Seurauksena on, että kieleke toisensa jälkeen irtaan  

tuu rannasta suistuen järveen. Sortuneet turvejoukot  ja kannot 

aikaansaavat matalia kohtia syvässä  järvialtaassa,  jolloin Equi  

setum ja Lysimachia  thyrsiflora ovat voineet saada niillä kasvu  

kohtia,  kuten piirros  13 osoittaa. 

Piirros 13. 
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6 4111. 20 

Nämä laikut ovatkin ainoat avovedessä sijaitsevat  kasvifor  

matiot,  Nuphar-,  Nymphaea-  ja  lasku  kohdan luona olevaa  suursara  

(Magnocariceta)  aluetta lukuunottamatta,  joka esiintyy  piirrok  

sessa 14. Että laskukohtaankin päin  myös on voimakas erosio ja 

positivinen  rantaviivan siirto, sitä  tukee rantarämeestä esiinpis  

tävä  kannokko,  puiden  juuret ja niiden kallistumiset.  

Piirros 14. 

Luotuamme täten yleisen silmäyksen  rantojen luonteeseen 

voimme siis  todeta,  että Jylhän  jälrvessä  on  positivinen  rantavii  

van siirtyminen,  josta  on seurauksena järven pinnan  laajenemi  

nen. Rikkirunnellut  rannat irtaantunein® turvekappaleineen,  ve  

den alaiset kannot,  kallistuneet puut j. n. e. tukevat kyllin  selvästi  

edellä  tehtyä  johtopäätöstä.  Kun tarkastaa ensiksi,  miten ja missä  

määrin tätä pinta-alan  laajenemista  tapahtuu, kiintyy  huomio en  

siksikin siihen, että lounais- ja länsiranta on vähimmin erosion 

särkemä. Muut rannat, etenkin itäinen ja pohjoinen,  ovat  tiivis  

turpeisia  rämemaita,  joiden  yhtenäjsyyttä  tukee,  paitsi  suuret  pui  

den kannot ja juuret, myös rannan suuri korkeus. Mutta, kuten 

huomataan, on täällä erosio paljoa  valtavampi  kuin vastaisella 

pehmeäturpeisella  nevan rannalla. Tätaä riittänee jo osoittamaan,  

että järven laajeneminen  on vakinaisten vaikutteiden alainen ja 

että järvialueen siirtyminen on  sekundäristä laatua, kohdistuen 

etenkin järven itäiseen osaan. 

Otaksuttaessa,  että tällaiseen sekundäriseen muutokseen on 

syynä  järven vesimääräin lisääntyminen,  on todennäköisesti osuttu 

oikeaan. Että  todella veden pinta kohoaa,  sen huomaa etenkin 

länsirannalla,  jossa  neva on  vettymässä,  suurimmat puut nevarä  
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meellä ovat keloutumassa ja terveen metsän raja siirtyy lähem  

mäs kangasta.  Samalla rannalla nähdään monin paikoin  pienten  

erosiolahdelmien perukoista  kauas suolle meneviä Menyanthes-  

Scheuchzeria-Sphagnum  cuspidatum (f. .subm.)  vettymiä, joiden  

syntyyn  ovat myös alisten turvekerrosten liukumisesta aiheutu  

neet nevan pinnan vajoamiset  vaikuttaneet (piirros 15). Mutta  

ennenkuin käydään  selittämään syitä järven vedenpinnan nou  

suun,  lienee selvintä kosketella  vielä erosiota ja järven umpeen  

,  kasvutapaa.  

Piirros  15. 

Itärannan, jossa erosi  o esiintyy  valta  vimpana,  turpeen  laatu 

eroaa suuresti  etenkin länsirannan turvemuodosta. Edellisellä puo  

lella järveä  on turve miltei  kauttaaltaan n. s.  rantaturvelajia,  jossa  

sarojen,  niittyvillan  y.  m. joukossa  on runsaasti  Comarumin varsia,  

Menyanthesta,  Betula nana n osia vieläpä  koivun tuohta ja puupa  

lasia. Kantoja  on siellä täällä turpeessa,  mutta varsinkin on tär  

keä suuri, pinnalla  oleva  kantokerros,  joka on jäännöksenä  enti  

sestä  rämeestä (piirros 16). Sen kantoja  suistuu paraillaan  järvi  

altaaseen. Länsirannan turpeen laatu on verraten lahoa saratur-  

Piirros 16. 

vettä,  jolla ei ole minkäänlaista koossa  pitävää  kannokkoa,  vaan 

pehmyt suoranta antaa helposti myöden aaltojen liikkeille.  
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Sitä paitsi se on,  kuten huomautettiin, matala miltei veden 

pinnan  tasalla. Suuret laineet vyöryvät joskus  keväisin nevalle  

kin,  mutta taipuisa ja sitkeä suoranta ei suurestikaan kärsi  siitä. 

Kuivempina  aikoina vedenpinnan laskeutuessa painuu  pehmeä 

rantakin  alemmas,  mutta silloin lienee kuitenkin kovilla  tuulilla 

erosio suhteellisen voimakas. Toisin 011 asian laita toisella suoran  

nalla, joka kohoaa jäykkänä  veden kalvoa paljon  ylemmäs.  Kan  

tojen alla olevaan pehmeämpäätn turpeeseen  vesi kalvaa  suuria 

onkaloita, joiden katot  kantoineen ja pensaineen  romahtavat jär  

veen. Varsinkin keväällä muodostuu runsaasti onkaloita,  joiden  

katokset talvella jäätyvät.  Jäiden niitä puristaessa  ja kohottaessa 

ue särkyvät  ja lohkeilevat,  ja kevättulvat  irroittavat vihdoin  suu  

ria kappaleita suokamarasta. Näin onkin käsitettävä yksipuoli  

nen erosioilmiö, silläi esim. Kiinne  n laki,  jonka mukaan tuulelle 

alttiina olevat kohdat ovat erosion vaikutuksen alaisia,  ei sovellu 

tähän tapaukseen.  

Ylimalkaisesti tarkastettaessa Jylhänjärveu  kehitystä,  näyttää  

aluksi siltä,  kuin ei voitaisi puhua  mistään umpeenkasvusta  jär  

vialan suurenemisen perusteella. Mutta lähempi tutkimus osoittaa, 

että kaikesta huolimatta järvi on  nykyään  kehitysvaiheessa,  jol  

loin sen allas pienenemistään pienenee, ja jolloin veden pinnan  

suureneminen on  vain muuan väliaste umpeenkasvussa. Tarkas  

tettaessa järven pikkulahdekkeita millä rannalla hyvänsä,  huo  

maa, miten löyhä  turvepohja  niissä laskee loivasti  altaaseen,  ka  

doten näkyvistä  vasta jonkun  matkaa rannasta, kuten piirros 12 (h)  

osoittaa. Toisin oli  asianlaita niemekkeiden päissä  (a). Kun ote  

taan huomioon lisäksi turpeen erikoinen löyliyys  lahdekkeiden koh  

dalla, voidaan pitää todennäköisenä,  että turvetta valuu järvial  

taaseen juuri mainituista 1  ahdekekohdista,  josta ilmiöstä seuraa 

järvialtaan  mataloituminen ja rautasuon pinnan  laskeminen. Lali  

dekkeiden kohdalla laskeekin suon pinta aiheuttaen edelläi esitet  

tyjä vettymiä,  jotka ovat ilmeisesti syntyneet  siten, että turvetta 

on tällaiselta kohdalta valunut altaaseen enemmän kuin niemeke  

kohdilta. Lahtien perukat ovat täten painuneet  niemekkeitä alem  

mas saaden vettymän  luonteen sille luonteenomaisille kasveineen. 

On selvää,  että erosio kiskaistessaan  järveen suuria turvelohka  

reita kantoineen,  puineen  ja pensaineen  suuresti  mataloittaa syvää 

järviallasta. Suurin mataloituminen onkin havaittavissa itä- ja 

pohjoisrannoilla,  joissa erosionkin vaikutus on tehokkain. Piirros  

13 osoittaa,  miten turvejoukot,  jotka ovat sortuneet altaaseen,  ovat 

voineet tarjota kasveille  kiinnityskohtia.  Mutta lisäksi  ei liene 
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epäilystäkään  siitä,  ettei  koko järveä ympäröivä  suoalue puris  

taisi turvetta järveen,  varsinkin  syvemmissä  kerroksissa.  Täten on 

siis käynnissä  omituinen infra-akvatinen umpeenkasvutapa,  joka 

on yleinen  Keski-tPahjanmaalla  silloin,  kuin liiallinen syvyys  ja 

kasviston  niukkuus tekevät sekä  varsinaisen supra- että infra-ak  

vatisen umpeenkasvun mahdottomaksi. 

Kun täten on kosketeltu edellä esitettyjä  piirteitä Jylhän  järven 

kehityskulussa,  ei ole  enää vaikeata tehdä johtopäätöksiä  niistä 

syistä,  jotka aiheuttavat vedenpinnan  nousun. Epäilyksettä  kiin  

tyy huomio mitättömään viemäriojaan,  joka  vie vettä järvestä 

Ristisanjokeen.  Sen vienti  ky  vystäh  än suureksi osaksi riippuu,  

millä korkeudella järven vedenkalvo kulloinkin on. Mutta jo pi  

kainen tutkimus osoittaa,  että oja  on  mataloitunut ja edelleenkin 

mataloituu ja pienenee.  Tämä johtuu suon kasvusta,  ojaa  ympä  

röivien paj  u pens  aikko j e  n runsaslukuisuudesta sekä siitä  mura  

määrästä,  jota hitaasti valuva vesi tuo mukanaan. Varsinkin ke  

väällä, jolloin vesi on vuolasta ja murapitoisuus  suurimmillaan,  

kulkeutuu turvemääriä,  puita y. m.  laskuojan  suulle,  kerrostuen 

sinne. Siten järven mataloituminen alkaa laskukofhdasta päin. 

Jylhänjärvi onkin  siellä matalaa, vieläpä  siinä  määrin, että, ku  

ten  piirros 14 osoittaa,  suursarakasvillisuus  tiheänä voinut edetä 

järvelle päin aina sitä  mukaan,  kuin  pohja  on mataloitunut. Mai  

nitun Carex-alueen merkitys  ei vain supistu tähän,  vaan se ottaa 

myös aktivisesti osaa mataloituminen kulkuun. Turve, sortues  

saan järvialtaaseen,  hajoaa  pieniin  kappaleisiin,  joista osa  vajoaa  

pohjalle,  mutta suuri osa  kulkeutuu veden mukana suulle päin.  

Puut,  risut,  lohkareet y. m. pysähtyvät  sara  vyöhykkeen  reunalle. 

Mainittu vyöhyke  toimii siis  seulana,  päästäen lätvitsensä hienoim  

man aineksen, mutta pidättäen  karkeamman,  jolloin jälkimmäinen  

kerrostuu sara-alueen eteen,  valmistaen tälle etenevälle kasviryli  

mälle sopivaa  maaperää. Myös  saravyöhykkeellä  pohja  mataloi  

tuu osaksi  virran tuomista aineksista,  osaksi  kasvien  luontaisesta 

kerrostumisesta,  ja silloin on saroilla yhä kasvava  merkitys. To  

dellinen infra-akvatinen umpeenkasvutapa  on siis vasta  kehityk  

sensä alussa. 

Niistä suurista kannoista päättäen,  jotka paraillaan  sortuvat 

järvialtaaseen,  voi todeta rantasuolla kasvaneen räme-metsän suu  

ruuden. Todennäköistä on, että entinen metsä 011 ollut tavallisia 

rämemetsiä vahvempi,  sillä suo on ollut  melkoista ylempänä  ve  

den pintaa,  ja sitäpaitsi on kankaalta valuva vesi ravintorikkaana  

edistänyt  puiden  kasvua. Tämän metsän merkitys pienen  Jylhän  
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järven vesitaloudessa lienee ollut osaltaan määräämässä veden  

pinnan  korkeutta,  ja kun räme syystä  tai toisesta  tuhoutui,  oli ve  

den nousulla paremmat  edellytykset  kuin ennen. Epätietoista  on.  

onko palo syypää  tämän rantarämeen katoamiseen,  sillä näyttää  

toiselta puolen  siltä, kuin  palaminen  olisi  sattunut puiden  jo kuol  

tua. Mutta joka tapauksessa  on otettava huomioon anyös  tämä 

entinen laaja- räimemetsä Jylhänjärven kehityskulkua  arvostel  

taessa. 

Esimerkki  joen umpeenkasvusta.  Ristisen oja  (taulu  2, kuva  3), 

johon Ristisen-  ja Jylhänjärvi  sekä Savilampi  laskevat,  on Lamu  

joen alkujokena,  kuuluva Siikajoen  vesistöön. Lamujoen  alku  

juoksu  yleensä,  etenkin juuri Risti,sen oja,  virtaa suoperäisten mai  

den läpi  silloin tällöin kuitenkin jyrkimmissä kangaskolidissa  puh  

kaisten kivikkoisen kynnyksen  laskeutuakseen sitten uudelleen 

suoniittyiseen  loivaan laaksoon. Niillä tienoin,  missä  Savilammeu 

vedet yhtyvät  mainittuun pieneen  jokeen, on tasainen, leveä sekä 

melko syvä neva-alue, jonka läpi joki  mutkia tehden juoksee.  

Siellä täällä on joen veden pintaa vielä selvästi  havaittavissa,  

mutta suureksi osaksi,  etenkin nevan länsiosassa  se tehden jyrk  

kiä  meandereita miltei kokonaan peittyy  rehevään sara-  ja korte  

kasvillisuuteen. 

Kairaukset ja pohjamaan  tutkimukset osoittavat,  että tämän 

vetelän nevan pohjalla  on morenisavi kauttaaltaan peittämässä  

laakson pohjaa ja tällä perustalla  on muinoin kasvanut laaja,  

mutta tosin verraten pienikasvuinen  metsä. Todennäköisesti on. 

päättäen  kannoista,  tuohilöydöistä  ja havunneulasista,  tässä laak  

sossa  kasvanut  korpimetsää,  jota laakeassa laaksossa hitaasti vir  

taava joki  on soistuttanut. Laakson luonteesta päättäen on joki  

aikaisemminkin ollut mutkikas  ja kapea  sekä niin matala,  että 

sarat, kortteet  ja mahdollisesti myös sammalkasvillisuus  ovat voi  

neet sen juoksua  hidastuttaa,  mikä seikka  on soistumiseen vaikut  

tanut edullisesti. Joka tapauksessa  on alkuaan ollut seudulla tul  

vamaan soistuminen,  jota  laakson pohjarelieffit  morenisaven avus  

tuksella ovat edistäneet. Laakson keskustasta  reunoille siirryt  

täessä voidaan todeta,  miten pohja  tehden kuoppia  ja pitkähköjä  

painanteita  loivasti kohoaa. Morenisavi huonosti vettä läpäise  

vänä on voinut joen tulvan jälkeen  kauan pitälä  maata kosteana 

semminkin,  kun korpi-tyyppiä  oleva harvahko metsä ei ole kyen  

nyt transpiratiotyöllä sitä estämää. Seurauksena onkin ollut 

metsän kuoleminen ja turpeen  nopea kasvaminen. Nykyään  leviää 

paikalla  aava neva,  jonka  läpi  ja osaksi  alitse  Ristisen oja  juoksee  
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ja  joka pian uhkaa peittää  alleen viimeisenkin  joen avoveden. 

Nevan kasvettua suuremmaksi on se alkanut arveluttavasti ah  

distaa joen  olemassaoloa;  vieläpä!  siinä  määrin,  kuten huomautet  

uinkin, että joen  toisin paikoin  on pakko  virrata nevan pinnan  

alitsekin,  jolloin sen vesiä samalla myös  valuu nevan pinnallakin  

pientä  20—30 cm syvyistä  vakoa myöten. Kuvassa 3, taulussa 2, 

nähdään aukea sarasuo,  jonka läpi Ristisen oja virtaa kuvan va  

semmasta alakulmasta lähtevänä tummana, kortteikkoisena juo  

vana vaaleamman sara-  ja Eriophorum  an f/us  tifoliu m-k  as  vivyö  -  

hykkeen  keskellä. Tällä Equisetnm-uhieelhi  virtaa vesi matalana, 

20—30 cm syvyisenä,  hyllyvänä  Amblystegium-Sphagnum-peittee  

nä, joka leviää saravyöhykkeenkin  pohjana  nevan rannoille asti. 

Mutta etäämpänä  kuvassa nähdään laajahko  tumma kohta Equise  

#tm-alueen jatkeena.  Se on kortteen ympäröimä  joen avovesikolita,  

jollaisia  on  siellä  täällä, missä joki virtaa nevan  läpi. Muodoltaan 

ovat mainitut  avovetiset  kohdat pyöreitä,  noin s—lo metriä läpi  

mitäten ja melko syviä  sekä hiekkapohjaisia.  Syvimmillä  nevan 

kohdilla ei enää niitä tapaa, samoinkuin ei  myöskään  nevan  

länsiosassa,  jossa joki tekee runsaasti jyrkkiä serpentinejä.  

Yleensä esiintyvät  ne kaikki  miltei saman kokoisina ja -luontei  

sina, ja voidaan niitä pitää sekundärisinä muodostumina. Se 

seikka,  että ne tavallisesti ovat joen loivaan mutkaan syntyneet,  

samoinkuin sekin, ettei niitä löydy  joen vaikutuspiirin  ulko  

puolella,  viittaa niiden läheiseen suhteeseen joen veden virtaan. 

Koska  samanlaisia  kohtia  ei  löydy  joen ulkopuolella,  voidaan olet  

taa,  että ne ovat joko itsenäisiä muodostuksia,  jolloin joen virta 

on johtunut  kulkemaan niiden kautta tai, että  ne ovat joen itsensä 

muodostamia. Paraimman käsityksen  niiden synnystä saa joen 

yläjuoksussa  nevan itäosassa, jossa av  o  ves  ikoh ti a on, kuten 

huomautettiin,  runsaasti sekä suuria että pieniäkin.  Suuremmat 

avovetiset joen kohdat ovat  polvekkeissa,  mutta pienet esiintyvät  

joen suorassakin juoksussa,  jolloin koko  joki saa helminauhaa 

muistuttavan ulkomuodon. 

Näyttää  todenmukaiselta,  että suuremmat avovetiset,  joen pol  

vekkeissa olevat kohdat ovat itsenäisiä ja omintakeisesti synty  

neet. Mutta pienetl joen suoraan juoksuun  sijoittuneet  sen  sijaan  

lienevät ainakin osaksi  joen muodostamia. Edellisiä tarkemmin 

tutkittaessa kiintyy  huomio niiden pohjalla  olevaan hietaan,  joka 

nähtävästi on  huuhtoutunut hiedan sekaisesta savesta,  sekä!  siihen,  

että matalissakaan avovesikohdissa  ei kortekasvillisuutta  samoin 

kuin muutakaan kasvillisuutta ole voinut niissä kasvaa. Näyttää 
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todennäköiseltä,  että pohjalla  aukeavilla lähteen silmillä  on  tärkeä 

merkitys  näiden muodostusten synnyssä  ja kehityksessä.  Pohjalla  

oleva,  savesta huuhtoutunut hiekka samoin kuin niiden paikallinen  

keski  ttäytymi nen juuri nevan itäosaa n tukevat  tätä olettamusta, 

jonka varmentamista ei kuitenkaan oltu tilaisuudessa suoritta  

maan muilla tutkimuksilla. Mutta varmaa on, että joen veden 

virtailu nykyäänkin  vaikuttaa niiden luonteeseen. Niinpä jotkut 

pienet,  joen suorassa  juoksussa  esiintyvät  avovesikohdat ovat  sel  

laisessa asemassa,  jossa  joen vesi virrattuaan suon pinnalla  äkkiä 

putoaa  mainitunlaiseen hiekkapohjaiseen  syvennykseen.  Silloin 

on mahdollista,  että siinä vesi huuhtoo pohjalla  olevasta hiedan  

sekaisesta savesta saven  pois  eikä  anna tilaisuutta kasvien  kiin  

nittäytymiselle,  ehkäisten siis  joen  umpeenkasvua. Amblystegxum-  

Sphagnnm-veiie  011 rannoilta levinnyt  joen partaalle  asti sarojen  

ja kortteiden avustuksella. Varsinkin ilmenee se selvästi paiko  

tellen joen polvekehohdissa,  joissa polvekkeen  lahdelma osa  täyt  

tyy siinä määrin, että/  sammalet,  sarat ja kortteet voivat siinä 

menestyä.  Silloin kasvaa  joki umpeen  siten,  että sen matala uoma, 

joka sen jälkeen  kulkee edenneen sammal  pe  itten päällä  ja  allakin,  

täyttyy kortteista ja vihdoin saroista.  

Yleensä tapahtuu joen umpeenkasvu  kaikesta päättäen nope  

asti, sillä virtaavan veden happirikkaus yhdessä  veden tuomain 

ravintoaineiden kanssa  takaa kasveille  erinomaiset levenemis- ja 

kasvumahdollisuudet. 

Paikotellen saadaan seuraavanlainen profili umpeenkasva  

neesta joesta:  

20—30 cm  pinnalla  sammaleinen Equisetum-  tai Carex-turve,  

loput  Carex-Equisetumin  ja lietteen sekaista  mutamaista turvetta. 
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Über  Versumpfungsprozesse  in  Mittel-Österbotten.  

Refer  at. 

Versumpfung des Waldbodens. 

Oberflächengestaltung  des Untersuchungsgebiets und Charakter 
der Moore. 

Mittel-Österbotten begteht  aus  einem Flachland, das von zahlreichen 
Flussen durchflossen wird. Der Untergrund ist eben und von losen 

Bodenarten, vorzugsweise von Moräne,  aber  auch in weitem Uimfang  

von Torf und Ton sowie  von Sand iiberdeckt.  

Das Kirchspiel  Kärsämäki,  in dem die hauptsächlichsten hier re  
ferierten Untersuchungen ausgef  uh rt worden sind,  liegt  am Oberlauf 
des Flusses Pyhäjoki. Es wird gebildet von einer typischen mittel  
österboittnischen Landsehaftsform mit flachen Moränen- und Tonfeld  

ebenen und hier und da aufsteigenden Rueken  oder kleinen Sehutt  
hiigeln. Der  Ton ist weitverbreitet,  aber grossenteils von losen Bo  
denarten verhullt; Sandgebiete finden sich vor  allem im östlichen Teil 

im Wasserscheidegebiet  Suomenselkä. Die dominiereneste Bodenart 
ist die Moräne,  die sanftgeböschte,  flachwellige Landschaften mit ver  

suinpften Senkungen  und Ebenen hiidet. In den Niveauverhältnissen 
ist im allgemeinen eine Erhebung  von  den zentralen Teilen des Kirch  

spiels  gegen  die Granzen hin nach  verschiedenen Richtungen zu kon  

statieren, denn die Bodengestalt wird merkbar durch den das Kirch  

spiel durchfliessenden Pyhäjoki  beeinflusst.  

Nach Backman 1) sind 50% von Mittel-Österbotten mit Mooren be  

deckt,  und  diese sind  vorzugsweise flachgrundig; 42 '/a %  aller Moor  

flächen sind bis  zu 0,5  m tief. Von dem Moorareal Mittel-Österbottens  

umfassen 30 % Weissmoore, 45 % Reisermoore, 5 % Bruclimoore,  15 % 

reisermoorartige Böden, 5% bruchmoorartige Böden. Die grössten 

Moore von Kärsämäki liegen auf der Wasserseheide Suomenselkä,  wo 

man iinter anderm den fur Nordfinnland und Lappland charakteris  

tischen Aapamooren begegnet. Die Sphagnum papillosum- und Rim  

pimoor-Typen sind am häufigsten. Reisermoore sind reichlich zu  fin  

den, ebenso auch reisermoorartige Böden, die durch Versumpfung  des 
Waldbodens entstanden sind,  wie die  unbedeutenden Bruchmoortypen.  
Nach Backman umfassen nur 5 % von dem Moorareal Mittel-Öster- 

') A.  L.  Backman,  Torvmarksuodersökningar  i  Mellersta  Österbotten.  Acta 
Forestalia Fennica. 12. 
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bottens friihere Seen, der Rest friiheren Waldboden. Beim Zuwachsen 
der  Seen  ist  der infraaquatische Zuwachsungsprozess der gewohnliche,  

der  supraaquatische dagegen  der seltenere. Die Tiefe der Moore ist 
variabel: in der Regel sind die Weissmoore 2—5 m tief. Die Torfart 

ist hauptsäcblich Care.r-Torf. 

Geologische  Faktoren. 

Die am weitesten verbreitete lose Bodenart ist  in Mittel-Öster  

botten die Moräne, die bald von Sand,  Ton oder Torf iiberdeckt ist,  
bald entblösst daliegt. Sie ist an sich schlecht wasserdurchlassig unci 
verursacht Stagnationen  des Wassers. Da  das Gelände ausserdeni 
flach ist,  gewinnt die Versumpfung eine sehr grosse  Tragweite. Na  
mentlich die mannigfach gestalteten Senkungspartien versumpfen 
leioht, Als Ursache  der Versumpfung erscheint nicht  nur das Wasser  

an der Oberfläche,  sondern auch das Grund  wasser  spielt bei der Ent  

stehung der Moore eine hervorragende Rolle. So sind solche Moränen  

gebiete, namentlich Eindellungen, bei denen der Felstuntergrund nahe 

an die Oberfläche emporsteigt,  nasser  als andere. Häufig und auch 

von grossem Umfang  sind die auf  Moränenböden entstandenen Poly  
trichum commime-Versumpfungen mit Weiden- und Reiserpflanzen, 

und auf einem  derartigen biiltigen Moor ist besonders  die Birkenve  

getation charakteristisch. 

Die deutlichsten Beispiele fiiJ •  die Versumpfung von Sandböden fin  

det man  in Mittel-Österbotten auf dem Wasserscheidegebiet  Suomen  
selkä und auf den As-  und den <alten Dunen- und Kiistensandböden,  wo 
die Senkungen dieser oft von einer fiber  2  m dicken Torfschicht bedeckt 

sind. Namentlich das Grundwasser verursacht eine Versumpfung.  die 
besonders an solchen Lokalitäten schnell fortschreiten kann,  wo eine 

undurchlässige  Bodenart in  der Nähe liegt und zahlreiche Quellen vor  
handen sind. Die Senkungen können auch infolge von organischen 
Stoffen schlecht wasserdurchlassig werden und auch  dank dem Ein  
fluss des  Grund wassers  versumpfen,  Als  ein bemerkenswerter Faktor 
namentlich bei  der Versumpfung von Sandböden sind die Waldbrände 
erklärt worden, und zwar  einerseits in dem Sinn, dass das Niveau  des 
Grundwassers naoh der Vernichtung des Waldes steigt,  andererseits so,  
dass der Boden  schlecht  wasserdurchlassig wird und infolgedessen ver  
sumpft. Die auf den grossen  Weissmooren des Suomenselkä ausge  
ffihrten Bohrungen zeigen, dass sich auf dem Grund dieser Moore 
reichlich Kohle findet,  welche jedoch nicht immer auf  die Lokalität 

eines Waldbrandes hinzuweisen braucht (Cajander).  In Mittel-Öster  
botten sind laut Angabe alter Ortsansässiger  junge dtinntorfige Ver  
sumpfungen zu konstatieren,  die sich unabhängig von  Waldbranden 
gebildet haben. Doch ist ein grosser Teil der biiltigen, mit Birken 
bewachsenen dfinntorfigen Versumpfungen  in Mittel-Österbotten auf  
Waldbrände zurfickzuffihren. 

Ton, besonders in der Form von Moränenton, findet sich in Mittel- 
Österbotten in  grösserem Umfang,  als  im allgemeinen angenommen  
4111.—.20 7 
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wird. Tiet'liegende, weite Täler sind  bis an die Oberfläche mit reittem 

Ton iiberzogen, und auf etwas holier gelegenen  Boden zeigt er sich  

sandgemischt unter den losen Bodenarten. Am häufigsten tritt er in 
der Weise auf,  dass den Moränenton sandgemischter Ton und diesen 
schliesslich Sand bedeckt. In den Bodeuprofilen  sieht man den Mo  
ränenton, der fiir Wasset' fast  undurchlässig ist,  geschlängelt unter 

dem Sande hinziehen und Senkungen und Erhebungen bilden. Wenn 
die oberste SancLschieht diinn ist, kann die Erdoberfläche leiclit ver  

sumpfen. Die unebene OberfULehe des Moränentons unter dem Sand 

bewirkt, dass das Sickerwasser  darin haltmacht und sich in  den Sen  

kungen ansammelt, von  denen sich die untersten mit einer immer 

grösseren Wassermenge anfiillen. Es entstaht eine konstante obere 

Feuchtigkeitsgrenze,  und wenn die Erdoberfläche zufällig an einer 
Stelle im Niveau dieser Grenze liegt, beginnt der Waldboden intensiv 

zu versumpfen. Aber  auch  bei den Erhabenheiten des Moränentons 
kann  die  Erdoberfläche ziemlich gewolbt  versumpfen,  was  wahrschein 
lich darauf beruht, dass der zwischen dem Sand und dem Moränenton 
befindliche Tonsand das Wasser lange festhalten und den Boden 
feucht  erhalten kann, zumal wenn die oberste Sandschicht diinn ist. 

Die Talebenen,  in denen reinerer Ton vorkommt, versumpfen  auch 

schnell,  besonders wenn von weiter oben liegenden Mooren uminter 

brochen Wasser herabriunt,  das nicht abfliessen kann und nicht zu 
verdunsten vermag.  Namentlich in  dem Fall, wenn der Ton von einer  

sandigeren .Schicht oder diinnem Rohhumus öberdeckt  ist,  geht die 
Versumpfung schnell vor  sich. In manchen Fallen (Backman,  Tafel 

3,  XVI) liegt reiner Ton zwischen  Sand und hat dann bei der Ent  

stehung eines grossen  Moorgebiets eine wichtige  Rolle gespielt.  

Der Ortstein  besitzt  keine weittragende Bedeutung  fiir die Versum  

pfung, denn er fin det sich nur stellenweise. Bei den Aufwolbungen 

und auf  den Höschungen von Sandböden kann ihm jedoch bisweilen 

eine grössere Bedeutung  zukommen. Dass Mittel-Österbotten in so 
bedeutendem Umfang versumpft  ist,  beruht sowohl auf der Flachheit 
des Bodens als auf dessen geologischein Bau, und daraus erklärt es  
sich auch, dass  sich in  den grossen  Ziigen  fast iiberall in der Pflan  
zendecke schwächere oder stärkere Anzeichen einer Versumpfung 
feststellen lassen. Wahrscheinlich ist  ferner, dass die Sauerstoftfarmut 

des Wassers einen sehr wichtigen Faktor bei  der Versumpfung  des 
Waldbodens in Mittel-Österbotten darstellt.  

Die Rolle des abfliessenden Moorwassers bei  der Versumpfung. 

Wenn ein Moor, sei  es  ein grosses Weissmoor oder eine kleine Sen  

kung, iiber eine Bodenschwelle hinauswachst, beginnt sein Wasser auf  
die tieferliegenden Böden zu rinnen. Die Folge  davon ist,  dass das 
betreffende Moor eine trocknere Typenform annimmt, die tiefstgelege  

nen  Böden, wenn  sie aus Moor bestehen,  vernässen und das zwischen  
liegende Gelände gewohnlich zu einer  Bruchmoorsenkung, zu bruch- 
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Oder reisermoorartigem Boden versumpft. Auf  dem Suomenselkä sind 

die  grossen  Weiss- und Reiser  m  o  ore auf diese Weise zu  grossen  Moor  
komplexen verschmolzen. Detailliertere Untersuchurigen  sind diesbe  

ziiglich  auf  den Senkungsmooren der Heide Jylhänkangas ausgefiihrt 
worden. Dort liegen die iiltesten Moore in den höchsten Teilen, und 

von da fliessen die Wassermassen auf die tiefer gelegenen Partien 

(ivgl. Erläuterungen und Figur 1). Allgemein sei bemerkt, dass die 

Einwirkung des weiter oben liegen den Moores in  den tiefer geleg'e  
neil Teilen sehon wahrzunehmen ist,  bevor dasselbe noch iiber die 
Bodenschwelle gewachsen ist. Wie die Pfeile angeben, ergiesst  sicb  
Wasser vom Reisermoor 1 und 2 in die Senkung,  in der das Reiser  

inoor 4 entstanden ist, und von da dnrch die Bodenschwelle 
der Heide weiter hinunter auf das Gebiet 8,  das dem reisermoorar  

tigen Moortypus angehört. Von der Reisermoorsenkung 2 fliesst Was  

ser  abvvärts  in die Senkung  4 in der Weise,  dass der zwischenliegende  
Heideboden schwach versumpft,  trotzdem die weiter oben gelegene  

Senkung 2 nicht iiber ihre Bodenschwelle hinausgewachsen  ist. Ihr 
Wasser ergiesst  sich durch die zwischenliegende Heide,  wobei es  im  

mer in  den höherliegenden Teilen von 3 zum Vorschein konnut. So 

verschiebt sich der zuletzterwähnte versumpfte reisermooartige 

Moortypus allniählich immer weiter nach oben in  dein Masse,  wie der 
Torf der Senkung 2  an Höhe zunehmend, den Wasserspiegel  anstei  

gen lässt.  Auf diese Weise breitet sicli also der reisermoorartige 

Moortypus von  unten nach oben aus, wahrend der Torf des  Moores 

2 an Dicke zunimmt. Indem der Torf des  Reisermoors 4  anwachst, 

dehnt er sich auch auf  Kosten von 3 aus. Von dem Reisermoor 6 ist 

ebenfalls Wasser auf das Moor 4  abgeflossen,  und die zwischenlie  
gende Bodenschwelle der Heide ist einheitlich versumpft, trotzdem 

der Torf des Reisermoors 6 nicht ganz iiber die erwahnte Boden  

schwelle hinausgewachsen ist. Von dem Reisermoor 4 rinnt das Wasser  
wiederum auf die tieferliegenden Teile, dabei macht es  vor  der Heide  

terrasse  10 hait und ruft vorher den reisermoorartigen Moortypus  8 

vor  dem Reisermoor 9 hervor, von dem sich die Wassormassen uni die 
Heide 10 her uni auf das Moor Savineva ergiessen. Gewiihnlich ver  
ursacht das Hinauswac'nsen des Moores iiber eine Bodenschwelle Ty  

penwandlungen, in  Fallen aber, wo Moorwasser s  ehon friiher allmäh  
lich durch die Bodenschwelle abfliesst,  fiihrt die schliessliche tTber 

wachsung nicht n.ehr zu grösseren Veränderungen der Typen. Hierin 

liegt ein Grund dazu, weshalb die Typen in  Mittel-österbotten so ein  
förmig und unbestimmt sind (sehr wichtig  diirfte die Sterilität des 
Bodens sein). Wenn es  sich um eine undurchlässige Senkung  handelt, 
sind die Typeuvariationen  beim Hiniiberwachsen des Moores iiber eine 
Bodenschwelle deutlicher zu  orkennen. Befindet sich unter einer 

durchlässigen Bodenschwelle eine laului'chliissige Bodenart,  so kann 
die letztere gewissermassen als  Bodenschwelle wirken. 

Die Transgression der Moore nebst den Laggbildungen. 

Die Transgression,  d. h. die Ausbreitung eines Moores iiber die um  
gebenden Waldboden ist bauptsaehlich eine  Folge der Hebung der  
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Mooroberfläche. An mässig geneigten Rändern hat die Transgression 

des Moores weiterreichende Wirkungen als an steilen. An den letzt  
bezeichneten Lokalitäten entstehen leichter Laggtypen,  die in Mittel- 
Österbotten selten auftreten. Hier bewii-kt die Fachheit des Bodens, 

dass die Transgression der Moore schnell vor  sich geht, denn schon 
eine geringe Hebnng des Moores wirkt  in weitem Umfang  auf die 
umgebenden mässig geneigten Waldboden ein. Eigentliclie Sphagnum  

/«scmw-Weissmoore gibt es in Mittel-Österbotten nicht,  sondern die 
Moore zeigen hier im allgemeinen einen den Flachmooren eigent 

iimlichen Wachstumsmodus. Die charakteristische Typenfolge  ist 

beispielsweise 'vom  wässerigen  Rimpi-Weissmoor zur  Heide die  fol 
gende: wasseriges Rimpi,  Sphagnum p  apillo sum  -M o  or

,
 Weissmoor- 

Reiserinoor mit Sphagnum  fwscwm-Bulten, Reisei'moor,  Reisermoor 

Bruchmoor, Bruehmoor, Bruchmoor-Heide, Heide. Die letztgenannten 

Moortypen bilden gewohnlich schnlale Giirtel um die Moore. Htiufig  
ist auch, dass Weissmoore und Reisermoore von umfangreichen Po  

ly  trichum com  mwne-Vesi  kangas-Formen gesäunit sind. Somit folgen 
die Typen einander also in  regelmässiger  Ordnung  vom Feuchteren 

zum Trockneren,  vom Moor zur  Heide. Im allgemeinen stösst  beim 
Transgredieren eines Moores die Torfmoosdecke nicht als solche an 

die Heide vor. Doch findet man in  Mittel-Österbotten Beiispiele,  wo 
die Torfmoosdecke eines Moores unmittelbar, ohne tJbergangstypen  
an eine Heide grenzt. So verhält es  sich vor  allein auf Sandböden. 

Auf Moränenböden ist die Transgression  von grösserer Tragweite,  in  
dem sich das Moor entweder durch Vermittlung von Polytrichum  com  

mune oder ganz  ohne Moosdecke in der Weise ausbreitet, dass die  Ty 

penvariationen in der übrigen Vegetation zum Ausdruck kommen. 

Die deu.tlichsten Laggtypen finden sich an den Rändern der mittel  
österbottnisclien Moore an solchen Lokalitäten, wo sich  der Heidebo  

den, schlecht  wassei'durchlassig,  verhältnismässig steil unter die Ober  
fläche eines Moores herabsenkt. Ein derartiges Beispiel  bietet der 

an die Heide Jylhänkangas  grenzende Rand  des  
_

 Savi  neva. Aus Fig. 
2  und Profil Fig.  3,  ist zu ersehen, wie da schon eine schwaohe Terras  

senform des Bodens die Breite der Laggtypen  beeinflusst. Aus der 

Beilage 1 ergibt  sich  ausserdein,  dass der Laggtypus  in  einer fast  moos  

freien, bultigen und nassen Typenform besteht,  die an • die eigent  
lichen Laggtypen der Moore erinnert. Auf  derartige moosarme Lagg  

typen iibt der von weiter  oben, von der Heide mit den Niederschlägen 
und Schmelzwassern herabtransportierte Schlamm seinen Einfluss 

aus, Aus dem Profil erhellt ausserdem,  dass  sich solcher sandiger 

Schlamm in ziemlich grossen  M ass  e  n auf die Ränder des Savineva 

ergossen  hat. In Beilage 2  ist der Wechsel der Vegetation beim Über  

gang  vom  Heideboden und von den weniger versumpften Boden nacli 

dem Moore zu verfolgen,  und Beilage 3  zeigt die allmählich sich ver  
wandelnden Laggformen von der Heide nach dem Moore zu. An den  

Rändern von Mooren mit kompaktem Torf findet man im allgemeinen 

deutlichere Laggtypen als auf Moorböden mit lockerem Törf. 
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Das Hervortreten der Versumpfung in der Vegetation. 

Aus der Sterilität der Natur Mit-tel-österbottens erklärt  es sich,  

dass die Pflanzendecke hier im allgemeinen einförmig und artenarm 
ist.  Der häufigste Moortypus ist das mit  Seggen bewachsene Sphag  

num papillosum-Moor, und das grösste  Areal (45 % der Moorfläche)  

nehmen die Reisermoore ein. Besonders charakteristisch  sind die  

diinntorfigen reisermoorartigen Boden (die Charakterpflanzen  sind auf 

Seite IS aufgezählt).  Unter den ersten  Urliebern der Versumpfung  ist  

Polytrichum commune bemerkenswerter als Sphagnum. Die Ver  

sumpfung schreitet gewohnlich in  der Weise fort,  dass zuerst Hylo  
eomium und Polytrichum mid danach das letztere und Sphagnum  um  
die Vorherrschaft kämpfen.  In den Zeiehnui\gen,  Fig.  4  sind die Hiil  
ten so wiedergegeben, wie sie von der Seite gesehen erscheineri. Sie 

«tammen von einer Senkung mit Tonuritergrund, in der das stagnie  
rende Wasser der Oberfläche die Intensität der Versumpfung be  

stimmt. Auf dieselbe Weise  sind in  den  Zeichnungen, Fig. 5,  die Pflan  

zengiirtel der Biilten veranschaulicht. Diese stammen von einein Biil 

tengebiet, in dem der Sandboden durch das Grundwasser eines nahe  

gelegenen Weissmoores versumpft wird. Es ergibt sich also,  dass die  
Grenzen  zwischen den  Moosen in  Gebieten, die einer konstanten Feucb  

tigkeit ausgesetzt sind, deutlicher sind als an solchen versumpfenden, 

Lokalitäten, die zeitweise abtrocknen. Der Kampf,  der zwischen Po  

lytrichum  und Sphagnum stattfindet,  fiihrt in  der Kegel zum Sieg  des 

letzteren. Weiter oben in den Randpartien des  Moores,  im Gebiet des 
reinen Polytrichum commune ist die Moosdecke, wie aus Tabelle 1 
ersichtlich,  sehr iippig, in grösserer  Nähe des transgredierenden  Moo  

res  wachst Polytrichum  kiimmerlich,  nachdem Sphagnum, auf den 
Hiilten Fuss  gefasst hat. An solchen  Stellen ist  Polytrichum schlecht  

wiichsig  geworden, wie Tabelle 2 zeigt. Etwas weiter  von dem Moore 
entiernt kann man in den Tbrfmoosbiilten bisweilen Polytrichum-  

Stengel finden. Polytrichum stirbt  offenbar infolgc der Einwirkung 

von Sphagnum  ab. Dies kann verschiedenen Ursachen  zugeschrieben 
werden. So allein schon dem Uinstand,  dass  in Biilten,  die  beide Moos  
arten aufwelsen,  die Rhizome von Polytrichum im Kern der Biilte 

steckeri,  wahrend Sphagnum nicht  von den Nährsfoffen im Kern der 

Biilte abhängig ist. Wenn nämlioh im Friihling  der Kern der Biilte 

gefroren ist,  wie dies aus  Fig.  6  hervorgeht, vermag  Polytrichum  sein 

Wachstum nicht eher zu beginnen, als  bis die Eiserde  geschmolzen ist,  
wahrend Sphagnum vorher zu wachsen anfängt.  Dies wird unter an  
derm aus  einem  solchen Fall  deutlich,  wo von einer  weiter oben gelege  

nen  Heide Schmelzwasser durch ein solches  Bultengebiet auf  ein Weiss  

mooi'  fliesst. Alsdann schmilzt die Eiserde friiher aus  dem der Strom  

richtung gegeniiberliegenden Biiltenteil und erholen sich die Po  

/.(/tricÄMm-Individuen daselbst ebenfalls ein wenig fruher als in dem 

eiitgegengesetzten, die Eiserde 1  änger festhaltenden Teil. Der Sieges  

lauf des Torfmooses wird ferner gefördet durch die iibermässige 

Feuchtigkeit,  die Wasseraufnahme des letzteren, die chemischen Ver  

änderungen des Bodens  und das ausserordentlich kompakte und reich- 
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liche Vorkommen des Mooses aiif den Polytrichum-Bulteii.  Beim 

Transgredieren  der Moore versohieben sich die Laggtypen weiter  auf  
warts nach der Heide z».  Bisweilen kann man in den Kandpartien 
eines offenen Weissmoores Polytrichum  auf Torfmoosbulten und u  li  
ter anderm Carex globularis  finden, die Relikte aus  der Phase d Mi  

stelien, wo der Rand des  Weissmoors weiter unten las'. 

Verwachsen der Gewässer.  

In  Mittel-österbotten gibt es, wie  aueli  andervvärts in den moor  
reichen Gegenden Finnlands,  Seen verschiedenen Alters,  abgesehen 

von den vollständig erblindeten: gyttjaabsetzende,  dyabsetzende und 
solche,  in denen eine höliere Vegetation, torfbildend,  Verwaehsung  her  
vorruft. Ausserdem finden sich  auf den Mooren sekundär entstandene 

Tiimpel. Wie eingangs erwahnt, ist der infraaquatische Ver  

wachsungsmodus vorherrschend. 

Der See Ainalinjärvi ini Kirchspiel  Haapavesi ist ein Beispiel 
eines dyabsetzenden Sees, der trotz seiner Grösse  (vgl.  die Obersielits  

karte)  sein- flaeh (1 m) ist.  Er ist  von einem durch das Eis auf  

getriebenen Wulst umgeben, auf dessen dem See zugekehrteni  Teil  
sich ein  Equisetum-Gebiet von stellenweise -tnehrere hundert Meter 

Breite ausdehnt. Am Ufer  erscheint ein  Carex filiformis-Gebiet  auf 

einer von Sphagnum  und Amblystegium  gebildeten Grundlage.  
Im Verwachsen ist der See  Kypäräjärvi im Kirchspiel Haapa  

vesi weiter gediehen. Er ist ein  kleiner, dyabsentzender  See. Im offe  

nen Wasser  waohseii Nymphcea,  Nuphar  und Potamogeton.  Näher  beim 
Ufer finden sich  Menyanthes- und Magnocariceta-Giirtel,  dann kom  

men in  der Reihenfolge Equisetum und Parvocariceta.  Schwankendes 

Sphagnum- Amblystegium erstreckt  sich bis an den Menyanthe.s-Gur  
tel. An den Ufern erscheinen dichtes Sd/f.v-Gestriipp  und reiehliche 
Mnium- und Bryum-Bestände. 

Der See  R i s  ti  s  e n j ä  r  v i  im Kirchspiel  Kärsämäki ist  von einem 

Moorgebiet umgeben. Auf einer schwankenden Decke von Sphag  

num und Amblystegium, unter der eine  dicke  telmatisclie und lim  

nische Schicht ruht, breiten sich Schachtelhalm und Segge aus.  Am 

westlichen Ufer  des umgebenden Moores zeigt sich eine  in mehrereu 

Beziehungen interessante Wulstbildung, die in Profil Fig 7 wieder  

gegeben  ist. Der Wulst I ist  ein schwajppendes Moosgebiet,  und der 
Wulst II ist  bis ca. 60—70 m breit und mit guten Reisermoorkiefern 

bestanden. Die Oberfläche des zweiten dieser Wiilste  ist  mit einer unge  

wohnlich einheitlichen Renntierflechtendecke iiberzogen, und  zwischen 
beiden Wiilsten befindet sich, wie aus  der Zeichnung ersichtlich,  ein 
Riss  in  dem Torfe. Der Wulst I ist urspriinglieh der Boden des Sees 

gewesen, der infolge der Ablassung des Sees zu dem Wulst  aufgestie  

gen  ist. Hinter dem Wulst  II delint sich  ein Sphagnum papillosum- 

Weissmoor aus, das sich allmählich nach  eirler  Heide hin erhebt. Die 

typische  Uferform ist  in  der  floristisclien Aufzeichnung  S. 28 geschil  
dert. 
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Der See Savilampi  (Tafel 2,  Abb. 1 unci 2) im Kirchspiel  Kär  

sämäki, der ca.  400 m lang und 300 m breit ist,  liegt am nordwestlichen 

Ende des Savineva. Er ist der Rest eines friiheren verwachsenen 

Sees.  Seine höheren Ufer sind  von einem Wulst umgeben, die niedri  

geren aber sinken weiter von dem Sec entfernt steil zu dem See  
becken ab. Die Folge der ersten Ablassung war eine Neigung  der 
Ufer und eine Gleitung des Torfes nach dem Becken hin. Aus der 

Zeichnung gewinnt man  eine  Vorstellung von der Beschaffenheit der 
Ufer.  Es  geht daraus imter anderm hervor,  dass zwischen dem Wulst 
und dem Moore eine nasse  Einsenkung  liegt, die nacli  der Angabe der 
Ortsbevvolmer im Spatwinter  das Auftriebphänomen  zeigt und sicb 

friiher vom Eis befreit  als der See. Am Eingang  des Abflussgrabens  
befindet sich, wie man aus  der Abbildung 1,  Tafel 2, ersieht,  ein dich  
tee Grossseggengebiet,  das die in das Wasser geratenen Abfälle aufhält 
und dadurch dem Verwachsen Vorschub leistet. Im offenen Wasser 

wachsen Nymphaea,  Nuphar, Potamogeton und Spnrprmium. Der See 
wurde 1916 neuabgelassen.  

Der See  Jylhä  n-järvi liegt nordwestlich von der Heide Jylhäii  

kangas, und sein urspriingliohes westliclies Ufer lief in der Nähe der 

Heide, fern von der beutigen Strandlinie hin, das entgegengesetztc 
Ufer jedoeb befand sich stellenweise dort, wo man das heutige Ufer 

sieht. Er ist iiberall von  Moor umgeben und  heute etwas kleiner als 

der Savilampi,  seiner Form nach in der Richtung seines  Ausflusses 

langgestreckt. Er ist  so tief und  steilufrig,  dass er  keine eigentlichen 

Pflanzengiirtel  aufweist. Im Westen ist er von einem Sphagnum pa  
(»illosum-Weissmoor umgeben, an dessen an den See  grenzendem 
Rande ebenso wie iiberall an den Ufern des Jylhänjärvi eine  kräftigc*  
Erosion zu bemerken ist. Fig.  9 bezieht sich auf das westliche Ufer, 

Fig. 10  auf das östliche Ufer, Fig.  11 auf den siidlichen Winkel,  und 
Fig.  14 auf den Abflussgraben. Aus Fig.  12 erhellt,  dass das Profil 

des Ufers (a) an den Erosionszungen steil, an den Einbuehtungen (b)  

dagcgen mässiger geneigt ist. Das  östliche Ufer  ist am meisten von 

der  Erosion angegriffen, und grosse  Baumstriinke, Bäume und Torf- 

schollen stiirzen in den See (Fig. 16). Darauf  können dann Equisetum  
und Lysimachia thyrsiflora  wachsen (Fig. 13). Der  See weist eine po  

sitive  Verschiebung der Strandlinie auf,  wovon eine Erweiterung  des 

Waseerspiegels die Folge ist. Da  das östliche  Ufer  etwas höher als  das 

westliche und der Torf dort kompakter  ist,  wirkt die Erosion der Wel  
len da viel stärker als auf  der entgegengesetzten Seitc, die sich. weil 
uiedrig und nachgiebig, besser  erhält. In den Erosionswinkeln am 

westlichen Ufer gleitet  von dem Moor in  soleher Menge Torf in das 

Becken, dass an derartigen Stellen Einsenkungen und Vernässungen 
der Mooroberfläche entstehen (Fig.  15).  Sogelangt von alien SeitenTorf 

in das Becken, und das Areal des Wassers  erweitert sich. Dies ist  

jedoeh nur eine Zwisehenstufe in  dem Verwachsen des Sees,  denn das 
Becken verflacht sich schnell. Die Verstopfung des Abflussgrabens 

hat eine  Hebung des Wasserspiegels und eine Vernässung des  umge  
benden Moorgebiets verursacht. Auch bei diesem See erscheint am 
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Eingang des Abflussgrabens ein dichtes Grossseggengebiet,  das wie  ein 
Sieb wirkt und den Transport der Abfälle, Torfschollen usw.  aus dem 
Seebecken verhindert. Mit dem Strome treibend maehen sie  vor dem 

Seggengebiet lialt,  und auf diese Weise  b«ginnt die Verflachung  des  
Sees und die Verbreiterung des in der Miindung des Abflussgrabens 

liegenden Seggengebiets von der Ausflusstelle aus.  
Ein Beispiel fiir das Verwuchsen eines Flusses. l>er  Ristiselnoja  

(Tafel 2,  Abb. 3),  in  den sioh  der Ristisen und Jylhänjärvi und der 

Savilampi entleeren, stellt den Anfang  des Flusses  Lamujoki dar und 

gehört als solcher zum System des Siikajoki. An  der Stelle,  vvo sieli 
die Ansflusse der vorgenannten Seen mit dem Ristisenoja  vereinigen. 

breitet sich  ein  ziemlich grosses  Moor aus, durch das der letztgenannte 

Fluss  bald siohtbar, baldes  unter der Mooroberfläohe hindurclifliesst. 

Die Untersuchungen zeigen,  dass das Tai friiher moränenartiger 

Bruchmoorboden gewesen  ist,  der infolge von Überschwemmungen  
versumpft ist. In Abbildung 3,  Tafel 2,  sieht man ein  offenes Seggen  

moor,  das der Ristisenoja  durchfliesst,  in  Gestalt eines von  der linken 
unteren Ecke  des Bildes ausgehenden dunklen, von Schachtelhalmbe  
ständen gebildeten Streifens. Weiter weg zeigt sich ein dunkles 

Schachtelhalmgebiet mit offenem Wasser. . Solche finden sich am 

Flusslauf auf diesem Weissmoor perlbandähnlich aneinandergereiht. 
Auf ihrem Boden ist gevvöhnlich ausgespiilter Sand anzutreffen, und 

ihrer Form nach sind sie  rund, mit einem Durchmesser von s—l© m. 
Sie sind kleine sekundäre Moortiimpel, hervorgerufen entweder durch  
auf ihrem Boden entstamdene Quelladern oder durch das Wasser  des 
Flusses. Die Beschaffenheit des  Torfes ist bei diesem durch das Ver  

wachsen des  Flusses  entstandeneu Moor verhältnismässig wechselnd 

und gemischt. Etwa 20—30 cm  dicker  Seggen- oder Schachtelhalmtorf 

bedeckt oft gut verwesten Torf aus  einer  Mischung  von Segge, Schach  
telhalm und Schlamm. 
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8 4111 2(1 

Erläuterungen  zu den Figuren,  Tabellen, Beilagen  und Tafeln.  

Piirros 1 (Fig. 1). Neva  = Weissmoor. 
Räme = Reisermoor. 

Räm. tapainen = reisermoorartige Boden. 

Kangas = Heide. '  

Korpi = Bruchmoor.  

Korv.  tapainen = bruchnioorartige Böden. 

Piirros 2 und 3. Savineva= Savineva-Moor. a—b in  Fig.  2  weist a ui' 

das Profil in Fig. 3 hin. 1 und 2  sind Beobachtungslinien, auf 
denen die in Beilage 1  zusammengestellten  botanischen Aufzeich  

nungen  gemacht worden sind (vgl.  Erläuterung zur  Beilage weit-er 

unten). 

Turvetta Torf. 

Hiekkaa turpeessa = Sand im Torfe. 

Pituusmittakaava = Längenmassstab. 

Korkeusmittakaava = Höhenmassstab.  

Piirros 4 Kuihtunutta Polytrichum'im  = Vertrocknetes  Polytrichum.  
Piirros 6. Biiltenprofil, in dem die Eiserde durch Sehwarz  bezeich  

net ist. 

Piirros 8. Höhenmassstab in  dieser Profilzeichnung  der Deutlichkeit 
halber übertrieben. 

Savilampi = Savilampi^See. 

Mättäinen nevaräme = Biiltige Kombination von Weissmoor und 

Reisermoor. 

Piirros  15. Jylhänjärvi Jylhänjärvi-See. 

Kalvakkaneva = Sphagnum papillosum-Moor.  
Piirros 16. Länsiranta = Westliches Ufer. 

Itäranta = Östliches Ufer. 

Taulukko (Tabelle 1 und 2) Yksilö  = Exemplar.  

Koko  pituus = Gesamtlänge.  
Vuosikasvainten pituus = Länge der Jahrestriebe. 

Liite 1 (Beilage 1). Kasvilaji  = Pflauzenart. Kasvilajien runsaus  
Norrlinhi asteikon mukaan) muistiinpa n okohdissa, joista kukin  

on 5 m 2  laajuinen, valitut nevalta kankaalle päin (1—10 ja 1—13) 

5  m etäisyydellä  toisistaan =  Menge der Pflanzen (nacli  der Norr  
/iwschen Skala) an  den Beobachtungsstellen, von denen jede 5 m  2  

gross  ist,  vom Moor nach der Hei  de  zu (1—10 und 1—13) 5  m vonein  

ander gewahlt. Sarja  1, Piirros 2,  linja 1 = Serie 1,  Fig.  2,  Linie 1, 
Sarja 2, Piirros 2,  linja  2  = Serie 2,  Fig.  2,  Linie 2.  

Liite 2. Kasvilajien runsaus  (Norrlinin asteikon mukaan) muistiin  

panokohdissa, joista  kukin on 5  m  2  laajuinen, valitut 5  m etäisyy-  
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dellä toisistaan vähemmän soistuneelta maalta suolle päin   

Menge der Planzenarten (naoh der Norrlinsuhen Skala) an den 

Beobachtungsstellen, von denen jede 5 m 2  gross ist, voni weniger 

versnmpften  Boden nach  dem Moore zu 5 m voneinander gewälilt. 

Liite 3. Kankaalla  ,  = Auf der Heide. 

Kankaan rinteen yläosassa =im aberen Teil der Böschung  der 
Heide. 

Kankaan rinteen alaosassa 5 m etäis.  edell. suolle päin = im uu  

teren Teil der Böschung der Heide, 5 m von dem vorhergehen  
den entfernt naoh dem Moore zu. 

5 m etäis. edell. suolle päin = 5 m von dem vorhergehenden ent  

fernt nach dem Moore zu. 

Suon reunalla = am Hand des Moores. 

Keskellä palanutta suota = mitten auf dem abgesengten Moor.  
Taulu 1 (Tafel 1).  

Kuva 1 (Abbildung  1).  Notkelmasuo valuttaa vettä katsojaan päin 
= Ein Senkungsmoor  lässt Wasser nach dem Betrachter zn 
abfliessen. 

Kuva 2. Suo leviää kankaalle, transgredieraa = Das Moor breitet  

sieb naeh der lieide bin aus,  transgrediert. 
Kuva 3. Pensaikon ympäröimä notkelmasuo = Von Sträuchern um  

gebenes Senkungismoor. 

Taulu 2. 

Kuva 1. Savilammen laskuojan suu  vähän ennen  järvenlaskua = 
Die Mii n  dung des Abzugsgrabens des Sees Savilampi kurz  voi  
der Ablassung.  

Kuva 2. Savilammen ranta = lifer des Savilampi.  

Kuva 3. Joki kasvaa umpeen  = Ein zuwachsender Pluss.  



LIITTEET. 
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Liite  1. 

Kasvilajien runsaus  (Norrlinin astei- 

valitut nevalta  kan-  

Kasvilaji  
Sarja 1. Piirros 2,  

1  2 3 5 6 7 8 

Aln  »s incana   

2 o 3 4 0 0 3 

3 

1 j  Andromeda polifolia   
i Betula  nana  o 2 —3 3 3—4 4 5 5 4 

Betula  verrucosa   — — 
— 1 i 1 1 1 

Cassandra calvculata  3 2 3 1—2 1—2 1 1—2 1 1—2! 

3 4 1 0 9 1 1 2  0, 

Ledum  palustre   _ — 1  1 1 —
 ' 

Myrtillus  nigra   — — 

Mvrtillus nliginosa  2 3 1 2 2 2 1 2—3 3 

Oxycoccus  palustris   0 1 1 1 1 1 2 

Oxvcoccus  raicrocarpus   3 4 2  2 1 2 2  3 

Populus treinula-tainiia   -  — — — — — — — 
— I  

Salix  a urita  — — — — — 1 i; 

Salix bicolor   —  
— — 5  1 1 i 

Salix  cinerea  — — — i 1  1 1 l 

Salix  lapponuni  — — 
— — — 

— 
—  

Salix  pentandrar'   —  — — -  

i 
_

 
— 

1 

Agrostis  canina   

Aira flexuosa   

Calamagrostis   — — — i — —  

Carex canescens   — — — i 1 -2 2 2 l 

Carex  chordorrhiza  

Carex  filiiormis   1 2  4 4—5:  4—5 4 4 3 

Carex globularis   — — — — 
— —  — - 

Carex  irrigua   — — 3 2 3 3 3 2 

Carex liraosa 
„

  — 

-

 2 — — — — — 

Carex  pauciflora   4 4 2 2 3 2 4 

Carex rostrata  
— 

1 2 1—2  1 1 1 1 

Carex  vulgaris   — 
— — — — — — 

Equisetum limosum  — —  
1—2 

— 2  1—2 2 2  

Equisetum palustre   — 1 1 2 1 

Equisetum silvaticum  — —  —  — — — — 
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kon  mukaan) muistiin pano  kohdissa,  joista kukin  on 5 m*  
kaalle päin (1—13  ja 1 —10) 5 m etäisyydellä  toisistaan. 

laajuinen, 

linja 1. Sarja 2 Piirros  2, linja  2. 

9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 

2 1 3 3  3 -4  4 3 

N 

3 3  

■  

3  1—2 1 

2—3 1 —  3 3 3 3 4 2—3 2 3  1 

1 2 2 2 !  -  — — 
—  

—  1  2  2 2 

3 1 — — —  — 1 2 2—3 o 3 1 2 1 

2 3  ! — 2 1 1 1 1 
"

 2  2 1 2 

— 1 

1—2 

1 

1 
-  — — 

1 2 1 1 2 

1 -2 

3-4 2—3 

....  

1 ,—  
1 I 

—
 1 1 1 1 1 1 3 1 

3 

2 

1—2 

2 

— 

— 

4 

3 

3 

3 

3 

3 h  3-4 3 3—4 3 3 -4  

— — 

1 

1 

1 

3—1 

2 1 —  
—  — -  

— 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

i{  

1 1 1 2 1 

—  

1 1 

1 2 3 1 

— 

1 

— 

— 

— 

— — — 

1 

1 

1 

2 

2—3 

2  

— 

ii 

-  

1 1 2  1 

-  

— 
—  

-  

—- — — 
1 2  i 

r 

'

 2 

1 

— 3 i 1 _ 9 

1 3 2—3 i 
—  -  

— — — 1 2 2 2 2  1 — 

— —  — — —  — — — — — 

o 4 3—1 4  — 

2 2 1 — 
—  

5 5 5 4 2 5 5 4 3 1—2 —  

— 
2—3 4  -i 3 -  

2 2 

3 2 1 — —  2 1 2 3 2 

3 

3—4  

3 

2 

1 

3 

4-5 

4—5 

2  

1 

1 
:  

3 —  — — — 3 2 2 2 1 
— 

1 
_ 

— 
— 

— 1—2 — — 1 1 1 — 1 1 1 
— 

3 2 
1 

— 3 3 3—4 3 3 3 3 3 3 2 
— 

2 2 2  2—3 1 1-2 2 2  

1—2 
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Jatkoa (liite 1). 

Kasvilaiien runsaus  (Norrlinin astei-  
valitut nevalta  kan-  

K  :>  s  v ) t ;i  j  i  

1 : Sarja 1. Pnrros  2,  

!  1 2 !  3 4 5 6 7 8 

' 

■ 
■ *  

|  Briophoram  vagina turn   5i 4-5  3 1 2 2 2-3 — 
•> 

Juncus filiformis  — 1 — —  — — — 

Luzula multiflora  —
 i 

— —  — — 

' 

— — 

'  

Luzula  pilosa   — — 

Angelica  silvestris   

Antennaria dioeea  
— 

_ 
— — — — 

Coralliorrhiza innata   —  
—  

— 
—  

— — 
— 

Droscra rotundifolia  1—2  1—2 1—2 1 i  1 
— 1 

Epilobium  angustifolinm   — — — — — — — 

Epilobium  palustre   — —  — — — 

: Hieracium rigidum  (coll.)   — — — 

Hieracium  silvaticum  — — — 
— 

— — 

Listera cordata  —T — — — — — 

j Majaijthemum bifolium  — — — — — — 

Mplampvrum  — — 
_ — 

1' 1 2 

Menyanthcs trifo liata  — 1 2 3  — — 2 _ 
' 

— 

i Orchis maculata   — — — —■ _ 
— 

Pirola minor   — — -r- — — 

Pirola rotundifolia  — — —  _ —  — 

Pirola  secunda  — — — _ 
" 

— 

Pirola uniflora  — — — — — 

— — —  —  
—  

Rttbns arcticns   — — 
—  

— —  — 

Kubiis  chamacmorus   •J 1 

Rubus saxatilis   — 

Sceptrnrn sceptrum   —  — — — — —  — 

Scheuchzcria  palustris   

Solidago virgaurea  , 
—

 
— ■ — —  — — —  — 

Trientalis europaea   — — 

Utricularia  intermedia  
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kon  mukaan) muistiinpanokohdissa, joista  kukin  on 5 m
2 

kaallo päin (1 —13  ja 1 10) 5 m etäisyydellä  toisistaan. 
laajuinen, 

linja 1. Sarja  2. Piirros  2,  linja  2 

9 10 n 12 13  1 2 3 4 . 5 «S 7  8 9 10 ii!  

2  i 2  

l 

l 4 2 2  2 1 2 1 1 1 

-

 
-
 i 

f 

i 1 2 
_  1 — 

ii  

l-2j  
. 

i  1 
■ 

• _ 1 

— 

i 1 

1 

] 

_ 

1  

2 

2 

1 

1 

i 

2 3! 

2; 

2 3 2 1 2 3j 1 

i 

1 

~ 

1 

— 

1 1 

1 

2  

2  

2!  
I 

1 

2 

i 

2  

2 3j  
' 

-  1 

1 

1 2| 
i 

:. — 

i"~ *  2  

1 

2|  
_  

• 

1 

1 — — 

1 

3! 

1 2 l -)  1 1 

1 

2  3-1 3 4 2 : 2 

-

 4 ; 

4 ' 1 2  

1 2 

1; 

_ 

0 

j  

3 

1  

2 * 

! 

:  
—

 (1)  3;  

■ 
* 

—-  

2  

o 

— --T ; —:  ' 

(1)  

!  

2 :  

2: 

2 

1 

1 

— 
— — 

2 3 2 

1 

-  

1 

■ 

1 1 1 

—  4 4 4 3 4 

'  
—

 
— 

-  1 1 

i 

■ 

i  1 2—3 3 -  — — 

i 
— — —  — 

2 ««* CO 

— 
2 3 3 _

 i 
—

 
— —  

2 2—3  4 

■ — — 4  (2)  3 i  4 4 ! — -  
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Jatkoa (liite  1). 

1  Kasvilajien runsaus (Norrlinin astei-  
• valitut nevalta  kan-  

Sarja 1. Piirros  2,  

1 1 2 3 4 5 6 7  8 

|  Aulacomnium palustre   + + + 

1 Hylocomium  parietinum   + —

 . + + + — — 

Calliergon  spp   — • — — — — 
4- 

— — 

Drepanocladus  spp   + + + 

Dicranum  spp   _ 
— 

— + + + — — 

Polytrichum  commune  -rr 

Polytrichum  strictum   + 4- + + + + — 
— 

Sphagnum acutifolium  + + 

Sphagnum angustifolium   + + + 

Sphagnum fuscum   + . + + + + + — — 

Sphagnum medium  4- + + + + + —

 ' 

Sphagnum papillosum   + + + + + + — —  

Sphagnum subsecundum   + + + + 4- — 

Sphagnum riparium  

Oladina  silvatiea   4- 
— — + — + ' ~-  

. —  - 

Gladina rangiferina   + — — + — + — 

Peltidea  

Peltigera   — 
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b  
4111 20 

kon  mukaan) muistiinpanokohdissa, joista kukin  on  5 m' 
kaalle  päin  (1—13  ja  1--10) 6 m etäisyydellä  toisistaan.  

laajuinen, 

linja 1. Sarja 2 Piirros 2, linja 2. 

9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7  8.  i 9 10 11 

—  

— + 

+ 

+ 

+ 

+ 

~ 

+ -  -  
—  

— — — — — 

/  

+ + ~ 

+ + + + + 

-  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

1

 + 
i

 + — + 

+ + 

+ 

— — — — — 
— — 

— — — 

+
 + 

1

 — 

+ 

— — — — — — 

-  
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Liite 2 

Kasvilajien  runsaus (Norrlinin  
valitut 5 m etäi-  

Kasvilaji  
Sarja 1 •  

\ 1 2 3 4 5 1 

Andromeda polifolia   2  

Betula »alba»  1 — — — — — 

Betula »alba» X nana  — — — 3 
-  

Betula  nana  1 

Calluna vulgaris   8—9 9 6 — — 4 

Cassandra  calyculata   —  2 2 
— 

4  
— 

Empetrnm nigrum  —  2 
i  

-  — 

Ledum  palustre   1 4 i  — 2 L  — 

Myrtillus  nigra  4 

Myrtillus  uliginosa  1 — 6 3 2 

Oxycoccus  palustris   —  — — —  4 _ 

Oxycoccus microcarpus   — 
— — — 4 — 

Pinus silvestris  (taimia)   — 
5 

— —  1 — 

Populus  tremula (taimia)   — — — — — 
— 

Salix  aurita  — 1 — — — 
— 

Salix bicolor  — 2 2  — 
— 

Salix  myrtilloides   — -  2  — 2 
— 

Salix pentandra  — 
— 

— 
— — — 

Salix repens   — — — -  

Vaccinium vitis idaea  6 5 4  
— 

2 

Calamagrostis   4 4 
, 

Carex canescens  — — — — 

Carex chordorrhiza  — —  3 5 4  

1—2 

Carex globidaris  — — — — 

Carex irrigna  — — —  — 5 

Carex vulgaris   — — 6 
— 

Equisetum  limosum  — —  1 6 4 

Equisetum  silvaticum  — — —  2—3 

Eriophorum augustif   — —  3 3 -  

Eriophorum  vaginatum   — — -  3 e -  
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asteikon  

syydellä  
mukaan) muistiinpanokohdissa, joista kukin  on 5 m' laajuinen, 
toisistaan  vähemmän  soistuneelta maalta  suolle päin.  

Sarja 2 Sarja 3 

2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7  

2 3-4 5 4—5 2 
— — — -  

.2 

4 3 2 — — 

1 

7  7 3 — 

:  

4 4 G 
< 

1 3 5 6 4 

6 6 3 2 
— —-  

6  5 — 6 — 5 

4 5 (5 4 —  2 2—3 
1

 
1

 
ö 5 6 |  

5 4 5—6 5 4 
| 

3 4 ti 3 4 — — 2 4 2 4 4 

2 5 6 4—5  6 — — 2 — 3—4  3 

2  

1 

4 

G 

4 

2 

4 

4 

— 

-  

— — 4 51 

1 

— 
— — 

2 5 

1 . 

-  — 3 3 
* 

15 5  5 3 2  7  6 5 5 — 5 4 

5 3—4 6 

6  
• 

"  
—

 
— 4 — — — —

 ' 
— — 5 

2—3 

3—4 

5 

!  ~ 

| - 

6 

3 

4 

— — — — — 
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Jatkoa (liite  2).  

Kasvilajien  runsaus  (Norrlinin 
valitut 5 m etäi-  

Kasvilaji  
Sarja 1 j 

1 2 3 4 5 i  

Juncus  conglomerates   _ — 

.Tmipiis filifnrmk 
_ _ 

Luzula multiflora  

Luzula pilosa   — —  ~~ 
— 

Antennaria dioeca  2 5 

Coralliorrhiza innata  1 
—  — — 

Epilobium  angustifolium   — _ 3 — 2 

Hieracium rigidum  (coll.)   — — — — — 

Lycopodium  selago   — — — — — 

Melampyrum   — — 
— 

— 
1 

Menyanthes trifoliata  — — — 4 — — 

Pirola media   
— 

— — — 

Pirola minor   
— 1 — —  

•— 

i Pirola secunda   2  — 2 — — 
— 

> Pirola uniflora  
— 

— 
— — — 1 

Ranunculus acer  — — — — — 
.— 

Sceptrum sceptriun   — — 
1 

— — -  

Solidago  virgaurea   — 2  —  
— — 

Trientalis europaea   2  2  
— — 2 
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asteikon  mukaan) muistiinpanokohdissa, joista kukin  on 5 m'  laajuinen, 
syydellä  toisistaan vähemmän soistuneelta maalta  suolle päin.  

Sarja 2 Sarja  3 

2 3 4 5 6 CO OI r—
1

 4 5 6 7 

!  i  
3 3-4  

3 

2 

4—5  
—  

—  -  

6  4 2—3 1 

4 2 5 4—5 1 2 4 3 3 

3 4 4 4 

—  

j ' 

1 
— 

1 — 2 — 1 

2 

— — — 

4 

— 
— —  

— 3 4 

_ i _ 

— 2 4 3 2 

5 5 4 4 4 

5 5 9 3 1 — 
—
 

—
 

— 
—  —  — 
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Liite 3.  

1. 
.... 

Ä 

* 
s» 

EL 
® O SB 

SS 3 
•  §  §•  

o. 

CO 3 

ot 

QD 3 

oi 

CD 3 
GQ 

® 

GD 

P & § O ® O ® o ® 3 

Kasvilaji  

! 

pr 

l  
f 

o s 
cd - 

50 
Hl
 

cc 2.  
CO g 
P>  3-  

® 
® 

e tä S 

® B g-  
"S.®  ®  

S2-.  e;  o  
B 5 B 

® e :. 
cc 

T3 
*

 
© 

5 o- 
® 
H 

® £• 
03 
* 

g:.® 
5 p- 

2-  

® 2:. 
cc  

�ö • 

E:.®  
D P-"  
** ® 

i—i 

'  

»1 

® 
P 

S 
E- 

p*  

c s° : 

S-O  
p » 

e 
3 

c 

f 

Andromeda  polifolia  6 

j  Betula »alba» (taimisto)  ..  .  4 ~ 4 4 4  4 3—4 5 

i  Betula nana X verrucosa .  — 1 

|  Betula nana   4 

Cassandra calyculata   — 
—  

— 1 
— 4 

!  Calluna vulgaris   7 7 6 2 1 

Empetrum nigrum  1 3 5—6  1 2 

Jiiniperus communis  — 
1 1 — — — — 

Ledum palustre   1 3 6 5 

Mvrtillus nigra   2  6—7 6—7 6 5 6 6 

Myrtillus uliginosa   2 4 5 5 6 —7 6 3 

Oxycoccus  palustris   — — 
— 

— 
— — 

2 

Picea  excelsa  1 

Populus tremula (taimia)..  4  — — 2 3 1 — 

Salix aurita  1 2 3 

2 

4 7 5 

Salix bicolor  3 4 

Sali*  ciiprpa.  1 
, 

Salix cinerea  1 

Salix  myrtilloides   

Vaccinium vitis  idaea  5-6 6—7 6—7 — — 6 -  —  

Carex globularis  e-, 7  6 

6 

6 

Carex  vulgaris   

Equisetum silvaticum 
....

 .  
_ 4 5 — 

Eriophorum  angustifolium  .  — 4 — 

Eriophorum  vaginatum ...  — — — 5 7 

Luzula  pilosa   3 

An tennaria  dioeca  5  

4—5  

4 5 5 

Epilobium angustifolium .  . 5 3 
-  

— 

Listera  cordata  4 

4 Melampyrum   4 2  3 — 
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Jatkoa (liite  3).  

Kasvilaji  Kankaalla  
Kankaan rinteen  yläosassa  

Kankaan rinteen  
alaosassa, 5 m 
etäis.
 

edell.

 suolle 
päin
 

I

 
5

 
m

 etäis. 
edell.
 suolle 

päin
 

5

 
m

 etäis. 
edell.
 suolle 

päin
 

5

 
m

 etäis. 
edell.
 suolle 

päin
 

Keskellä palanutta  suota 
Suon

 reunalla  
Pirola secunda  5 2 

Pirola uniflora  — — 2 — ~ 4 -  -  

1 

Rubus  chamaemorus  — — — — 

'  
—

 
— 5 

Sceptrnm  sceptrum  — — — 2 — — 

Solidago  virgaurea  — 4 5 4  2  -  

Trientalis europaea   — ~ 4 -  1 — 1 
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Valok.  V. Auer, 

Kuva  2. Suo leviää kankaalle. Trans  

gredieraa.  Kärsämäki.  Mus  

taneva. 1916. 

Valok. V. Auer. 

Kuva  3. Pensaikon  ympäröimä  notkelma  
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Kuva 2. Savilammen rantaa. Kärsä  
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