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Alkusanat. 

Metsämaan soistumisilmiön  selvittäminen on  kuulunut suotut  

kimusosaston ohjelmaan  jo melkein siitä lähtien,  kun Metsätieteelli  

seen tutkimuslaitokseen v.  1928 perustettiin  erityinen  suontutkimus  

osasto. Ilmiön kokeellista  selvittämistä  varten on eri vuosina suo  

ritettu mm. soistuvien metsämaiden kasvillisuusvyöhykkeiden  yksi  

tyiskohtaisia  kartoituksia. Kun tämä kokeellinen tutkimusmene  

telmä niin välttämättä  kuin  se kuuluukin pysyvän  tutkimus  

laitoksen ohjelmaan antaa tuloksia vasta vuosikymmenien  ku  

luttua, katsottiin vuoden 1931 työohjelmaa laadittaessa tarpeelli  
seksi  ryhtyä  selvittämään metsämaan soistumista  myös  vertailevin 

tutkimusmenetelmin,  jota tietä saadaan kysymykseen  ainakin orien  
toivaa valaistusta nopeammin  kuin  kokeellisten tutkimusmenetel  
mien avulla. Soistumisilmiön kokeellinen selvittely  tulee suon  

tutkimusosastolla edelleen jatkumaan,  mutta kysymyksen  metsä  
taloudelliseen tärkeyteen katsoen on näyttänyt  tarpeelliselta  saat  

taa  vertailevin menetelmin saavutettujen  tutkimusten tulokset jo 

nyt julkisuuteen.  

Tätä  tutkimusta suorittaessani olen saanut arvokasta  apua mo  
nelta taholta. Metsähallituksen suonkuivausosaston päällikkö,  metsä  

neuvos  A. J. Cau t  o n on t  utustuttanut minua valtionpuistoihin,  

joissa  metsämaan soistumiskysymyksen  selvittelylle  on tarjoutunut  

hyviä edellytyksiä.  Suonkuivausmetsänhoitajat  0.  0.  J. Tirkko  

nen, Arvi  Perttula, Paavo Mansner ja metsätiet, 

kand. U.  Metsä n hei m o ovat avustaneet minua tutkimuksia 

suoritettaessa heidän työalueillaan.  Suonkuivausmetsänhoitaja,  do  

sentti A. L. Backmanilta olen saanut hyviä  neuvoja  tut  

kimuksen siitepölymenetelmää  koskevaa  osaa varten. Kartografi  
V. Puustelli  on piirtänyt  kuvat  tai viimeistellyt  niiden piirtä  

misen. Rva,  tri M art  a Römer on suorittanut saksannokset. 

Mainituille henkilöille ja useille muillekin minua työssäni  tavalla 

tai toisella avustaneille,  ennen kaikkea  myös  apulaisilleni  suotutki  

musosastolla,  saan  tässä lausua vilpittömät  kiitokseni.  

Helsingissä,  huhtikuun 18. p:nä 1933. 

Tekijä.  
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Johdanto. 

Jo Pehr Adrian Gadd oli  selvillä,  että soita  on  synty  

nyt  ja syntyy  edelleen metsämaan soistumisen  kautta. V. 1776 il  

mestyneessä  soiden  alkuperää,  rakennetta ja hyväksikäyttöä  koske  

vassa  kirjoituksessaan  hän esitti  sitä paitsi  varsin  oikeita  näkö  
kohtia  metsämaan soistumisen syistä.  

Gad din jälkeen  soistumisilmiö joutui huomion kohteeksi  

vasta  noin 100 vuotta myöhemmin,  1800-luvun loppupuolen  tunnettu  

jen  kasvimaantieteili  jäimme Norrlinin (1873), Hultin (1878)  

ja Kairamon (1890)  aikana,  joista  varsinkin  ensinmainittu kiin  

nitti huomiota metsämaan soistumiskysymykseen.  Myös  Roosin 

(1890)  ja Herlinin (1896)  tutkimukset ovat osaltaan valaisseet 

soistumiskysymystä.  
Vuosisadan vaihteessa metsämaan soistumisilmiö alkoi saada 

huomiota erityisesti  metsänhoitomiesten keskuudessa.  Mm.  kruunun  

metsäkomitean mietinnössä v:lta 1900 esitetään vakava huolestumi  

nen metsämaita uhkaavan soistumisen  johdosta. Metsänhoitoyhdis  

tyksen julkaisuissa  v:lta 1906 T. J. Blomqvist  mainitsi esi  

merkkejä metsämaan soistumisesta  ja kiinnitti  huomiota soistumisen  

vastustamisen välttämättömyyteen.  Metsänhoitoyhdistyksen  jul  

kaisujen  samassa  vuosikerrassa ilmestyi  Cajanderin  tutkimus  

»Maamme soista ja niiden metsätaloudellisesta merkityksestä»,  jossa  
osoitettiin metsämaan soistumisen valtavuus  sekä  selvitettiin  soistu  

misilmiön luonnetta ja syitä. Caj  ander käsitteli näihin aikoihin 
useissa muissakin kirjoituksissaan  soistumiskysymystä,  ja v.  1913 

ilmestyneessä  suontutkimuksemme varsinaisessa peruskirjassa  »Stu  
dien iiber die Moore Finnlands» soistumisilmiö tuli  monipuolisesti  

selvitetyksi.  

Soistumiskysymys  sai näihin aikoihin valaistusta myös Suo  

viljelysyhdistyksen  toimesta suoritetuista käytännöllisluontoisista  

suontutkimuksista,  joista sisältyy  Malmin (1905,  1911) ym. 
laatimia selontekoja  Suoviljelysyhdistyksen  vuosikirjoihin.  Näihin 

liittyvät  Lindbergin  (1911,  1916)  kasvipaleontologiset  tutki  
mukset  ovat niin ikään huomattavasti rikastuttaneet  soiden synnyn  

ja rakenteen tuntemusta. Mainitsemisen arvoinen on myös Ho  
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menin 1917 julkaisema  teos »Vara skogar  och vär vattenhushäll  

ning»,  jossa  selvin  sanoin kiinnitetään huomiota metsämaiden sois  

tumisen nopeuteen,  seikkaan,  josta  Hom e  n oli  esittänyt  aja  
tuksia jo eräässä  esitelmässään v.  1900. 

Huomattavimpia metsämaan soistumista  käsittelevistä  tutki  
muksista  on Backmanin tutkimus v:lta 1919, josta  paitsi  

muuta kävi selville,  että soiden alasta on Keski-Pohjanmaalla  koko  

naista 95 % muodostunut metsämaan soistumisen  kautta. Karjalan  
kannaksella samantapaisin  eksaktisin  metoodein suorittamiensa metsä  

maiden soistumisen ja umpeenkasvun  suhdetta osoittavien tutki  
muksien  tuloksia Backman selvitti jo esitelmässä  v. 1917. 

Metsämaiden soistumista,  erityisesti  Keski-Pohjanmaalla  ta  

pahtuvaa,  valaisee lähemmin Auerin tutkimus vuodelta 1921,  

ja v.  1922 ilmestyi  Auerin monipuolinen  Kuusamon ja Kuola  

järven suontutkimus. Sikäläisten  soiden syntyä  selvittäessään hän 
sovellutti  mm. siitepölymenetelmää  ja osoitti  suoalan suuren lisään  

tymisen kuusen seudulle saapumisen jälkeen.  

V. 1924 julkaisemassa  tutkielmassaan Ku j ala osoitti meren  

rantasoistumien suuren merkityksen  ja osuuden soiden synnyssä.  
Viimeksi soistumiskysymys  on saanut  valaistusta Aari  on Poh  

jois-Satakunnassa  suorittamista tutkimuksista. Aari on (1932)  

monipuoliset  tutkimukset osoittavat mm., että Pohjois-Satakunnan  

suoalasta on 77  % soistunutta metsämaata,  sekä että metsämaan 
soistumista tapahtuu siellä  vielä nykyisinkin erityisestikin  meren 

läheisyydessä laajassa  mitassa. Vasta muutama vuosisata sitten  

merestä nousseilla rannikkoseuduillakin soiden ala on Aar i o n 

mukaan jo huomattavan suuri ja turpeen  muodostuminen vilkasta.  

Esimerkiksi  Kuuminaisten niemellä, joka  vapautui  merestä 600— 

700 vuotta sitten,  erään suon turvekerros  on jo yli metrin paksuinen.  

Kuten edellisestä  näkyy,  Suomessa niin hyvin  aikaisemmin kuin 
aivan viime aikoinakin suoritetut tutkimukset osoittavat,  että metsä  

maiden soistuminen on vielä nykyisinkin  melkoisen huomattavaa. 

Samanlainen käsitys  on mm. virolaisilla (Markus  1929)  ja norja  
laisilla (Barth  1912)  tutkijoilla.  Ruotsissa  mielipiteet  ovat olleet 

toisistaan jonkin  verran  poikkeavia.  Nilsson (1897),  af Ze 1- 
1 e  n (1903),  Tolf (1897,  1903 a, 1903 b),  von Post  (1906),  Hag  

lund (1911)  ym. ovat  yleensä  uskoneet metsämaan verraten nopeaan 
soistumiseen. Päinvastaisia mielipiteitä  on  jo pitkähkön  aikaa edusta  

nut Hesselman (1909,  1910, 1917),  jonka mukaan metsämaan 

soistumista  tapahtuisi vain hyvin rajoitetussa  mitassa  tulvivilla 
tai  muista erityisistä  syistä  vettyvillä  mailla. Viime vuosina He s  

selmanin edustama  suunta on saavuttanut Ruotsissa  yleisempää  
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kannatusta (Malmström 1923,  Oswald 1923, von Post 

1927, Booberg  1930). V. 1931 ilmestyi  Malmströmin 

julkaisu,  jossa  esitetään Ruotsin Metsäkoelaitoksen monivuotisten 

metsämaan soistumista koskevien  tutkimuksien tulokset.  Malm  

strömin esittämien tuloksien mukaan metsämaan soistumista on  

Norrlannissa kuusen saapumisen  jälkeen tapahtunut  vain nimeksi,  

jonka sekä muiden tutkijain  muualta Ruotsista esittämien tutki  

muksien mukaan hän esittää sen, Ruotsissa nykyisin  nähtävästi  

yleisesti  hyväksytyn  mielipiteen,  ettei metsämaan soistumisvaaraa 

ole  Ruotsissa tätä nykyä vallitsevien ilmastosuhteiden aikana var  

sinaisesti  olemassa. Mainittakoon vielä,  että Tammin (1931)  

maaperätieteelliset,  soiden ja soistuneiden maiden podsoloitumissuh  

teita koskevat  tutkimukset tukevat täydellisesti  Malmströmin 

esittämiä ajatuksia, sekä että Granlundin (1932)  mukaan 
kohosoiden (Hochmoorien)  yhteydessä  ei tapahdu  nykyisin  metsä  

maan soistumista. 



Tutkimusmenetelmät. 

Todistuksina metsämaan suoksi  muuttumisesta esitetään tavalli  

sesti  soiden pohjalla  yleisesti  esiintyvät  kannokot,  suokasvillisuuden,  

erityisesti  valkosammalien ja karhunsammalien,  leviäminen soiden 

laiteilta kankaille päin  sekä nuorien,  ohutturpeisten  soiden runsaus.  

Mainittujen  seikkojen  perusteella  metsämaan suoksi  muuttuminen 

onkin ilmeistä,  mutta kuinka  nopeasti  soistumista tapahtuu,  ei  niistä 

ilman erityisiä tutkimusmenetelmiä selviä.  

Lukuunottamatta metsämaan soistumisilmiön kokeellista sel  

vittelyä,  so. soistuvien maiden määräajoin  uudistuvaa,  yksityis  

kohtaisen  tarkkaa kartoitusta,  mikä menetelmä antaa tuloksia vain 

vähitellen vuosien kuluessa,  voidaan metsämaan soistumista selvittää 

myös eräin ns. vertailevin tutkimusmenetelmin. 

1. Ehkä kaikkein käyttökelpoisin  näistä menetelmistä on  
osoittaa kuusen siitepölyrajan  perusteella,  missä määrin soita on  

syntynyt  kuusen seudulle saapumien  jälkeen,  siis  menetelmä,  jota, 
kuten  edellä mainittiin, mm. Auer (1922,  1927)  ja Malmström 

(1931)  ovat käyttäneet  metsämaan soistumista selvittäessään. Myös  

pääosa  nyt esitettävän  tutkimuksen  tuloksista  perustuu  tähän mene  

telmään. 

2. Kun kuusi on saapunut  maahamme,  vaikkakin verraten 

myöhään,  kuitenkin  jo vuosituhansia sitten,  saadaan soistumisen  

nykyistä  intensiteettiä paremmin  kuvaavia tuloksia selvittämällä,  
missä määrin metsämaan soistumista on tapahtunut  nuorilla,  vasta  

viimeisten vuosisatojen  tai vuosituhansien aikana merestä nousseilla 
mailla. Tällaisilla alueilla Aar i o n suorittamien tutkimuksien 

tuloksista mainittiin jo edellä. 

3.  Turpeen  korkeuskasvua  voidaan selvittää ja on selvitetty  
erilaisin  menetelmin,  mm. soiden  kohdalle tiettyinä  vuosina raken  

nettujen  teiden ja silloitusten  (F rii h  und Schröter 1904, H.  A. 

Weber 1917),  suometsien hakkuun jälkeisten  kantojen,  erinäisten 

suokasvien,  kuten Scirpus  ausiriacus-ni\e\Yäu\ien (Weber 1902),  

Drosera rotundifolian  lehtiruusukkeiden (B  ert  sc  h 1922)  ja erityi  

sestikin suolla kasvavien  männyn  taimien (Borggreve  1889,  

Backman 1919, Dubach 1927, ym.) turpeeseen  hautautu  
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neisuuden perusteella.  Näistä menetelmistä suontutkimusosasto  on 

käyttänyt  varsinkin viimeksimainittua,  mutta niiden tulokset esi  

tetään erikseen Saarisen samanaikaisesti ilmestyvässä  tutkiel  

massa: »Soiden pintaturpeen  korkeuskasvusta».  Suon pinnan  kohoa  
mista  ja siitä aiheutuvaa alavien kangaslaiteiden  ja kankaiden hau  

tautumista turvekerroksen peittoon  ei mainittujen  menetelmien 
avulla voida turvekerroksen  painumisen  takia osoittaa,  vaan  tämän 

täytyy  tapahtua kokeellisesti  uudistettujen  pintapunnitusten  tai 
turvekerrosten läpi  pohjamaahan  lyötyjen puu- tai  rautapaalujen  

avulla (B  eg a  k  1927).  

4. Eräs keino,  jota suontutkimusosasto on käyttänyt  metsä  

maan  soistumista  selvittäessään ja jonka tulokset esitetään tässä,  

perustuu  niin ikään  turpeen  korkeuskasvuun,  jonka määrää ja leviä  
mistä selvitetään  tiettyinä  vuosina sattuneista  metsäpaloista  aiheutu  
neiden hiili-  ja tuhkakerrosten turpeeseen  hautautuneisuuden mu  

kaan. Menetelmä selvitetään  lähemmin jäljempänä.  

5. Metsämaan soistumisen kulkua voidaan myös selvitellä  
vertailemalla eri aikoina suoritettujen  kartoitusten perusteella  

laadittujen  karttojen  mukaan,  missä  määrin soiden ala on laajentu  

nut kangasmaiden  kustannuksella  kartoitusten  välisenä aikana,  sekä  

paikkakuntalaisten  muistinsa varassa  esittämien,  asiaa koskevien  

selostusten  perusteella.  
Seuraavassa selostetaan edellä  mainituista  lähemmin niitä mene  

telmiä,  joita on käytetty  tässä julkaisussa  esitettäviä  tutkimuksia  

varten. 

Soistuminen kuusen tulon jälkeen.  

Kun eri  puulajien  siitepölyhiukkaset  säilyvät  turpeeseen  hau  

tautuneina helposti  tunnettavina määräämättömän kauan,  voidaan 

turvetta mikroskopoimalla  selvitellä,  mitä puulajeja  seudulla on  

esiintynyt  eri-ikäisten turvekerrostumien muodostuessa. On jo  

kauan ollut tunnettua,  että Suomen syvimpien  soiden alemmissa  

turvekerroksissa  on yleisesti  männyn,  koivun ja lepän  siitepölyä,  

jota  vastoin kuusen siitepöly  esiintyy  vasta ylemmissä  turvekerrok  

sissa.  Nuoremmissa eli  sellaisissa  soissa, jotka  ovat syntyneet  vasta 
kuusen saapumisen  jälkeen,  kuusen siitepölyä  on suon  pohjasta  alkaen. 

Kun Lindbergin,  Auerin, Backmanin,  Aarion,  

Hyypän  ym. tutkimuksien mukaan tunnetaan, milloinka verraten 

myöhään  idästä päin  tullut kuusi  on saapunut  Suomen eri seuduille,  

voidaan suon pohjalla  olevaa  turvetta tutkimalla osoittaa,  mitkä 

suot tai suon osat  ovat tuota määrävuotta aikaisempia,  mitkä  sen  
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jälkeen  syntyneitä.  Eri tutkijain mukaan tunnetaan myös, että 
huomattava osa  Suomen soista  on syntynyt  vasta kuusen maahan 

saapumisen  jälkeen,  mutta yhtenäistä  tutkimusta,  jonka  perusteella  

kysymystä  olisi voitu esimerkiksi  kartografisesti  valaista,  ei  meillä 
ole tässä esitettävää aikaisemmin suoritettu. 

Tätä tutkimusta varten on hankittu aineistoa kaikkiaan 22:lta 

suoalueelta maan eri puolilta  (ks. kuvaa 1). Useat tutkituista  
soista sijaitsevat  Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen  kokeilualueissa,  

osa  muissa valtionmetsissä ja vain kaksi  yksityismaalla.  Enimmät 
näistä soista ovat olleet  ojituksen  suunnittelua varten tavallisesti  

50 x 100 nr.n suunnikkaisiin paalutettuja,  suotyyppien  mukaan 

kartoitettuja  ja pintapunnittuja.  Tätä tutkimusta varten voitiin 

siis  useassa  tapauksessa  tyytyä  vain suon pohjanäytteiden  ottamiseen 
kultakin paalulta  sekä suon laidevyöhykkeistä  tarpeelliseksi  katso  
tuilta välimatkoilta myös paalujen  väleiltä. Pohj  anäytteet  

otettiin aivan kivennäispohjan  yläpuolella  olevasta  turpeesta.  Mikäli  
kohdalla oli liejua  tai mutaa, otettiin näytteet näiden yläpuolelta  

sekä  lisäksi näytteitä  liejusta  ja mudasta. Suon syvimmiltä  kohdilta 
otettiin yksi  tai useampia  täydellisiä  pystyprofiileja,  so. 

turvenäytteet  15—50 sm:n välimatkoilta suon pinnasta  pohjaan  

asti, sekä yleisesti  myös samantapaiset  näytesarjat  määrättyjen  

välimatkojen  päästä joltakin  linjalta  poikki  suon (linjapro  

fi i 1  i  t). Näytteet  otettiin Hillerin  suokairalla tietenkin suurta  varo  

vaisuutta näytteen »puhtauden»  suhteen noudattaen. 

Mikroskopoimista  varten valmistettiin preparaatit  siten, että 

näytteen  sisästä otettiin erä, joka keitettiin  kaliumhydroksidissa.  
Tästä asetettiin  sitten  tarpeellinen  erä  objektiivilasille,  johon kuivumi  

sen  estämiseksi  lisättiin vähän glyseriniä.  Preparaatista  luettiin ris  

tikkopöydällä  varustetun mikroskoopin  avulla,  noin 250 kertaista  suu  

rennusta käyttäen,  männyn,  kuusen,  koivun,  lepän  ja ns.  jalojen  lehti  

puiden  siitepöly  hiukkaset  yksitellen  100—150 asti  ja  tuloksista lasket  
tiin eri puulajien  siitepölyn  prosenttiset  osuudet. Mikroskopoimista  

suoritettaessa merkittiin myös  muistiin,  suuriko  ala näytteestä  kaik  
kiaan tutkittiin,  joten saatiin suhdelukuja  eri turvelaatujen  sisältä  

män siitepölyn  määrästä. Mikäli  tutkittavien pysty-  ja linjaprofiilien  

turvenäytteiden  kasvitieteellistä  kokoomusta ja mutautumisastetta 

ei määrätty  jo näytettä  otettaessa,  määrättiin nämä mikroskooppi  

sen  tutkimuksen yhteydessä  tai jälkeen. Erillisten pohjanäytteiden  

suhteen  tyydyttiin  yleensä  vain toteamaan, oliko  turve limnistä, so.  

veteen kerrostunutta,  vai ei.  

Mikroskopoitaessa  saadut tulokset esitetään kartoilla  siten,  että 

kohdilla,  joista pohj  anäytteet  tutkittiin, on kuusen siitepölyn  run  
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Kuva  1. Kartta, joka osoittaa  tutkimusalueiden sijoituksen.  

Abb. 1. Karte über die Lage  der Untersuchungsgebiete.  
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sauden mukainen pyörylä  (ks.  esim. kuvaa 2 sivulla 16). Kartoille 

•on  erilaisin  merkinnöin erotettu alueet,  joiden  pohjaturpeessa  ei ole  

tavattu kuusen  siitepölyä  ollenkaan tai korkeintaan 1 %, alueet, 

joiden  pohjaturpeessa  kuusen siitepölyn  määrä kohoaa 2—3 %:iin,  
sekä alueet,  joissa  se kohoaa vähintään 4 %:iin.  Ensinmainittuun 

ryhmään  kuuluvat  alueet  ovat  olleet  suona jo ennen kuusen seudulle  

tuloa, toiseen ryhmään  kuuluvat alueet ovat alkaneet muodostua 

suoksi  kuusen seudulle saapuessa ja kolmanteen ryhmään  kuuluvat 

suot ovat  alkaneet muuttua suoksi  vasta sen  jälkeen,  kun kuusi  oli  

seudulla jo melkoisen yleinen.  Lisäksi  on mikroskopoimisten  perus  
teella piirretty  erinäisiä diagrammoja  ja profiileja,  kuten  jäljempänä  
selvitetään lähemmin. 

Soistuminen nuorilla merenrantamailla. 

Kun Suomen rannikolla,  erityisestikin  Pohjanmaalla,  maa edel  
leen  kohoaa ja meren alta  samalla paljastuu  uutta maata,  voidaan 

näiden nuorien rantakaistaleiden soistuneisuuden ja niissä  tavattavien 
soiden turvekerroksen paksuuden  perusteella  päätellä,  missä määrin 
soistumista ja turpeen  muodostumista on tapahtunut  vasta muuta  

man vuosisadan tai vuosituhannen ikäisellä maalla. 

Tässä mielessä tutkittiin Kuivaniemen ja Simon pitäjien  rajalla  

joukko  eri korkeudella meren pinnan  yläpuolella  olevia  soita,  joista  
sitten piirrettiin  linja- ja pystyprofiileja.  Näin  tahdottiin selvitellä,  

paksujako  turvekerrostumia eri  korkeuksilla  esiintyy  ja suuriko määrä 

tämän rantaseudun soista on soistunutta metsämaata. Soiden turve  

kerroksissa  esiintyvän  kuusen siitepölymäärän  ja siitepölyrajan  perus  
teella osoitettiin,  missä horisontissa kyseellisellä  seudulla alkaa van  

himpien  soiden pohjalla  olla kuusen siitepölystä  vapaita turveker  

rostumia. Tämän kuusihorisontin  sekä  lisäksi  Auerin ja Back  
manin suorittamien tutkimuksien  mukaan katsottiin voitavan 

osoittaa Pohjanmaalla  se rajaviiva,  jonka alapuolella  kaikki  suot  

ovat vasta kuusen  tulon jälkeen  suoksi  muuttuneita. 

Soistumisen kulun toteaminen suopalojen  perusteella.  

Voimakkaista metsäpalosta  jää  hiili-  ja tuhkakerros,  joka  soistu  

vien maiden ja soiden kohdalla peittyy  ennen pitkää  palon  jälkeen  

muodostuvan turpeen  peittoon.  Kun  tiedetään palovuosi,  voidaan 

paloa  vastaavan hiilikerroksen  syvyyden  perusteella  määrätä tur  

peen korkeuskasvu  palon jälkeisten  vuosien aikana. Soistuneiden 
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kankaiden laiteilla voidaan seurata,  mihin  asti  suolle päin  hiilikerros  

ulottuu välittömästi  pitkin  kivennäismaata sekä merkitä luontoon 

ja kartalle  raja,  jossa hiilikerroksen alapuolellakin  alkaa  olla  turvetta. 

Koko  se ala, joka jää  mainitun rajaviivan  ja nykyisen  kankaan 

välille, on muuttunut suoksi  palon jälkeen  tai joka tapauksessa  

siinä oleva turvekerros on syntynyt  vasta  palon  jälkeen.  Tämän 
luontoisia tutkimuksia suoritettiin  Karstulan hoitoalueen Kukon  

ja Mustapuron  valtionpuistoissa,  joissa  kumpaisessakin  on v.  1852 
raivonnut voimakas metsäpalo.  

Tutkimukset luonnossa suoritettiin siten, että alueelle,  jolle  
sitä ennen oli  mitattu tiheähkö linjaverkosto,  merkittiin  kangaslai  

teet asettamalla niihin noin 0.5  m:n pituisia  paaluja  (I—)3—s  m:n  

välimatkojen  päähän  toisistaan. Näiden kohdalta suolle päin  tehtiin  

suokairan avulla porauksia  ja määrättiin uloin kohta,  jossa  viimei  

sen palon  aiheuttama hiilikerros peitti  kivennäismaata. Tähän koh  

taan, josta siis  suolle päin  mainitun hiilikerroksen  alapuolellakin  

alkoi  olla turvetta,  asetettiin merkiksi  pieni  seiväs.  Paalujen  ja sei  

päitten  perusteella  suoritettiin  sitten kankaitten  ja niitä reunustavien 

palon  jälkeisten suovyöhykkeiden  kartoitus.  

Kankaaksi ja suoksi  luettujen alueiden rajan  määrääminen 
metrilleen oli  tietenkin  monesti jonkin  verran  subjektiivista.  Sääntönä 

oli,  että suoksi  luetun alan puolella  valkosammal-  tai  karhunsammal  

peite  oli yhtäjaksoinen,  jota vastoin laikuittain esiintyviä  valko  

sammalikkoja  ja karhunsammalikkoja  saattoi  jäädä  kankaan puo  

lelle. Näin meneteltäessä päätettiin,  että palon  aikana  oli voinut  olla  

samanlaisia valko- ja karhunsammalikkoja  nyt  suoksi  palon jälkeen  
muuttuneiksi merkityillä  kohdilla. Soistuneista alueista tehtiiin 

kasvipeitteen  kuvauksia  ja soihin rajoittuvien  kangasmaiden  maalaji  
suhteet tutkittiin  yleispiirtein  sekä tehtiin merkinnät näiden metsä  

tyypeistä  ja metsästä. Sekä palon  jälkeisten  että paloa vanhempien 
soiden kohdalla  mittailtiin  palon  jälkeisen  turvekerroksen  paksuuksia  

ja tehtiin turpeen  laatua koskevia  havaintoja  hiilikerroksen ylä  

ja alapuolelta.  Myös  näistä tutkimusalueista otettiin  turvenäytteitä  

siitepölytutkimusta  ja kuusen saapumista vanhemman suoalan 
määräämistä varten. 

Soistumisen  kulun toteaminen vanhojen  karttojen  mukaan. 

Eräs  keino,  jota  yleensä  suositellaan soistumisen  kulkua  osoitta  

maan, on vanhojen  karttojen  vertaaminen uudempiin  tai todellisiin  

olosuhteisiin luonnossa.  Tämä keino  olisikin erinomainen,  jos  vanhat 
kartat olisivat  luotettavia. Vanhat kartat ovat kuitenkin  yleensä  
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siksi  virheellisiä  tai ainakin epäluotettavia,  että tätä tietä voidaan 

tehdä vain sangen varovaisia päätelmiä soistumisen kulusta. Mai  

nittua keinoa on  kuitenkin kokeeksi  käytetty  tätä tutkimusta var  

ten siten, että on tarkasti uudelleen kartoitettu Karvian hoitoalueen 

eräs  kangassaarekkeinen  suoseutu, sekä  vertailemalla toisiinsa Haapa  

järven  hoitoalueen erään osan  karttoja,  jotka on tehty  muutamien 

vuosikymmenien väliajoin suoritettujen  kartoitusten perusteella.  



Soistuminen  kuusen tulon jälkeen.  

Leijansuo  Yläneellä. 

Leijansuo  sijaitsee  Vakka-Suomen hoitoalueessa,  Yläneen pitä  

jässä.  Topografikartan  mukaan suo  on  noin 70  m meren pintaa  ylem  

pänä,  siis  10 m Litorinameren transgression  maksimirajan  yläpuo  

lella, seudulla,  jossa  maa on noin 7  500 vuotta vanhaa. Samassa 

pitäjässä  sijaitsevalla  havaintoasemalla tehtyjen  pitkäaikaisten  mit  

tausten mukaan keskimääräinen vuotuinen sademäärä on seudulla 

639 mm sekä vuoden keskilämpö  3.3°  C (Korhonen  1925 ja 
Keränen 1925). 

Valtionpuistossa,  johon Leijansuo  kuuluu,  soiden ala kohoaa 
noin y3

:aan maa-alasta,  joten seutu  on verraten vahvasti  soistunutta. 

Leijansuota  reunustavat karunlaiset,  etupäässä  mäntyvaltaisia  metsiä  
kasvavat  moreenimaat. Hiekkakerros  verhoaa tavallisesti kuitenkin  

kankaiden laiteita ja hiekka on myös  yleensä  Leijansuon  pohjana.  

Laajoilla  aloilla  suon alavilla  kohdilla on hiekan yläpuolella  ohut  
savikerros.  

Leijansuon  (kuva  2) keskitse  juoksee  pohjoista  kohti  heikko  
laskuinen puro, jokp,  v. 1921,  samalla kuin alueella suoritettiin oji  

tuksia metsän kasvatusta varten,  aukaistiin vetävään kuntoon. 

Suo viettää molemmin puolin  loivasti  puroa kohden. Heikkoviettoiset  

puronvarsitienoot  olivat ennen ojitusta  niittymäistä  suursaranevaa, 

jonka eräitä osia  ajoittain  niitettiinkin. Ojituksen  vaikutuksesta  
nämäkin osat ovat  nyttemmin  enemmän tai  vähemmän metsitty  

neet. Suojakson  länsipuoliskossa  ovat vallitsevia  mäntymetsäiset  

rämeet,  osaksi kuten kartan selityksestä  näkyy edustaen varsin 

laihojakin  suotyyppejä.  

Leijansuo  on kauttaaltaan  verraten ohutturpeinen.  Turvekerrok  

sen  paksuus  on  yleensä  I—2 m ja kohoaa vain poikkeustapauksessa  

yli  kahden metrin. Suon  76 eri  kohdalla suoritetun mittauksen mu  
kainen  keskisyvyys  on  1.3 m  sekä  suurin mitattu syvyys  2.9  m. Suon  

pohjalla  on matalimpia  suon osia  lukuunottamatta ohuelti 

liejua  ja sen  yläpuolella  ohut,  runsaasti kortetta sisältävä limninen 

turvekerros,  josta  päättäen suon enimmät osat ovat muodostuneet 

suoksi  suoraan  entisen avoveden,  nähtävästi  Ancylusjärven,  kohdalle. 
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Kuva  2. Vakka-Suomen hoitoalueessa olevan  Leijansuon  kartta, joka osoittaa  mm. suon 
alan (82 %) kuusen  seudulle saapuessa eli  noin 4 500  vuotta  sitten. 
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1495—33 3 

Korteturpeen  yläpuolella  on yleisesti  vallitsevana saraturve,  joka 

ylöspäin  vaihtuu yhä  runsaammin valkosammalien sekaiseksi.  Turve  

kerros  on pohjasta  pintaan  asti  varsin vahvasti  mutautunutta,  suo  

jakson  länsilaidalle ulottuvia kohosuon (Hochmoor)  reunuksia lu  

kuunottamatta,  joiden kohdalla suon pinnassa  on kerros raakaa 

rahkaturvetta  (ks. kuvaa  3). 

Leijansuolta  otettiin  suoporalla  mikroskopoimista  varten näyt  

teet suon pohjalla  olevasta turpeesta  43 kartalle  merkitystä  koh  

dasta. Seuraava  taulukko osoittaa  Leijansuon  pohjanäytteistä  luetun 

siitepöly  hiukkasten määrän jakaantumisen  eri puulajien  kesken.  

Pähkinäpensaan  siitepölyn  osuus  on laskettu  erillisenä  100 %:n  yli.  

Erklärung  neber.stehender  Abbildung. 
(1) Heide (7) Oberhalb des Kreises die Nummet der 

(2)  Nach Ankunft der Fichte  entstandenes Moor- Grundschichtprobe,  unterhalb die Starke der 
gebiet Torfschicht, m 

(3) Moorgebiet  bei der  Ankunft der Fichte (8) Stärke der Torfschicht, m 
(4)  Pollenmenge  der Fichte in dem zuunterst (9) Nummer der  Figur  

gelegenen  Tor f des Moores < 1 % (10)  Grenze  der Moortypen  

(ö)  Pollenmenge  der Fichte 2—3 % (11)  Höhenkurve (Meter ii.  d. M.) 
(6) » »> » 4< » (12) Abflussgraben 

(13)  Weg 

Fig. 1 = Gemeiner Bruchwald Fig. 7 Calluna-Heidemoor 
2 = Tlainartiger » 8= Wollgras-  Rosmarinkraut-Reisermoor  
3 = Heidelbeer-Bruchmoor 9 = Wollgras-Heidemoor  
4 = Anmooriger  Waid 10 = Seggen-Reisermoor  
5 = Bruchmoorartiges  Reisermoor 11 Carex filiformis-Weissmoor  
6 = Calluna-Reisermoor  

Abb. 2. Karte iiber das im Revier Vakka-Suomi gelegene  Moor Leijansuo,  die u. a. das Gebiet des 
Moores (82  %) zur Zeit  der Ankunft der  Fichte in der Gegend  oder  vor ca 4 500  Jahren 
darstellt. 
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Kuten taulukosta näkyy,  on kaikista  pohjanäytteistä  tavattu 

männyn,  koivun ja lepän  siitepölyä.  Kuusen siitepöly  sitä vastoin 

useimmiten puuttuu  tai esiintyy  sitä muiden puulajien  siitepölyyn  

verraten vain sangen niukasti. Jo metrin syvyydestä  ja eräissä 

tapauksissa  matalammastakin otetuissa näytteissä  ei ole merkkiä  

kään kuusesta.  Leijansuon  pohjanäytteiden  jakaantuminen  luokkiin  

kuusen  siitepölyn  suhteellisen runsauden perusteella  sekä  eri  luokkiin  
kuuluvien  pohjanäytteiden  ottopaikkojen  syvyyden vaihtelut ja 
keskimäärät  näkyvät  seuraavasta  taulukosta. 

Edellä olevat  taulukot osoittavat,  että Leijansuon  pohjaturve  

kerrokset  olivat  yleensä  olemassa jo silloin,  kun kuusi  saapui  seu  

dulle, mikä Auerin (1924,  1928  b) ja Aarion (1931)  tutki  

muksien mukaan päätellen  lienee tapahtunut  noin 4 500 vuotta sitten. 
Havainnollisen käsityksen  Leijansuon  laajenemisesta  mainittujen  

vuosien aikana saa  kartasta (kuva  2), jolle  on merkitty suon ala 

sellaisena,  kuin  se oli kuusen seudulle saapuessa, sekä sen jälkeen  
muodostunut suoala. Edelliseen on luettu koko  se ala, jonka  koh  

dalla pohjaturpeesta  kuusen siitepöly  joko kokonaan puuttuu  tai 

jossa  sitä on korkeintaan 3 %,  jälkimmäiseen  se ala, jonka  kohdalla 

pohjaturpeessa  kuusen  siitepölyn  määrä kohoaa 4 %:iin tai yli,  mihin 

päästäkseen  kuusen täytyy  olla seudulla jo melkoisen yleinen.  Kun 

seuraavassa  puhutaan  kuusen seudulle saapumisesta  tai tulosta,  

tarkoitetaan juuri  sitä  ajan  kohtaa,  jolloin kuusi oli saavuttanut 

seudulla sellaisen jalansijan,  että  sen  siitepölymäärä  kohoaa  4 %:iin. 

Karttaa silmäilemällä havaitsee,  että Leijansuo  on 4 500 vii  

meksikuluneen vuoden aikana  laajentunut  ihmeteltävän vähän,  so.  

metsämaan soistumista on tapahtunut  Leijan  

suon laiteilla viimeisten vuosituhansien ai  

kana vain nimeksi. Kuusen seudulle saapuessa suon ala 
oli noin 85 ha eli 82  % suon nykyisestä  alasta,  joka on noin 104 ha. 

Tällöin suon syvimmillä  kohdilla oli turvetta jo puolentoista  metrin 

If  g  a
'

 2 / mukaan, jossa 

a = kunkin  havainnon  poikkeama keskiarvosta  ja n = havaintojen lukumäärä.  

Kuusen siitepölyn  
osuus  

Näytteitä, 
kpl.  

Näytteiden  syvyys,  m  

Tiefe der Proben, m 

Anteil des Fichten pollens  Proben,  Stck  vaihtelee 

schwankt  

keskimäärin  *) 
durchschnittlich 

0 1 0/ 
u 1 /o 

2—3 » 

4< » 

34 
6 

3 

0.8—2.9 

0.8—2.2 

0.4—1.4 

1.52±0.O9 

1.43±0.21 | 
(0.83) 
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paksuudelta,  ja kuusen saapumisen  jälkeen  turvetta on muodos  

tunut lisää suon eri  osissa turpeen  laadusta riippuen eri  vah  

vuinen kerros.  Kuten edellä olevasta taulukosta näkyy,  on sel  
laisten pohjanäytteiden  syvyys,  jotka  sisältävät  kuusen siitepölyä  

2—3  %, vaihdellut  0.8 —2.2 mäin. Turpeen  korkeuskasvun määrä 

on  siis  ollut suon  eri osissa  kuusen tulon  jälkeen  suuresti  vaihtelevaa. 

Turpeen  korkeuskasvun  erilainen nopeus eri suotyyppien  kohdalla 

näkyy havainnollisesti  kuvasta  3, joka esittää pituusprofiilia  kartan  

pisteitten  I—4 osoittamalta  linjalta.  Kuvaan,  josta  samalla selviävät  

Kuva  3. Profiili  Leijansuosta pisteitten 1—4 kohdalta. 
Abb. 3. Profit  über das Moor Leijansuo  nach den punkien  I—4.1—4.  

turvesuhteet ja nykyinen  suotyyppi  kyseellisellä  linjalla,  on  mer  

kitty  kuusen siitepölyraja,  so. raja,  jonka  yläpuolella  kuusen siite  

pölyn  määrä kohoaa vähintään 4 %:iin.  Kohosuohon on kuusen 

seudulle tulon jälkeen  muodostunut raakaa rahkaturvetta lähes 
kahden metrin  paksuudelta,  saranevaan  vahvanlaisesti mutautunutta 

(1 —5 asteikon mukaan 3—4 asteen)  sararahkaturvetta noin 0.5 m:n 

paksuudelta  ja  lelitokorpeen  täysin  mutautunutta,  miltei multamaista 

turvetta ainoastaan parinkymmenen  senttimetrin paksuudelta.  Tur  

peen korkeuskasvu  on  siis  ollut  4 500 viimeisen vuoden aikana kanerva  
rahkarämeen kohdalla 0.4 mm, saranevan kohdalla  0.1 mm ja lehto  

korven kohdalla vain 0.05 mm vuodessa. Turpeen  keskimääräinen 
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korkeuskasvu  on Leijansuossa  ollut kuusen  tulon jälkeen  0.3 mm vuo  
dessa. Suon vähäinen laajeneminen  onkin seurauksena turpeen  

erinomaisen hitaasta korkeuskasvusta.  Turpeen  hidas korkeuskasvu  

taas johtuu  ensi kädessä siitä, että Leijansuohon  muodostunut turve  

on eräitä kohosuo-osia  lukuunottamatta yleensä  varsin vahvasti 

mutautunutta. Kun Leijansuolle  ulottuvan kohosuonkin nopea 
korkeuskasvu on aiheuttanut vain suon keskuksen  nopean kohoami  

sen, jota vastoin korkeuskasvu on  sen reunoilla ollut vähäistä,  ei  
kohosuonkaan laiteilla  ole  tapahtunut  mainittavaa suon  transgressiota.  

Huomattavinta suoalan laaje  
neminen on ollut alueen länsi  

puoliskossa  olevien ltangassaar  

ten vaiheilla, missä kokonaan 

kuusen tulon jälkeen  muodos  

tuneitten suo-osien turvekerros 

saattaa kohota jo lähes 1.5 m:n 

paksuiseksi.  
Kuvasta 4, joka esittää  

siitepölydiagrammaa  pisteestä  

29  otetusta pystyprofiilista,  nä  

kyvät  turvesuhteet tällä  koh  

dalla. Suon pinnassa  on yli  
metrin paksuinen  kerros  vah  

vanlaisesti  mutautunutta sara  

rahkaturvetta,  sen  alla on suun  

nilleen saman  paksuinen  kerros  

niin ikään vahvanlaisesti  mu  

tautunutta valkosammalsara  

turvetta. Pohjalla  on  ohut  ker  

ros  korteturvetta ja sen alla 
ohuelti  liejua  ja sitten savi.  

Näytteitä  on otettu,  kuten kuvasta  näkyy, 15 sm:n välimatkoilta.  
Alin  tutkituista  näytteistä  on ollut liejukerroksesta.  3 m:n syvyy  
dessä alkaa hiekka. 

Kuva  4. Siitepölydiagramma Leijansuosta pis  
teen  29  kohdalta. 1 )  

Abb. 4. Pollendiagramm  über das Moor  Leijansuo 

bei Punkt 29.*)  

x )  Siitepölydiagrammapiirroksissa on turvelajinimitykset lyhennetty seuraavasti: 
S = rahkaturve, GS = sararahkaturve, SC = valkosammalsaraturve, C = saraturve, M = 
metsäturve, MS = metsärahkaturve, C  (Eq) = kortteen  sekainen saraturve, Eq  = korte  
turve, AG  = ruskosamrnalsaraturve, A = ruskosammalturve. Mutautuneisuus  osoitetaan 
I—s asteikolla, jolloin  1 = täysin tai melkein  täysin raaka  turve, 2 = heikosti  mutau  
tunut turve, 3 = keskinkertaisen mutautunut  turve, 4  = vahvasti  mutautunut turve,  
5  = melkein  täysin  tai  täysin  mutautunut  turve.  

2) Auf den Pollendiagrammskizzen  sind die Bezeichnungen  der Torfarten in jolgender  Weise  
abgekiirzt:  S = Sphagnum-Torf,  CS = Carex-Sphagnum-Torf,  SC = Sphagnum-Carex-Torf,  C = Carex-Torf  

M = Bruchtorf, MS=Wald-Sphagnum-Torf,  C (Eq)=Carex  (-Equiseium)-Torf,  Eq=Equneium-TorU  

AC = Amblystegium-Carex-Torf,  A = Amblystegium-Torf. Die Humifikaiion  wird durch die Skala I—s 
wiedergegeben:  l = ganz oder  beinahe ganz roher Torf, 2 = schwach humifizierter TorU 3 = mittelmässig 
humifizi&rter  Torf,  4 = stark  humifizierter  Torf,  5 = ganz oder  beinahe ganz humifizierter  Torf. 
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Kuusen siitepölyä,  jonka  esiintyminen  on piirroksessa  havain  

nollistutettu  vaakasuorin viivoituksin,  on tavattu niukasti  jo 1.8 m:n 

syvyydestä  otetussa turvenäytteessä,  mutta vähän ylempää  se  puut  

tuu ilmestyen  profiiliin  pysyvästi  vasta 1.4 m syvässä  suon pinnan  

alapuolella.  Kuusta on siis Lounais-Suomessa,  kuten Aar i o n 
mukaan Satakunnassa ja Hyypän  mukaan Karjalan  kannaksella,  

ilmestynyt  seudulle niukasti  jo varhain,  mutta se  on  syystä  tai toi  

sesta  hävinnyt,  kunnes  se  vasta jonkin  verran myöhemmin  on saanut 
seudulla pysyvän  jalansijan.  Tällöinkin kuusi  on aluksi  ollut  pitkät  

ajat  suhteellisen harvinainen. Vielä 0.9  m:n  syvyydessä  kuusen siite  

pölyn  määrä kohoaa vain 3 %:iin,  jolloin  kuusen on  täytynyt  olla 
seudulla vielä verraten niukkaa,  ja sitä ennen oli suohon ennättänyt  

muodostua vahvanlaisesti mutautunutta turvetta jo yli 1.5 m:n 

paksuudelta.  Tämän turvekerroksen  muodostumiseen on epäilemättä  
kulunut usean vuosituhannen aika,  joten Leijansuon  lieju  on saat  

tanut kerrostua jo Ancylusjärven  pohjalle.  

Hitaasti  valtaan päästyään  kuusi  käy  ennen pitkää  melkoisen 

runsaaksi sen siitepölymäärä  kohoaa 20 %:iin  —, mutta parin  
kolmen viimeisen vuosituhannen aikana kuusen osuus  on  jonkin  

verran  vähentynyt.  Mänty  näyttäisi  siitepölydiagramman  mukaan 
olleen alunperin  ja melkein jatkuvasti  valtapuuna,  mutta pohja  

näytteiden  mikroskopoinnit  osoittavat,  kuten sivulla 17 olevasta 
taulukosta näkyy,  että myös  koivun siitepölyä  on suon vanhimmissa 

kerroksissa  yleensä  runsaasti,  useassa  näytteessä  enemmän kuin 

männyn  siitepölyä.  Mänty  ja koivu  ovat ilmeisestikin olleet kuusen 

tuloon asti  jokseenkin  tasaväkisiä,  mutta sen  jälkeen  mänty  on saa  

nut koivusta varman yliotteen.  Leppä,  joka on ollut  alusta  lähtien 
suhteellisen runsas, on alkanut vähentyä samoihin aikoihin kuin 

koivukin. Merkille  pantavaa  on myös  jalojen  lehtipuiden,  lehmuksen 

ja pähkinäpensaan,  sekä pohjanäytteiden  mukaan jalavan ja 

tammen siitepölyn  verraten runsas  esiintyminen  vanhimmista ker  

rostumista alkaen lähelle suon pintaa.  Nämä ovat olleet runsaimmil  

laan kuusen  saapuessa tai vähän sitä  ennen. Nyttemmin  jaloja  lehti  

puita  esiintyy  seudulla siksi  niukasti,  ettei ole minkäänlaisia toiveita 

niiden siitepölyn  tapaamisesta  soihin nykyisin  muodostuvasta tur  

peesta.  

Järvenrahka Yläneellä. 

Järvenrahka sijaitsee  samassa pitäjässä  kuin  Leijansuokin  

avaran  Pyhäjärven  eteläpuolella  etelästä  järveen  laskevan joen kah  

den puolen.  Se  on melkein puutonta  kohosuota,  epätasaisesti  kanerva  
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rahkamättäistä keidasrämettä. Suon pohja on topografikartan  mu  

kaan  noin 40 m meren piimän  yläpuolella,  joten alue on ollut  Litorina  

meren  peitossa.  Yläneen joen itäpuolella  olevasta rahkan osasta  

otettiin joen reunasta kankaan laitaan W—E suunnassa  kulkevan 

linjan  kohdalta,  kuvasta  5 näkyvien  välimatkojen  päästä,  pysty  

profiileja  siitepöly  tutkimusta varten. 

Profiilipiirroksesta  (kuva  5)  näkyvät  suon pinnan  ja suon poh  

jan kaltevuussuhteet  sekä turvekerroksen paksuus ja laatu. Suon 

Kuva  5. Profiili  Järvenrahkasta.  Alempi kuvio  osoittaa  linjan kohdalta  suon pohjalta  
otetuissa turvenäytteissä olevan eri puulajien prosenttisen siitepölymäärän.  

Abb.  ö. Profil des Moores Järvenrahka. Die untere Figur  gibt die prozentuale Poller. mevge der 

verschiedenen Holzarten  an, die in den auj der Linie  aus der  unteren Mooresschicht  entncm  
menen Torfproben  enthalien ist. 

itäpuolella  oleva kangas  on hiekkaista  moreenia ja suon pohjalla  on 

hiekka. Hiekan päällä  on  jokirannan  puolella  liejua  ja tämän ylä  

puolella  ohut kerros  limnistä korteturvetta,  joka jatkuu pitkin  suon 

pohjaa  melkein kankaan laitaan asti.  Tämä osoittaa,  että suo on 

syntynyt  suoraan entisen avoveden kohdalle. Tätä todistaa sekin,  

että  läheltä kankaan laitaa pisteen 5 kohdalta otetussa pohjanäyt  

teessä  tavattiin Iris  kasvin  siemen. Korteturpeen  yläpuolella  on 

saraturvettä,  suon länsiosassa ja keskuksessa  vain ohuelti,  kankaan 

reunan puolella  paksummalti.  Ylempänä saraturve vaihtuu valko  
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sammalen sekaiseksi  ja ylinnä on kerros  raakaa rahkaturvetta. Joen 

rannalla on noin 20 m:n leveydeltä  suon pinnasta  melkein pohjaan  

asti metsäturvetta,  josta päättäen  ranta on ollut yhtäjaksoisesti  

metsäinen. 

Poikkileikkauksen  alle piirretty  kuvio osoittaa pohjanäytteistä  

tavatun  siitepölymäärän  jakaantumisen  eri  puulajien  kesken.  Kuten 

siitä näkyy,  suon  pohjalla  on män  

nyn,  koivun  ja lepän  siitepölyn  ohella 

myös kuusen siitepölyä,  vaikkakin 

hyvin  niukasti. Pisteen 2  kohdalta  

otetun pystyprofiilin  siitepöly  dia  

grammasta  (kuva  6)  ilmenee, että Py  

häjärven  rahka  on Leijansuota  vuosi  

tuhansia nuorempi.  Ensinmainitussa 
kuusen  siitepölyä  on niukasti jo lie  

jussakin,  joten yksityisiä  kuusia  tai 

kuusiryhmiä  on  ollut lähitienoilla 

jo silloin,  kun  avoin vesi toden  
näköisesti Litorinameri,  jonka  ranta  

törmä on suon reunan läheisyydessä  
vielä aaltoili paikalla.  Samasta 

diagrammasta näkyy  edelleen,  että 

kuusi on ollut,  kuten  jo Leijansuon  

diagramma osoitti, seudulla pitkät  

ajat hyvin  niukka. Kun kuusi  tuli 
seudulla siksi  yleiseksi,  että sen  siite  

pölyn  osuus kohoaa 4 %:iin,  oli suon 

syvimmälle  kohdalle muodostunut 

turvetta  runsaasti  puolen  metrin pak  
suinen kerros. Tästä ajan kohdasta 

ei  liene kulunut yli 4 500 vuoden,  kun 

ottaa huomioon,  että Litorinameren 

transgression  maksimista  on  kulunut 

noin 6  000 vuotta. Kuusen  tulon jäl  
keen turvekerros on paksuntunut  

2.5 —3 m eli keskimäärin 0.5—0.6  

mm vuosittain. Aluksi, kun muodostui vahvasti mutautunutta 

turvetta, turpeen  korkeuskasvu  on  epäilemättä  ollut mainittuja  

keskiarvoja  hitaampaa,  sekä viimeisten vuosituhansien aikana   

ainakin suon keskuksessa,  johon on muodostunut raakaa rahkatur  

vetta, tuntuvasti nopeampaa. Melkoisesta  korkeuskasvusta  huoli  

matta suo on  levinnyt  kankaalle päin kuusen saapumisen  jälkeen  

Kuva  6. Siitepölydiagramma Jär  
venrahkasta  pisteen 2  koh  
dalta. 

.466. 6. Pollendiagramm  über  das Moor 
Järvenrahka  bei Punkt 2. 
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vain 60—70 m. Suon vähäinen transgressio  johtuu  tietenkin siitä, 

että kankaan laide on  verraten jyrkkä,  jota paitsi  turpeen  korkeus  

kasvu  on täällä kuten Leijansuollakin  kohosuon  laiteella ollut  tuntu  

vasti  hitaampaa  kuin  suon keskuksessa.  Tässäkään tapauk  

sessa ei siis  voida puhua  ainakaan mainitta  

vasta metsämaan soistumisesta viimeisten 

4500 vuoden aikana. 

Iso  Ämmänsuo  Espoossa.  

Espoon  kartanon maalla oleva Iso Ämmänsuo  (Stora  Käring  
mossen)  sijaitsee  hiekkaisten,  karunlaisten moreenikankaitten välissä  

topografikartan  mukaan noin 45 m meren pinnan  yläpuolella,  joten 

suo on kymmenkunta  metriä Litorinarajaa  ylempänä.  Keskimääräi  

nen vuotuinen sademäärä on seudulla noin 660 mm ja lämpötila  

4.  i°  C. Suon keskus  on tyypillistä  kohosuota  keidas-  ja  kanervarahka  

rämeineen. Laiteilla on  kalvakkanevaa ja muita,  niin ikään yleensä  

huonoja suotyyppejä  (ks.  kuvaa 7  selityksineen).  Kartalle merkityt  

pienet  nuolet osoittavat  suon pinnan  kaltevuuden yleispiirtein.  Suon 

koillinen  lahdeke  viettää heikosti keskisuolle  päin,  josta  vedet valuvat 

kahteen suuntaan,  nimittäin luoteeseen ja eteläiseen  lahdekkeeseen. 

Ämmänsuo  on  melkoisen paksuturpeinen.  Paikoin  turvekerroksen 

paksuus  kohoaa,  kuten kuvasta 7  näkyy,  yli  7  m:n ja 37 eri  porauksen  

mukainen keskisyvyyskin  on 3.8 m. Suon keskuksessa,  pisteiden  18, 

21,  23,  24,  25 ja 27 kohdalla,  on suon pohjalla  kerros  limnistä korte  

turvetta,  josta  päättäen  suo  ei  ole  niiltä kohdin ollut koskaan  kuivana 

metsämaana. Korteturpeen  yläpuolella  on ohut kerros  valkosamma  

len sekaista  saraturvetta,  mutta hyvin  pian  valkosammal on saanut 

yliotteen  sarasta ja suohon on alkanut muodostua raakaa rahkatur  

vetta, jota suon syvimmissä  osissa on  yli 5 m:n paksuinen  kerros. 

Ämmänsuosta  otettiin kartalle  merkittyjen  pyöryläin  kohdalta 

siitepölytutkimusta  varten näytteet  pohjaturpeesta  sekä pisteen  21 

kohdalta pystyprofiili  0.5 m:n välimatkoin. Pohjanäytteiden  siite  

pölysuhteet  näkyvät  taulukosta. 
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4 

Seuraava taulukko osoittaa Ämmänsuon  pohjanäytteiden  ja  
kaantumisen  luokkiin  kuusen  siitepölyn  suhteellisen runsauden perus  
teella  sekä eri luokkiin kuuluvien näytteiden  ottopaikkojen  syvyy  

den  vaihtelut ja keskimäärät. 

Kuten taulukoista näkyy,  on pohjanäytteistä,  vaikka suo on 

huomattavan syvä, useimmiten tavattu myös kuusen siitepöly  
hiukkasia.  Suo on siis  paksusta  turvekerroksestaan huolimatta pää  

asiallisesti  vasta kuusen tulon jälkeen  syntynyt.  Tämä käy  havain  
nollisesti  ilmi kuvasta  7, joka osoittaa suon alan kuusen seudulle 

saapuessa  eli 6  000 vuotta sitten. Tällöin Ämmänsuon  kohdalla on 
ollut ohutturpeista  suota  kolmessa  erillisessä  suon osassa.  Niiden 

yhteinen ala on ollut  22 ha eli  35 % suon nykyisestä  alasta,  joka 

on 62 ha. 

Turpeen  korkeuskasvu  on Ämmänsuon eri osissa  suuresti vaih  

dellut, kuten varsinkin jälkimmäisen  taulukon numeroista selvästi  

näkyy.  Yleensä se on ollut poikkeuksellisen  nopeata  ja noin kolme 

kertaa nopeampaa kuin esimerkiksi  Leijansuossa.  Erityisestikin  
kohosuohon turvetta  on  muodostunut nopeasti,  kuten suon keskuk  

sesta (pisteestä  21) otetun pystyprofiilin  siitepölydiagrammasta  

(kuva  8)  näkyy.  Tällä kohdalla suon  pohjalla  on kerros  korteturvettä,  

jota kaikesta  päättäen  on alkanut  kerrostua  jo Ancylusjärven  mata  
laan lahdekkeeseen. Kuusen saapuessa,  jolloin  oli kulunut noin 
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Kuva  7.  Espoon pitäjässä  Espoon kartanon  maalla  olevan Ison  Ämmänsuon kartta, joka 
osoittaa  mm. suon alan (35 %)  kuusen  seudulle  saapuessa eli  noin 6  000  vuotta  
sitten.  
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2  500 vuotta seudun paljastumisesta  Ancy  

lusjärven  peitosta,  paikalla  oli vajaan  

metrin paksuinen  turvekerros ja sen jäl  

keen kuluneitten 6  000  vuoden aikana on  

tullut turvetta lisää runsaasti 6 metriä 

eli keskimäärin 1 mm  vuodessa. Turpeen  

nopea korkeuskasvu  saa selityksensä  siitä, 

että turve on pinnasta  lähes 6 m:n syvyy  

teen eli melkein kuusen siitepölyrajaan  

asti  raakaa rahkaturvetta. Kohosuon ulko  

puolella,  muiden suotyyppien  kohdalla,  

turpeen  korkeuskasvu  on ollut  jonkin  ver  

ran  hitaampaa, mutta kuitenkin  esimer  
kiksi  kaivakkanevojen  kohdalla kuusen 

siitepölyraja  on yleisesti  4—5 m syvässä,  

joten niissäkin  suon osissa  turvekerros on 

paksuntunut  keskimäärin  0.7  mm:llä vuo  

sittain.  Nykyisin  turvekerros paksunee  

mainittuja  keskiarvoja  nopeamminkin,sillä  

suohon muodostuu nyt  varsin raakaa tur  

vetta. Kun näin on asianlaita ja kun  tur  

peen korkeuskasvu  jatkuu  vilkkaana myös 

kankaiden laiteilla, on ilmeistä, että 

Ämmänsuon  reunoilla tapah  
tuu vielä nykyisinkin  mel  

koisen huomattavaa metsä  

maan soistumista. 

Kuva  8.  Siitepölydiagramma 
Isosta Ämmänsuosta 

pisteen  21  kohdalta.  
Abb. 8. Pollendiagramm über 

das Moor  Iso Ämmiin  

suo bei Punkt 21. 

Ruotsinkylän  kokeilualueen Kotisuo. 

Ruotsinkylän  kokeilualue sijaitsee  Tuusulan pitäjässä  noin 

25 km:n päässä  Helsingistä  pohjoiseen.  Kokeilualueessa muutaman 

vuoden aikana suoritettujen  mittausten mukaan keskimääräinen 

Erklärung nebenstehender Abbildung. 
(1) Ileide (7) Pollenmenge der  Fichte 10 <% 

(2) Nach Ankunft der Fichte  entstandenes Moor- (4 —7) Oberhalb des Kreises die Nummer der  
gebiet Grundschichtprobe,  unterhalb  die Stärke  der  

(3) Moorgebiet  bei der  Ankunft der  Fichte Torfschicht, m  

(4) Pollenmenge  der Fichte in dem zuunterst (8) Nummer der Figur  
gelegenen Torf des Moores <1 % (9) Grenze der Moortypen  

(5) Pollenmenge  der Fichte 2—3 % (10)  Neigungsrichiung  der Mooroberfläche  
(6) » » » 4—9 » 

Fijur  15 = Multbeer-Bruchmoor Figur  1, 3, 5, 7, 11, 14 = Calluna-Heidemoor 
13, 16 = Seggen-Reisermoor 4 = Hochflächen-Reisermoor  

9 = Wollgras-Reisermoor 2, 6, 8, 12 = Sphagnum  papillosum-Weiss  

-10 = Wollgras-Heidemoor moor 

Abb. 7. K arte des Moores Iso Ammänsuo  auf dem Gelände des• Gutes Espoo  im Kirchspiel  Espoo, 
die u. a. das Gebiet des Moores (35 %) zur Zeit der Ankunft der  Fichte  in der Gegend  
oder vor ca 6 000 Jahren darstellt.  
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Kuva  9. Ruotsinkylän kokeilualueen Kotisuon  kartta, joka osoittaa  mm. suon alan  
(4%) kuusen  seudulle saapuessa eli  noin  6 000  vuotta  sitten. 

(1) Heide (6—7) Oberhalb  des Kreises die Nummer der 

(2) Gemeiner Bruchwald Grundschichtprobe, unterhalb die 

f 3)  Bruchmoor Stärke der Torfschicht, m 

(4) Reisermoor (8) Nummer der Figur 
(5) Moorgebiet  bei der Ankunft der Fichte (9) Grenze  der  Moortypen  

(6) Pollenmenge der  Fichte in dem zuunterst (10) Höhenkurve (Meter ii. d.  M.) 

gelegenen  Tor  f des Moor  es 2—3 % (11) Weg  

(7) Pollenmenge  der Fichte 4 < % 

Figur 1 = Bruchmoorartiges Reisermoor 
2 = Wollgras-Heidemoor  

3 = Gemeiner Bruchwald 

4 Eigentliches  Bruchmoor  

Abb. 9. Karte iiber das im Versuchsgebiet  Ruotsinkylä  gelegene  Moor Kotisuo, die u.  a. das Gebiet des 
Moores (4  %) zur Zeit  der Ankunft der Fichte in der Gegend oder vor ca 6 000 Jahren  darstellt. 

vuotuinen sademäärä on seudulla 660 mm sekä lämpötila  4.o°C. 

Kotisuo,  josta otettiin polijanäytteitä  mikroskopoimista  varten, on 

topografikartan  mukaan noin 50 m meren pinnan  yläpuolella,  seu  

dulla, jossa maa  on noin 9  000 vuotta vanhaa. Suon länsiosa on 

rämettä, keskus  rahkaista niittyvillarämettä,  laiteet korpirämettä.  

Suon itäinen osa  on  mustikkakorpea,  pohjoisessa  on  pieni  ala  kangas  
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korpea.  Turvekerros on verraten ohut. Suurin mitattu syvyys  on 

1.4 m, keskisyvyys  on 0.9  m. Suo on hietapohjäinen  ja hiekkakan  
kaitten reunustama sekä kauttaaltaan soistunutta metsämaata. 

Se ojitettiin  muutama vuosi  sitten kokeilutarkoituksessa  metsän 
kasvatusta  varten. Seuraava taulukko osoittaa pohjanäytteistä  
luetun siitepölyhmkkasten  määrän jakaantumisen eri puulajien  

kesken.  

Kuusen  saapuessa eli  6  000 vuotta sitten on  Kotisuosta,  kuten 

kuvasta  9 näkyy,  ollut suona vain pari  pientä  laikkua, yhteensä  

4 % suon nykyisestä  alasta,  9 hehtaarista. Turpeen korkeuskasvu  

on ollut suhteellisen  hidasta. Kuten kuvasta 10, joka esittää suon 

(1) Rahkaturve,  mutautumisaste  I—2,  (2)  metsärahkaturve,  (3)  sararahka  
turve,  (4)  saraturve, (5)  metsäturve,  (6)  kuusen  siitepöly  raja.  

Kuva  10. Profiili  Kotisuosta pisteitten  6—lo  kohdalta.  

(1)  Sphagnum-Torf,  Hurrtifikationsgrad  I—2, (2)  Wald-Sphagnum-Torl, (3)  
Carex-Sphagnum-Torl,  (i) Carex-Torf,  (ö)  BrucMorj,  (6)  Fichtenpollengrenze.  

Abb. 10. Pro/il  iiber das Moor  Kolimo nach  den  Punkien 6—lo. 

poikkileikkausta  pisteitten  6—lo kohdalta,  sekä siitepölydiagram  
masta (kuva  11) havainnollisesti  näkyy,  on  6 000 vuodessa muo  
dostunut turvetta vain vajaan  1.5 metrin paksuudelta  eli  noin '/ 4 

Espoon  Ammänsuossa samassa ajassa  muodostuneen turvekerrok-  

Piste kartalla 

Punkt auf der  Karte 
l 2  3 4 5 DD  B  10 n  12  13 

Suon  syvyys, m  0.8  0.9 0.8 0.7 1.0 0.9 1.0 1.0 1.4 l.i l.i 0.7 0.8 1 

Tiefe des Moores,  m 
Picea %  36 8 49 36 38 28 32 12 2 29 4 18 2  j 
Pinus »   18 5  23 30 32 16 7  12 30 32 17 14 15 I 

| Betula »   20 40 12 17 16  43 47 57 19 29 32 58 64  1 

1 Alnus »   26 46 15 17 14  13!  13 18 43 9 40 8 13 

j Tilia »   — 1 1 — — 1 1 6 1 7 2 6 I 

1 Corylus »   -  1 — — — 2  1 4 6 
— — 2 |  
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sen paksuudesta.  Vetisessä  lahdekkeessa 

pisteen  13  kohdalla turpeen  kasvu  on  ollut 
vieläkin hitaampaa.  Kuusen tulon jälkeen 

on siihen  muodostunut vain alle metrin 

paksuinen  turvekerros.  Turpeen  hidas kor  

keuskasvu Kotisuossa johtuu siitä, että 

turve  on erittäin vahvasti  mutautunutta. 

Vasta aivan viime aikoina on suon länsi  

puoliskoon  alkanut muodostua raakaa rah  

katurvetta. Tämän rahkaturvekerroksen 

alla on hiilikerros,  kuten yleensä  vastaa  

vanlaisissa tapauksissa,  joten suopalolla  

on ilmeisesti  osuutensa suon rahkasuoksi  

muuttumiseen ja siitä johtuneeseen  tur  

peen kasvunopeuden  suureen lisääntymi  

seen. Kun raa'an  rahkaturpeen  muodos  
tuminen ei kuitenkaan ole ulottunut suon reunoille asti, Koti  

suon laajeneminen  olisi, vaikkei sitä olisi ojitettukaan,  

kuten nyt on tapahtunut,  edelleenkin pysynyt  suh  
teellisen hitaana. Rahkaturpeen  nopea kasvu  olisi vain 

aiheuttanut suon pinnan  kupertumisen  ja suon muuttumisen ennen 

pitkää vähäiseksi  kohosuoksi.  

Kuva  11. Siitepölydiagramma  
Kotisuosta pisteen  
9 kohdalta. 

Abb. 11. Pollendiagramm  über 
das  Moor Kotisuo bei 

Punkt  9. 

Kaivolan kokeilualueen Pahasuo. 

Pahasuo sijaitsee  lähellä Raivolan asemaa topografikartan  mu  

kaan noin 45 m meren pinnan  yläpuolella,  seudulla,  joka ei ole  
ollut  jääkauden  jälkeisten  merien peitossa,  vaan  joka on yli  10 000 

vuotta vanhaa maata. Vuotuinen sademäärä on  noin 640 mm 

(Uudenkirkon  Halilassa 624 mm, Kanneljärvellä  662 mm) ja lämpö  
tila 3.5°  C.  

Pahasuo on matalien hiekkakankaitten välissä,  pituus  N—S 
suunnassa  noin 1.5 km,  leveys  W—E suunnassa  400—500 m, pinta  
ala  noin 65 ha. Suo on  heikosti  vietto etelään. Keskisuo,  jossa  turve  

kerroksen  paksuus  kohoaa kolmeen metriin ja vähän ylikin,  on kal  

vakkanevaa,  tämän ulkopuolella  on  erilaisia  rämeitä ja kankaiden 

laiteilla on yleensä  korpea.  Suon keskisyvyys  on tasaisesti kautta 

suon otettujen  pohjanäytteiden,  luvultaan yhteensä  25, syvyyden  

mukaan 2.1  m. Pohjanäytteiden  mikroskopoimistulokset  näkyvät  

taulukosta. 
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Anderssonin (1898)  ja Lindbergin  (1916)  mukaan 

kuusta  on esiintynyt  Karjalan  kannaksella hyvin  varhain,  ainakin 

jo Ancyluskaudella,  8  000—9  000  vuotta sitten. Hyypän  (1932)  

mukaan kuusi  on kuitenkin Kannaksellakin vakiintunut vasta Lito  

rinakaudella. Sitä vanhemmissa turvekerrostumissa  kuusen siite  

pölyä  esiintyy  vain niukasti ja katkonaisesti. Pahasuo,  kuten taulu  
kon  numeroista  näkyy,  ei  kuulu  Kannaksen vanhimpien  soiden jouk  

koon,  vaikka  se  onkin verraten  paksuturpeinen.  Pahasuossa on nimit  

täin kauttaaltaan kuusen siitepölyä  

jo pohjaturpeesta  alkaen. Suo oli 

siis soistumattomana metsämaana 

kuusen seudulle saapuessa samoin  

kuin suon keskuksessa  (pisteiden  13 

ja 17 vaiheilla)  ollut  pieni  ja  matala  

lampi  oli silloin  vielä umpeenkasva  

matta. Kun  suon  syvimmistä  koh  
dista otetuissa pohjanäytteissä  kuu  

sen siitepölyä  on suhteellisen niu  

kasti,  on ilmeistä,  että nämä kohdat 

alkoivat muuttua suoksi verraten 

pian  sen  jälkeen,  kun kuusi  oli seu  
dulla yleistynyt.  Tätä ennen on 

seutu ollut suon keskivaiheilla  

ollutta pientä  lampea  lukuunotta  

matta metsämaana noin 5 000  

vuotta,  ja suo on muodostunut vä  

hitellen viimeksikuluneitten 6  000  

vuoden aikana. Suon paksuturpei  
simmallakin  kohdalla,  josta  kuva  12 

esittää siitepölydiagrammaa,  on  poh  

jalla kerros täysin  mutautunutta 

metsäturvettä,  joka on osoituksena 
varsin  pitkäaikaisesta  korpiasteesta  

Kuva  12. Siitepölydiagramma Paha  
suosta pisteen 8 kohdalta.  

Abb. 12. Pollendiagramm  über das Moor 
Pahasuo bei Puvkt  8. 
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suon ensimmäisenä vaiheena. Sen  päälle  muodostunut heikosti mu  

tautunut, 2.5  m:n paksuinen,  räme-  ja neva-asteita edustava sara  

rahka- ja varsinainen rahkaturvekerros on  epäilemättä  muodostunut 

lyhyemmässä  ajassa  kuin  alla oleva vajaan  metrin  paksuinen  turve  
kerros.  Keskisuolla,  johon muodostuu edelleen raakaa  turvetta,  

turpeen  korkeuskasvu  on nykyisinkin  melkoisen nopeata. Suon reuna  

osissa  sen sijaan  on yleisesti  korpia,  ja niiden kohdalla muodostuu 
vahvasti  mutautunutta turvetta suhteellisen hitaasti. Näin ollen on 

ilmeistä,  että Pahasuo laajenee  nykyisin keskisuon  

verraten nopeasta  korkeuskasvusta  huolimatta vain hyvin  

hitaasti. 

Leukinsuo Loimolassa. 

Leukinsuo on avara, puuton  neva Suistamon pitäjässä,  run  

sassoisessa  Loimolan hoitoalueessa. Keskimääräinen vuotuinen sade  

määrä on 630 mm ja lämpötila  l.s°C. Suo on arviolta noin 140  m 

meren pinnan  yläpuolella  ja sijaitsee  seudulla,  jossa  maa, kuten 

Karjalan  kannaksellakin,  on  varsin vanhaa. 

Leukinsuon luoteisosasta otettiin pohjanäytteet  yhteensä  42 
kartan  (kuva  13)  osoittamalta paikalta  sekä lisäksi  eräitä pysty  

profiileja.  Turvekerros on melkoisen paksu  kohoten monin paikoin  

3—4 metriin asti. Pääosat tutkitusta Leukinsuon osasta ovat suo  

pursurämettä  ja korpirämettä.  Länsilaidalla on laajahko  korpialue.  

Suo viettää,  kuten korkeuskäyristä  näkyy,  loivasti kaakkoon.  Vierei  

set  kankaat ovat puolukka-  ja mustikkatyypin  moreenimaita. 

Tutkimusalueen pohjoispään  keskuksessa  on ollut aikoinaan 

pienoinen  lampi,  koko  muu osa  alueesta on  soistunutta metsämaata. 

Alueen itälaidalla vielä nykyisin  oleva lampi  ei ole  ollut ainakaan 

länteen päin alkujaan  nykyistä  sanottavasti laajempi.  Suon pohjalla  

on metsäturvetta tai  metsätähteitä sisältävää,  vahvasti  mutautunutta 

saraturvetta. Niitä alueita lukuunottamatta,  joissa  korpi  on edelleen 

vallalla,  turve  muuttuu ylempänä yhä  runsaammin valkosammalien 

sekaiseksi,  mutta on kuitenkin pintaan  asti  vahvasti tai ainakin 
keskinkertaisesti mutautunutta. Erikoista alueelle on se, että turve 

sisältää melkein kauttaaltaan pohjasta  pintaan  asti  erittäin runsaasti 

niittyvillan  jätteitä. 
Seuraava taulukko osoittaa suosta tutkittujen  pohjanäytteitten  

jakaantumisen  luokkiin kuusen siitepölyn  suhteellisen runsauden 

perusteella  ja eri luokkiin kuuluvien näytteiden  ottopaikkojen  sy  

vvvden. 
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5 1495—33 

Kuva  13. Loimolan  hoitoalueen  Leukinsuon  länsiosan  kartta, joka osoittaa  mm. suon 
alan (67  %)  kuusen  seudulle  saapuessa  eli  noin 6  500 vuotta  sitten.  

(1) Heide (s—B) Oberhalb des Kreises die Nummer der 
(2) Nach Ankunft  der Fichte entstandenes Moorgebiet Grundschichtprobe,  unterhalb die Stärke  der 
(3) Moorgebiet bei  der Ankunft der Fichte Torfschicht, m 

(4) Teich (9) Nummer der Figur  
(5), (6),  (7), (8)  Pollenmenge  der Fichte  <1 %, (10)  Grenze  der Moortypen  

2—3 %, 4—9 %, 10 < % (11)  Höhenkurve  (m ii. d. M.) (12)  Landstrasse  

Figur 1 = Gemeiner Bruchwald Figur  4, 8, 9 = Rosmarinkraut-Reisermoor 

2, 7 = Eigentliches  Bruchmoor 5 = Kurzhalmiges  Weissmoor 
3 = Bruchmoorartiges  Reisermoor 6 = Grossseggen-Weissmoor  

Ab 1). 13. Karte iiber den westlichen Teil des Moores Leukinsuo im Revier Loimola, die u.a.  das Gebiet 

des Moores (67  %) zur Zeit der  Ankunft der Fichte  oder vor ca  6 500 Jahren darstellt. 
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Kuvasta 13 näkyy  ha  

vainnollisesti,  että tutkimus  

alueesta isoin osa  on sellaista,  

jonka pohjaturpeesta  kuusen 

siitepöly joko puuttuu  tai 

jossa  sitä on hyvin  niukasti.  
Kuusta on täällä, kuten 

yleensä  muuallakin  Suomes  

sa,  esiintynyt  niukasti  jo hy  
vin varhain,  mutta se on sit  

temmin hävinnyt  ilmestyen 

seudulle vakinaisesti vasta 

vuosituhansia myöhemmin.  

Tällöin  on esimerkiksi  pisteen  

7 kohdalle,  kuten kuvasta 14 

näkyy,  muodostunut jo lähes 
kahden metrin paksuinen  tur  
vekerros ja sen jälkeen  on  

muodostunut turvetta lisää 

suunnilleen sama määrä. Kun 

kuusen  tuloa vanhempi  turve  
kerros  on jonkin  verran vah  

vemmin mutautunutta kuin 

kuusen  tuloa nuorempi,  ei 

ensinmainitun muodostumi  

seen liene kulunut ainakaan 

sanottavasti pitempää  aikaa 
kuin viimeksimainitun muo  

dostumiseen. Näin ollen kuusi  ei liene vakiintunut tälle seudulle,  

joka on noin 11 500 vuotta vanhaa maata, ainakaan aikaisemmin 

kuin 6  000—7 000 vuotta sitten. Mainittujen  vuosituhansien kuluessa  
turvekerros  on paksuntunut,  kuten kuvasta  15 havainnollisesti  näkyy,  

2—2.5 m:n  verran.  Paikoin turpeen  kasvu  on ollut hitaampaa.  
Esimerkiksi  pisteessä  8 (ks.  kuvaa  16) turvekerros  on paksuntunut  

Kuva  14. Siitepölydiagramma Leukinsuosta  
pisteen  7  kohdalta.  

Abb. 14. Pollendiagramm  iiber  das Moor Leukin  

suo bei Punkt  7. 

Kuusen siitepölyn  

osuus 

Näytteitä, 

kpl.  

Näytteiden  syvyys,  m  

Tiefe der Proben , m 

Anteil des Fichtenpollens  Proben , Stck  vaihtelee 

schwankt  

keskimäärin 

d urchschnittlicli 

o-i  % 
2—3  » 

4< » 

29 

3  

10  

1.6—4.0  

1.8—2.5 

1.0—2.9  

3.06±0.12 

2.20 

(1.80±0.16)  
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Kuva  15. Profiili  Leukinsuosta pisteitten  I—7 kohdalta.  Alempi kuvio  osoittaa  maini  
tuista pisteistä  suon pohjalta  otetuissa turvenäytteissä olevan eri  puulajien  
prosenttisen siitepölymäärän. 

(1) Carex-Sphagnum-Torf,  (2) Sphagnum-Carex-Torf,  (3) Carex-Torf, (4) Bruchtorf, (5) Fichten  
pollengrenze.  a Rruchmoor,  b = Bruchmoorartiges  Reiser  moor, c = Rosmarinkraiit-JReisermoor. 

Abb. 15. Prof il iiber das  Moor Leukinsuo nach den  PunJcten  I—7. Die untere Figur  gibt die pro  

zentuale Pollenmenge der verschiedenen Holzarten an, die in den an diesen Punkien aus 

der unteren Mooresschicht  entnommenen Torfproben enthalten ist. 

kuusen tulon  jälkeen  vain 1.4 m ja tutkimusalueella keskimäärin noin 

2 m eli  0.3 mm vuodessa. 

Suo ei ole  kuusen tulon jälkeen  varsin  paljon  laajentunutkaan.  

Kartan osoittamasta suoalasta on 43 ha eli  67 % sellaista,  jonka 

pohjaturpeessa  kuusen  siitepölyn  määrä jää alle  4 %:n,  ja 21 ha eli  

33 % on  sellaista,  jonka pohjaturpeessa  kuusen siitepölyn  määrä 
kohoaa vähintään 4 %:iin.  Suon transgressio  on siis  

ollut viimeisten vuosituhansien aikana ja on 

epäilemättä  nykyisinkin  jokseenkin  hidasta. 

Kuten kuvasta  14 näkyy,  on jaloja  lehtipuita,  lehmusta,  jalavaa  

ja  pähkinäpensasta,  ollut  seudulla sangen kauan. Niiden siitepölyä  

tavataan jo yli  3 metrin syvyydessä  (eräässä  pisteessä  3.7  m:n sy  

vyydessä)  ja sitä jatkuu  aivan lähelle  suon pintaa.  Esimerkiksi  

pisteessä  7 on  jalavan  siitepölyä  0.8 m:n ja pisteessä  5  lehmuksen  

siitepölyä  0.5  m:n  syvyydessä.  Jalava,  jota  maan muiden osien  turve  

kerrostumista,  ja Karjalan  kannakseltakin,  on tavattu yleensä  jok  
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Kuva  16. Siitepölydiagramma  Leukin  
suosta  pisteen 8 kohdalta. 

Abb. 16. Pollendiagramm  iiber das Moor 

Leukinsuo  bei Punkt 8. 

seenkin niukasti,  on  Leukinsuon lä  

heisyydessä  ollut  koko  postglasiaali  

sen  ajan paria  kolmea viimeistä  

vuosituhatta lukuunottamatta  

melkoisen yleinen. Varsinaisista  

metsäpuista  mänty ja koivu ovat 
nähtävästi kuusen tuloon asti ja  

vielä jonkin  aikaa sen  jälkeenkin  
olleet  jokseenkin  tasaväkisiä,  mutta 

myöhemmin  muodostuneessa tur  

peessa männyn  siitepöly  on saanut 
koivuun verraten varman  yliotteen,  

kuten yleensä  kaikkialla  Suomessa. 

Kuusen siitepölyn  osuus  on  pisteen  

7 kohdalla viime aikoina vähenty  

nyt,  mutta pisteen  8  kohdalla  pinta  

turpeessakin  kuusen siitepölyä  on 

hyvin  runsaasti,  ilmeisestikin  vie  

ressä olevan kuusikorven ansiosta. 

Siikaneva Korkeakosken hoitoalueessa. 

Tutkimusalue käsittää avaran Siikanevan kaakkoiskulmassa  

olevat kaksi,  matalien hiekkakankaitten rajoittamaa  lahdeketta ja 

sijaitsee  noin 150 metriä meren pinnan  yläpuolella, 1 ) seudulla,  joka  

on paljastunut  maa  jään peitosta  professori  Matti Sauramon 

suullisen  ilmoituksen mukaan 500 vuotta toisen Salpausselkävaiheen  

jälkeen  eli  9  800 vuotta sitten. Keskimääräinen vuotuinen sade  

määrä  on seudulla noin 600 mm ja lämpötila  2.g°C. 

Itse Siikaneva on vetinen,  paksuturpeinen  kalvakkaneva ja 

sen  kaakkoisten  lahdekkeittenkin kasvillisuustyypit  ovat, kuten 
karttaan (kuva  17)  liittyvästä  selityksestä  näkyy,  yleensä  varsin 

ravintoköyhää  kasvualustaa edustavia. Eräillä  kohdilla alueen kes  

kuksessa  on ohut kerros  limnistä  korteturvetta,  mutta lieju  puuttuu,  

ja koko muu osa suoalasta on  varmasti soistunutta metsämaata. 

Alueelta otettiin pohjanäytteitä  73 eri  kohdasta sekä lisäksi  

pystyprofiileja  linjalta  pisteistä  I—B sekä pisteestä  9. Pohjanäyt  

teet jakaantuvat  luokkiin kuusen siitepölyn  suhteellisen runsauden 

perusteella  seuraavasti. 

*)  Korkeusnumerot esiintyvät  Siikanevan  kartalla  (kuva  17) 10 metriä 
liian pieninä. 
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Kartta osoittaa havainnollisesti,  että suo on laajentu  

nut kuusen seudulle tulon jälkeen, mikä lienee 

tapahtunut  noin 5 000 vuotta sitten, varsin vähän. Kuu  

sen  saapuessa suon ala oli noin 27 ha eli 69 % sen nykyisestä  

alasta,  joka  on 39 ha. Erityisesti  tutkimusalueen itäisessä  lahdek  

keessa  suon laajeneminen  on ollut  vähäistä.  Tämä on sitä  odotta  

mattomampaa,  kun kankaan laiteella varsinkin alueen pohjois  

puolisella on elinvoimaisilta  näyttäviä S-pJiagnum  acutifolium  

laikkuja.  Sanotun perusteella  täytyy  todeta, että kankaiden 

laiteilla tavattavien valkosammallaikkujen  ei suinkaan ehdotto  

masti tarvitse olla nopean soistumisen  merkkinä,  kuten yleensä  

edellytetään.  Valkosammalistakin saattaa muodostua multaa tai 
vain mitättömän vähän vahvasti mutautunutta turvetta. Tutkimusr  

alueen pohjoispuolella  olevan Siikakankaan laidalla voikin  havaita,  

että elävien valkosammallaikkujen  vieressä on  seinäsammalien peit  

toon joutuneita  valkosammalpatjoja.  Kaikesta päättäen  tässä vai  

heessa niin hyvin  seinäsammalet kuin alla oleva, useassa  tapauksessa  

toistaiseksi aivan raaka, 10  sm:n paksuinen  ja paksumpikin  valko  
sammalturve aikaa  myöten  mutautuu ja  hupenee  miltei olemattomiin. 

Kuvasta  18,  joka  esittää profiilia  tutkimusalueen itäisen lahdek  

keen poikki  pisteitten  I—B kohdalta,  näkyy,  kuinka erinomaisen 
hidasta  turpeen  korkeuskasvu  on ollut niinkin huonon suotyypin  

kuin  niittyvillarämeen  kohdalla. 5  000 viimeksikuluneen vuoden 

aikana turvetta on muodostunut vain vajaan  metrin paksuinen  kerros  

eli  yhdessä  vuodessa 0.2  mm ja 100 vuodessa  2  sm. On selvää,  että 
näin vähäinen turpeen  korkeuskasvu  on aiheuttanut suon vain hyvin  

vähäisen transgression.  Kuusen  saapumisen  jälkeen  suo on levinnyt  
kankaalle päin  suon pohjoisreunalla  vain 50 m eli  vajaan  metrin 

100  vuotta kohden. Eteläreunalla,  jossa  kangas  kohoaa jyrkemmin,  

suon leviäminen  on  ollut  vieläkin vähäisempää.  

Suon keskuksessa,  jossa varsinkin pintaturve  on melkoisen 

raakaa,  turvetta on muodostunut,  kuten kuvasta  19 näkyy,  jonkin  

verran nopeammin, mutta kuusen  seudulle vakiintumisen jälkeen  

kuitenkin vain noin 1.3 m:n paksuinen  kerros. Tämä on ihmeteltä  

Kuusen  siitepölyn  

osuus 

Näytteitä, 

kpl.  

Näytteiden syvyys,  m 

Tiefe der Proben , m 

Anteil des Fichtenpollens  Proben , Stck  vaihtelee keskimäärin  

schwankt  durchschnittlich 

o-i  % 
2—3 » 

4—9 » 

10< » 

46 

7 

9 

11  

0.8—2.5 

0.7—1.9  
0.5—1.4 

0.5—1.5 

1.67 ±0.07 

1.16±0.16 

0.8O±0.1O 

(0.94±0.08) 
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Kuva  17. Siikanevan kaakkoiskulman kartta, josta näkyy  mm.  suon ala  (69  %) kuusen 
seudulle  saapuessa  eli  noin 5 000  vuotta  sitten. 
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Kuva  18. Profiili  Siikanevasta pisteitten 1—8 kohdalta.  Alempi kuvio  osoittaa  mainituista  

pisteistä  suon pohjalta otetuissa  turvenäytteissä  olevan  eri  puulajien  prosent  
tisen siitepölymäärän.  

(1) Sphagnum-Torf,  Humifikationsgrad  3—o, (2) Carex-Sphagnum-Torf,  (3)  

Sphagnum-Carex-Torf, (4) Bruchtorf, (5) Fichtenpollengrenze.  a = Wollgras- 
Heidemoor, b = Gras- und Kräuter-Bruchmoor, c = Seggen-Reisermoor,  d = 

Wollgras-Heidemoor , e = Wollgras-Reisermoor, / = Seggen-Reisermoor.  

Abb. 18. Prof il  über  das Moor Siikaneva nach den Punkten I—B.1—8.  Die untere Figur gibt die prozen  

tuale Pollenmenge  der verschiedenen Holzarten  an, die in den an diesen Punkten aus der 

unteren Mooresschicht  entnommenen Torfproben  enthalten ist. 

van vähän,  erityisesti  siihen katsoen,  että suon pinnassa  on noin 

70 sm:n paksuinen  kerros  raakaa valkosammalturvetta,  jota yleensä  

muodostuu nopeasti.  Kuusen  tuloa vanhempi  turvekerros  on  keski  

määrin tuntuvasti vahvemmin mutautunutta kuin kuusen tuloa 

Erklärung nebenstehender Abbildung.  
(1) Heide (8) Oberhalb des Kreises die Nummer der Grund  

(2) Nach Ankunft  der Fichte entstandenes Moor- schichtprobe,  unterhalb die Stärke der Torf  

gebiet schicht, m 
(3)  Moorgebiet  bei  der Ankunft der Fichte (9) Nummer der Figur  
(4) Pollenmenge  der Fichte  <1 % (10)  Grenze der  Moortypen  
(5) » »> » 2—3 » (11) HöhenJcurve  (Meter U.d.M.) 

(6) » » » 4—9 » (12) Landstrasse  

(7) » » » 10 < * 

Figur  5 = Gras-  und Kräuter-Bruchmoor Figur  12 = Wollgras-Weissmoor  
1 = Wollgras-Seggen-Reisermoor 2, 11 = Carex filiformis-Sphagnum  papillosum  

-4,9 = Seggen-Reisermoor Weissmoor 

8 = Wollgras-  Reiser moor 10 Eriophorum  vaginatum-Sphagnum  pa  

3, 7, 13 = Wollgras-Heidemoor pillosum-Weissmoor  
6 = Heidemoor 

Abb. 17. Karte  iiber  die Siidostecke des Moores Siikaneva im Revier Korkeakoski, die u.a. das Gebiet 

des Moores (69  %) zur Zeit der Ankunft der Fichte in der Gegend  oder vor ca  5 000 Jahren 
darstellt. 
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Kuva  19. Siitepölydiagramma Siika  
nevasta  pisteen  9  kohdalta. 

Abb. 19. Pollendiagramm  iiber  das Moor  
Siikaneva bei Punkt  9. 

nuorempi,  mutta edellinen on siitä 
huolimatta sen muodostumisajan  pi  

tuuteen katsoen paksumpi  kuin  jäl  
kimmäinen. Tämän perusteella  voi  

daan päätellä,  että turpeen  muodos  
tuminen on ennen kuusen tuloa ollut  

vilkkaampaa  kuin  kuusen tulon jäl  

keen, mikäli  nimittäin kuusi  tosiaan  

kin  on tullut seudulle jo 5  000 vuotta 

sitten.  

Tutkimusalueen eteläisessä lah  

dekkeessa suon leviäminen kuusen 

saapumisen  jälkeen  on  ollut  tuntu  
vasti  nopeampaa kuin itäisessä  lah  

dekkeessa. Tämä johtuu  loivemmista 
kankaiden laiteista,  jota paitsi  tur  

peen korkeuskasvukin  on  tässä suon 

osassa  yleensä  ollut jonkin  verran  

nopeampaa kuin suon itäisessä  lah  
dekkeessa. Kuten sivulla 37 ole  

vasta taulukosta näkyy,  jonka  mukaan 2—3 % kuusen siitepölyä  

sisältävien  näytteiden  keskisyvyys  on 1.16 m,  on  tutkimusalueella 
kuusen tulon jälkeen  muodostuneen turvekerroksen  paksuus  keski  

määrin vain vähän yli yhden  metrin. 
Kuten mm. siitepölydiagrammasta  (kuva  19) näkyy,  kuusen 

siitepölyn  määrä on kautta profiilin  pysynyt  suhteellisen  alhaisena,  
mikä lienee seurauksena siitä,  että pisteen  välittömässä läheisyydessä  

ei ole milloinkaan ollut korpimetsää,  ja viereiset kovat  maatkin ovat 

laihanlaisia hiekkakankaita. Jalojen  lehtipuitten  siitepölyä  esiintyy  

sen sijaan  ja siitä huolimatta pystyprofiilissa  melkoisen runsaasti. 

Niiden,  mm. jalavan, siitepölyä  esiintyy  jo suon vanhimmissa turve  

kerrostumissa,  ja sitä  jatkuu  ylöspäin  niin kauan kuin kuusikin  saa  

vutti seudulla runsaimman levinneisyytensä.  Lähempänä  suon 

pintaa  kuin 90 sm:n syvyydessä  jalavan  siitepölyä  ei alueelta ole 

tavattu,  jota  vastoin  lehmuksen siitepölyä  on tavattu kolmestakin  

eri  tutkimuspisteestä  vielä puolen metrinkin syvyydestä.  

Jaakkoinsuo Vilppulassa.  

Vilppulan  kokeilualueessa  sijaitseva  Jaakkoinsuo on  114—146 m 
meren  pinnan  yläpuolella,  seudulla,  jossa maa on 8  000—9 000 vuotta 

vanhaa. Vuotuinen sademäärä on noin 600 mm ja lämpötila 2.8° C. 
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Jaakkoinsuon länsipuolella  on mäntymetsää  kasvava  hiekka  

kangas,  mutta suon keskuksessa  olevat  kangassaarekkeet  ovat hiek  
kaista moreenia. Oheisille  kartoille  (kuvat  20 ja 21)  on  suotyypit  

merkitty  sellaisina  kuin ne esiintyivät  v.  1909,  jolloin  alue ojitettiin.  

Kuten  näkyy,  oli  suolla  hyvin  monia eri  suotyyppejä  edustettuina. 

Ojituksen  vaikutuksesta soiden aluskasvillisuus  on sittemmin suu  

resti muuttunut (vrt. Lukkala 1929). Turvekerroksen paksuus  

on laajoilla  aloilla  alle metrin tai  metrin vaiheilla,  eikä se nyt  ojituksen  
aiheuttaman painumisen  jälkeen  kohoa millään kohdalla aivan kol  

meen metriin asti. Jaakkoinsuo on kauttaaltaan soistunutta metsä  

maata. 

Suon iän ja kehityksen  selvittämistä  varten otettiin  siitä 0.8 — 

0.9 metriä syvemmistä  osista  pohjaturvenäytteitä  yhteensä  99 kpl.,  

sekä  eräitä pystyprofiileja.  Pohjanäytteet  jakaantuvat  luokkiin kuu  

sen siitepölymäärään  katsoen seuraavasti. 

Kuten taulukon numeroista näkyy,  turpeen  paksuuskasvu  on 

suon eri  osissa melkoisesti  vaihdellut. Sellaisten pohjanäytteiden  sy  

vyys,  joissa  kuusen siitepölyn  osuus on ollut 2—3 %,  on vaihdellut 

0.8—2.0 m:iin. Kuusen tulon jälkeen  muodostuneen turvekerroksen  

paksuus  on keskimäärin  1.4 m. 

Kuusen seudulle  saapuessa eli  5  000 vuotta  sitten  Jaakkoinsuosta 

(ks.  kuvia  20 ja 21),  jonka  ala  on nyt  143  ha, on ollut  suona vain 

29  ha eli  20 % nykyisestä  suoalasta. Avarin Jaakkoinsuon silloisista  

soista on ollut hiekkakankaan reunalla eteläisen karttaosan länsi  

laidalla.  Siinä on turvekerroksen paksuus  suon syvimmällä  kohdalla 

noussut,  kuten kuvasta  22 havainnollisesti  näkyy,  noin metrin vai  

heille. Nykyisen  Jaakkoinsuon muissa osissa  on  silloin ollut  vain 

viisi pientä  ja ohutturpeista  suonotkelmaa. Kuusen  tulon aikaiset  

pikkusuot  ovat  vähitellen kasvaneet  paksuutta,  levinneet  ja yhtyneet  

toisiinsa sekä myöhemmin niin ikään primäärisesti  syntyneisiin  suo  

notkelmiin, joten Jaakkoinsuo on nykyisin  avarahko yhtenäinen  suo  

jakso  pienine  kangassaarekkeineen.  Ellei  Jaakkoinsuota olisi ojitettu,  

jäljellä  olevatkin kangassaarekkeet  olisivat ennen 

pitkää  hautautuneet turvekerroksen peittoon.  

Kuusen  siitepölyn  

osuus 

Näytteitä,  
kpl.  

Näytteiden  syvyys,  m  

Tiefe der Proben, m 

Anteil des Fichtenpollens  Proben
,
 Stck  vaihtelee 

schwankt  

keskimäärin 

durchschnittlich 

0-1  % 50 0.9—2.9 1.91±0.08 

2—3 » 6 0.8—2.0 1.45±0.21 
4—9  » 8 0.8—1.6 1.24±0.08 

10 < » 35 0.5—1.5 (1.01±0.05) 
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Kuva  20. Vilppulan kokeilualueessa olevan  Jaakkoinsuon pohjoisosan  kartta,  joka  osoit  
taa  mm. suoalan  (10 %)  kuusen  seudulle saapuessa  eli  noin  5  000 vuotta  sitten.  

Erklärungen  dieselben wie bei Abb. 17. 

Figur 1 = Gcmeiner Bruchivald Figur 7 = Bruchmoorartiges  Beisermoor 
2 = Eigentliches  Bruchmoor 8 = RosmarinkraiU-Reisermoor 

3 -= Gras-  und Kräuter-Bruchmoor 9  = Wollgras-Rosmarinkraut-Beisermoor  
4 = Weissmoor-Bruchmoor 10 Kräuterreiches Seggen-Reisermoor  
j = W eidenauen-Bruchmoor 11 = Braunmoor-Reisermoor  

6 = Anmooriger  Wald 12 = Grossseggen-JVeissmoor  

Abb. 20. Karte über  den nördlichen Teil des im Versuchsgebiet. Vilppula  gelegenen  Moor  es Jaakkoon  

suo, die u. a.  das Gebiet  des Moores (10  %) zur Zeit der Ankunft  der Fichte  in der Gegend  
oder vor ca 5 000 Jahren darstellt. 
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Kuva  21. Vilppulan  kokeilualueessa olevan Jaakkoinsuon eteläosan kartta, joka osoittaa 
mm.  suoalan (24%) kuusen  seudulle saapuessa  eli  noin 5000  vuotta  sitten.  

Abb 21. Karte iiber  den siidlichen Teil des im Versuchsgebiet  Vilppula  gelegenen  Moor  es Jaakkoinsuo,  
die u. a. das Gebiet des Moores (24%)  zur  Zeit der Ankunft der Fichte in der Gegend  oder  

vor ca 5 000 Jahren darstellt. 
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Kuva 22. Profiili Jaakkoinsuosta  pisteitten  1—l2 kohdalta.  

(1) Sphagnum-Torf, Humifikationsgrad  I—2,1—2, (2) Sphagnum-Tori , Humifikationsgrad  2—5,  
(3)  Wald-Sphagmim-Torf,  (4) Carex-Sphagnum-Tori,  (5) Sphagnum-Car  ex-Tori, (6)  Fichten  

pollengrenze.  a = Gemeiner Bruchwald, b und c = Rosmarinkraut-Reisermoor,  c = Wollgras-  
Rosmarinkraut-Reisermoor.  

Abb. 22. Prof  il iiber das Moor Jaakkoinsuo nach den Punkien I—l 2. 

Kuva  23. Siitepölydiagramma  Jaakkoinsuosta  
pisteen 3 kohdalta  eli  linjaprofiilin 
paalulta  140.  

Abb. 23. Pollendiagramm  iiber  das Moor Jaakkoin  
suo bei Punkt 3 oder Pfahl  140 des Linien  

profils.  

Kuvan 23 perusteella  ha  

vaitaan, että Jaakkoinsuon 

vanhimmalle osalle  on alkanut 

muodostua turvetta verraten 

pian  sen  jälkeen,  kun seutu pal  

jastui  Ancylusjärven  peitosta.  

Kuusen  saapuessa kohdalla oli  

noin metrin paksuinen  turve  

kerros  ja sen  jälkeen  turvetta 

on tullut lisää pari metriä. 

Kuusen  tuloon  asti  koivu  näyt  

tää olleen valtapuuna.  Sen 

jälkeen  koivu ja mänty  ovat 

kauan olleet suunnilleen tasa  

väkisiä, mutta myöhemmin 

mänty  on tullut vallitsevaksi. 

Erityisesti  on huomattava ja  

lojen  puulajien,  lehmuksen ja 

pähkinäpensaan,  sekä pohja  

näytteiden  mukaan myös  jala  

van, siitepölyn suhteellisen 

myöhäinen,  mutta runsaanlai  

nen esiintyminen.  Sitä tava- 
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taan vanhimmissa turvekerroksissa  vain poikkeustapauksessa.  Eni  

ten jaloja  lehtipuita  näyttää  olleen kuusen  saapuessa, tai  vähän sitä 

ennen, ja ne  säilyivät  kauan,  ainakin pari  tuhatta vuotta,  vielä kuu  

sen tulon jälkeenkin.  

Lavasuo Viitasaarella. 

Lavasuo sijaitsee  Kymönkosken  valtionpuistossa  Viitasaaren 

pitäjässä,  110—115 metriä meren pinnan yläpuolella,  seudulla,  jossa  

maa on noin 8 000  vuotta vanhaa. Seudun vuotuinen sademäärä 

on noin 530 mm ja lämpötila  1.9° C. Lavasuo,  jota  kiviset,  osaksi  

melkein louhuiset moreenikankaat rajoittavat,  on verraten paksu  

turpeinen. Syvimmillä  kohdilla tutkimusalueen pohjoisosan  keskuk  

sessa  suon  pohjalla  on yleisesti  ohut kerros  korteturvetta  ja  sen  päällä  

kortteen sekainen saraturve, minkä perusteella  voidaan päätellä  

suon niiden osien syntyneen  avoimeen veteen. Pääasiassa suo on  

kuitenkin alkujaan  soistunutta metsämaata. Pintaan päin  turve 

muuttuu yhä runsaammin valkosammalien sekaiseksi  ja suon kes  

kuksessa,  jossa  nykyisin  vallitsevat,  kuten alueen kartasta (kuva 24)  

ja sen selityksestä  näkyy,  huonohkot suotyypit,  on yleisesti  kerros  

raakaa sararahkaturvetta. Suojakson  laitaosat ovat yleensä  korpea.  

Kuusen siitepölyn  määrään katsoen pohjanäytteet  jakaantu  

vat luokkiin seuraavasti. 

Kuten  kuvasta  24 näkyy,  suo on melkein kauttaal  

taan vasta kuusen tulon jälkeen  muodostunut. 
Kuusen  saapuessa, noin 5 500 vuotta sitten,  oli kapea,  ohutturpei  

nen suojuotti  Lavasuon itäisessä lahdekkeessa sekä alueen etelä  

osassa  kaksi  pientä  suonotkelmaa. Nykyisestä  suoalasta,  joka on 

173 ha, oli silloin  suona 23 ha eli 13 %. 

Kuvasta  25, joka esittää poikkileikkauksen  suon keskuksesta  

pisteitten  I—7 kohdalta,  näkyy  havainnollisesti,  minkä verran  tur  

vetta  oli tässä  suon vanhimmassa osassa  kuusen seudulle saapuessa 

ja paljonko  sitä on muodostunut sen jälkeen.  Kuvan 25 mukaan 

pohjaturvenäytteitten  siitepölysuhteita  tarkastaen voi mm. panna  

Kuusen siitepölyn  

osuus 

Näytteitä, 
kpl.  

Näytteiden  syvyys,  m 

Tiefe der Proben , m 

Anteil des Fichtenpollens  Proben , Stck  vaihtelee 

schwankt  

keskimäärin  

durchschnittlich 

o-i  % 8 2.0—3.7 2.80±0.20 

2—3 » •  7 2.0—3.5 2.77 ±0.23 

4—9 » 12 0.9—3.0 2.03±0.22 
10< » 47 0.5—2.2 (1.17±0.O7) 



O. J. Lukkala  19.1 
46 

Kuva  24. Viitasaaren hoitoalueen Kymönkosken valtionpuistossa  olevan Lavasuon 
kartta, joka osoittaa mm. suon alan  (13  %)  kuusen  seudulle saapuessa eli 
noin  5 500 vuotta sitten. 
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Kuva  25. Profiili Lavasuosta  pisteitten 1—7 kohdalta. Alempi kuvio  osoittaa maini  
tuista pisteistä  suon pohjalta otetuissa turvenäytteissä  olevan  eri puulajien  
prosenttisen  siitepölymäärän.  

(1) Carex-Sphagnum-Torf,  (2) Sphagnum-Carex-Torf,  (3) Bruchtorf, (4) Equisetum  

(-Carex)-Torf, (5) Equisetum-Torf, (6) Fichtenpollengrenze.  a = Gras- und Kräuter- 
Bruchmoor,  b = Seggen-Heidemoor,  c = Seggen-Reisermoor.  

Abb. 25. Profil  iiber das Moor  Lavasuo nach den Punkien I—7.1—7. Die untere Figur gibt die prozen  
tuale Pollenmenge  der verschiedenen Holzarten  an, die in den an diesen Punkien aus der 

unteren  Mooresschicht  entnommenen Torfproben  enthalten ist. 

merkille, että pisteessä  7  kuusen siitepölyä  on jokseenkin  niukasti.  
Kohdalle on siis  alkanut muodostua turvetta jo verraten pian  kuusen 
tulon jälkeen,  mutta turpeen  korkeuskasvu  on ollut  tällä kohdalla 

varsin hidasta. Tässä havaitaan sama ilmiö kuin  monesti  muuallakin 

Erklärung nebenstehender Abbildung. 
(1) Heide (9) Pollenmenge der  Fichte 4—9 % 
(2) Gemeiner Bruchivald (10) » » » 10 < » 
(3) Bruchmoor (11) Oberhalb des Kreises die Nummer der Grund  

(4)  Reisermoor schichtprobe, unterhalb die Stärke der Torf  
(s)  Weissmoor schicht, m  
(6)  Moorgebiet bei der Ankunft der Fichte (12) Nummer der Figur  
(7) Pollenmenge  der Fichte <1 % (13)  Grenze der Moortypen  
(8) » » » 2—3 * (14)  Höhenkurve (Meter ii. d. M.) 

Figur  1, 7 = Seggen-Reisermoor Figur 8 = Schlechteres Seggen-Reisermoor  

2 = Grossseggen-Weissmoor 11 Wollgras-Rosmarinkraut- Reisermoor 
3, 5, 12, 13 = Gemeiner Bruchuald 15 = Eigentliches  Bruchmoor  

4, 9, 17  = Seggen-Bruchmoor 16 = Sphagnum  papillosum-Weissmoor  
6, 10, 14 = Gras- und Kräuter-Bruchmoor  

Abb. 24. K  arte iiber  das Moor Lavasuo,  das im Staatsforst von Kymönkoski  im Revier Viitasaari 
gelegenist;  die Karte stelltu. a.  das  Gebiet des Moores (13  %) zur  Zeit der Ankunft  der  Fichte 
in der Gegend  oder vor ca 5 500 Jahren dar. 



48 O. J. Lukkala  19.1 

Kuva  26. Siitepölydiagramma  Lava-   

suosta  pisteen  4  kohdalta  eli   
linjaprofiilin paalulta 300. 

Abb. 26. Pollendiogramm  ixber das Moor   
Lavasuo  bei Punkt i oder Plahl  

300 des  Linienprofiis.   

samanlaisissa  suosalmekkeissa. Koh  

dalla on nimittäin ollut jatkuvasti  

veden liikuntoa ja virtaavan veden 
vaikutuksesta turve  on  vahvasti  mu  

tautunutta ja tiivistä,  mistä johtuen  

sitä on muodostunut suhteellisen  

hitaasti.  Yleensä tähän suohon on  

muodostunut turvetta kuusen tulon 

jälkeen, kuten jo sivulla  45 olevasta 
taulukostakin näkyi,  runsaasti 2.5 

m:n paksuinen  kerros.  Kun kuusi  

lienee saapunut  näille seuduille noin 

5  500 vuotta sitten,  on turpeen  vuo  
tuinen korkeuskasvu ollut siis 0.5 

mm:n vaiheilla.  

Siitepöly  diagramma (kuva  26)  

antaa käsityksen  seudun aikaisem  

mista puulajisuhteista.  Kuusen  saa  

puessa ja vielä pitkät  ajat sen jäl  

keenkin koivu oli vallitseva  puulaji.  

Myöhemmin  mänty  on ollut valta  

puuna. Lepän  osuus  näyttää  olleen 

jatkuvasti  varsin tasainen. Koivun 
valtakaudella on  seudulla ollut  myös  

jaloja  lehtipuita,  varsinkin  lehmusta. 

Muhosuo lissä.  

Kuivaniemen hoitoalueessa ja lin pitäjässä  sijaitseva  Muhosuo 

on noin 15 km:n päässä  nykyisen  meren rannasta sekä tarkka  

vaakituslinjasta  suoritetun punnituksen  mukaan 57—60 metriä 

meren  pinnan  yläpuolella.  Vuotuinen sademäärä seudulla on 470 

mm  ja lämpötila  l.i° C. Alue on kohonnut meren peitosta  verraten 

myöhään,  noin 4 000 vuotta sitten,  kuitenkin jo vähän ennen kuusen 
seudulle tuloa. Suo rajoittuu  sekametsää kasvaviin  moreenikankai  

siin  ja  on seudun syvimpiä.  Suon  pohjan  syvimmillä  kohdilla  on ohuelti  

liejua ja sen yläpuolella  korteturvetta, josta päättäen  suon niiden 
osien kohdalla ei ole  koskaan ollut kuivaa metsämaata. Kortetur  

peen yläpuolella  on metrin paksuinen  kerros  ruskosammalsaraturvetta  

ja sen  päällä  suon pintaan  asti  ruskosammalien sekaista  saraturvetta. 

Suo,  jolla  v. 1931 ryhdyttiin  toimeenpanemaan  ojituksia,  oli silloin  

erittäin vetistä, aukeata nevaa tai lettoa. 
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7 14  95—33 

Kuva  27. Kuivaniemen hoitoalueessa  olevan Muhosuon  kartta, joka osoittaa  mm. suon 
alan  (39  %)  kuusen  seudulle  saapuessa  eli  noin 3500 vuotta  sitten. 

f 1) Heide (7)  Pollenmenge  der Fichte 10 < % 
(2)  Nach Ankunft der Fichte entstandenes Moor- (4—7)  Oberhalb des Kreises die Nummer  der 

gebiet Grundschichtprobe,  unterhalb die Stärke  der 
(3)  Moorgebiet  bei der Ankunft der Fichte Torfschicht, m 
(4) Pollenmenge  der Fichte <1 % (8) Nummer der Figur  
(5) » » » 2—3 » (9) Grenze der Moortypen  

(6) » » » 4—9 » (10)  Höhenkurve  (Meter ii.d.M.) 

Figur  1 = Besseres  Seggen-Reisermoor Figur  4 = Carex f  iliformis-Strangmoor  (Braun  
-2  = Eigentlicheh Seggen-Reisermoor moose) 
3  = Krautmoor 5, 6 = Kurzhalmiges  Weissmoor 

Abb. 27. Karte iiber  das im Revier Kuivaniemi gelegene  Moor Muhosuo,  die u. a.  das  Gebiet des 

Moores (39  %) zur Zeit der Ankunft der Fichte in der  Gegend oder  vor 3500 Jahren darstellt. 

Muhosuosta otettiin yhteensä 73 pohjanäytettä  sekä eräitä 

pystyprofiileja.  Kuusen siitepölyn  määrään katsoen pohjanäytteet  

jakaantuvat  luokkiin seuraavasti. 

Kuusen siitepölyn  

osuus 

Näytteitä, 

kpl. 

Näytteiden  syvyys,  m 

Tiefe der Proben,  m 

Anteil des Fichtenpollens  Proben, Stck  vaihtelee 

schwankt  

keskimäärin  

durchschnittlich 

o-i  %  10 1.8—3.5 2.57±0.16 
2—3 » 18 1.4—3.3 2.39±0.11 

4—9 » 17 0.7—2.6  1.69±0.10 

10< » 28 0.8—1.8 (1.27±0.O6)  
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Pohjanäytteiden  perusteella  on  merkitty  kartalle  (kuva 27)  ne  

suon osat,  joiden kohdalla oli  turvetta jo kuusen seudulle saapuessa. 
Tällöin oli alueesta suona 54 ha eli  39 %  suon nykyisestä  alasta,  

joka on 137 ha. 

Jo edellä olevan taulukon numeroista sekä kartalle  merkityistä,  

pohjanäytteiden  »kuusellisuutta»  osoittavista  pyörylöistä  näkyy,  

että Muhosuosta isot  osat  ovat muodostuneet suoksi  juuri niihin 

Kuva  28. Profiili  Muhosuosta  pisteitten 1—8  kohdalta. Alempi  kuvio  osoittaa  maini  
tuista pisteistä  suon pohjalta otetuissa turvenäytteissä olevan  eri  puulajien  
prosenttisen  siitepölymäärän.  

(1)  Carex-Torf,  (2) Amblystegium-Carex-Torf,  (3)  Equisetum-Torf, (4)  Gyitja, (5)  Fichten  

pollengrenze.  a = Carex filiformix-Strangmoor, b  = Krautmoor. 

Abb. 28. Profil iiber daft Moor Muhosuo nach den Punkien I—B.1—8. Die untere Figur  gibt die prozen  
tuale Pollenmenge  der verschiedenen  Holzarten an, die in den an diesen Punkien aus  der  

unleren Mooresschicht  entnommenen Torfproben enthalten UI. 

aikoihin,  kun kuusi  teki tuloaan seudulle. Tämä käy  havainnolli  

sesti  ilmi myös  kuvasta  28.  Siinä  esiintyy  laajalti  sellaista  suon osaa, 

jonka  pohjaturpeessa  kuusen siitepölyä  on 2—3 %. Sanotun perus  

teella voidaan päätellä,  kuten jäljempänä  osoitetaan lähemmin, että 

meren pinta  on näillä tienoilla ollut noin 50 m nykyistä  ylempänä  
kuusen vakiintuessa seudulle,  mistä  siis on kulunut noin 3 500 vuotta. 

Kuvasta 29  näkyy,  että pisteen  3  kohdalle on muodostunut tur  

vetta kuusen  seudulle tulon jälkeen  lähes 2.5 m:n paksuinen  kerros  
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eli keskimäärin  noin 0.7 mm:n kerros  

vuodessa. Eräillä kohdilla turpeen  
korkeuskasvu  on  ollut vieläkin no  

peampaa, mutta moniaalla  suon  laita  

osissa  myös jonkin  verran  hitaam  

paa. Kuvista 28 ja 29  näkyy  myös,  

että mänty  ja koivu  ovat olleet  seu  

dulla alunperin  ja pitkät  ajat  jok  

seenkin tasaväkisiä,  kunnes mänty  

on vasta viimeisen vuosituhannen 

aikana päässyt koivusta  ratkaise  

vasti voitolle. Jaloja lehtipuita on 

esiintynyt  seudulla hyvin vähän. 

Pähkinäpensaan  siitepölyä  lukuun  

ottamatta on eräistä pohjanäytteistä  

tavattu niukasti myös lehmuksen 

siitepölyä.  Sitä  on  esiintynyt  jo  suon 

syvimmästä  kohdasta,  3.5 m syväs  

tä, sekä vielä metrinkin syvyydestä,  

noin 1500 vuotta sitten muodos  

tuneesta turvekerroksesta,  otetussa 

näytteessä.  

Kuva 29. Siitepölydiagramma Muho  
suosta  pisteen  3  kohdalta. 

Abb. 29. PoUendiagramm  über  das Moor  
Muhosuo  bei Punkt 3. 

Kivalon kokeilualueen Sattasuo. 

Rovaniemen pitäjässä,  Kivalon kokeilualueessa Sattajärven  

eteläpuolella  oleva Sattasuo on noin 165 metriä meren pinnan  ylä  

puolella,  seudulla,  jossa  maa on  noin 8  500 vuotta vanhaa. Vuotui  

nen sademäärä seudulla on 470  mm  ja lämpötila —o.6° C. 

Sattasuo  (kuva 30)  on  tyypillistä  pohjoissuomalaista  aapasuota.  

Keskisuo  on reunoja  huomattavasti alempana ja siitä  sekä ilmastolli  

sista  syistä  johtuen  hyvin  vetistä. Kankaiden laiteilla, erityisesti  

kin  tutkimusalueen eteläreunalla,  rinnesuomainen rääseikkö  näyttää 

nopeasti  kiipeävän  kankaalle. Suo  on verraten paksuturpeinen.  Sen 

eräät osat ovat  yli  4 metrin syvyiset.  Perusmaana on  melkein  kaut  

taaltaan savi,  paikoin etenkin ohutturpeisemmissa  kohdissa   

hiesu tai moreeni,  joka myös  on suohon rajoittuvien  kangasmaiden  

maalajina.  Vain eräistä harvalukuisista  tutkimuspisteistä  Sattajär  

ven  läheisyydestä  on tavattu suon pohjalta  ohut  liejukerros.  Turve 

on jokseenkin  homogenista.  Pohjalla  on  ohut  kerros  vahvasti mu  

tautunutta kortteen sekaista  ruskosammalturvetta ja sen  yläpuolella  

on ruskosammalsaraturvetta,  joka myös  on  yleensä  kortteen sekaista 
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Kuva  30. Kivalon kokeilualueessa olevan Sattasuon kartta, joka osoittaa  mm.  suon  
alan  (83 %)  kuusen  seudulle  saapuessa eli  noin  2500  vuotta  sitten. 

(1)  Heide (5—7) Oberhalb des  Kreises die Nummer  der  
(2)  Nach Ankunft der Fichte  entstandenes Moor- Grundschichtprobe,  unterhalb die Stärke der  

gebiet Torfschicht, m 
(3) Moorgebiet  bei der Ankunft der Fichte (8) Stärke der Torfschicht, m  

(4) Sattajärvi-See (9) Nummer der  Figur  

(5)  PoUenmengc  der Fichte <1 % ' (10)  Grenze der  Moortypen  

(6) » » » 2—3 » (11)  Höhenkurve  (Meter ti.d.M.) 
(7) » » » 4< » (12)  Bach 

Figur  1 Braunmoor-Bruchmoor Figur  7 = Carex  globularis-Rcisermoor  
2 = Besseres  Seggen-Reisermoor 8 Schlechteres  Seggen-Beisermoor  
3 = Braunmoor-Reisermoor 9 = Strang-  Weissmoor 
4 = Gras- und Kräuter-Bruchmoor 10 = Braunmoor- Weissmoor (Stränge)  
5 = Besseres  Seggen-Reisermoor 11 = Eigentliches  Seggen-Beisermoor  

6 = Anmooriger  Wald 12 = Rääseikk&icald 

Abb. 30. Karte iiber das im Versuchsgebiet  Kivalo gelegene  Moor Sattasuo, die u. a.  das Gebiet des  

Moores (83  °/0 )  zur Zeit der Ankunft der Fichte in der  Gegend  oder vor ca 2 500  Jahren 
darsteUt. 
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ja vahvanlaisesti  mutautunutta. Raatteen siemeniä esiintyy  kautta  

turveprofiilin  huomattavan runsaasti. Kuten karttaan liittyvästä  

selityksestä  näkyy,  vaateliaat,  lettomaiset suotyypit  ovat suon pin  
nalla  laajoilla  aloilla  vieläkin edustettuina.  

Suosta otettiin kartalle  merkityiltä  kohdilta yhteensä  28 pohja  

turvenäytettä  sekä  eräitä pystyprofiileja.  Näiden samoinkuin jäljem  

pänä  selostettavan Teuravuoman näytteiden  mikroskopointi  oli 

yleensä  tuntuvasti  hitaampaa  kuin muilta tutkimusalueilta otettujen,  
sillä  ruskosammalturve osoittautui suhteellisen köyhäksi  siitepölystä  

(vrt. Auer 1922). Pohjanäytteet  jakaantuvat  luokkiin kuusen 

siitepölyn  määrään katsoen seuraavasti.  

Kuten jo taulukon numerojen  perusteella  voidaan päätellä,  suo 

on muodostunut pääasiassa  ennen kuusen seudulle tuloa. Varmem  
min tämä näkyy  kartasta (kuva  30),  jolle  on merkitty  suon ala sel  
laisena kuin  se oli  kuusen seudulle saapuessa. Koko suoalasta,  joka 

nyt on 65  ha,  oli  kuusen saapuessa suona  54 ha eli 83  %. Suon laa  

jeneminen  on siis  ollut  parin  kolmen  viimeksikuluneen vuosituhan  

nen aikana verraten hidasta. 

Kuten kuvasta  31,  joka esittää profiilia  porauspisteitten  14—21 

kohdalta,  näkyy,  kuusen  siitepölyraja  on  yleensä  vain vajaan  metrin 

syvyydessä.  Samasta kuvasta  näkyy  myös,  että  suo  on levinnyt  kuu  

sen tulon jälkeen  linjan päätepisteitten  kohdalla kankaille  päin vain  

35—50 m. Siitä  päättäen,  että suohon nykyisinkin  muodostuu vah  

vasti mutautunutta turvetta, turpeen  korkeuskasvu ja 

suon leviäminen ei saata nykyisinkään  olla 

varsin nopeata.  
Suon syvimmästä  kohdasta (kuviolta  4), jossa  turvekerroksen  

paksuus  on yli  4 m, otettiin  pystyprofiili.  Käytettävissä  ollut 4 m:n 

pituinen  turvekaira  ei  ulottunut suon pohjaan asti,  joka ilmeisesti  

oli  kuitenkin  aivan lähellä. Kuten diagrammasta  (kuva  32)  näkyy,  
mäntymetsät  ovat olleet seudulla  jatkuvasti  vallitsevina.  Koivu on 

ollut runsas  sekapuu,  mutta leppää  on ollut  hyvin  niukasti.  Kuusi 

on jo varhain  yrittänyt  asettua seudulle,  mutta on,  kuten moniaalla 
muualla maassamme on osoitettu käyneen,  syystä  tai toisesta hä  

Kuusen siitepölyn  
osuus 

Näytteitä, 
kpl. 

Näytteiden  syvyys,  m 

Tiefe der Proben,  m 

Anteil des Fichtenpollens  Proben , Äfefc vaihtelee 

schwankt  

keskimäärin 

durchschnittlich 

0 1  
>-
L

 sO  18 0.8—4.1 1.66±0.19 

2—4 » 4 0.6—1.7 1.15 

4< » 6 0.4—0.7 (0.62±0.05)  
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Kuva  31. Profiili Sattasuosta  pisteitten  14—21 kohdalta. Alempi kuvio  osoittaa  maini  
tuista pisteistä  suon pohjalta otetuissa  turvenäytteissä  olevan eri  puulajien  
prosenttisen siitepölymäärän.  

(1) Amblystegium-Carex-Torf,  (2) Amblystegium-Torf, (3) Fichtenpollengrenze.  a = 
Braunmoor-Weu-smoor,  b Kräuterreiches Seggen-Reisermoor,  c = Eigentliches  Seggen-  

Reisermoor,  d  = RääseikköwaM.  

Abb. 31. Profil  ilber das ISloor Sattasuo nach den  Punkien 14—21. Die untere  Figur  gibt die prozentuale  
Pollenmenge  der verschiedenen Holzarten  an, die in den an diesen Punkten aus der unteren 

Mooresschicht  entnommenen Torfproben  enthalten ist. 

vinnyt.  Ennen kuusen lopullista  valtaanpääsyä  on ennättänyt  muo  
dostua 3 m paksu kerros  vahvasti mutautunutta turvetta. Kuu  

sen tulon jälkeen  on muodostunut vain runsaasti metrin paksuinen  

turvekerros. Kun turve on suon pohjasta  pintaan  asti jokseenkin  

homogenista,  antaa tämä diagramma tukea sille Auerin esittä  
mälle käsitykselle,  että  kuusi  tosiaankin on  saapunut  Lappiin  vasta  

2 000—3 000 vuotta sitten. 

On syytä  vielä mainita,  että alueelta,  vaikka  se  on  kaukana poh  

jolassa,  on tavattu 2.3 m:n syvyydestä,  1.3 m kuusen  siitepölyrajan  

alapuolelta,  yksi lehmuksen siitepölyhiukkanen  sekä pisteestä  24,  

1.5 m:n syvyydestä,  0.6 m kuusen siitepölyrajan  alapuolelta,  yksi  

jalavan  siitepölyhiukkanen.  Samoin on 1.5 m:n  ja 2.1 m:n syvyy  
destä niin ikään kuusen siitepölyrajan  alapuolelta  tavattu yksi  

pähkinäpensaan  siitepölyhiukkanen  kummastakin.  Nämäkin ha  

vainnot osoittavat,  että kuusi  on saapunut  seudulle varsin myöhään, 
useita tuhansia vuosia postglasiaalisen  lämpökauden  jälkeen,  vaikka  
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kin toisaalta on huomattava, että 

ilmaston huononeminen on  tietenkin 

karkoittanut jalot lehtipuut Rova  
niemen seudulta paljon aikaisemmin 
kuin  esimerkiksi  Keski-Suomesta.  

Teuravuoma Kolarissa. 

Laaja  Teuravuoma,  josta tut  

kittiin noin 990ha:n suuruinen osa, 

sijaitsee  Kolarin pitäjässä  lähellä val  
takunnan rajaa.  Suo on  noin 150—160 

m meren pinnan  yläpuolella  ja seutu 

vapautui  noin 8 000 vuotta sitten  

Ancylusjärven  veden peitosta.  Kes  

kimääräinen vuotuinen sademäärä 

seudulla on 420  mm ja vuoden  keski  

lämpö —l.o°C. 

Kuva  32. Siitepölydiagramma  Satta  
suosta kuviolta  4. 

Abb. 32: Pollendiagramm  iiber das Moor  

Sattasuo, Figur  4. 

Teuravuoma (ks.  kuvaa  33 ja  sen  
'

 

selityksiä)  on vetistä,  puutonta  tai 

harvakseen matalia koivuja  kasvavaa 
lettoa. Reunaosissa on  erilaisia  rä  

meitä,  mm. lettorämeitä,  sekä  korpia.  
Kankaiden laiteilla  on ohutturpeisia  
rääseikkömetsiä. Turvekerros  on tut  

kimusalueen eräissä osissa  yli  6  met  

rin paksuinen  ja käsittää,  kuten  ku  

vasta 34 näkyy,  vahvanlaisesti mu  

tautunutta ruskosammalsaraturvetta,  

joka alempana  vaihtuu ruskosammalturpeeksi.  Perusmaana on, ei 

vain paksuturpeisissa  suon osissa, vaan ohutturpeisten  rinnesoitten  

kin  kohdalla,  yleensä  savi.  Ylimpien  rinnesoistumien  kohdalla perus  

maa  on hiekkaa  tai hiekkaista moreenia kuten  viereiset kankaatkin.  

Teuravuomasta otettiin kartalle  merkityiltä  kohdilta yhteensä  

127  pohjaturvenäytettä  ja ne  jakaantuvat  kuusen siitepölyn  mää  

rään katsoen luokkiin seuraavasti. 

Kuusen siitepölyn  

osuus 

Näytteitä, 

kpl.  

Näytteiden  syvyys,  m  

Tiefe der Proben
,
 m 

Anteil des Fichten poll  en s Proben , Steh vaihtelee 

schwankt  
keskimäärin 

d urchschn  ittlich 

o-i  % 
2—3 » 

4—9 » 

10< » 

96 

11 

10 

10 

• 

0.9—4.0 

0.8—2.1 

0.7—1.2 

0.5—1.2 

1.86±0.09 

1.12;fc0.12 

0.87±0.05 

(0.78±0.09)  
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Kuva  33. Kolarin  pitäjässä  olevan Teuravuoman erään  osan kartta, joka mm.  osoittaa 
suoalan  (65 %) kuusen  seudulle  saapuessa eli  noin  2000  vuotta  sitten. 

(1)  Heide (7) Pollenrmnge  der Fichte 4—9% 
(2)  Nach Ankunft der Fichte entstandencs Moor- (8) » » » 10 < • 

gebiet (9) Stärke der Torfschicht,  m 
(3) Moorgebiet bei der Ankunft der  Fichte (10) Nummer der Figur  
(4) Teich (11) Grenze der Moortypen 
(H)  Pollenmenge  der Fichte < 1 % (12)  Höhenkurve  (Meter U.d.M.) 
(6) » » » 2—3 » (13)  Landstrasse  

Figur  1 = Oemeiner Bruchivald Figur  8 = Car  ex globular  is-Reiser  moor 
2 = Eigentliches  Bruchmoor 9 = Braunmoor-Reisermoor  
3 = Carex  globularis-Bruchmoor 10 = Verlandungs-Braunmoor  
4 Braunmoor-Bruchmoor 11 = Camptothecium  trichoides-Braunmoor 
5 = Rääseikköicald 12 = Rimpi-Braunmoor  
6 = Heidemoor 13 Strang- Braunmoor 
7 = Seggen-Reisermoor  

Abb. 33. Karte iiber einen Teil des Moores Teuraruoma im Kirchspiel  Kolari, die u. a. das Gebiet des 
Moores  (65  %) zur Zeit  der Ankunft  der Fichte in  der Gegend  oder vor ca  2 000 Jahren darstellt. 
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Kartalle on merkitty  erilaisin  pyörylöin  pohjanäytteistä  tavattu 

kuusen siitepölyn  suhteellinen määrä sekä  ne  suon osat,  joiden  koh  

dalla on ollut  turvetta jo kuusen seudulle saapuessa. Nämä suon osat  

käsittävät  yhteensä 646 ha eli  65 %  koko  tutkitusta  suoalasta. Kun 
kuusi  lienee saapunut  tälle seudulle  vasta noin 2  000—2 500 vuotta 

sitten, on suon laajeneminen  ollut viimeisten  

vuosituhansien aikana melkoisen huomattavaa. 

Kuten pystyprofiilin  siite  

pölydiagrammasta  (kuva  34)  nä  

kyy,  esiintyy  tällä kohdalla suon 

pohjalla  koivun  siitepölyä  suh  

teellisen runsaasti. Useimmissa 

vanhimmissakin  pohjanäytteissä  

männyn  siitepölyä  on kuitenkin 
koivun siitepölyä  runsaammin,  

joten mänty lienee ollut seudulla 

alunperin  ja jatkuvasti  vallitse  

vana puulajina.  Kuusen seudulle 

saapuessa on kohdalla, josta  

pystyprofiili  on otettu,  ollut  4 m 

paksu  turvekerros ja sen  jälkeen  

on muodostunut turvetta lisää 

runsaasti  kaksi  metriä. Leppää  

on aikaisemmin esiintynyt  run  

saammin,  mutta kuusen tulon 

jälkeen se on käynyt  hyvin  

vähiin. 4 m:n syvyydestä  on 
tavattu yksi  lehmuksen siite  

pölyhiukkanen.  Samanlainen on 
tavattu kahdesta metrin  syvyy  

destä otetussa pohjanäytteessä  
niin ikään kuusen siitepölyrajan  

alapuolelta.  Tästä päättäen seudulla  on sen  pohjoisesta  asemasta 
huolimatta esiintynyt  jonkin  aikaa ennen kuusen tuloa lehmus  

takin,  vaikkakin  niukanlaisesti.  

Kuva  34. Siitepölydiagramma  Teuravuoman 
tutkimusalueen pohjoislaidasta.  

Abb. 34. PoUendiagramm  iiber den Nordravd  des 
Moor  es  Teuraruoma.  

Turpeen  koskeuskasvu  on ollut,  kuten  kartan merkinnöistä sekä  
kuvista  34 ja 35 näkyy,  suon eri  osissa  hyvin  eri nopeata. Suon 
syvässä,  tasaisessa letto-osassa  turvetta on muodostunut kuusen 

saapumisen  jälkeen  runsaasti kahden metrin paksuinen  kerros  eli 
1 mm:n verran vuotta kohden. Rinnesoitten kohdalla turvetta on 

muodostunut kuusen tulon jälkeen  yleensä  vain 0.8—1.0 m:n paksuu  
delta. Turpeen  muodostuminen rinnesoitten kohdalla  on siis ollut  
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Kuva  35. Profiili Teuravuoman läntisestä,  Pohjoisenvaaran puoleisesta rinteestä. 

(1) Sphagnum-Torf,  Humifikationsgrad  3—J, (2) Carex-Sphagnum-Torf,  (3) Carex-Torf, 
(4) Bruchtorf, (5) Fichtenpollengrenze.  a = Eigentliches  Bruchmoor,  b = Seggcn-Heidemoor,  

c Carex limosa-Weissmoor. 

Abb. 35. Profil vom westlichen , an der Höhe Pohjoisenvaara  gelegenen  Gehänge  des Moores 
Teuravuoma. 

2—3 kertaa  hitaampaa  kuin  laaksosoissa. Auerin (1922)  mukaan 

rinnesoitten paksuuskasvu  on Kuusamossa saattanut olla  aina 5—6 

kertaa hitaampaa  kuin laaksosoissa. 0.7—0.9 metriä ohuempitur  

peiset rinnesuotkin,  joita  Teuravuoman laiteilla ja koko Pohjois  
suomessa on varsin runsaasti,  ovat kuitenkin  yleensä  vasta kuusen 

tulon jälkeen  suoksi  muuttuneita maita. 



Soistuminen  nuorilla merenrantamailla.  

Meren alta  paljastuvien,  nuorien rantakaistaleiden soistuneisuu  

den ja niissä tavattavien soiden turvekerroksen paksuuden  perus  

teella voidaan,  kuten jo edellä on mainittu, päätellä,  missä  määrin 

soistumista ja turpeen  muodostumista on tapahtunut  vasta muu  

taman vuosisadan tai  vuosituhannen vanhalla maalla. On jo edellä  

(siv.  6) Aar i  o  n mukaan mainittu, että Porin läheisyydessä  

Kuuminaisten niemellä, joka on ollut meren peitosta  vapaana 

600—700 vuotta,  erään suon turvekerros  on jo yli metrin paksuinen.  

Backmanin suullisen ilmoituksen  mukaan Keski-Pohjanmaalla  

tapaa varsin matalalla nivoolla ja siis  suhteellisen nuorella maalla 

jo verraten paksuturpeisia  soita. Esimerkiksi  Pyhäkosken  pitäjässä  

erään 7 m meren pinnan  yläpuolella  olevan suon turvekerros  on jo 

metrin paksuinen  ja Pietarsaaren maalaiskunnassa erään 11 mm.p. y.  
olevan suon turvekerros  on 1.9 m:n paksuinen.  Purmon  pitäjässä  

olevan Salonnevan,  jonka pinta on 55 mm. p. y.,  turvekerros  

on yli  5 m paksu  (Backman  1919). Soiden ala kohoaa Keski- 

Pohjanmaalla  Backmanin mukaan o—so0—50 m meren pinnan  ylä  

puolella  olevilla  seuduilla 41.9 %:iin  ja mm. Lohtajan  pitäjässä,  

jonka pääosa  on  vain 0—25 m m. p.  y., turvemaiden osuus on  

43.1 % pitäjän koko  maa-alasta. Yhtä runsaasti soita on useassa  

muussakin Keski-Pohjanmaan  merenrantapitäjässä.  Kun maa  ky  

seellisellä  seudulla kohoaa vielä nykyisinkin  lähes metrin 100 vuotta 

kohden,  voidaan mainittujen  numerojen  perusteella  päätellä,  että 

turvemaita on näillä merenrantatienoilla muodostunut erittäin run  

saasti vielä viimeistenkin vuosituhansien ja vuosisatojenkin  aikana. 

Mainitunlaisten kysymysten  valaisemiseksi tutkittiin Kuiva  

niemen ja Simon pitäjien  rajalla  eräitä eri  korkeuksilla  meren pin  

nan yläpuolella  olevia soita, joista  kuvat  36—41 esittävät linja  

profiileja.  Tämä seutu,  jossa maan  kohoamisen nopeus on suunnilleen 

sama kuin Keski-Pohjanmaalla,  on Suomen soistuneimpia,  ja soita 

on runsaasti jo meren rannasta lähtien. Keskimääräinen vuotuinen 

sademäärä on seudulla noin 500 mm ja lämpötila l.o°C. 

Kuva 36 esittää profiilia  rautatien varrella olevasta  Peura  

suosta,  jonka  etäisyys  meren rannasta  on  noin 4 km  ja jonka  pohja  
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Kuva  36. Profiili Simon ja Kuivaniemen rajalla,  rautatien varrella  olevasta  Peurasuosta.  

(1)  Sphagnum-Torf, Humifikationsgrad  I—2,  (2)  Carex-Sphagnum-Torf,  (3)  Sphagnum-Corex-Torf. 
(4)  Carex-Torf, (5) Bruchtorf,  (6)  Equisetumf-Carex)-Torf, (7)  Equisetum-Torf,  (8)  Gyttja,(9)  
FichtenpoUengrenze.  a  = Gemeiner  Bruchicald,  b Bruchwiese  und Eisenbahn,  c = Seggen  -Bruchmoor. 

Abb. 36. Profil  iiber das  an  der Grenze  zwischen Simo und Kuivaniemi, an  der Eisenbahn gelegene  
Moor Pcurasuo.  

Kuva  37. Profiili Simon ja Kuivaniemen rajalla  olevasta Pienestä  
Hoikkasuosta. 

a und  e = Seggen-Heidemoor,  b  = Rimpi-Weissmoor.  

Abb. 37. Prof il iiber das an der Grenze zwischen Simo und Kuivaniemi gelegene  
Moor Pieni Hoikka suo. 

Kuva  38. Profiili  Simon ja Kuivaniemen rajalla olevasta  
Mertasuosta. 

a = Rimpi-Weissmoor,  b = Seggen-Reisermoor.  

Abb. 38. Prof  il iiber das an der Grenze zwischen Simo und 
Kuivaniemi gelegene  Moor  Mertasuo. 
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Kuva  39. Profiili Simon ja Kuivaniemen  rajalla olevasta  Lautakodan  
suosta. 

a  = Rimpi- Weissmoor,  b = Seggen-Reisermoor.  

Abb. 39. Profil iiber  das an der Grenze zwischen Simo und Kuivaniemi gelegene  
Moor Lautakodansuo. 

Kuva  40. Profiili  Lautakodansuon  pohjoispäästä. 

a Anmooriger Wald, b = Wollgras-Seggen-Reisermoor.  

Abb. 40. Profil  iiber das Nordende des Moores Lautakodansuo. 

Kuva  41. Profiili Simon  ja Kuivaniemen pitäjien rajalla olevasta Löytösuosta.  

a = Seggen-Reisermoor,  b und d = Bruchmoorartiges Reisermoor,  c = Seggen-Heidemoor.  

Abb. 41. Pro fil iiber das an der Grenze  zmscfien Simo  und Kuivaniemi gelegene  Moor Löytösuo. 
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on 16—17 metriä m. p.  y. Meri  on vetäytynyt  tämän suon kohdalta 

noin 1 500 vuotta sitten,  joten suon  ikä ei voi olla  mainittua vuosi  

määrää korkeampi.  Suon pohjan  alimmilla kohdilla  on ohut lieju  

kerros  ja sen  yläpuolella  korteturvetta,  joten  sille  osalle on alkanut  
muodostua turvetta avoimeen veteen, epäilemättä  suorastaan meren  

kohdalle. Aluksi  suo on pysytellyt  sarasuoasteella,  mutta vähitellen 

se on jonkin  verran  metsittynyt.  Nykyisin  suo on, länsilaitaa lu  

kuunottamatta,  harvakseltaan koivuja  kasvavaa  sarakorpea.  Turve  
kerroksen  paksuus  on suon syvimmällä  kohdalla  noin 1.2 m. Kuusen 

siitepölyä  on tietenkin,  kuten siitepölydiagrammasta  (kuva  42)  näkyy,  

suon pohjasta  alkaen.  Perusmaana on rautatien puoleisessa  linjan  

osassa  hiekka, muualla hieta. 

Kuva 37  esittää profiilia  5 km  edellisestä  suosta luoteeseen ja 

32—33 m  m. p.  y.  olevasta  Pienestä Hoikkasuosta. Sen  pohjalla  ei 

ole  millään kohdalla  limnisiä  kerrostumia.  Nyt  suon  keskus  on rimpi  

nevaa ja molemmat laiteet ovat  rähkäistä sararämettä. Turvekerros 

suon syvimmällä  kohdalla on noin 1.5 m paksu.  Kuusen siitepöly  
ulottuu suon pohjaan asti  (kuva  43).  Perusmaana on moreeni,  kuten 

seuraavienkin soiden kohdalla. 

Kuva 38 esittää  profiilia  1 km  edellisestä suosta  luoteeseen ja lä  

hes  40 m m. p.  y.  olevasta Mertasuosta. Siinä on pohjan  alimmalla 
kohdalla ohut liejukerros  ja sen  yläpuolella  seuraa  pitkä  rimpineva  

vaihe. Suon ohutturpeisempi  puolisko  on ollut alusta  lähtien sara  

rämeenä. Suon syvimmällä  kohdalla on nyt turvetta 2 m ja kuusen  

siitepöly  ulottuu siinäkin suon pohjaan  asti  (kuva  44).  Suon pohjalla  
olevassa liejussa  kuusen siitepölyä  on kuitenkin vain 3 %.  

Kuva 39 esittää profiilia  1 km  edellisestä  suosta  luoteeseen ja lä  
hes  50  m m.  p. y.  olevasta Lautakodansuosta. Tämän suon  pohjalla  ei 

ole liejumuodostumia,  mutta suon kohta  ei liene koskaan  ollut kui  

vana metsämaanakaan,  sillä suossa  on pohjalta  alkaen puutonta  sara  

turvetta,  jollaista suon läntisessä  puoliskossa,  rimpinevan  kohdalla,  
muodostuu vielä nykyisinkin.  Profiiliin on merkitty  aivan lähelle 

suon pohjaa  sen  syvimmille  kohdille kuusen siitepölyraja,  mikä siis  

osoittaa,  että näillä kohdilla on ennättänyt  muodostua ohut turve  
kerros  jo ennen kuusen seudulle vakiintumista. Kuvasta 45 näkyy,  

että kuusi  teki juuri  tuloaan seudulle,  kun  tämän suon kohdalle alkoi  
muodostua turvetta. Tämä on täysin  sopusoinnussa  edellä (siv.  50)  

lin pitäjän  Muhosuosta esitettyjen  tutkimustulosten kanssa,  joiden  
mukaan meren pinta oli  nykyistä  noin 50 m korkeammalla  kuusen  

sinne tulon aikana. Kun meri oli näillä tienoilla 50  m nykyistä  ylem  

pänä noin 3 500 vuotta sitten, kuusi on siis  saapunut  

tälle seudulle suunnilleen mainittuna ajan  koh  

tana. 
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Kuva  42.  Siitepölydiagramma 
Peurasuosta  paalul  
ta 400. 

Abb. 42. Pollendiagramm  iiber 

das Moor Peurasuo 

beim Pfahl 400.  

Kuva  44. Siitepölydiagramma  Merta  
suosta paalulta 50.  

Abb. 44. Pollendiagramm  iiber das Moor 
Mertasuo beim Pfahl  50.  

Kuva  43. Siitepölydiagramma 
Pienestä Hoikka  

suosta  paalulta 350.  
Abb. 43. Pollendiagramm,  iiber 

das Moor Pieni Hoik  

kasuo  beim Pfahl  350. 

Kuva  45. Siitepölydiagramma Lauta  
kodansuosta  paalulta 150. 

Abb. 45. Pollendiagramm  iiber das Moor 
Lautakodansuo beim Pfahl  150. 

Kuva 40 esittää profiilia saman Lautakodansuon pohjoispäästä,  

joka on  vähän ylempänä  eli 51—53 m korkealla. Siinäkin kuusen 

siitepölyraja  esiintyy  suon pohjalla,  mutta sen  alapuolella  on vähän 

paksumpi turvekerros  kuin  edellisen profiilin  kohdalla. Kuten  siite  

pölydiagrammasta  (kuva 46)  näkyy,  on kuusta  ollut seudulla,  mutta 

hyvin niukasti,  jo silloin,  kun tämä kohta alkoi  muuttua suoksi.  

Tapaus  vahvistaa siis  sitä, mitä edellä sanottiin kuusen seudulle 

saapumisaj  asta.  
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Kuvasta 41 taas  näkyy,  että niinkin korkealla kuin 56—63 m  

oleva Löytösuo,  joka on noin 2 km edellisestä luoteeseen ja noin 

13 km  meren rannasta, saattaa olla melkein kauttaaltaan vasta kuu  

sen seudulle  tulon jälkeen  suoksi  muuttunutta. Kuusen saapuessa,  

jolloin  seutu  oli  ollut 500—1 000 vuotta meren peitosta  vapaana, 

suon kohta on vielä ollut kuivana metsämaana,  sillä, kuten kuvista 

47 ja 48 näkyy,  suon syvimmille  kohdille on alkanut muodostua 

turvetta vasta niihin  aikoihin,  kun  kuusi  oli  juuri  saapunut  seudulle. 

Edellä selostettujen  lisäksi  tutkittiin  vielä Iso Hoikkasuo,  joka  

on 1 y  2  km  edellisestä  luoteeseen ja  67  mm. p.  y. Siinä on  syvimmällä  
kohdalla turvetta  noin 2.5 m, josta  (ks.  kuvaa 49)  noin 60  sm:n pak  

suinen kerros  on muodostunut ennen kuusen seudulle vakiintumista. 

Kuusta on tosin ollut seudulla niukasti  jo kohta maan pinnan  ko  

hottua merestä eli  4 500—5 000 vuotta sitten, mutta kuusi on sen  

jälkeen  syystä  tai toisesta hävinnyt,  kunnes se on tuhatkunta vuotta 

myöhemmin  asettunut seudulle uudestaan ja sitten pysyvästi.  

Turpeen  keskimääräinen korkeuskasvu  on  vaihdellut, kuten siite  

pöly  diagrammojen  perusteella  voidaan laskea,  0.3—0.8 mm:iin  vuotta 

kohden. Turpeen  muodostuminen näyttää  yleensä  olleen jonkin  ver  

ran  nopeampaa nuorissa merenrantasoissa kuin vastaavana aikana,  

siis  viimeisten vuosituhansien aikana,  ylempänä  olevissa  soissa. Mai  

nittavaa eroa ei  tässä suhteessa kuitenkaan ole eri korkeuksilla  ole  

vien soiden välillä, vaan turpeen  korkeuskasvun  määrä on ensi  kä  

dessä riippunut  muodostuneen turpeen laadusta.  

Siitepöly  diagrammojen  avulla voidaan myös tarkastella seudun 
metsien  aikaisempia  vaiheita. Kuusi on, hitaasti  ensin  valtaan  

päästyään,  ollut seudulla pitkät  ajat  melkoisen runsas, kunnes se  

taas viime aikoina on alkanut vähentyä.  Koivu on aikaisemmin ja 
vielä kuusen  tulon aikanakin ollut suhteellisen yleinen,  mutta  kuusen 
tulosta lähtien sen  osuus  on mäntyyn  verraten vähentynyt.  Lehmuk  

sen siitepölyä  on tavattu niukasti sekä vanhimmissa,  kuusettomissa,  

että vielä verraten nuorissakin turvekerrostumissa. Mm. 17 mm.p. y.  
olevasta suosta on tavattu yksi  lehmuksen siitepölyhiukkanen  ja 

lisäksi  vain 0.5 m paksun  turvekerroksen  alta, mikä  osoittaa, että 

tätä puulajia  on kasvanut  seudulla verraten myöhäisenä  aikana. Ja  

lavasta  on tavattu vain kaksi  siitepölyhiukkasta,  molemmat 23 m 
korkealla olevasta  Pienestä Hoikkasuosta,  noin 20 % kuusen siite  

pölyä  sisältävästä  turvekerroksesta,  sekä  pähkinäpensaasta  yksi  siite  

pölyhiukkanen  samalta korkeudelta niin ikään kuusen siitepölyä  

runsaasti sisältävästä  turvekerroksesta. Samoin on lehmusta Back  

manin mukaan ollut  varsin myöhään  Keski-Pohjanmaalla,  sillä 
hän on suullisen ilmoituksensa mukaan tavannut siellä lehmuk  
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Kuva  46. Siitepölydiagramma  Lauta  
kodansuon pohjoispäästä  
paalulta  250.  

Abb. 46. Pollendiagramm  iiber  das Nord  
ende des Moor  es Lautakodansuo  

beim Pfahl  250. 

Kuva  48. Siitepölydiagramma Löytö  
suosta  paalulta 400.  

Abb. 48. Pollendiagramm  iiber das Moor 
Löytösuo beim Pfahl  400. 

Kuva  47. Siitepölydiagramma Löytö  
suosta  paalulta 100. 

Abb. 47. Pollendiagramm  iiber  das Moor 
Löytösuo  beim Pfahl 100. 

Kuva  49. Siitepölydiagramma  Isosta  
Hoikkasuosta  paalulta 250. 

Abb. 49. Pollendiagramm  iiber  das Moor 

Iso Hoikkasuo  beim Pfahl  250. 

sen  siitepölyä  vain 10 m m. p.  y.  olevasta suosta. Tämä jalojen  puu  

lajien  verraten myöhäinen  esiintyminen  niinkin kaukana pohjoisessa  
kuin Kuivaniemen seuduilla  ja Keski-Pohjanmaalla  on  jonkin  verran  

outoa, sillä Keski-Suomestakin,  kuten edellä on osoitettu,  ne  ovat 

hävinneet jokseenkin  pian  kuusen sinne  tulon jälkeen.  

Tässä esitettyjen  suoprofiilien  mukaan Kuivaniemen seuduilla 
kaikki  suot ovat noin 50 metrin korkeuteen asti muodostuneet 
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vasta kuusen seudulle tulon jälkeen,  ja kuitenkin tämä suhteellisen 

nuori rantakaistale on maamme soistuneimpia  seutuja.  Samoin 
Backmanin mukaan Keski-Pohjanmaalla  kaikki suot niin 

ikään noin 50 metriin asti  ovat vasta kuusen tulon jälkeen  suoksi  
muuttuneita. Kuva 50 esit  

tää soiden runsautta Poh  

janmaan  rannikolla Suo  

men kartastoon vuodelta 

1910 liittyvän  suokartan 

mukaan. Kartalle on mer  

kitty  viiva, jonka  alapuo  
lella kaikki  suot ovat kuu  

sen seudulle tuloa nuorem  

pia.  Kuva osoittaa,  että 

ainakin meren lä  

heisyydessä  soistu  

mista tapahtuu  val  

tavassa mitassa vie  

lä nykyistenkin  il  

masto suhteiden val  

litessa. Näistä rannikko  

jen  soista on tosin osa  muo  

dostunut meren  väistyttyä  

suoraan meren pohjan  ti  

lalle (vrt. K  u  j ala 1924), 

mutta Backmanin 

(1919)  ja A ar  i o  n (1932)  

ym. tutkimuksien mukaan 

voidaan päätellä,  että näis  
täkin soista valtaosa on 

kuitenkin soistunutta met  

sämaata. Samaa todistavat 

edellä esitetyt  linjaprofiilit.  

Niiden  yhteisestä  pituudes  

ta, 2 720 metristä, on nimit  

täin vain 230 m eli 8  % 

sellaista,  jonka kohdalla on liejua.  Edellisen lisäksi  on  265 m eli  10 % 

koko  linjapituudesta  sellaista  suon pohjaa,  jonka  kohdalla on avoimeen 

veteen tai metsättömälle vesiperäiselle  maalle kerrostunutta kortetur  

vetta, ja 620 m eli  23 % sellaista,  jonka kohdalla turvetta niin ikään 

lienee kerrostunut alkujaan  vesiperäiselle,  metsättömälle maalle. Jäl  

jellä  oleva osa,  1 605 m  eli 59  %,  on selvästi soistunutta metsämaata. 

Kuva  50. Perämeren rannikkoalueen  suokartta. 

Pisteviiva  osoittaa rannan aseman silloin, 
kun  kuusi  saapui  meren äärelle. 

Abb. 50. Moorkarte iiber das Kiistengebiet  der Bucht Perä  
meri (des nach Finnland zu gelegenen  nördli  
chen Teiles des Bottnischen Meeres). Die  punk  

tierte Linie zeigt die Lage  des U fers zu jener  Zeit, 
als die Fichte  das Meeresufer erreichte. 



Soistumisen  kulun  toteaminen  suopal oj en perusteella. 

Kukon valtionpuisto. 

Karstulan hoitoalueen Kukon valtionpuistossa,  joka sijaitsee  

ylävähköllä  Suomenselän vedenjakajaseudulla  Pylkönmäen  pitäjässä,  

soiden ala nousee 57 %:iin  koko  maa-alasta ja soistuminen on  edel  

leen silminnähtävän ripeätä.  Keskimääräinen vuotuinen sademäärä, 

seudulla  on noin 550 mm  ja lämpötila 2.0°  C. Suo on arviolta noin 

190 m meren pinnan  yläpuolella.  Seutu  on paljastunut  maajään  pei  

tosta  prof. Sauramon ilmoituksen mukaan 800 vuotta toisen 

Salpausselkä  vaiheen jälkeen,  joten maa on noin 9  500 vuotta vanhaa „  

V. 1852 on  Kukon valtionpuistossa  raivonnut laaja  ja raju  metsä  

palo. Tästä  palosta  on nyt  useimmilla soillakin  muistona ei vain  

kylestyneitä  mäntyjä  ja mäntykeloja,  vaan myös hiili- ja tuhkakerros 

tavallisimmin 20—40 sm:n paksuisen  turvekerroksen alla. Kukon 

valtionpuistossa  tarjoutuu  siten tilaisuus selvitellä,  missä  määrin suot 

ovat peittäneet  kankaita ja siis  laajentuneet  mainittuna vuonna 

sattuneen metsäpalon  jälkeen.  

Tässä mielessä  suoritettiin tutkimuksia valtionpuiston  eräällä 

pienehköllä  suolla (F.  L. Mahlbergin  kartassa v:lta 1903 

varustettu kuvionumerolla 1365). Suota (ks.  kuvaa  51),  joka  käsittää 

etupäässä  huonoa suopursu-  ja  niittyvillarämettä,  rajoittavat  pohjoi  

sessa, idässä  ja etelässä  harjumaiset,  laihat, korkeahkot hiekkakankaat. 

Alueella olevat pienemmät  kankaat  ovat hiekkaista  moreenia ja ne  

kin  laihanlaisia,  yleensä  puolukkatyypin  maita. 

Kuvan  51 osoittamalla alueella kartoitettiin  edellä (siv.  13) 

selostettuun tapaan  nykyiset  kankaat sekä  niitä reunustavat sellai  

set  suoalat,  joiden  kohdalla  1852 vuoden kulosta  aiheutunut hiili- ja  

tuhkakerros on  välittömästi kivennäismaan yläpuolella,  ja jotka  

reunukset siitä  päättäen ovat muodostuneet suoksi vasta mainitun 

palon  jälkeen.  Kankaan ja suon rajan  tarkka  määrääminen oli  mo  

nesti jonkin  verran  epävarmaa,  sillä  kankaiden  alavilla  laiteilla  kar  

hunsammalia ja valkosammaliakin on usein hajanaisesti  kaukana  
varsinaisen suon laidasta kankaalle päin. Seuraavasta taulukosta,  

jossa  eri  kasvilajien  runsaus  esiintyy  Norrlinin asteikon mukai  

sesti,  näkyy,  minkälainen kasvipeite  tavallisesti esiintyi  kankaaksi  
luetulla alueella,  1852 vuoden palon  jälkeisellä  alueella sekä  eräitten 
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Kuva  51.  Karstulan  hoitoalueen Kukon valtionpuistossa  olevan suon (kuvio  1365 
kartassa  vuodelta 1903) kartta, joka osoittaa  suon alan  (13 %)  kuusen  
seudulle  saapuessa eli noin 5  000  vuotta  sitten  sekä  ennen v. 1852  sattu  
nutta  metsäpaloa (64 %)  ja sen jälkeen (23 %)  muodostuneet  suon  osat.  
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sellaisten  suotyyppien  kohdalla,  jotka ovat olleet suona  jo ennen 

mainitun vuoden metsäpaloa.  Kuvaus 1 on kuvion  12 luoteispuolella  
olevan kangasryhmän  lounaislaidalta,  kuvaus  2 alueen luoteiskul  

massa  olevan isohkon kangassaaren  länsipuoleisesta  soistumisreunuk  

keesta,  kuvaus 3 kuvion  2  itälaidalta,  kuvaus  4 kuvion  7 keskuksesta,  

kuvaus  5  kartan pisteestä  9 ja kuvaus  6 kartan  pisteestä  23. 

Erklärung nebenstehender  Abbildung. 
(1)  Heide (7) Oberhalb des Kreises  Nummer der untersten  
(2)  Nach  dem Jahre 1852  entstandenes  Moorgebiet Probe,  unterhalb die Stärke der Torf  
(3)  Nach der Ankunft  der Fichte,  aber vor  dem schicht, m  

Jahre 1852 entstandenes Moorgebiet (8) Nummer  der Figur  
(4) Moorgebiet  bei der Ankunft der  Fichte (9) Grenze der Moortypen  

(5) Pollenmenge  der Fichte <1 % (10)  Höhenkurve (Meier  ii.d.M.) 

(6) » » »4<» 

Figur 13 = Wollgras-Bruchmoor Figur 2  = Calluna-Reisermoor 

1, 4, 8 = Anmooriger Wald 6  = Wollgras-Reisermoor  

3, 11 = BruchmoorartigeB Reisermoor 7, 9, 12 = Wollgras-Rosmarinkraut-Reisermoor  

5,  10 - RoBmarinkraut-ReiBermoor 14 = Wollgras-Heidemoor  

Abb. 51. Karte iiber  das Moor  (Fig. 1365 auf der Karte vom Jahre 1903) im Staatsforst Kukko im Revier 
Karstula; sie zeigt  das Gebiet des Moores (13  %) zur Zeit, als die Fichte in die Gegend  kam,  oder  
vor ca 5 000  Jahren, ebenso den vor dem Jahre 1852 eingetretenen Waldbrand (64 %) und die 

danach  (23  %) entstandenen Teile  des  Moores. 
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1852 vuoden metsäpalosta  aiheutuneen hiilikerroksen yläpuolella  
oleva turvekerros, joka on säännöllisesti  raaempi  kuin hiilikerroksen  

alapuolella  oleva ja tavallisesti  rahkaturvetta,  on kankaiden laiteilla 

yleensä  ohut,  vain 10—20 sm,  mutta keskisuolla  saattaa palon  jälkeen 
muodostuneen turvekerroksen paksuus kohota  puoleen  metriin ja 

ylikin  (ks.  kuvaa 52). Mm. pisteessä  9  vuoden 1852 palon  jälkeisen 
turvekerroksen  paksuus  on 70 sm. Turpeen  vuotuinen korkeuskasvu  

on  siis  tämän tyypin  kohdalla palon  jälkeen  ollut  0.5—0.8  sm. Saa  

risen samasta suosta suorittamien,  männyn  taimien hautautunei  
suuteen perustuvien  mittausten mukaan pintaturpeen  korkeuskasvu 

Kuva  52. Profiili kuvan 51 osoittamasta suosta  pisteitten  18—22 kohdalta. 

(1)  Sphagnum-Torj,  Humifikationsgrad  I—2, (2) Sphagnum-Torf,  Humifikationsgrad  2—5, (3) Carex-  
Sphagnum-Torf,  (4) Sphagnum-Carex-Torf  (5) Carex-Torf, (6) Dy, (7) Die durch  den Brand ion 1852 

veranlasste Köhien- und Aschenschicht,  (8) Fichtenpollengrer,  ze. 

Abb. 52. Profil iiber  das auf Abbildung 51 dargestellle Mcor  nach den Funkien 18—22. 

on  viimeisten 30 vuoden aikana ollut rahkaisen niittyvillarämeen  

kohdalla  mättäissä 0.8 ja painanteissa  0.7 sm vuosittain sekä iso  

varpuisen  niittyvillarämeen  kohdalla mättäissä 1.4 ja painanteissa  

1.0 sm vuosittain. On selvää,  että mainitunlainen turpeen  korkeus  

kasvu,  vaikkei  se  ulotukaan voimakkaimpana  suon reunoille asti,  on  

aiheuttanut suon nopean laajenemisen.  Suon nykyisestä  alasta,  joka 
on 5.2 ha,  on 1.2 ha eli  23 % muodostunut suoksi  vasta 1852 vuoden 

metsäpalon  jälkeen.  Suota reunustavat kankaat  ja isoimmat suon  

keskelläkin  olevista kankaista  ovat  tosin verraten jyrkkäreunaisia  ja 

korkeita,  joten niiden laiteilla  suon leviäminen edistyy  suhteellisen 

hitaasti,  mutta alueella olevat  pienemmät  kankaat ovat yleensä  loiva  
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reunaisia ja  matalia. Niistä  tulevat useat epäilemättä  peittymään  

turvekerroksen peittoon  jo nykyistä  seuraavan  miespolven  aikana. 

Suon poikkileikkauspiirroksesta  (kuva  52) näkyvät  myös  vii  
meistä  paloa  aikaisemmat turvesuhteet. Suon keskuksessa  on  hiili  

kerroksen alapuolella  noin puolen metrin paksuinen  kerros vah  

vasti mutautunutta rahkaturvetta. Sen alapuolella  ja suon reunoilla 

pintaan asti  on sararahkaturvetta,  joka alempana  vaihtuu valko  

sammalsaraturpeeksi  ja vih  

doin saraturpeeksi.  Alinna on 

suon  syvimmällä  kohdalla  ohut 

mutakerros. Profiiliin  merkityn  

kuusen siitepölyrajan  perus  

teella havaitaan,  että turpeen  

korkeuskasvu  on laskun puo  
leisella  suunnalla ollut  jonkin  

verran hitaampaa kuin suon 
keskuksessa  ja ylemmällä reu  

nalla, kuten edellä mainittiin 

olleen asianlaita myös Viita  

saaren Lavasuossa. 

Suon pohjalla  oleva mu  

takerros osoittaa, että tällä 

kohdalla on aikoinaan ol  

lut pienoinen  lampi. Lampi 

on jo varhain kasvanut  um  

peen, sen rannat ja nykyisen  

suon alavimmat kohdat ovat 

alkaneet soistua. Seudulla kas  

voi tällöin, kuten siitepölydia  

grammasta  (kuva  53) havai  

taan,  koivu-  ja mäntymetsää  

ja leppä  oli  melkoisen runsas.  

Myös jaloja  lehtipuita  on ollut,  

vaikkakin nähtävästi seudun vedenjakajaluonteesta  johtuen   

verraten niukasti. Kuusi on  tehnyt  yrityksiä  asettua seudulle jo 

varhain, mutta suon syvimmälle kohdalle ennätti muodostua puo  
lentoista  metrin paksuinen  turvekerros,  ennenkuin kuusi  sai  seudulla 

vakavan jalansijan.  Sen jälkeen  on suohon muodostunut turvetta 

1.5 ä 2 m. Kun tästä turvekerroksesta  esim. kohdalla,  josta  pysty  

profiili  on otettu, on yli  puolen  metrin paksuinen,  raaka rahka  

turvekerros muodostunut viimeisten 80 vuoden kuluessa,  on kuusen 

tuloa aikaisemman ja myöhemmän  turvekerroksen paksuuden  ja laa  

Kuva  53. Siitepölydiagramma  kuvan  51 osoit  
tamasta  suosta pisteen  21  kohdalta.  

Abb.  53. Pollendiagramm  iiber  das nuf der Abbil  
dung 51 dargestellte  Moor bei  Punkt 21. 
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dun perusteella  todennäköistä,  ettei kuusen  seudulle  vakiintumisesta 
ole kulunut ainakaan 5 000 vuotta enempää.  

Suosta otettiin mikroskopointia  varten myös  pohjanäytteet  24 
eri  kohdasta. Siitepölytutkimuksen  tulokset näkyvät seuraavasta 

taulukosta. 

Kuusen siitepölymäärään  katsoen pohjanäytteet  jakaantuvat  

luokkiin seuraavasti. 

Pohjanäytteiden  mikroskopointien  perusteella  on merkitty  kar  

talle (kuva  51)  ne  suon osat,  joiden  kohdalla oli  turvetta jo kuusen  

seudulle saapuessa. Tällöin  suon ala  oli vain 0.7  ha eli  13 % sen  

nykyisestä  alasta.  

Metsämaan soistuminen on siis tässä selos  

tetun suon kohdalla ollut viimeisten vuosi  

tuhansien aikana melkoisen huomattavaa ja 
viimeisten 80 vuoden kuluessa erikoisen voi  

makasta. Viimeksimainittu,  kiihtynyt  soistuminen on  selvästi  

metsäpalon  aiheuttama. Tämä johtuu  ehkä osaksi  siitä, että laajan 

metsäpalon  jälkeen  maaperän  kosteus  on jonkin  verran  lisääntynyt,  

mutta ennen kaikkea  siitä,  että palo  on  aiheuttanut rahkaturpeen  voi  

makkaan kasvun,  kuten huononpuoleisissa  soissa palon  jälkeen  ylei  
sesti  näkyy tapahtuvan. 1 )  

Paremmissa  soissa kulo  ei  sen sijaan saa  aikaan  rahkaturpeen muo  

dostumista. Siinä tapauksessa meillä olisi etupäässä  vain  rahkaisia soita,  sillä  
useimmat  vanhat  suot  ovat palaneet moneenkin  kertaan, ja kuloja on ollut  

esimerkiksi  meidän  maassamme yleisesti  jo  ennen ihmisen  tänne  tuloa.  Mm. 
tässä  selostetussa suossa on kuusirajan alapuolella olevassa turpeessa,  joka 

on muodostunut ennen ihmisen tälle seudulle  tuloa, porakotelon  pituudella  
eli 30 sm:n paksussa turvekerroksessa  tavattu 10 erillistä hiili- ja tuhka  
kerrosta  muistona  yhtä monesta  erillisestä,  voimakkaasta metsäpalosta. 

Piste kartalla 

Punkt  auf der Karte 
l 2 3 n  B  6 7 8 9  Ii 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |  

Suon syvyys,  m 1.3 1.0 1.6 1.7 1.8 1.8 0.9 0.9 1.1 2.3 1.7 1.9 1.3  1.0 1.6 0.9 2.0 1.2 1.6 1.9  3.4 2.0 2.2 2.1 

Tiefe des Moores , m  

Picea %  16 41  — 1 1 1 28 37 23 — 4 — 
38 41 2 26 — 2 1 — — 

1 1 1 

Pinus »  41 36 60  57 51 43 55 42 54 39 43 53  46 52 55 50 62 36 68 72  16 35 73 12  

Betula »  41 21 39 40 46 47 14 20 20 52 49 37 16 7 34 20 31 52 29 28 84 56 22 23 

Alnus »  2 2 1 2  2 9 3 1 3 9 4 10  
—  — 

9 4 7 8 2 
— — 

8 4 41 
Tilia »  — — — — 1 — — — — — — — — — — 2  — — — — — -  

Corylus  »   — -  — — — — 
— 

— — 

—  
—  

— — — 
3 1 

— 
2 2 — -1  

Kuusen siitepölyn  

osuus 

Näytteitä, 

kpl. 

Näytteiden  syvyys,  m 

Tiefe der Proben , m 

Anteil des  Fichtenpollens  Proben , Stclc  vaihtelee 

schwankt  

keskimäärin 

durchschnittlich 

o-i  % 
4< » 

15 

9  

1.2—3.4 

0.9—1.7  

1.94±0.13 ) 
(1.12±0.09) 
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10 

Vahanka-Mustapuron  valtionpuisto.  

Karstulan hoitoalueen Vahanka-Mustapuron  valtionpuisto  si  

jaitsee  Karstulan  pitäjässä  Kyyjärven  pitäjän  rajalla.  Keskimääräinen 
vuotuinen sademäärä on  seudulla noin 530  mm ja lämpötila  I.9°C.  Val  

tionpuisto  on  Suomenselän vedenjakajalla  arviolta 170—180 m  meren 

pinnan  yläpuolella,  seudulla,  jossa  maa on noin 9  500 vuotta vanhaa. 

Mustapuron  valtionpuisto  on melkoisen tasaista. Jotkut  hiekka  

kankaat kohoavat muutaman metrin yleistä  tasoa  korkeammalle,  

mutta moreenikankaat ovat varsin alavia.  Soiden osuus kohoaa 

69 %:iin  vaitionpuiston  alasta,  ja soistuminen on yhä  silminnähtävän 

nopeata.  Kankaiden laiteet ja alavat  kankaat kauttaaltaan näyttä  
vät hautautuvan nopeasti  kasvavan  valkosammalikon peittoon.  

Mustapuron  valtionpuistossa  on raivonnut kesällä  1852 voimakas 

metsäpalo  kuten Kukon valtionpuistossakin.  Kuvan 54  osoittamalla 
alueella kartoitettiin  mainittuna vuonna sattuneen metsäpalon  jäl  

keen muodostuneet suoalat samaan tapaan  kuin edellä  selostettiin 
Kukon valtionpuistossa  tehdyn.  Kankaan ja  suon  rajan  määrääminen 

oli täällä vielä subjektiivisempaa  kuin Kukon valtionpuistossa.  Haja  

naisia valko- ja etenkin karhunsammallaikkuja  ulottuu nimittäin 

kankaiden alavilla  laiteilla  kauas  kankaille  päin,  kuten seuraavasta 
taulukosta näkyy,  joka  osoittaa kasvipeitteen  laadun ja Norrlinin  
asteikon mukaisen runsauden kankaan ja suon rajaviivan  kahden  

puolen  kartalle  (kuva  54)  merkityillä  kuudella eri kuvauskohdalla. 

1 lp  
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Kuva  54. Karstulan hoitoalueen  Vahanka-Mustapuron valtionpuiston erään osan kartta, 
josta näkyy  mm., suuriko osa  (1  %)  alueen  nykyisestä  suoalasta oli  suona kuusen  
seudulle  saapuessa  eli  noin  5  000  vuotta sitten, paljonko (83  %)  suoala  lisääntyi  
vuoteen  1852  mennessä  ja paljonko (16 %)  sen jälkeen. 
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Kartalle (kuva  54)  on merkitty  erilaisin viivoituksin  vanhempi 

sekä 1852 vuoden palon  jälkeen  muodostunut suoala. Kuvan  osoit  

tama suoala on nykyisin  52  ha,  ja 8.5 ha eli  16  % nykyisestä  suo  

alasta on muuttunut suoksi  vasta viimeisten 80 vuoden kuluessa.  

Paloa seurannut nopea soistuminen on välttämätön seuraus  turpeen  

nopeasta  korkeuskasvusta.  Kun viimeisen palon  jälkeen  soiden koh  
dalle  on muodostunut turvetta 30—40  sm, suon nopea transgressio  

on  näin tasaisista maista kyseen  ollen helposti  ymmärrettävissä.  

Viimeisten vuosikymmenien  aikainen ja 

yhä jatkuva  kiihkeä soistuminen on selvästi  

rajun metsäpalon  aiheuttama. Kyseellinen  metsä  

palo  on myös selvästi huonontanut soita. Esimerkiksi  rahkaisten 

niittyvillarämeitten  kohdalla,  jotka  nyt  ovat  alueella yleisiä,  on  suon 

pinnassa  täysin  raakaa rahkaturvettä,  mutta hiilikerroksen alapuo  
lella oleva turve on säännöllisesti mutautuneempaa  sekä peräisin 

nykyistä  paremmasta  suotyypistä.  Samoin mm. niittyvillasara  

rämeitten kohdalla on ennen paloa  ollut yleensä  sararäme, siis  ny  

kyistä  suotyyppiä  melkoisesti  vaateliaampi  tyyppi.  

Kuvan 55  osoittamasta alueesta,  josta  edellä selostettu muodos  

taa katkoviivoin rajoitetun  osan, otettiin 0.8  m:n syvyisiltä  ja sitä 

syvemmiltä  kohdilta pohjanäytteet  siitepölytutkimusta  varten. Kar  
talle merkityiltä  kohdilta otetut yhteensä  63  pohjanäytettä  jakaantu  

vat luokkiin  kuusen siitepölymäärään  katsoen seuraavasti. 

Pohjanäytteiden  perusteella  on kartalle  (kuva  55)  merkitty ne 

suon osat,  joiden  kohdalla  on ollut  turvetta jo kuusen  seudulle saa  

Brklärung  nebenstehender  Abbildung. 
(1) Heide (6) Pollenmenge  der Fichte 10 < % 
(2)  Nach dem Jahre 1852 entstandenes Moorgebiet (7) Stelle der beschriebenen Pflanzendecke  

(3) Nach der Ankunft  der Fichte, aber vor dem (8) Stärke der Torfschicht, m  
Jahre 1852 entstandenes Moorgebiet (9) Nummer der Figur  

(4) Moorgebiet  bei der Ankunft der Fichte (10) Grenze  der  Moortypen  
(5) Pollenmenge  der Fichte < 1 % (H) Höhenkurve (Meter ii.d.M.)  

Figur 1 = Gemeiner Bruchivald Figur  7 -■  Wollgras-Peiser moor (±Sphagnu?n  fuscum) 
2 = Eigentliches  Bruchmoor 8 = Wollgras-Rosmarinkraut-Reisermoor  
3 = Weissmoor- Bruchmoor 9 = W ollgras-Heidemoor  
4 = Anmooriger  Wald 10 Wollgras-Seggen-Reisermoor  
5 = Bruchmoorartiges  Reisermoor 11 = Car  ex  globular is-Reiscrmoor  

6 = Wollgras-Reisermoor  

Abb. 54. Karte iiber einen Teil des  Staatsforstcs Vahanka-Mustapuro  im Revier  Karstula;  hieraus ist  zu  
ersehen,  ein wie grosser Teil (1 %) des jetzigen  Moorgebietes  der Gegend  als Moor  bestand, als sich 

die Fichte in der Gegend  ansiedeUe,  oder  vor ca 5  000 Jahren, um icieviel (83  %) sich das Moor  
gebiet  bis zum Jahre 1852 vermehrte und um icieviel (16%) danach. 

Kuusen siitepölyn  
osuus 

Näytteitä,  
kpl.  

Näytteiden syvyys,  m 

Tiefe der Proben, m 

Anteil des  Fichtenpollens  Proben
,
 Stck vaihtelee 

schwankt  

keskimäärin  

durchschnittlich 

0-1  % 6 0.9—2.0 1.38±0.16 
2—3 » 10 0.9—1.9 1.31±0.12 

4—9 » 9 0.6—1.6 l.O3±0.1O 
10 < » 35 0.4—1.8 (0.93±0.Oä)  
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Kuva  55. Karstulan  hoitoalueen  Vahanka-Mustapuron valtionpuiston  erään  osan kartta.  
josta näkyy  mm., mitkä  osat  (4  % nykyisestä  suoalasta)  alueesta  olivat  suona 

jo kuusen  seudulle  saapuessa  eli  noin  5  000  vuotta  sitten. 
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puessa,  mistä  ei  liene kulunut ainakaan yli  5  000 vuotta. Kuten nä  

kyy,  on kuusen tuloa vanhempia  suon osia 8  eri kohdalla,  mutta ne 

ovat kaikki  alaltaan pieniä.  Tutkimusalueen nykyisestä  suoalasta,  

joka on yhteensä 269 ha, on vain 11 ha eli  4 % sellaista,  joka oli 

suona jo kuusen seudulle saapuessa. Kartan osoittama suoala on 
kauttaaltaan soistunutta metsämaata,  sillä limnisiä kerrostumia ei 

suon pohjalla  ole tavattu. Soiden muodostuminen on alkanut  useana 
erillisenä pikkusuona,  jotka  sittemmin ovat vähitellen laajentuneet  

ja yhtyneet toisiinsa. Nykyisin  sois  

tuminen jatkuu  etupäässä  transgres  

siona, sillä kaikki  notkelmat ovat  jo 

suona. 

Eräästä syväriläisestä,  vähän tut  
kimusalueen länsirajan  ulkopuolelle  

jääneestä pisteestä  rahkaisen niitty  -  
villarämeen kohdalta otettiin  pysty  

profiili,  tosin  vain puolen  metrin  väli  

matkoin.  Kyseellisellä  kohdalla (ks.  
kuvaa 56)  on ollut  turvetta kuusen 

seudulle saapuessa vähän toista met  
riä  ja sen  jälkeen  on sitä muodostu  

nut lisää  runsaasti  puolitoista  metriä.  

Mänty ja koivu ovat kuusen tuloon 

asti  esiintyneet  seudulla suunnilleen 

yhtä  runsaina,  mutta kuusen tulon 

jälkeen  mänty  on koivuun verraten 

suuresti lisääntynyt.  Leppä  on niin 

hyvin  tämän pystyprofiilin  kuin poh  

janäytteiden  perusteella  päätellen  ollut aikaisemmin melkoisen run  

sas,  mutta on viime aikoina käynyt  harvinaiseksi.  Lehmuksen siite  

pölyä  on tavattu pystyprofiilistakin.  Samoin on sitä sekä  pähkinä  

pensaan ja niukasti  jalavankin  siitepölyä  tavattu pohjanäytteistä  
kuusen tuloon asti  muodostuneista turvekerrostumista. 

Kuva  56.  SiitepölydiagrammaVahanka-  
Mustapuron valtionpuistosta. 

Abb. 56. Pollendiagramm,  Staatsforst Va  
hanka-Mustapuro.  

Erklärung  nebenstehender Abbildung.  
(1) Heide (7) Pollenmenge  der Fichte 10 < % 
(2) Nach Ankunft der Fichte entstandenes (4—7) Unterhalb des Kreises die Stärke  der Torf-  

Moorgebiet schicht, m 
(3)  Moorgebiet  bei der Ankunft  der Fichte (8) Stärke  der Torfschicht,  m 
(4) Pollenmenge der Fichte < 1 % (9) Nummer der Figur  
(5) » » » 2—3 • (10) Grenze der Moortypen  
(6) » » » 4—9 • (11) Höhenkurve (Meter ii.d.M.) 

Figur 1 Gemeiner Bruchwald Figur  7 = Wollgras-Reisermoor  (± Sphagnum  fuscum) 
2 = Eigentliches  Bruchmoor 8 = Wollgras-Rosmarinkraut-Reisermoor  
3 = Weissmoor-Bruchmoor 9 = W  ollgras-Heidemoor  
4 = Anmooriger  Wald 10 = WoUgras-Seggen-lieisermoor  
5 = Bruchmoorartiges  Reisermoor 11 = Carex globularis-Reisermoor  
6 = Wollgra.B-Reisermoor 12 = Reisermoor (coll.) 

Abb. 55 Karte iiber  einen Teil des Staatsforstes Vahanka-Mustapuro  im Revier Karstula, aus icelcher  u. a.  
zu ersehen ist, vjelche  Teile  des Gebietes (4  % des gegenwartigen Moorgebieies)  bereits als Moor 

vorhanden  waren, als sich die Fichte in der Gegend  ansiedelte, oder  vor ca 5 000 Jahren. 



Soistumisen kulun  toteaminen  vanhojen karttojen  mukaan.  

Aitasalo Parkanossa.  

Pohjois-Satakunta  on  vahvasti  soistunutta ja metsämaan soistu  

minen näyttää  siellä monin paikoin  edelleenkin olevan uhkaavan 

nopeata. Näin on asianlaita mm. Karvian hoitoalueen Luusalon 

vartiopiirin  Aitasalon maalla. Kuva 57 esittää  mainitun alueen kart  

taa vuodelta 1850 sekä uutta karttaa vuodelta 1931. Edellinen on 

maanmittari G. F. v. Pieandtin tekemä,  jälkimmäinen,  nimen  

omaan tätä tutkimusta sekä alueen vastaisen soistumisen kokeel  

lista seuraamista varten valmistettu, on metsänhoitaja  E. K. E. 
Saarisen työtä.  Kuten uudelle kartalle  merkityistä  korkeus  

käyristä  näkyy,  alueen keskuksessa  on  ylävänlainen  kangas  ja sen 
kahden puolen  ovat suot,  jotka osoittavat voimakasta pyrkimystä  
kohota  kankaalle päin.  Kangas  on  hiekkaista moreenia,  enimmäkseen 

puolukka-,  paikoin,  etenkin ylemmät  osat,  kanervatyyppiä.  Metsä 
on männikköä.  Soista ovat, kuten kuvan selityksestä  näkyy,  rahkai  

set  kangasrämeet  ja rahkoittuvat niittyvillarämeet  vallitsevia.  Kor  

pia  on  alueella nykyisin  sangen vähän. Vuotuinen sademäärä on 
noin 560 mm ja lämpötila  3.0°  C. Seudun korkeus  on  noin 160 m 

m. p. y.,  ikä  noin 9  000 vuotta. 

Vuonna 1852 on alueella raivonnut metsäpalo.  Viereiset paksu  

turpeiset  suot ovat  kulolta säästyneet,  mutta kuivempien,  ohuttur  

peisten  soitten kohdalle kulo on  ulottunut. Kangasrämeissä  maini  

tusta palosta  aiheutunut hiili- ja tuhkakerros on tavallisesti  kohta 

kivennäismaan yläpuolella,  joten ne  ovat  yleensä  muuttuneet suoksi  

vasta palon  jälkeen.  Erityisestikin  nykyisiin  kangasrämeisiin  on  

palon  jälkeen  muodostunut nopeasti  raakaa rahkaturvetta. Spha  

gnum acutifolium-mättäiden  kohdalla hiilikerros saattaa olla 60—70 

sm  syvässä,  joten  turvetta on tullut niillä kohdin lähes 1  sm:n pak  

suinen kerros  vuosittain. Mätäsväleissä turpeen  korkeuskasvu  on  
ollut hitaampaa,  kohoten palon  jälkeen  vain 0.3 —0.4 smuin  vuosit  

tain. Saarisen samasta suosta suorittamien männyn  taimien 

hautautuneisuuteen perustuvien  tutkimuksien mukaan pintaturpeen  
korkeakasvu  on ollut  rahkaisen kangasrämeen  kohdalla 44 viimeksi  

kuluneen vuoden aikana keskimäärin 1.2 sm vuodessa ja varpu  

rämeen kohdalla 22 viimeksikuluneen vuoden aikana keskimäärin 

0.8 sm vuodessa. 
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Selitys  Aitasalon  karttaan vuodelta 1850. 

Aitasalon metsä-  ja  suotyypit  v:n 1931 kartan mukaan. 

Kuten  vuoden 1850 karttaan liittyvästä  selityksestä  näkyy,  kar  
toituksen  yhteydessä  on kullakin kuviolla  mitattu mm. »ruokamulta  

kerroksen»  laatu ja paksuus  sekä  merkitty  muistiin kosteusaste. Sy  

vyysmittauksien  tarkkuudessa saattaa  tietenkin olla paljonkin  toi  

vomisen varaa, mutta niiden perusteella  on kuitenkin kiintoisata  

todeta,  että alueen suot ovat  silloin osoittautuneet yleensä  tuntuvasti 

ohutturpeisemmiksi  kuin v.  1931 suoritettujen  mittausten mukaan. 
Esimerkiksi  korpien  turvekerros on ollut  yleensä  vain 10—12 kym  

1 ) Tämä kuvio on alkuperäiselläkin kartalla  jostakin syystä väritetty 
rämeeksi eikä korveksi, kuten  kartanselitys  edellyttäisi.  

Figur  
Matjorden  

Markens Diverse  

n:o 
Namn eller jordslag 

jorilmAii  djup  i 

d. tum 

förh&llande 

tili vatten 
anmärkningar  

i  Stenbunden mo  mullhaltig  sand  14 frisk  timmerskog  
2 Mo » 12 » » 

3 Kärr  kärrmylla  15 sur granskog  
4 Stenbunden  mo  mullhaltig  sand  12 frisk timmerskog 
5 Stenigt kärr *)  kärrmylla  10 sur 

6 Stenbunden mo mullhaltig sand  
äfja  

12 frisk timmersLog  
7  Alkiankeidas 160 sank flarkmossa 
8 Mossa » 50 sur tallskog 
9 Mo  lägt mullhaltig sand  12 frisk timmerskog  

10 Stenigt kärr kärrmylla  12 sur granskog  
11 Lägmark  mullhaltig sand  10 frisk  granblandad skog 
12 Mo » 13 » » 

13 Mossa äfja  20 sur tallskog  
» 14,15 Mo mullhaltig sand  10 frisk 

16 Kärr  kärrmylla  20 sur granskog 

Metsä-  tai suotyyppi  Kuvion n:o 

I VT-kangas   ..  ; 3,  6,11,19, 53,  54,  58  
» ± soistunut  

..

 i 10,15,17 

CT-kangas   ..
 36, 42, 44, 48, 56 

» ± soistunut  
..
 14, 27 

Kangaskorpi   ..
 |  30,  33  

Car  ex globularis-korpi   ..
 32 

Kangasräme (heikosti  soistunut)  ..  ..  20,  21,  23,  26,  28,  29,  39,  40,  45, 49, 60,  63.  65 
» (varsinainen)   ..  2,13,38,43,47, 50,  55,  59,  61, 62  

Rääseikkökangasräme  ..
 8, 9,16, 25, 34, 51 

Korpiräme  ..  7,  22, 31,  41  
Kanervaräme   

..

 12 

Isovarpuinen  niittvvillaräme  ..  24,  35, 46, 52,  57,  64 
Niittyvillaräme  (rahkoittuva) 

..

 18, 37 
Rähjäinen niittyvillaräme   ..1,4 

1 lyhytkortinen  neva   ..

 5 
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Kuva  57. Kuva  esittää Karvian hoitoalueen  Aitasalon  vartiopiirin erään  osan karttaa, 
vasen (tällä sivulla oleva)  vuodelta 1850, oikea  (viereisellä sivulla oleva)  
vuodelta  1931. Soiden  osuus  on edellisen  kartan  mukaan  45  %,  jälkimmäisen 
mukaan  54 % koko  alasta.  Oikeaan  karttaan  on merkitty  myös se ala  (13 % 
koko  suoalasta),  mikä oli  suona kuusen  seudulle saapuessa  eli  4 500 v. sitten. 

menystuumaa  paksu  eli  suunnilleen sama tai  ohuempikin  kuin  kangas  

maitten »ruokamultakerros»,  mikä tosin onkin mitattu merkillisen 

paksuksi. 1 ) Tämä riittää epäilemättä  todistamaan, että mainitut 

korvet,  joiden  kohdalla  olevissa  korpirämeissä  turvekerros  nykyiein  

on -  kuten uuden kartan merkinnöistä näkyy monin paikoin  jo 

') Kangasmaitten »ruokamultakerroksen»  muodostaa mullanpitoinen 
hiekka  (mullhaltig sand), mikä  selittää  mainitun  kerroksen  paksuuden. 
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1469—33 11 

Abb. 57. Die  AbbUdung  stellt eine Karte iiber einen Teil des Aufsichtsbezirkes  Aitasalo im Revier  Karvia 
dar, die li nice vom Jahre  18-50, die rechte  vom Jahre 1931. Der Anteil der Moore beträgt  nach 

ersterer  Karte 45 %, nach letzterer  54 % vom ganzen Gebiet. Auf der Karte  rechts  ist auch 
dasjenige  Gebiet (13  % vom ganzen Moorgebiet) vermerkt,  das  bei der Ankunft  der Fichte in der 
Gegend  oder vor ca 4 500 Jahren als Moor bestand. 

yli  metrin paksuinen,  ovat vanhaa karttaa tehtäessä tosiaankin ol  

leet  vielä aivan ohutturpeisia.  Eräitten tiluskuvioitten  nimitys  todis  

taa samaa. Mm. kuviot 5 ja 10, joiden  kohdalla kivisyys  ei  ainakaan 

enää nykyisin  pistä  silmään, ovat  v.  1850 vielä olleet  kivistä  korpea  

(stenigt  kärr).  Näin ollen tuntuu siltä, että 1850 vuoden kartan 

tekijä  on lukenut suoksi  hyvinkin  ohutturpeiset  maat, joten  silloi  
nen kangasala  ei  liene tullut kartalle todellisuutta suurempana. 
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Epäilemättä  myös esimerkiksi  kuviossa  11,  joka esiintyy  vanhalla 
kartalla kankaana,  tosin alavana (lägmark),  ja jonka  kohdalla turve  

kerros nyt on yli  puolen  metrin paksuinen,  »ruokamultakerroksena» 

on v. 1850 vielä ollut mullanpitoinen  hiekka (mullhaltig  sand) ja 

kuvio on ollut »frisk» (tuore),  kuten  kartanselityksen  mukaan muut  

kin silloisen kartan kangaskuviot.  Korpien  ja rämeitten silloinen 
kosteusaste  on ilmaistu sanalla »sur» (märkä).  Alkiankeidas on jo 

silloin  ollut  »sank» (upottava).  Kankailla on ollut tukkimetsää,  joka 

kuitenkin pari  vuotta kartoituksen jälkeen  sattuneessa kulossa  tu  

houtui. Saman palon  vaikutuksesta kartoituksen aikaiset  korpi  
kuusikot  alkoivat vaihtua mäntyvaltaisiksi  rämeiksi.  

Seuraava taulukko osoittaa alueen jakaantumisen  kankaitten 

ja soitten päätyyppiryhmien  kesken  molempien  karttojen  mukaan. 

Kuten  taulukosta  näkyy,  on  vanhalla kartalla kangasta  ja  kalliota 

54.8 % koko  alasta  ja uudella kartalla kangasta,  siitä osa  jo lievästi 

soistunutta,  45.6 % koko  alasta.  Korpialan  suuri väheneminen ja 
rämealan lisääntyminen  kartoitusten välisenä aikana pistää  taulukon 

numerojen  perusteella  erityisesti  silmään. Tämä saattaa  osaksi  johtua  
erilaisesta  kartoitustavasta,  mutta etupäässä  siihen on syynä,  kuten 

jo edellä mainittiin, se, että metsäpalo  on muuttanut korpia  räme  
mäisiksi. Uuden kartan  rämealasta on kokonaista 29 % korpi  

rämettä ja sitä on  juuri entisten  korpien  kohdalla. Karttojen,  joista  

vanhempikin  näyttää  olleen poikkeuksellisen  tarkka,  vertailu osoit  

taa,  että alueella on tapahtunut  karttojen  teon 

välisenä 80 vuotena varsin huomattavaa sois  

tumista ja turpeen  muodostumista. 

Alueen soista kerättiin myös pohjanäytteitä  siitepölytutkimusta  
varten. Näiden mukaan soista on  kuusen seudulle saapuessa, mikä  

Tiluslaji  

Bodenart 

Kartta v:lta 

1850 

Karte  v. J.  

1850 

Kartta v:lta  

1931 

Karte v. J. 

1931 

ha % ha % 

Kangas ja kallio  —  Heide  und  Fels   45.6 54 8 :  33 7 40 4 

Lievästi  soistunut  kangas —  Lewht versumpfte Heide ..  
Kangaskorpi  —  Gerneiner Bruchwald   

4.3 

1 9 

5.2 

2  3 

Korpi —  Eigentliches Bruchmoor  19 4 23.3 1 0 1 2 

Kangasräme — Anmooriqer Wald   13 3 16  o 

Räme  —  Reisermoor  11 6 13 9 26 o 31 2 

Neva  
—

 Weissmoor   6.7 8.0 3.1 3.7 

Yhteensä 
—

 Zusammen  83.3  |  100.O 83.3 1 100.  o  
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Aarion mukaan tapahtui  noin 

4 500 vuotta sitten,  ollut olemassa  

vain vähäinen osa  (13  % koko  suo  

alasta)  alueen koilliskulmassa  (ks.  

kuvaa  57).  Kaikki  2.5  m ohuemmat 

suot ja suon osat ovat muuttuneet 
suoksi  vasta kuusen seudulle tulon 

jälkeen. Kalvakkanevan kohdalla 

(ks.  kuvaa  58)  on kuusen tulon jäl  

keen muodostunut turvetta, siitä 

tosin isoin osa raakaa  rahkatur  

vetta, kolme metriä eli  keskimäärin 

0.7  mm vuodessa.  Siitepölydiagram  

masta näkyy  edelleen,  että koivua 

on  seudulla aikaisemmin ollut  män  

tyyn verraten suhteellisen runsaasti,  

mutta että mänty  on myöhemmin  

saavuttanut aivan valta-aseman. 

Myös kuusi  on  aluksi  pitkät  ajat  

ollut suhteellisen runsas, mutta on 

sittemmin suuresti vähentynyt.  Ja  
loista  lehtipuista  vain yksi  pähkinä  

pensaan siitepölyhiukkanen  on osu  

nut pystyprofiiliin.  Pohjanäytteistä  

sen sijaan  on tavattu pähkinäpen  

saan siitepölyn  ohella niukasti myös 

lehmuksen siitepölyä,  kaikki  kuusen 

tuloa aikaisemmista  turvekerrostu  

mista. 

Kuva  58. Siitepölydiagramma  Aita  
salon tutkimusalueen koil  

liskulmasta. 

Abb 58. PoUendiagramm  iiber das Nord  
ostende des Untersuchungsgebietes  
Aita salo. 

Moskuan valtionpuisto.  

Tasainen Pohjanmaa  kuuluu Suomen soistuneimpiin  seutuihin 

ja yleisesti  myös  otaksutaan,  että metsämaan soistumista tapahtuu  

varsinkin Pohjanmaalla  vielä nykyisinkin  laajassa  mitassa.  Tällainen 
vakaumus on mm. niillä metsänhoitajilla  samoinkuin  maanmitta  

reillakin, jotka  ovat  joutuneet  suorittamaan uudismittauksia Pohjan  

maalla. Uudet kartat ovat muodostuneet vanhoja karttoja  paljon  
soisemmiksi.  Esimerkkinä  mainitunlaisesta ilmiöstä liitetään tähän 

kuva 59,  joka esittää Haapajärven  hoitoalueen Oluensaaren eli 
Moskuan valtionpuiston  erään osan  karttoja  vuodelta 1867 ja vuodelta 

1931. Edellinen on maanmittari C.  J. C  1 a  u  d  e  1 i  n  i n, jälkimmäi  
nen metsänhoitaja  Risto  Sarvaan tekemä. Alue on jokseenkin  
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tasaista,  maaperä  moreenia. Kankaat ovat matalia, vallitsevana 

puolukkatyyppi  ja mäntymetsä. Suot ovat harvapuisia  niittyvilla  

rämeitä,  yleensä  rahkaisia,  sekä  laihoja  nevoja.  Korpia  on erittäin vä  

hän. Vuotuinen sademäärä  seudulla on  noin 550 mm, lämpötila  1.6° C. 

Kuva 59. Haapajärven hoitoalueessa olevan  Oluensaaren eli Moskuan valtionpuiston 
erään  osan kartta, vasen v:lta 1867, oikea  v:lta  1931. Vasemmassa  kankaita 
49 % ja soita 51 %, oikeassa kankaita 24 % ja soita 76  %. 

(1) Heide (3) Bruchmoor (5) Reisermoor  
(2) Gemeiner Bruchwald (4) Anmooriger  Wald (6) Weissmoor 

Abb. 59. K arte iiber einen Teil des Staatsforstes M oskua  im Revier  Haapajärvi,  dielinke v.  J.  1867, die 
rechte v. J. 1931. Links 49 % Heide  und 51 % Moor, rechts  24 % Heide und 76 % Moor. 
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Selitys  Moskuan  karttaan vuodelta 1867. 

Moskuan metsä- ja suotyypit  v:n 1931 kartan mukaan. 

1
) Msp = myllasphagnum  (rahkaturve),  Mm = matmylla (ruokamulta), 

Mk = kärrmylla  (korpiturve).  
2
) Kuviot 2,  9,11, 17,  19,  21,22,24,25,26, 28,29,  33, 35,36, 39,44,49 ja 50. 

Figur  Ägornas nam  n 
Matj  ordens 

Fuktighetsgrad Växande skog n:o och  slag  

beskaffenhet djup i 
tumtal 

1 Myra Msp !)  65  sur tall  

2 2 )  Mo Mm 2 frisk  » 

3 Myra Msp—Mk  20  sur » 

4 Mossa Msp 100 sank  — 

5 Myra Mk 50 fuktig  tall  

6 Karr » sur gran 

! 7  Lägmo Mm 2 frisk  tall  

8 Mossa,  myra Mk 60 fuktig  » 

10 Kärr  » 15 sur gran 

i 12 Mossa Msp  
» 

70 sank 
— 

13 Myra 55 sur  tall  

1 14 Kärr  Mk 18 » bland  

! 15 Lägmo Mm 2 frisk  tall 

1 16 Myra Mk 25  sur bland 

! 18 Lägmo Mm 3 frisk tall 

i 20  Kärr  Mk 25  sur bland 

1 23  Mossa Msp 65 sank — 

1 27  Myra Mk 30—60  fuktig,  sank  tall 
1 30  Lägmark » 10 fuktig » 

31 Myra » 40—75 fuktig, sank  » 

! 32 Kärr  » sur gran 

! 34 Myra 
i) 

» » tall 

| 37 » 20  fuktig »  

38 Lägmo Mm 2 » » 

40 Myra Mk 10 » »  

41 _» 

Ängsmark  
» 15 » » . 

42 » 35 » — 

43 Myra » 30  » tall 

45 Myraktig  lägmo Mm 2 » » 

46 Kärr  Mk 8 sur gran 

47 Lägmark  » 6 fuktig tall  

i 48 Myra » 20  » » 

t 51 Mossa Msp sank  — 

Metsä- tai suotyyppi  Kuvion n:o 

OMT-kangas   
MT- »  

VT- »>   

Kangaskorpi   
Varsinainen  korpi   
Ruoho-  ja heinäkorpi   
Kangasräme  
Niittyvillaräme   
Rahkaräme   

| Suursaraneva   
|  Lyhytkortinen  neva  

60,  68,  69 
16, 24, 39,  47, 63, 67  
2,11,12,15,17, 20,  25, 26,  28,  30,  33, 35,  38,  42, 44, 46, 

48, 53,  56, 57,  58, 65,  71  
21,62 
13, 43,  54  
34 

3,  6,  7,  9,14,  22,  23,  31,  36, 41,  49,  51,  59, 66, 70  
19, 27,  32,  37, 40, 45,  55,  61,  72  
1, 5,  50, 52, 64  

4,  8,18,  29 
10 
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Alue on jo v.  1867 ollut,  kuten  kartanselityksestä  näkyy, täysin  
mäntyvaltainen.  Vain eräissä  vähäisissä korvissa  on kasvanut  kuusi  

tai  sekametsää. Kankaitten,  joista  suurin osa  on nyttemmin  muuttu  

nut kangasrämeiksi,  multa- tai  turvekerros on  ollut yleensä  vain 2  

tuumaa paksu,  eli  1/5 Aitasalon vanhan kartanselityksen  mukaisten 
kankaitten vastaavista  arvoista. Ne kankaat,  joille  on  annettu 

nimitys  »lägmo»  (alava  kangas)  ovat  yleensä  olleet  yhtä  ohutturpeisia,  

joten tämä viittaisi siihen,  että nämäkin,  vaikka niiden kohdalla  

nyt on huomattava turvekerros,  ovat  v.  1867 olleet  vielä kangasmaita.  

»Lägmark»  (alava  maa), jollaisia  kartalla esiintyy  kaksi  kuviota,  

toinen kankaana,  toinen kangasrämeeksi  väritettynä,  on jo silloin  
ollut »fuktig» (kostea)  sekä 6, 10 tuumaa paksun  turvekerroksen  

peitossa.  
Jo pikainenkin  silmäys karttoihin osoittaa,  että uusi kartta  on  

paljon suorikkaampi  kuin vanha. Vanhan kartan useitten kangas  
saarien kohdalla on uudessa  kartassa  suota,  tavallisesti  kangas  

rämettä,  tai joka tapauksessa  kankaat esiintyvät  uudessa kartassa  

paljon  pienentyneinä.  Seuraavasta taulukosta näkyy  alueen jakaan  

tuminen kankaitten ja soitten päätyyppiryhmien  kesken.  

Kuten taulukosta näkyy,  on vanhassa kartassa  kankaita 48.5 %,  
uudessa vain 24.3 % koko  alasta.  Aivan näin huikeata ei  soistuminen 

kuitenkaan liene ollut, vaan kankaitten suuri väheneminen johtu  

nee melkoiseksi  osaksi  myös  siitä, että kartoittajat  ovat epäilemättä  

vetäneet rajan  kankaan ja suon välille  jonkin  verran  erilaisin  perus  

tein. Vanhempaan  karttaan täytyy  muutenkin suhtautua varovasti,  
sillä varsinkin alueen eteläosan karttojen  tarkastelu  osoittaa,  että 

kartan on täytynyt  alunperin  olla  jonkin  verran  virheellinen. Sano  

tusta varauksesta huolimatta näiden karttojen  vertailu —ja  saman  
laisia esimerkkejä  voisi  esittää paljonkin antaa kuitenkin lisätukea 

sille metsätalousmiesten ja maanmittarienkin kesken  vallitsevalle  

Tiluslaji  

Bodenart 

Kartta v:lta 

1867 

Karte v. J.  

1867 

Kartta v:lta 

1931 

Karte  v. J. 

1931 

ha o/
o
 ha % 

Ka ngas  — Heide   44.3 189.5 22.6  !  
TT H 

si
 t 

K J  ngaskorpi — Cremeiner  nruchwala   9.6 1 2 

K 0 rpi  — Bruchmoor   14.1  1.7 6.7 

K a ngasräme —  Anmooriger  Wald   13.4 1.6 ■fciilil  16.1 

R ä  me  — Reisermoor  236.2 28.2 283.2 33.8 
N e 24.2 213.8 25.5 

Yhteensä  —  Zusammen 837.8  837.8 
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käsitykselle  ja kokemukselle,  että kovat  metsämaat saattavat vielä  

nykyisinkin  vähitellen ja eräissä tapauksissa  melkoisen ripeästikin  

soistua. Samanlainen vahva usko metsämaiden soistumiseen on 

useimmilla metsäseutujen  vanhoilla asukkailla,  jotka  muistitietonsa 

perusteella  väittävät heille lapsuudesta  asti  tuttujen  kangassaarek  

keiden  ja kangaslaiteiden  heidän elinaikanaankin uhkaavasti  soistu  

neen. 



Jälkikatsaus.  

Soistuminen kuusen tulon jälkeen.  

Edellä esitetyt  tutkimukset  osoittavat,  että soiden laajeneminen  

kuusen  tulon jälkeen  on ollut  hyvin  vaihtelevaa. Toiset suot ovat jo 

kuusen saapuessa olleet melkein nykyistensä  kokoisia,  toiset taas 

ovat  miltei kauttaaltaan vasta kuusen tulon jälkeen syntyneitä.  

Jotta saataisiin  yhtenäinen  käsitys  soistumisen  kulusta  ennen kuu  

sen  tuloa ja sen  jälkeen,  liitetään tähän taulukko,  joka  osoittaa,  paitsi  

muuta,  soiden laajenemisen  ja turpeen  korkeuskasvun  eri  tutkimus  

alueilla kuusen tulon jälkeen.  

Eri  tutkimusalueet seuraavat  taulukossa toisiaan kuusen saapu  

misajan  määräämässä järjestyksessä  siten, että ensimmäisenä on 

alue,  jonne  kuusi on saapunut  viimeksi,  ja viimeisenä alue,  jonne  

kuusi  on saapunut  aikaisimmin. Taulukkoon on merkitty  ensiksikin  
eri  tutkimusalueiden korkeudet  meren pintaan  verraten. Sitten seu  

raavat tiedot eri tutkimusalueiden maan  iästä sekä siitä, montako 

vuotta on  kulunut  ennen kuusen  seudulle tuloa j  a  montako kuusen  tulon 

jälkeen. 1 ) Edelleen on laskettu, paljonko  seudun iästä on kulunut  

prosenteissa  ennen kuusen tuloa. Näiden prosenttilukujen  vertaa  
minen vastaavien soiden kuusen tulon aikaisiin  prosenttisiin  aloihin 

antaa käsityksen  soistumisintensiteetistä ennen kuusen  tuloa ja kuu  

sen  tulon jälkeen.  Siten havaitaan kyseellisten  sarakkeitten prosent  

tisia lukuarvoja  keskenään vertailemalla, että Kivalon,  Muhosuon,  

Leijansuon,  Siikanevan,  Ämmänsuon  ja Leukinsuon kohdalla  soiden  
ala on kuusen seudulle saapuessa ollut  suurempi,  mitä niiden seu  

tujen  iän mukainen prosenttiluku  edellyttäisi,  joten niiden kohdalla 
soistuminen on kuusen tulon jälkeen  ollut hitaampaa  kuin  ennen 

kuusen tuloa. Teuravuoman,  Aitasalon, Mustapuron,  Kukon,  Jaak  

koinsuon,  Lavasuon,  Ruotsinkylän  ja Kaivolan tutkimusalueilla sen  

sijaan  soiden ala  on  kuusen saapuessa ollut  tuntuvasti  vähäisempi,  

mitä siihen asti  kulunut  aika edellyttäisi.  Mainituilla alueilla  soistu  

minen on siis  kuusen tulon jälkeen  ollut  vilkkaampaa  kuin ennen 

1

) Maan ikää  koskevat  luvut olen  geologisten tutkimusten perusteella 
arvioinut yhdessä tri Esa  Hyypän kanssa  ja professori  Matti Sau  

ra m o on nämä luvut tarkistanut. 
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kuusen  tuloa. Eräillä  alueilla,  kuten esimerkiksi  Muhosuon ja Leijan  

suon kohdalla, soistuminen on ollut vilkkaimmillaan kohta maan 

paljastuttua  veden peitosta,  kuten vielä nykyisinkin  on asianlaita 

Pohjanlahden  maankohoamisalueella. Toisaalla taas  on hyvinkin  

vanhoja  alueita,  kuten Mustapuro  ja Kukko,  joissa  soiden laajene  
minen on tapahtunut  etupäässä  vasta  viimeisten  vuosituhansien 

aikana. Pohjois-Suomessa  sijaitsevat  tutkimusalueet,  Kivalo ja 

Teuravuoma,  joihin  seutuihin kuusi  on saapunut  vasta  2  000—2 500  

vuotta sitten,  osoittavat,  että soistuminen on  jatkunut  myös  Pohjois-  
Suomessa aivan viimeksikuluneiden vuosituhansien aikana, Teura  

vuoman alueella entistä nopeamminkin.  Tutkimukset  ovat  mielestäni 
selvästi osoittaneet,  että soistumisen kulussa ei ole 

havaittavissa nykyisinkään  mitään pysähty  
mistä. Primäärinen soistuminen on tosin ollut vilkkaimmillaan 

kohta maan paljastuttua,  mutta soiden transgressio  jatkuu yhä.  
Tosin eräissä tapauksissa,  kun suohon muodostuu vahvasti mutau  

tunutta turvetta, suon laajeneminen  saattaa olla varsin hidasta,  

mutta toisaalla, mikäli suohon muodostuu raakaa turvetta, suon  

laajeneminen  voi sen alavilla  laiteilla olla huomattavan nopeata. 

Samoin on asianlaita suurin piirtein  ollut jo ennen kuusen  tuloakin. 
Taulukosta näkyy  edelleen,  paksuko  turvekerros eri tutkimus  

alueilla on kuusen saapuessa ollut suon syvimmällä  kohdalla x )  sekä 

paljonko  turvekerros  on paksuntunut  kuusen  tulon jälkeen. Paksuin,  

3—4 metriä, kuusta  aikaisempi  turvekerros on Kivalon ja Teura  
vuoman tutkimusalueitten soissa,  mikä sen perusteella,  että kuusi  

on saapunut  sinne varsin  myöhään,  onkin luonnollista. Myös  kuusen 
tuloa myöhemmän turvekerroksen paksuus  vaihtelee suuresti,  ni  
mittäin 1 metristä 6 metriin. Tämän turvekerroksen paksuus  riip  

puu, paitsi  kuusen  tulon jälkeisen  ajan pituudesta,  ensi  kädessä  tur  

peen mutautumisasteesta siten, että raakaa turvetta muodostuu pal  

jon nopeammin  kuin mutautuneempaa.  Turpeen  korkeuskasvu  on 

yleensä  ollut jonkin  verran  nopeampaa suon syvimmällä  kohdalla 
kuin suolla keskimäärin. Suoritettujen  tutkimuksien perusteella  

voidaan pitää varmana, että maan eteläpuoliskossa  kaikki  keski  
määrin korkeintaan 1.0 ä  1.5 metriä paksuturpeiset  suot ovat  muuttu  

neet soiksi  vasta  kuusen tulon jälkeen.  Pohjois-Suomessa,  jonne  kuusi  
on saapunut  paljon  myöhemmin,  ainakin kaikki  keskimäärin kor  
keintaan 0.5  metriä paksuturpeiset  suot ovat vasta kuusen tulon 

jälkeen  syntyneitä.  Kun maan eteläpuoliskossa  on mainitun syvyisiä  

') Kyseenä  olevat numeroarvot  on saatu  mikroskopoiduista  pystyprofii  
leista,  jotka eräin  vähäisin  poikkeuksin  on otettu tutkittujen alueiden  syvim  
miltä kohdilta.  
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soita 49 ä  59 % koko  suoalasta ja pohjoispuoliskossa  35 %  koko  suo  

alasta (Ilvessalo  1927), ovat maamme suot lisääntyneet  kuusen 
tulon jälkeen  vähintään näillä prosenttimäärillä.  Sanotut luvutkin 

tukevat  edellä jo mainittua käsitystä,  että soistuminen on jatkunut  vii  

meisten vuosituhansien aikana samaan tapaan  kuin aikaisemminkin. 

Soistuminen nykyisin.  

Vaikka kuusi  onkin,  ainakin Etelä-Suomeen,  saapunut  jo useita 

vuosituhansia sitten,  voidaan edellä esitettyjen,  kuusen tuloon pe  
rustuvien stratigrafisten  tutkimusten mukaan kuitenkin pitää  kuta  

kuinkin varmana, että soistumista tapahtuu  vielä nykyisinkin.  Täy  

sin riidattomasti voidaan tämä osoittaa tarkastamalla soistumisen 

kulkua nuorilla, vasta muutaman vuosisadan vanhoilla merenranta  

mailla Pohjanlahden  rannikolla.  Soiden ala kohoaa siellä  alle  1 000 

vuotta  vanhoilla mailla jo kymmeniin  prosentteihin  koko  maa-alasta,  

ja näiden soiden turvekerros  on verraten yleisesti  jo toista metriä 

paksu.  Tosin melkoinen osa  näistä soista on suoraan suoksi  muuttu  

nutta meren pohjaa,  mutta pääosa  niistä on kuitenkin  soistunutta 

metsämaata. Joka tapauksessa  tämän,  varsin nuorta maata edusta  

van merenrantakaistaleen suuri soistuneisuus osoittaa,  että soita 

syntyy  maassamme edelleen suuressa  mitassa. 

Tiettyinä vuosina sattuneista metsä- ja suopaloista  aiheutunei  
den hiili- ja tuhkakerrosten perusteella  on myös voitu osoittaa, että 

mainitunlaisilla alueilla on tapahtunut  viimeisten vuosikymmenien  
aikana aivan poikkeuksellisen  nopeata  soistumista. Varmana voi  

daankin pitää,  että metsäpalot  ovat osaltaan suu  
resti  lisänneet ja lisäävät  edelleen maamme 

soiden ala a. 1) 
Niin varovasti kuin vanhojen  karttojen  perusteella  onkin teh  

tävä päätelmiä  soistumisen kulusta,  tukevat nekin osaltaan sitä 

muiden tutkimusmenetelmien antamaa käsitystä,  että soiden 

ala laajenee  laajenemistaan  vielä  meidän päi  

vinä m mekin kovien metsämaiden kustannuk  

sella.  

Turpeen  korkeuskasvu.  

Sivulla  89  olevan taulukon viimeisistä sarakkeista  näkyy  tur  

peen vuotuinen korkeuskasvu  kuusen tulon jälkeen.  Tämä osoit  

tautuu yleensä  varsin vähäiseksi,  0.3—0.5 mm:ksi,  ja kohoaa vain 

1 Samoin on Auerin (1928 a)  mukaan  tapahtunut ja tapahtuu edel  

leenkin  Kanadassa.  



O. J. Lukkala  92 19.1 

poikkeustapauksessa  yhteen  millimetriin. Turpeen  korkeuskasvun 

määrä johtuu,  kuten jo edellä  on  esitetty  ja kuten  taulukossa mainit  

tujen turvelaatujen  perusteellakin  voidaan päätellä,  ensi kädessä  

turpeen mutautuneisuudesta. Tietenkin myös  kasvillisuuden  laadulla 

on merkityksensä  tässä  suhteessa. Erityisesti  valkosammalet aikaan  

saavat  nopean turpeen  muodostumisen. Ilmastollisilla olosuhteilla 

näyttää  olevan  vähäisempi  merkitys.  Nuorien merenrantamaiden 
suhteellisen paksut  turvekerrokset  osoittavat tosin,  että meren lähei  

syys  saattaa  jouduttaa turpeen  kasvua,  kuten aikaisempienkin  me  

rien läheisyys  on sitä eräissä tapauksissa  näyttänyt  jouduttaneen.  

Toisaalta on myös erityisesti  huomattava,  että samalla  suojaksolla,  

siis  täysin  samojen  ilmastosuhteiden vallitessa,  turpeen  korkeuskasvu  

on eri  suotyyppien  kohdalla ollut aivan eri nopeata  (vrt.  esimerkiksi  

kuvaa 3 sivulla  19). Seuraava taulukko esittää jonkinlaisia  yleis  

piirteisiä  keskiarvoja  turpeen  korkeuskasvusta  eräitten suotyyppien  
kohdalla. 

Taulukon numerot osoittavat keskiarvoja  pitkäaikaisesta,  useaan 

tuhanteen vuoteen kohdistuvasta  turpeen  korkeuskasvusta.  Alempien  
turvekerroksien vähittäisen painumisen  takia nämä numerot ovat  pal  

jon pienempiä  kuin lyhyempien  ajanjaksojen  mukainen turpeen  

keskimääräinen korkeuskasvu.  Niinpä  Backmanin (1919)  mu  

kaan Keski-Pohjanmaalla  suot ovat kasvaneet  korkeutta  kuusen tu  

lon jälkeen  yleensä  250 sm eli  vuosittain 0.6 mm, mutta 100 vuo  

dessa 36—60 sm eli  vuosittain 3.6—6  mm. Pintaturpeen  korkeus  

kasvu  on  vieläkin nopeampaa. Esimerkiksi  männyn  taimien hautau  

tuneisuuden mukaan päätellen  saadaan pintaturpeen  korkeuskasvu  

edellä  olevassa taulukossa mainituista arvoista moninkertaiseksi  (vrt.  
Saarinen 1933). Samoin metsäpalojen  jälkeen  raa'an rahkatur  

peen  kasvu  vain 50 ä 100  vuotista jaksoa  silmälläpitäen,  jollaisessa  
kerroksessa  painuminen  on vielä suhteellisen vähäistä,  voi kohota,  

kuten edellä on osoitettu, aina 0.5 sm:iin  vuodessa ja ylikin.  

Suotyyppi  

Moortyp 

Turvelaatu 

Torfart 

Turpeen  korkeuskasvu  

Höhenwachstum des 

Torfes 

vuodessa, 100 vuo- 
mm dessa, sm 

im  Jahre, in 100 
mm Jahren, cm 

Varsinainen korpi  —  Eigentliches  Bruchmoor   
Isovarpuinen räme  — Rosmarinkraut-Reisermoor ...  
Rahkaräme  — Heidemoor  
Suursaraneva  —  Grossseggen-Weissmoor   
Kalvakkaneva  —  Sphagnum papiUosum-Weissmoor 

M 3—5 

MS 3—4 

SI—2 

CS,  SC 3 
S 2—3 

0.1—0.2 

0.3—0.5 

0.8—1.2 

0.4—0.6 

0.5—0.7 

1—2 

3—5 

8—12 

4—6 

5—7 
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Metsiemme puulajihistoria.  

Tutkimusta varten suoritetut  lukuisat  siitepölymääräykset  anta  

vat osaltaan lisävalaistusta  myös maamme metsien puulajihistoriaan.  
Näiden mukaan vanhimmissakin turvekerrostumissa  on niukasti  esiin  

tyvän  lepän  siitepölyn  ohella tavattu runsaasti männyn  ja koivun  

siitepölyä.  Mänty  ja koivu ovat maan eteläpuoliskossa  olleet 

kuusen tuloon asti  ja yleensä  vielä jonkin  aikaa sen  jälkeenkin  jota  
kuinkin  tasaväkisiä  tai koivu  on viljavammilla  seuduilla ollut  män  

tyä  runsaampikin,  mutta viimeisten vuosituhansien aikana mänty  

on yleensä  kauttaaltaan saavuttanut koivuun verraten valta-aseman.  

Pohjois-Suomessa  mänty näyttää  olleen  melkein alunperin  ja jatku  

vasti  selvä  valtapuu. Kuusta on esiintynyt  kautta maan, niin 

Etelä- kuin Pohjois-Suomessa,  jo hyvin  varhain,  mutta hyvin  niu  

kasti  ja välillä  nähtävästi kokonaan häviten,  kunnes se on vasta 

paljon  myöhemmin,  nimittäin Etelä-Suomessa  yleensä  5  000—6 000 

vuotta ja Pohjois-Suomessa  vasta 2  000—3 000 vuotta sitten,  saa  

vuttanut pysyvän  jalansijan.  Kuusen siitepölyn  määrä on useimpien  

siitepöly  diagrammojen  kohdalla kohonnut parhaassakin  tapauksessa  

vain 20—30 %:n  vaiheille,  ja  viimeisten  vuosituhansien aikana kuusen 

osuus  näyttää  melkein kaikkialla  jonkin  verran  vähentyneen.  Leppä  

on aikaisemmin,  erityisesti  jääkauden  jälkeisten  merien läheisyydessä,  

ollut  suhteellisen runsas,  mutta on sittemmin  yleensä  vähentynyt.  

Tutkituista  näytteistä  tavattu n.s.jalojen  lehtipuiden  

siitepölyhiukkasten  määrä näkyy  seuraavasta taulukosta. 

KS9KS9  
linfllinfm 

■■uUfjiÄJ KJÄ^IHJA£9 

BBIBBI 



O. J. Lukka  1 a 19.1 94 

Kaiken kaikkiaan on mikroskopoitu  1 402 näytettä  ja niistä on 

tavattu 429  lehmuksen,  102 jalavan,  522 pähkinäpensaan  sekä 8  

tammen siitepölyhiukkasta.  Eniten jalojen  lehtipuiden  siitepölyä  

on tietenkin tavattu Etelä-Suomen tutkimusalueitten näytteistä,  

mutta jonkin  verran  on  sitä  esiintynyt  Pohjois-Suomenkin  tutkimus  

alueitten näytteissä.  Hyvän  käsityksen  jalojen  lehtipuiden  siite  

pölyn suhteellisesta  runsaudesta saa  taulukon viimeisistä sarakkeista,  

joista näkyy  kutakin  tutkittua näytettä  kohden  tavattu lehmuksen 

sekä erikseen jalavan,  pähkinäpensaan  ja tammen siitepölyhiukkas  

ten lukumäärä. Lehmuksen siitepölyhiukkasia  on eräissä eteläisim  

pien  alueitten näytteissä  ollut  keskimäärin  yksi  jopa kaksikin  kussa  

kin näytteessä, ja niinkin kaukana pohjoisessa  kuin Lavasuossa 
Viitasaarella on melkein joka toisessa näytteessä  ollut  yksi  leh  

muksen siitepölyhiukkanen.  Jalojen  lehtipuiden  siitepölyn  runsaus  

on selvästi  riippuvainen,  paitsi  leveysasteesta,  erityisesti  myös  seudun 

viljavuussuhteista.  Mm. Lavasuo,  Jaakkoinsuo ja Siikanevakin,  

joista kustakin  on tavattu jalojen  puulajien siitepölyä  verraten 

runsaasti,  ovat suhteellisen viljavia  seutuja.  Mustapuro  ja  Kukko  

taas,  joista  jalojen lehtipuiden  siitepölyä  on tavattu varsin niukasti,  

ovat karuja  vedenjakajamaita.  
Jalavan siitepölyä  on tuntuvasti niukemmin kuin  lehmuksen. 

Siikanevan ja Loimolan Leukinsuon tutkimusalueitten näytteissä  

jalava  esiintyy  silmiinpistävän  runsaana.  Pähkinäpensaan  siitepölyä  

on yleensä lukuisammin  kuin mainittujen  jalojen  lehtipuiden  siite  

pölyä.  Tammea on tavattu vain Leijansuosta,  Lounais-Suomesta. 
Edellä esitetyn  perusteella  on selvää,  että jaloja  lehtipuita  on 

kerran,  kuten jo aikaisempienkin  tutkimusten  mukaan on ollut  tun  

nettua, esiintynyt  nykyistä  runsaammin,  ja niiden kasvualue on ulot  
tunut nykyistä  paljon pohjoisemmaksi,  jopa Lappiin  asti. Jalojen  

lehtipuiden  nykyistä  runsaampi  ja laajempi levinneisyys,  mikä 
tietenkin on osoituksena  nykyistä  suotuisammasta kasvukaudesta,  

on  ollut varsin pitkäaikainen.  Ne ovat  ilmestyneet  maan eteläpuolis  

koon verraten pian  maan paljastumisen  jälkeen  ja Pohjois-Suomeen  
kin  paljon  ennen kuusen tuloa. Runsaimmillaan jalot  lehtipuut  ovat 

maan eteläpuoliskossa  olleet  kuusen saapuessa, mutta alkavat jok  
seenkin pian  sen  jälkeen,  eli 3 000—4 000 vuotta sitten,  vähentyä  

tai  vieläpä  Keski-Suomestakin hävitä melkein tyystin.  Pohjan  
lahden rannikkoseuduilla jalot lehtipuut,  nimenomaan lehmus, ovat 

säilyneet  merkillisen  kauan,  sillä siellä on niiden siitepölyä  tavattu, 
vaikkakin  niukasti,  vielä vasta  tuhatkunta vuotta  sitten syntyneistä  
turvekerrostum ista. 
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VOLLZIEHT SICH GEGENWÄRTIG VERSUMPFUNG VON WALDBODEN. 

Referat. 

Einleitung. (S.  5—7). 

Die Erscheinung  der Versumpfung  von Waldboden, der einige Natur  
wissenschaftler  auch  friiher  schon ihre  Aufmerksamkeit  zugewandt batten, 

begann um  die Jahrhundertwende  das  Interesse  besonders  der  Forstwirtschaft  
ler  Kin  n  lands zu regen.  U. a. wurde  im Bericht  des Staatsforstausschusses  

v. J. 1900 der  ernsten  Besorgnis iiber  die  drohende  Versumpfung  von Wald  
boden  Ausdruck verliehen. Danaeh  haben  verschiedene Forscher  die Ver  

sumpfungserseheinung klargelegt  und  auf Grund  ihrer  TJntersuchungen die 

\mter den Forstwirtschaftlern allgemein verbreitete Anschauung gestiitzt, 

dass  die Versumpfung von Waldboden  auch  gegenwartig  noch  ziemlich  bedeut  

sam ist. Dieselbe  Auffassung hieriiber  scheint  auch  in  Estland  und  Norwegen 

zu herrschen.  In Schweden  sind  in  dieser  Hinsicht die Meinungen in  gewissem 

Masse  auseinandergegangen. Wahrend  die  meisten Forscher  der  Ansicht waren, 
dass der Waldboden rasch  versumpft,  sind  von anderer  Seite so  gut  wie  ent  

gegengesetzte Anschauungen vorgebracht worden.  I.  J. 1931  erschien  Mai m  

str ö m  s Veröffentlichung, in  welcher  die  Ergebnisse der Versumpfungs  

untersuchungen der  Forstversuchsanstalt in Schweden dargestellt wurden.  
Auf  Grund  dieser  Untersuchungen ist  in  Non-land  nach der  Ankunft  der  Fichte  

Versumpfung von Waldboden  in  verhältnismässig  geringem Masse  eingetreten; 

daher  und  auch  in  Anlehnung an Untersuchungen, die  von anderen  Forschern 

iiber sonstige Gegenden Schwedens  angestellt  worden  sind, legt  Malmström 
die  jetzt  in Schweden  offenbar  allgemein anerkannte  Auffassung dar, dass  

eine eigentliche Gefahr der Versumpfung von Waldboden  unter den  gegen  

wartig  gegebenen Klimaverhältnissen in  Schweden  nicht  besteht. 

Die Aufklärung der Versumpfungserscheinung hat  zum Programm der  

Mooruntersuchungsabteilung der Forstwissenschaftlichen Versuchsanstalt in 
Finnland  schon beinahe  seit  der  Begriindung dieser Abteilung oder  seit  dem 

Jahre 1928 gehört. Fiir  die experimentelle Aufklärung dieser  Erscheinung 
sind  in  den  verschiedenen  Jahren  u. a. iiber  versumpfendes Waldgelande bis 
ins  Einzelne  genaue  Kartierungen ausgefiihrt  worden, auf Grund deren der  

entsprechende Verlauf  der  Versumpfung verfolgt  werden  kann.  Da  diese  und 

einige andere  laufende  experimentelle Untersuchungen nur allmählich  im  

Verlauf der Jahre auf Ergebnisse fuhren, wurde  es bei der Aufstellung  des 

Arbeitsprogramms fiir  das  Jahr 1931  als  notwendig erachtet,  zur Klarstellung 

der Versumpfung von Waldboden  auch unter Anwendung vergleichender 

Untersuchungsmethoden überzugehen, um auf diesem Wege wenigstens in 

grossen  Ziigen die  Frage rascher  als  mit Hilfe  experimenteller Untersuchungs  
methoden  entscheiden  zu können.  
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Die  Untersuchungsmethoden. (S.  8—14). 

Die  benutzten  Untersuchungsmethoden können  in  vier  Gruppen einge  
teilt werden.  Es  ist  festgestellt,  in  welehem  Masse  Versumpfung  eingetreten ist: 

1) nach  der Ankunft der Fichte in der Gegend, 

2)  auf  jungem Gelände, das  sich  erst  wahrend  der  letzten  Jahrhunderte 

iiber  den  Meeresspiegel  gehoben hat, 

3)  nach  Waldbränden, die  in  feststehenden  Jahren  eingetreten sind  und  

4)  nach  der Ausarbeitung alter  Karten. 

Die Versumpfung nach der Ankunft der Fichte. (S• 9—12). 

Da  sich  der  Pollenstaub der  verschiedenen Holzarten in  Torf  eingebettet 

unbestimmt lange leicht  erkenntlich erhält, ist  durch  die  mikroskopische  Un  

tersuchung von Torf festzustellen, welche  Holzarten  zur  Entstehungszeit der  

Torfschichten verschiedenen Alters in  der Gegend verbreitet gewesen sind.  
Es ist  seit  langem bekannt, dass  es in  den zuunterst gelegenen Schichten  der  
tiefsten Moore  Finnlands im allgemeinen Pollen  der Kiefer,  Birke  und Erie  

gibt, wahrend  dagegen der Fichtenpollen  erst in den  oberen Torfschichten  
anzutreffen  ist. In jiingeren  oder  solchen  Mooren, die  erst  nach  der  Ansiedlung 

der Fichte entstanden sind, tritt Pollenstaub der Fichte von den zuunterst 

vorkommenden  Schichten des Moores  an auf. Da  nach  den  Untersuchungen 
Au  e r  s  u. a. bekannt  ist,  wann sich die verhältnismässig  spät vom Östen 

heriibergekommene Fichte  in den  verschiedenen Gegenden Finnlands nieder  

gelassen  hat, kann  durch  Untersuchung des  am Grunde  des  Moores  liegenden 
Torfes  nachgewiesen werden, welche  Moore  oder  Mooresteile  frviher  und welche  

später als  jene feststehende  Zeit entstanden sind. 

Nach den verschiedenen Forschern  ist auch bekannt, dass ein bedeu  

tender  Teil  der Moore  Finnlands erst nach der Ankunft der  Fichte in  unserem 

Lande entstanden ist, wenngleich eine zusammenhängende Untersuchung, 
auf Grund deren  die  Frage beispielsweise kartographisch hätte beleuchtet 
werden können, bei  uns zuvor nicht  ausgefiihrt worden ist. 

Fiir  die vorliegende Untersuchung ist das  Material  im ganzen  von 22 

Moorgebieten in  den  verschiedenen Teilen  unseres Landes  zusammengetragen 

(siehe Abb. 1, auf S.  11). Viele der untersuchten Moore  sind  in den  Ver  

suchsgebieten der Forstwissenschaftlichen  Forschungsanstalt gelegen, ein  
Teil  in  anderen  Staatswaldern und nur zwei auf Privatboden. Der  grösste  

Teil dieser Moore  ist zur Absteckung einer Dränierung meist in  50  x 100 m  

grosse Parallelogramme gepfählt, je nach  den  Moortypen kartiert  gewesen,  
und  iiber  jedes ist ein  Flächennivellement  ausgefiihrt  worden.  Fur  die  hier  

vorliegende Untersuchung war  in vielen  Fallen die Entnahme einer  untersten  

Probe  des  Moores an jedem einzelnen Pfahl ausreichend, ebenso in den  Rand  
zonen des  Moores  zwischen  den  Pfählen in  Abständen  von geeigneter Grösse.  
Die  untersten Proben  wurden  aus dem unmittelbar  auf dem Mineral  

boden  lagernden Torf entnommen. Soweit sich  an der betreffenden  Stelle  

Gyttja  oder  Dy  befand, stammen die  Proben  sowohl  aus diesen, als  auch  aus 
der  sie  iiberlagernden Schicht. An den  tiefsten Stellen  des Moores  wimlen  

ein  oder mehrere  vollständige Vertikalprofile, d. h. Torfproben in  

Zwischenraumen von 15—50 cm von der Oberfläche des Moores  bis  auf seinen 

Grund  entnommen, ebenso  im  allgemeinen auch  gleichartige Probenserien  in  

bestimmten Abständen auf einer Linie  durch  das  Moor  (Linienprofil).  
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Die  Proben  wurden  mit Hi 11 er s Moorbohrer  unter  Anwendung grosser  

Vorsicht  hinsichtlioh ihrer »Reinheit» gewonnen.  

Fiir  die mikroskopische  Untersuchung wurden die Präparate auf die 
Art vorbereitet, dass  aus dem Innern  der  Probe  ein  Teil  ausgeschieden und  

in  Kaliumhydroxyd  gesiedet wurde.  Hiervon  wurde  das  erforderliche Quantum 
auf ein Objektivglas  gelegt, zu dem zur Verhinderung des  Eintrocknens  etwas  

Glycerin  hinzugefiigt  wurde.  Im Präparat wurden  mit Hilfe  eines Mikroskops,  
das mit einem Kreuztischchen  versehen  war, unter  Benutzung einer 250-  
fachen Vergrösserung  die Pollenkörner  der Kiefer, Fichte,  Birke, Erie  und  
der sog.  edlen  Laubbäume  einzeln bis  100—150  gezählt, und  nach  den  Er  

gebnissen wurden  die prozentualen Anteile des Pollens  der verschiedenen 
Holzarten  berechnet.  

Die  beim  Mikroskopieren  erhaltenen Ergebnisse werden  auf den Karten  
in  der  Weise  dargestellt, dass  an denjenigen Stellen, von denen  die untersten  
Proben untersucht  wurden, ein  der  Abundanz  des  Fichtenpollens entsprechen  
der  Kreis  vermerkt ist  (siehe  z. B. Abb.  2, S. 16). Auf den  Karten sind  durch  

besondere Kennzeichnung diejenigen Gebiete unterschieden, in  deren  unterstem  
Torf keinerlei  oder  höchstens  1  % Fichtenpollen angetroffen ist, ferner  die  
Gebiete, in  deren  unterstem  Torf  die  Pollenmenge der  Fichte  auf  2—3 % steigt,  

und  endlich Gebiete, in denen sie wenigstens 4 % erreicht. Die  zur ersteren  
Gruppe gehörenden Gebiete sind  bereits vor der  Ankunft  der  Fichte in  der 

Gegend Moorgelände gewesen,  die  zur  z«ei ten  Gruppe gehörenden Gebiete 

begannen sich  bei der  Ansiedlung der  Fichte in  der  Gegend in  Moore zu ver  

wandeln, und  das  zur dritten  Gruppe  gehörige Gelände ist  erst  dann  in  Moor  

boden iibergegangen, nachdem  die  Fichte in  der Gegend schon  ziemlich all  

gemein geworden war. Ausserdem sind auf Grund  von Mikroskopierungen 
verschiedene  Diagramme und  Profile  gezeichnet worden, wie weiter  unten  des 

näheren dargelegt wird. 

Versumpfung auf jungen Meeresufergeländen. (S. 12)- 

Da  sich  an der finnischen  Kiiste, besonders  in  Pohjanmaa, das Land  
ständig hebt und  gleichzeitig neuer Boden unter  dem Meer  hervortritt, ist  auf 

Grund der Versumpfung  dieser schmalen  Uferstreifen und der Stärke der  
Torfschicht in den  dort auftretenden Mooren  festzustellen,  in  welchem Masse  

Versumpfung und  Torfbildung auf  erst einige hundert  oder  tausend  Jahre  
altem Boden eingetreten ist.  

In diesem  Sinne  wurde  an der  Grenze  zwischen  den  Kirchspielen Kuiva  
niemi  und  Simo  (Kuivaniemi,  Abb. 1) eine  Reihe  in  verschiedenen Höhenlagen 
oberhalb  des Meeresspiegels  auftretender  Moore  untersucht, iiber  welche  dann  
Linien- und  Vertikalprofile gezeichnet worden  sind. Auf diese  Weise sollte  
ermittelt  werden, wie  stark  die  Torfschichten  sind,  die in  den  verschiedenen  

Höhen vorkommen, und  eine wie grosse Menge der Moore  dieser  Ufergegend 
versumpftes  Waldland  darstellt.  Auf  Grund  der  in den  Torfschichten  der  Moore  

auftretenden Pollenmenge und  Pollengrenze der Fichte  wurde  nachgewiesen, 
in  welchem  Horizont in  der betreffenden Gegend am  Grunde  der  ältesten  Moore  
Torfschichten aufzutreten beginnen, die  frei von Fichtenpollen sind. Nach 
diesem Fichtenhorizont und  ausserdem  nach  den  von Auer und  Backman 

ausgefiihrten  Untersuchungen konnte  in  Pohjanmaa die Grenzlinie festgelegt 
werden, unterhalb  welcher  alle  Moore erst  nach  der Ankunft der Fichte zu 

Mooren geworden sind. 



102 O. J. Lukkala  19.1 

Feststellung  des  Versumpfungsverlaufes auf  Grund von Moorbränden. (S-  12—13)- 

Nach starken Waldbranden bleibt eine Köhien-  und Aschenschicht  

iibrig,  die  sich auf  versumpfenden Geländen  und auf Mooren  nach  kurzem  mit 
der nach  dem Brande entstandenen  Torflage überzieht. Wenn das Brandjahr 
bekannt  ist,  kann  auf Grund der  Tiefe  der  Kohlenschicht, die dem Brand  ent- 

Sprieht, das Hohenwachstum des Torfes  wahrend  der  Jahre  nach  dem  Brande 

bestimmt werden.  An den  Rändern  versumpfter Heideböden ist  zu  verfolgen, 
wie  weit nach  dem Moor  zu sich die Kohlenschicht unmittelbar  längs des Mi  
neralbodens  erstreckt,  und sowohl  in der Natur, als auch auf  der Karte die 

Grenze  abzustecken, bei  der  auch unterhalb  der Kohlenschicht Torf aufzutreten 

beginnt. Das ganze Gebiet, das zwischen  die genannte Grenzlinie  und den 

gegenwartigen Heideböden  fällt, ist  nach  dem Brande  in  Moor  iibergegangen, 
oder jedenfalls ist die auf dem dortigen Teil  gelegene Torfschicht erst  
nach  dem Brande  entstanden.  Untersuchungen dieser  Art wurden  in  den  

Staatsforsten von Kukko  und  Mustapuro im Revier Karstula  ausgefiihrt 

(siehe Abb. 1), in welchen beiden im Jahre 1852 ein starker  Waldbrand 
gewiitet hat. 

Die Untersuchungen in  der  Natur  wurden  in  der  Weise  ausgefiihrt,  dass 

auf einem Gebiet, dem zuvor ein ziemlich dichtes  Liniennetz  vermessen war, 

die Ränder des  Heidebodens dadurch angegeben wurden, dass ca 0.  5  m  lange 

Pfähle dort in  Abständen von (1) —3—5 m angebracht wurden.  Von  diesen 
aus nach  dem  Moore  zu  wurden  mit Hilfe  des Moorbohrers  Bohrungen angestellt  

und die ausserste  Stelle  bestimmt, wo  die  durch  den  letzten Brand  verursachte 

Kohlenschicht den  Mineralboden  bedeckte. An dieser  Stelle, von welcher aus 

also nach  dem Moore  zu auch unterhalb der erwahnten  Kohlenschicht  Torf 

aufzutreten begann, wurde  als  Zeichen  ein kleiner  Stab angebracht. Auf 
Grund der Pfähle  und  Stäbe  wurde dann  die Kartierung der  Heidegelände 

und der sie  umsäumenden, nach  dem Brande  entstandenen  Moorzonen  

ausgefiihrt. 

Die  Bestimmung der  Grenze  zwischen  dem als Heideland und  dem als  
Moor  anzusehenden  Gelände  musste  natiirlich vielfach in  gewissem Masse  

subjektivem Ermessen  iiberlassen bleiben.  Als  Regel gait,  dass  auf der Seite 
desjenigen Gebietes, das als  Moor  gerechnet war,  die Weissmoos- oder  Bären  
moosdecke  zusammenhängend war, wogegen  die in Polstern  auftretenden  

Sphagnum- und  Polytrichum- Bestände auf die  Seite  des  Heidebodens entfallen  
konnten.  Bei  diesem  Verfahren wurde  vorausgesetzt, dass es zur Zeit  des 

Brandes ähnliche Sphagnum- und  Polytrichum-Bestände  an denjenigen Stellen 

gegeben haben  konnte, die  als  nach  dem  Brande  in  Moorgelände iibergegangen 
vermerkt worden  sind. Tiber die versumpften Gelände wurden  Pflanzen  

deckenschilderungen  aufgezeichnet, und die Bodenartverhältnisse .  des an 
die Moore  grenzenden Heidelandes  wurden  in grossen  Ziigen untersucht. Aus  
serdem wurden  Eintragungen iiber  dessen  Waldtypen und  Wald gemacht. 
Sowohl  auf Mooren, die sich  nach  dem Brande  gebildet hatten, als  auch  auf 

solchen, die älter als  der Brand  waren, wurde  die Starke der nach  dem Brande  

abgelagerten Torfschicht gemessen,  ebenso  wurden  Beobachtungen iiber  die  
Beschaffenheit des Torfes oberhalb  und  unterhalb  der  Kohlenschicht  ange  

stellt. Auch von diesen Untersuchungsgebieten wurden  Torfproben fiir die  

Pollenuntersuchung und  die  Bestimmung des Moorgebietes, das alter  als  die 
Ankunft der  Fichte var,  entnommen.  
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Feststellung  des Versumpfungsverlaufes nach alten Karten. (S.  13—14).  

Ein  Verfahren, das  allgemein fiir den  Nachweis des  Versumpfungsganges  
empfohlen wird, ist  der  Vergleich  alter Karten  mit  neuen oder  mit den  wirk  
lichen  Verhältnissen in  der Natur. Dieses Mittel wäre  auch ausgezeichnet, 

wenn die  alten Karten zuverlässig  wären.  Sie sind  jedoch im  allgemeinen so 
fehlerhaft oder wenigstens unzuverlässig, dass  auf diesem Wege nur sehr  vor  
siehtige Schliisse iiber den  Verlauf der  Versumpfung  gezogen  werden  können.  
Diese Methode ist allerdings versuchsweise fiir die vorliegende Arbeit 
insofern  benutzt worden,  als  ein heideinselartiges Moorterrain im  Revier  von 
Karvia (Aitasalo,  Abb. 1) aufs  neue genau  kartiert worden  ist  und ferner  die  
Karten eines  gewissen Teiles  im Revier  von Haapajärvi (Moskua,  Abb. 1), 
die  auf Grund von Kartierungen,  die einige Jahrzehnte auseinanderliegen, 
zustandegekommen sind, miteinander verglichen wurden.  

Versumpfung nach  der  Ankunft der  Fiehte.  (S.  15—58). 

Das Moor Leijansuo in  Yläne. (S. 15—21). 

Das im  Revier  von Vakka-Suomi gelegene Moor  Leijansuo (siehe Abb. 1, 
S. 11)  tritt ca 70 m  ii.  d. M. Oder  10 m  oberhalb  der Maximalgrenze der  Lito  

rinatransgression auf, in einer Gegend, in  weleher der  Boden  ca 7  500  Jahre  
alt ist. Die  durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge  in  der Gegend 

beträgt 639  mm  und die  Jahresmitteltemperatur 3. 3°  C.  
In dem Staatsforst, zu dem das Moor  Leijansuo gehört, erreieht  das  

Gebiet der  Moore  ca 1/
3
 der  ganzen  Bodenfläche, so dass  die Gegend ziemlich 

stark versumpft ist. Das  Moor  ist von anspruchsloserem, vornehmlich  von 

kiefernbeherrschten Waldern bestandenem  Moränengelände umgeben. Eine 

Sandschicht  überzieht  jedoch meistens  die  Ränder der  Heiden, und  auch  der  

Untergrund des Moores  Leijansuo besteht  im allgemeinen aus Sand. Auf 

ausgedehnten Strecken  liegt an den  tiefen  Stellen des Moores  oberhalb  des 
Sandes  eine diinne  Tonschicht.  

Mitten  durch  das  Moor  Leijansuo hindurch (Abb. 2)  verläuft  nach  Norden  
ein  Bach  mit  schwachem Gefälle, und das  Moor  neigt  sich zu beiden Seiten 

leicht  an den  Bach  hinab.  Das flachhängige Bachgelände war vor  der i.  J. 
1921  ausgefiihrten Dränierung wiesenartiges Grossseggenweissmoor. In der  
westlichen  Hälfte des Moorkomplexes sind  mit Kiefernwald bestandene Reiser  -  
moore vorherrschend, die zum Teil wie aus der  Kartenerläuterung hervor  

geht auch  ziemlich  magere  Moortypen darstellen.  
Das  Moor  Leijansuo ist durchweg verhältnismässig  diinntorfig. Die 

Star  ke der  Torfschicht  beträgt im allgemeinen I—21 —2 m  und steigt  nur im  Aus  
nahmefall  iiber  zwei  Meter. Die  Durchschnittstiefe, die nach  76 an verschie  

denen  Stellen des Moores  ausgefuhrten Messungen festgestellt  ist, macht  
1.  3 m  und die  grösste gemessene  Tiefe  2.9  m  aus. Am  Grunde  des  Moores  liegt 

abgesehen von seinen  flachsten  Teilen eine schwache Schicht  Gyttja 

und darauf  eine  diinne, in  reichlichem  Masse  Equisetum-Reste enthaltende  

limnische Torflage,  woraus zu schliessen ist, dass sich die  meisten  Teile des 
Moores  unmittelbar anstelle  friiheren  offenen  Wassers, offenbar  des Meeres, 

abgesetzt haben. Oberhalb des Equisetum-Torfes  ist allgemein Carex-Tori 
herrschend, der, je weiter  nach  oben,  immermehr  von Weissmoosen durch--  
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setzt ist. Die  Torfschicht ist vom Grunde bis an die Oberfläche ziemlich 

stark humifiziert, abgesehen von den  Randpartien des Hochmoores,  die 
sieh bis an die Westseite des Moorkomplexes erstreoken, und die an der  

Oberfläche des Moores  eine  Schicht  rohen  Sphagnum-Torfes (siehe Abb.  3)  

aufweisen. 

Auf dem Leijansuo wurden  mit  dem Moorbohrer  fiir  die mikroskopische  

Untersuchung Proben aus dem zuunterst  liegenden Torf  entnommen, und 
zwar an der auf Karte  43 angegebenen Stelle. Die Tabelle auf S.  17 zeigt, 
wie  sioh  die Menge der in  den  Grundschichtproben des Leijansuo gezählten 
Pollenkörner auf die verschiedenen Holzarten verteilt. Wie aus der Tabelle  

hervorgeht, sind in  alien  Grundschichtproben Kiefern-,  Birken- und Erlen  

pollen angetroffen worden.  Der  Fichtenpollen dagegen fehlt  meistens  oder  
tritt im  Vergleich zur Pollenfrequenz der  anderen Holzarten nur  sehr  spärlich  
auf. Bereits die in  einer Tiefe  von einem  Meter  und in  gewissen Fallen auch  

flacher  entnommenen  Proben weisen keinerlei Anzeichen  fiir die Fichte auf. 

Sowohl  die  Verteilung der Grundschichtproben des  Leijansuo auf die  ver  

schiedenen Klassen  je nach  der  relativen Pollenfrequenz der Fichte,  als  auch  
die  Tiefenschwankungen und  -durchschnittsmasse  der  Entnahmestellen  fiir  die  

zu den  verschiedenen  Klassen  gehörigen Grundschichtproben sind  aus  der  
Tabelle  auf S. 18 ersichtlich. 

Die  Tabellen  zeigen,  dass die  zuunterst gelegenen Torfschichten  des  
Moores  Leijansuo im  allgemeinen schon  damals  vorhanden  waren, als die  
Fichte  die  Gegend erreichte, was nach  den  Untersuchungen Aue r  s und  

Aar  i  o s vor  ungefähr 4 500 Jahren  eingetreten ist. Einen anschaulichen  

Begriff  von der Ausbreitung des Leijansuo im  Verlauf dieser  Jahre  vermittelt 
die  Karte, auf  welcher  sowohl  das  Gebiet des Moores  in  dem  Umfang, den  es  

bei der  Niederlassung der  Fichte  in  der  Gegend aufwies, als auch  das  danach  

entstandene  Moorterrain  eingetragen ist. Zu ersterem ist das ganze  Gelände  

gerechnet, innerhalb dessen  im Grundschichttorf der  Fichtenpollen entweder  

vollkommen  fehlt  oder  höchstens  mit  3 % vertreten  ist,  und zu letzterem  die  

jenigen Teile, wo im  zuunterst gelegenen Torf  die Pollenmenge der Fichte  
auf 4  % oder mehr  steigt,  einen Anteil, der  bereits  ein  ziemlich  allgemeines 

Auftreten der  Fichte in  der  Gegend voraussetzt.  

Bei  der  Durchsicht der Karte  ist zu  beobachten, dass sich  das  Moor  

Leijansuo wahrend der  letztverflossenen 4 500  Jahre  in  auffallend  geringem 

Masse  ausgebreitet hat, d. h. dass Versumpfung von Waldland  
an den Rändern des  Leijansuo wahrend  der letzten  
Jahrtausende  nur in ganz  geringem Umfange ein  

getreten ist. Beim Eintreffen  der Fichte  in der Gegend umfasste das  

Areal  des  Moores  ca 85 ha  oder  82  % seines  gegenwartigen  Gebietes, das ca 
104 ha  gross  ist. Damals  schon  betrug an den  tiefsten Stellen des  Moores  die  
Stärke  des  Torfes  einen  Meter  oder  auch  etwas  mehr,  und  nach  der  Ansiedlung 

der  Fichte  hat  sich dariiber  in  den  verschiedenen  Teilen des  Moores  —je nach  
der  Beschaffenheit  des Torfes eine  verschieden  starke Schicht  gebildet.  

Wie aus der Tabelle  auf S. 18 hervorgeht, hat  die Tiefe derjenigen Grund  

schichtproben, die  2—3 % Fichtenpollen enthalten, zwischen 0.8—2.2 m  ge  
schwankt.  Das  Hohenwachstum des  Torfes ist also, was  sein  Mass  anbetrifft, 
in  den  verschiedenen Teilen  des Moores  nach  der Ankunft der Fichte sehr  

ungleichmässig  gewesen.  Die  verschiedene  Geschwindigkeit  im  Hohenwachstum  
des Torfes auf den  verschiedenen Moortypen ist  veranschaulicht  auf Abb. 3, 
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die ein Längenprofil von der  durch  die  Punkte  I—4 auf  der  Karte bezeichneten 

Linie aus darstellt. Auf der Abb  il dung, aus der  gleichzeitig  die  Torfverhält  
nisse  und  der gegenwartige  Moortyp an der  gegebenen Linie hervorgehen, ist  
die Pollengrenze der Fichte vermerkt, d. h. diejenige Linie, oberhalb welcher  
die Pollenmenge der  Fichte  auf wenigstens 4 % steigt. Auf dem Hochmoor 
hat  sich  nach  der  Ankunft  der Fichte  in  der  Gegend eine  nahezu  zwei Meter  

starke rohe  Sphagnum-Torisehicht gebildet, auf dem Seggen-Weissmoor ziem  
lich  stark humifizierter  (nach einer  I—s-stufigen Skala 3—4 Grad), ca 0.  5 m 
tiefer  Carex-Sphagnum-Tori und  auf  dem  hainartigen Bruchwald  vollkommen 

humifizierter,  beinahe  erdiger, nur ungefähr zwanzig Zentimeter  mächtiger 
Torf. Das Hohenwachstum  des Torfes hat also wahrend  der letzten  4 500 

Jahre auf dem Hochmoor  0.4  mm, auf dem  Seggen-Weissmoor 0.  l mm  und  

im hainartigen Bruchwald  nur 0.05  mm  im Jahre betragen. Das  durch  
schnittliche  Hohenwachstum  des  Torfes hat  auf dem Leijansuo nach  der An  

kunft der  Fichte 0.3 mm  im  Jahre  ausgemacht. Die  geringe Ausbreitung 
des Moores  ist auch  in  erster Linie eine  Folgeerscheinung des  besonders lang  
samen Hohenwachstums  des Torfes. Dieses  wiederum  beruht  zunächst  darauf, 

dass abgesehen von gewissen Hochmoorteilen der im Leijansuo ent  
standene  Torf im allgemeinen ziemlich  stark humifiziert ist. 

Abb.  4, die das  Pollendiagramm des  an Punkt  29  aufgenommenen Ver  

tikalprofils  darstellt,  zeigt die Torfverhältnisse an dieser  Stelle. Bereits in  
der  aus einer Tiefe von 1.8 m  entnommenen  Torfprobe kommt  in  spärlichem 
Masse Fichtenpollen vor,  wahrend  er dagegen etwas  weiter nach  oben  fehlt, 
um erst in  einem Abstand  von 1. 4 m von der Oberfläche  des  Moores  im  Profil 

dauernd  aufzutreten.  Die  Fichte ist also in  Siidwestfinnland, ebenso  wie  nach  

Aa  r i  o in  Satakunta und  nach  Hyyppä  an der  Karelischen Landenge 
in spärlichem Masse schon  friih  in  der  Gegend aufgetreten, dann  aber  aus  die  

sem oder  jenem Grunde  verschwunden, bis  sie  danach  erst  etwas  später in  der  

Gegend dauernd  festen  Fuss  gefasst  hat.  

Nachdem die  Fichte langsam  zur Herrschaft gelangt war,  wird  sie  bald 
ziemlich  reichlich ihre Pollenmenge steigt  auf 20 % —, doch  wahrend  der  
letzten  zwei oder  drei Jahrtausende  hat  sich  der Anteil  der Fichte  etwas ver  

ringert. Nach  dem Pollendiagramm erwiese sich  die Kiefer  von Anfang an 

und beinahe fortgesetzt als  Leitholz, doch  zeigt die mikroskopische  Unter  -  
suchurig der  Grundschichtproben,  dass, wie  aus der  auf S. 11 wiedergegebenen 
Tabelle  zu ersehen  ist,  in  den  ältesten  Schichten des  Moores  auch  der  Birken  

pollen im allgemeinen reichlich auftritt,  in verschiedenen Proben häufiger 
als  Kiefernpollen.  Kiefer und Birke sind  ganz offensichtlich bis  zur Ankunft  
der  Fichte  ziemlich  gleich stark vertreten  gewesen,  doch  danach  hat  die  Kie  
fer  iiber die Birke die  sichere  Oberhand gewonnen.  Die  Erie, die  von Anfang 
an verhältnismässig reichlich  vorhanden  gewesen ist, hat  sich  um dieselbe  
Zeit wie die  Birke  zu vermindern  begonnen. Hervorzuheben  ist ebenfalls  das  
ziemlich  häufige Vorkommen  der sog.  edlen  Laubbäume, der Linde und  des 
Haselbusches, wie auch nach  den  Grundschichtproben -  der Ulme  und 
der Eiche, von den  ältesten  Schichten  an bis  in  die Nahe  der Mooroberfläche.  

Diese Bäume  sind bei  der Ankunft der Fichte oder  etwas friiher  relativ  am 

häufigsten vorgekommen. Nunrnehr  treten  die edlen Laubbäume in der  Gegend 

so spärlich  auf, dass keinerlei  Aussicht  besteht, ihrem  Pollen  in  dem gegen  

wartig sich in  den  Mooren  absetzenden  Torf zu begegnen. 
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Das  Moor  Järvenrahka  in  Yläne. (S. 21 —24). 

Das  Järvenrahka, das  in demselben Kirchspiel  wie das  Moor  Leijansuo 

gelegen ist,  stellt  ein  nahezu  baumloses  Hochmoor dar. Die  Basis  des  Moores 
liegt ca 40 m ii.  d. M., so dass die  Gegend vom Litorinameer  iiberspiilt ge  
wesen ist. J 

Aus  der Profilskizze  (Abb. 5) sind die  Neigungsverhältnisse von Ober  

fläche und Grund  des Moores, ebenso  Stärke und  Beschaffenheit der  Torf  

schicht  zu ersehen.  Die  östlich  vom Moore gelegene Heide besteht  in sandiger 
Moräne, und  am  Grunde  des Moores  tritt Sand auf. Der  Sand ist nach  dem 

Flussufer zu von Gyttja und  diese von einer diinnen  limnischen Equisetum- 
Torfschicht iiberlagert, die sich liber  den  Moorgrund beinahe bis  an den  Rand  
der  Heide  fortsetzt. Hierdurch  wird  bezeugt, dass  das  Moor  unmittelbar  am 

Orte friiheren  offenen  Wassers  entstanden  ist. Oberhalb des  Equisetum-Torfes 
liegt Carex-Torf,  und  zwar im  westliehen  Teile  und  in  der  Mitte  des  Moores  

nur in  diinnen  Schichten, nach  dem Heidesaum  zu in  mächtigeren Lagen. 

Weiter nach  oben  wird der Seggentorf weissmooshaltig, und  zuoberst liegt  
eine  rohe  Sphagnum-Torischicht. 

Die  unter  den  Querschnitt gezeichnete Figur stellt die Verteilung der  in  
den Grundschichtproben angetroffenen Pollenmenge  auf die verschiedenen  
Holzarten dar. Wie hieraus zu  ersehen  ist,  tritt am Grunde des  Moores  neben 

dem Pollen  von Kiefer, Birke  und Erie auch  Fichtenpollen auf, wenn auch  

spärlich. Aus  dem Pcllendiagramm des  bei  Punkt  2 aufgenommenen Vertikal  
profils (Abb. 6) geht hervor, dass  das  Hochmoor  Järvenrahka  um Jahrtausende  

jiinger als das  Moor  Leijansuo ist. Im Moor Järvenrahka  gibt es sogar  in  der  
Gyttja  schon  spärlichen Fichtenpollen, so dass es vereinzelte  Fichten  oder  

Fichtengruppen  in nächster  Nähe  schon damals  gegeben hat, als  das offene 
Wasser offenbar  das  Litorinameer, dessen TJferhang in  der  Nahe  des  Moor  
randes  auftritt dieselbe  Stelle iiberspiilte. Dasselbe  Diagramm weist  ferner  

darauf  hin, dass,  wie bereits  das Diagramm des Leijansuo zu erkennen  gibt, 
die  Fichte  in der Gegend lange Zeit sehr  spärlich aufgetreten ist. Als  diese 
Holzart dort so allgemein wurde, dass ihr  Pollenanteil  4  % erreichte, hatte  
sich an der tiefsten Stelle  des Moores  eine Torfschicht  von mehr  als  einen halben  

Meter Stärke abgesetzt. Nach  der Ankunft der  Fichte  hat  die Torflage um 
2.5—3 m oder  durchschnittlich 0.5 —0.6 mm jährlich zugenommen.  Trotz 
seines beträchtlichen Hohenwachstums  hat sich das  Moor  nach  der Ankunft  

der  Fichte  nur  um 60—70  m  iiber  die  Heide ausgebreitet. Seine  geringe Trans  

gression ist  naturgemäss darauf  zuriickzufiihren, dass  der  Heidesaum verhält  
nismässig  steil ist;  ausserdem  ist  das  Hohenwachstum  des  Torfes hier ebenso  
wie beim  Leijansuo am  Rande  des Hochmoores  merklich  langsamer als in  
seiner  Mitte  gewesen. Auch in  diesem  Fall  kann  also  wenig  

stens von einer  nennenswerten  Versumpfung von 

Waldboden wahrend  der letzten 4 500 Jahre nicht  

die Rede sein.  

Das  Moor  Iso  Ämmänsuo in Espoo. (S. 24—27). 

Das  Iso Ämmänsuo ist  zwischen  sandigen anspruchslosen Moränenheiden 
in einer  Höhe von ca 45 m  ii.  d. M. gelegen, somit um ungefähr 10 m  höher  als  
die Litorinagrenze. Die  durchschnittliche  jährliche  Niederschlagsmenge be  
trägt in  der Gegend ca 660  mm  und  die Jahresmitteltemperatur 4. i°  C. Die  
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Mitte des Moores  ist  ein  typisches Hochmoor  mit  seinen  Hochflächen-Reiser  

mooren und  CasMwwa-Heidemooren. An  den  Rändern treten Sphagnum  papil-  
Zoswm-Weissmoore und  andere, ebenso  im allgemeinen sehlechte Moortypen  
auf (siehe Abb. 7  mit ihrer  Erläuterung). Die auf der  Karte  eingetragenen 
kleinen  Pfeile  geben die  Neigung der  Mooroberfläche  in  ihren  Hauptziigen an. 

Das  Moor  ist  ziemlich starktorfig.  Stellenweise steigt,  wie  Abb. 7  zeigt,  
die Mächtigkeit  der  Torfschieht  auf  mehr  als  7  m, und  die  nach  37  verschiedenen  

Bohrungsstellen ermittelte  Durchschnittstiefe  beläuft  sich  auf 3.  8 m.  In der  

Mitte des Moores  liegt zuunterst  eine  Schicht  limnischen Equisetum-Torfes, 

woraus zu  schliessen  ist,  dass  es an dieser Stelle  niemals  trockener  Waldboden  

gewesen  ist. Der Equisetum-Torf ist  von einer diinnen  Schicht  weissmooshalti  

gen  Garex-Torfes liberlagert, wenngleich das Weissmoos  recht  bald iiber  die 

Seggen  die  Oberhand  gewonnen  und  sich  nunmehr  im  Moore  roher  Sphagnum- 
Torf  abgesetzt hat, der  in  den  tiefsten Partien  des Moores  eine  mehr  als  5 m  

starke Schicht  bildet. 

Im Ämmänsuo wurden  fiir die  Pollenuntersuchung bei  den  auf  der  Karte  
vermerkten Kreisen  Proben  aus dem zuunterst  gelegenen Torf entnommen. 

Die  Pollenverhältnisse der  Grundschichtproben sind aus den  auf S. 24 und  25 

wiedergegebenen Tabellen  ersichtlich.  

Die  auf S. 25 angefiihrte untere  Tabelle  zeigt  die Verteilung  der  Grund  

schichtproben  des  Ämmänsuo  auf  die verschiedenen  Klassen  je nach  der relati  
ven Pollenfrequenz der Fichte, ebenso  die  Tiefenschwankungen und  -durch  

schnittsmasse der Entnahmestellen  der  zu den  verschiedenen Klassen  gehöri  

gen Proben.  

Wie  die  Tabelle  zu erkennen  gibt, haben  die  Grundschichtproben,  obgleich 
das  Moor  ausserordentlich  tief ist, meistens  auch Pollenkörner  der Fichte  ent  

halten.  Trotz seiner  starken  Torfschieht  ist  es also  zur Hauptsache erst nach  

dem Eintreffen der Fichte  entstanden. Dieses ist veranschaulicht  auf Abb. 7, 

die das Moorgebiet bei  der  Ankunft  der  Fichte in  der  Gegend, vor ca 6  000  

Jahren  darstellt.  Damals  hat  es  im  Gelände des  Ämmänsuo an drei  verschiede  

nen Stellen  diinntorfiges Moor  gegeben. Ihr gesamtes Gebiet hat 22 ha  oder  
35 % vom gegenwärtigen Areal  des  Moores, das  62 ha ausmacht, umfasst. 

Das  Hohenwachstum  des Torfes ist ausserordentlich  rasch  gewesen.  

Vornehmlich auf dem Hochmoore  ist die Torfbildung in lebhaftem  Tempo 

vorsichgegangen, wie  das Pollendiagramm des in der Mitte des Moores  (bei 
Punkt  21)  aufgenommenen Vertikalprofils  nachweist  (Abb. 8). Bei  der  Ankunft 

der  Fichte, als  ca 2 500  Jahre  seit  dem Zuriickweichen des Ancylussees  aus 

der Gegend verflossen  waren, hat an der  Stelle eine  Torfschieht von einem  

knappen Meter  Stärke gelegen, und  während  der  danach  vergangenen  6  000  
Jahre  hat  sich  der Torf um  reichlich  6 Meter oder  um  durchschnittlich  1 mm  

im Jahre vermehrt. Das beschleunigte Hohenwachstum  des Torfes findet 
seine  Erklärung darin, dass  er  von  der  Oberfläche an bis  in  eine Tiefe von nahezu  
6 m oder  beinahe  bis  an die Pollengrenze der  Fichte  in  rohem  Sphagnum-Tori 
besteht. Ausserhalb  des Hochmoores,  wo die anderen  Moortypen auftreten, 
ist das  Hohenwachstum des Torfes  etwas  langsamer gewesen,  wenn auch  z. B.  
in  den  Sphagnum  papillosum-Weissmooren die Pollengrenze  der Fichte  im  all  

gemeinen 4—5 m  tief  liegt, so dass auch  in  diesen Teilen des  Moores  die  Torf  
schieht  um durchschnittlich 0.  7 mm  im  Jahre  zugenommen  hat. Da  sich  das  

Hohenwachstum des Torfes gegenwartig auch  an den  Rändern  der Heiden  
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lebhaft  fortsetzt,  ist  es  klar,  dass  sich  an der Peripherie  des Ä ni  
in äns u o auch heute noch eine ziemlich erhebliche 

Versumpfung von Waldboden vollzieht. 

Das  Moor  Kotisuo im  Versuchsgebiet Ruotsinkylä.  (S.  27—30). 

Das  Versuchsgebiet Ruotsinkylä  ist  im  Kirchspiel  Tuusula  in einer Ent  

fernung von 25 km von Helsinki  nach  Norden  gelegen. Die  durchschnittliche 

jährliche Niederschlagshöhe beträgt in  der Gegend 660  mm und  die  Jahres  

mitteltemperatur 4°C. Das Moor Kotisuo, in  dem Grundschichtproben fvir  
die mikroskopische  Untersuchung gesammelt wurden, ist  ca 50 m ii.  d. M. 
gelegen, in  einer Gegend, deren  Boden  ca 9 000  Jahre alt  ist. Der  westliche 

Teil des  Moorgeländes ist Reisermoor, der  östliehe Bruchmoor.  Die  Torfschicht  
ist  verhältnismässig  diinn.  Die grösste gemessene  Tiefe ist 1.4  m, die  Durch  
schnittstiefe  0.  9 m. Das  Moor  hat  Feinsandgrund, ist  von Sandheiden umgeben 
und besteht durchweg in  versumpftem Waldboden. 

Als  die  Fichte  die  Gegend erreichte, oder  vor  6  000  Jahren, waren  vom 

Kotisuo nur zwei kleine Strecken vermoort, insgesamt 4 %  vom gegenwartigen 

Moorterrain, von 9 ha. Das Hohenwachstum  des  Torfes ist  verhältnismässig  

langsam gewesen.  Wie Abbildung 10, die  einen Querschnitt des Moores  von 

den  Punkten  6 —lo  aus darstellt, und das  Pollendiagramm (Abb. 11) anschau  

lich  zu erkennen  geben, hat  sich  in  6  000  Jahren nur Torf von nicht ganz  1. 5 m 
Stärke  oder % derjenigen Mächtigkeit gebildet, welche  die  zu gleicher Zeit  
im  Ammänsuo von Espoo  entstandene  Torfschicht  entwickelt  hat. Das  lang  
same Wachstum im  Kotisuo ist darauf  zuruckzufiihren, dass der  Torf  besonders  

stark humifiziert ist. Erst in allerletzter  Zeit hat sich in der westlichen  

Hälfte  des Moores  roher  Sphagnum-Tori abgesetzt. Unter dieser Sphagnum- 
Torfschicht liegt eine Kohlenschicht, wie im  allgemeinen in  derartigen Fallen, 
so dass also  der  Moorbrand  offenbar  an der  beträchtlichen Zunahme  der  Wuchs  

geschwindigkeit des  Torfes  beteiligt  ist. Da  allerdings die  Erzeugung des  rohen  
Sphagnum-Tories nicht bis  an die  Ränder  des  Moores  vorgeschritten ist, ware 
die Erweiterung  des Kotisuo, auch  wenn es gar  nicht  dräniert 
worden  wäre, wie  es  nun geschehen ist,  auch  fernerhin  verhältnis  

mässig langsam geblieben. Das  rasche  Wachstum des Torfes 
hätte  nur die Wolbung der  Mooroberfläche  und  die baldige Verwandlung des  

Moores  in  ein Hochmoor geringen Umfanges verwandelt.  

Das Moor Pahasuo  im Versuchsgebiet  Raivola.  (S. 30—32). 

Das  Moor  Pahasuo  ist in  der Nähe  der Station Raivola ca 45 m ii.  d. M. 

gelegen, in einer  Gegend, die  nicht  von den  postglazialen Meeren  bedeckt ge  
wesen,  sondern  iiber  10  000 Jahre  altes  Land  ist. Die  jährliche  Niederschlags  
höhe beträgt ca 640  mm  und  die  Jahresmitteltemperatur 3.  5°C. 

Das Pahasuo  liegt zwischen flachen  Sandheiden, seine Lange beläuft  
sich in  der  N—S-Richtung auf ca 1. 5 km,  seine Breite  in der  Richtung  W—-E 
auf  400 —500 m,  sein  Flächeninhalt auf ca 65  ha.  Das Moor  zeigt  eine  schwache  

Neigung nach  Siiden, seine  Mitte, wo die  Stärke der Torfschicht  drei  Meter  
und mehr  erreicht,  besteht in  Sphagnum papillosum-Weissmoor, das von ver  

schiedenartigen  Reisermooren  umgeben ist,  und  an den  Rändern  der  Heiden 
tritt im allgemeinen Bruchmoor  auf. Die  Durchschnittstiefe des Moores  be  

trägt nach  der  Tiefe  von im  ganzen  25 Grundschichtproben,  die  gleichmässig 
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iiber seine ganze  Ausdehnung hin  aufgenommen worden  sind,  2. l m. Die mikro  

skopischen Befunde  der Grundschichtproben sind  durch  die Tabelle  auf S. 31  

dargestellt. 

Nach  Andersson (1898) und  Lindberg (1916) ist die  Fichte  

an der Karelischen  Landenge sehr  friih,  mindestens schon in  der Ancyluszeit,  
vor  8  000 —9 000  Jahren, ersehienen. Naeh Hyyppä  (1932) hat allerdings 
auch  an der Karelischen Landenge die Fichte erst  in der Litorinazeit  festen 
Fuss  gefasst. In Torfschichten,  die alter  sind als  diese, tritt Fichtenpollen  nur 

spärlich  und  unzusammenhängend auf. Das  Pahasuo  gehört nicht zu den  äl  
testen Mooren  der  Landenge, obgleich  es verhältnismässig starktorfig  ist. Es 
enthält  nämlich durchgehend, bereits  vom Grundschichttorf an,  Fichtenpollen. 

Da  die an den  tiefsten Stellen  des  Moores  entnommenen  Grundschichtproben 

in  verhältnismässig spärlichem Masse Fichtenpollen  enthalten, ist es klar,  

dass diese  Partien  schon  ziemlich  bald  danach, als  die Fichte in  der Gegend 

allgemein geworden war,  zu versumpfen begannen. Vorher  war das  Gelände  

abgesehen von einem  friiheren  Weiher in  der  Mitte  des  Moores  ca 5  000 Jahre  

lang Waldland gewesen,  und das Moor  hat  sich  allmählich  im  Verlaufe  der  

letztverflossenen  6  000 Jahre  aufgebaut. In der Mitte des  Moores, wo  sich  

weiterhin  roher  Torf absetzt, ist dessen Hohenwachstum auch gegenwartig 
noch  ziemlich rasch.  An den  Randteilen des Moores dagegen dehnt sich  im  

allgemeinen Bruchwald  aus, und  hier  geht  die Erzeugung stark humifizierten  
Torfes  verhältnismässig  langsam vor sich.  Somit  ist  es feststehend, dass sich  

das Moor Pahasuo  gegenwartig trotz des  ziemlich  raschen  

Hohenwachstums  in der  Mitte  des  Moores nur sehr langsam aus  
dehnt. 

Das  Moor  Leulcinsuo in  Loimola. (S.  32 —36). 

Das  Leukinsuo  ist  ein offenes,  baumloses  Weissmoor in  dem stark ver  

sumpften Revier  von Loimola. Die durchschnittliche jährliche Niederschlags  
höhe  beträgt 630  mm  und  die Jahresmitteltemperatur I.B°C. Das Moor ist  

ungefähr 140 m ii.  d. M. gelegen, und  zwar  in  einer Gegend, in  welcher  der  
Boden, wie  auch  an der Karelischen  Landenge, ziemlich  alt  ist.  

Im nordwestlichen Teil des  Leukinsuo wurden  im  ganzen  an 42  auf der  

Karte  (Abb. 13)  verzeichneten Stellen Grundschichtproben und  ausserdem  

einige Vertikalprofile  aufgenommen. Die Torfschicht  ist  ziemlich  stark, indem 

sie an vielen Stellen 3—4  m  mächtig wird.  Zur Hauptsache besteht  der  unter  
suchte Teil  des  Leukinsuo  in Rosmarinkraut-Reisermoor und bruchmoorarti  

gem  Reisermoor.  Am  westlichen  Rande  dehnt sich  ein  ziemlich  weites  Bruch  

moorgebiet aus. Die  angrenzenden Heidestrecken gehören zum  Moränenge  
lände  des  Vaccinium-  und  Myrtillus-Typs.  

In der Mitte des  nördlichen Endes  des  Untersuchungsgebietes hat  seiner  -  

zeit  ein kleinerer  Weiher  gelegen, im  iibrigen  stellt  es versumpften Waldboden 
dar. Am Grunde  des  Moores  liegt Waldtorf oder  auch  Seggentorf, der  Über  

bleibsel eines Waldes  enthält  und  stark humifiziert  ist. Abgesehen von den  

jenigen Gebieten, in denen  weiterhin  Bruchwald  vorherrscht, wird  der Torf 

weiter  nach  oben  immer  starker  weissmooshaltig,  wenngleich er bis  an die 

Oberfläche stark oder  wenigstens  mittelmässig  humifiziert ist. 

Aus  Abb. 13 geht in  anschaulicher  Weise  hervor, dass der grösste  Teil  
des  Untersuchungsgebietes in  seinem  zuunterst  gelegenen Torf entweder keiner  
lei  oder  nur in sehr  spärlichem Masse Fichtenpollen enthält. Die  Fichte ist 
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hier, wie aus dem auf 8. 34 eingefugten Pollendiagramm ersichtlich ist,  schon  
sehr  friih  in  spärlichem Masse  erschienen, ist aber danach  verschwunden, um 
sich  erst Jahrtausende später, vor  6  000—7  000  Jahren, dauernd  in der  Gegend 

niederzulassen. Damals  hat  an der  tiefsten Stelle des Moores  bereits  eine nahezu  

zwei  Meter  starke  Torfschicht  gelegen, und danach hat  sich  noch  eine  ungefähr 

gleiche Menge an Tori  oder  etwas  dariiber  abgelagert. 

Nach  dem Erscheinen  der Fichte hat das Moor  nicht  in  sehr  erheblichem 

Masse  an Umfang zugenommen.  Von  dem auf der Karte dargestellten Moor  

gebiet sind 43 ha  oder  67  % solches  Gelände, in dessen  Grundschichttorf die 

Pollenmenge der  Fichte  unter 4  % bleibt, und 21 ha  oder  33 % solches, in 
dessen  zuunterst  vorkommender  Torflage die  Pollenfrequenz der Fichte  als  

Mindestmass 4 % aufweist.  Die Transgression des Moores ist 
also  wahrend  der letzten Jahrtausende  ziemlich  

langsam gewesen  und  ist  es auch gegenw  ärtig noch.  

Wie Abb. 14 zeigt,  sind edle Laubbäume, Linde, Ulme und Haselbusch, 
ziemlich  lange in  der Gegend vorgekommen. Ihr Pollen  tritt bereits  in  einer  
Tiefe von mehr  als  13  m  auf und  setzt sich  bis ganz nahe  an die Oberfläche  
des Moores  fort. Die  Ulme, die in den Torfschichten der anderen  Teile  Finn  

lands, selbst  auf der  Karelischen Landenge, im allgemeinen ziemlich  spärlich  

angetroffen worden  ist, hat  in  der Nähe des  Leukinsuo  wahrend  der  ganzen  

postglazialen Zeit abgesehen von den  zwei bis  drei  letzten  Jahrtausenden  
eine  ziemlich  allgemeine Verbreitung gehabt. Unter  den  eigentlichen Wald  

bäumen  sind  Kiefer  und  Birke offenbar  bis zum Erscheinen  der Fichte und  

auch  noch  einige Zeit danach mit  ziemlich gleicher Frequenz vertreten gewe  

sen;  doch  in  den  letzten  Zeiten hat  die Kiefer  der Birke  gegeniiber, wie im  all  

gemeinen iiberall  in  Finnland, die  sichere  Oberhand  gewonnen.  

Das  Moor  Siikaneva  im Revier Korkeakoski.  (S. 36—40). 

Das Untersuchungsgebiet umfasst  in  der Siidostecke  des  offenen  Siikaneva  
zwei  von flachen Sandheiden  begrenzte Ausbuchtungen und ist  ca 150  m  vi.  d. M.  

gelegen, in  einer Gegend, die  etwa 500  Jahre  nach  der  zweiten  Salpausselkä  

phase oder  vor 9 800 Jahren  unter dem Inlandeise  hervorgetreten ist. Die  
durchschnittliche  jährliche Niederschlagshöhe beträgt  in  der  Gegend ca 600  mm  

und  die  Jahresmitteltemperatur 2.9°  C.  
Das  Moor  Siikaneva selber  ist  ein  wasseriges  Sphagnum papillosum-Weiss  

moor mit starker  Torfschicht,  und auch die  Vegetationstypen seiner  siidöst  
lichen  Ausbuchtungen deuten, wie  aus der an die  Karte  (Abb. 17) angeschlosse  
nen Erläuterung hervorgeht,  im  allgemeinen  auf einen  nährstoffarmen  Stand  
boden  hin.  An  einigen Stellen  in  der  Mitte  des  Gebietes liegt eine diinne  Schicht 
limnischen Equisctum-Tories,  wenn auch Gyttja fehlt, und  der ganze  übrige 
Teil  des  Moorgebietes stellt versumpften Waldboden  dar.  

Die Karte veranschaulicht, wie sich das Moor nach der  Ankunft der 

Fichte in  der Gegend oder  seit  ca 5 000  Jahren  recht  wenig ausgedehnt hat.  
Damals  umfasste  das  Areal  des Moores  ca 27  ha  oder  69  % seines  gegenwartigen  

Gebietes, das  39 ha  ausmacht. Vornehmlich im  östlichen  Vorsprung des  Unter - 

suchungsgebietes ist  die Ausbreitung des Moores  untedeutend  gewesen.  Dieses  
ist  umsomehr  zu verwundern, als  am Rande  der  Heide besonders  an dem 
nördlich  vom Untersuchungsgebiet gelegenen lebenskräftig  aussehende  

Sphagnum acutifolium-Fladen auftreten. Auf Grund des Gesagten muss fest  

gestellt werden, dass die an den  Heidesäumen  vorkommenden  Weissmoos  
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polster  keineswegs unbedingt  als  Symptome  fiir  eine rasche  Versunipfung  auf  
zufassen sind, wie im  allgemeinen angenommen wird. Am Rande der  nördlieh 

vom Untersuchungsgebiet gelegenen Heide  Siikakangas ist  auch zu  beobachten, 

dass  neben  lebenden  Weissmoosfladen auch  solche  auftreten, die  von Astmoosen  

iiberzogen sind. 

Aus Abb. 18, die ein  Profil quer durch  die  östliche Ausbuchtung des  

Untersuchungsgebietes von den  Punkten  I—B1 —8 aus darstellt,  ist zu ersehen, \vie  
ausserordentlich langsam das  Hohenwachstum  des Torfes selbst  auf einem  so 
schlechten  Moortyp wie Wollgras-Reisermoor gewesen  ist. Wahrend der  zu  
letzt  verflossenen  5 000  Jahre  hat  die Torferzeugung nur eine Schicht  von knapp 
einem Meter  Stärke oder  jährlich 0.2  mm  und  in hundert  Jahren  2 cm  abge  

setzt. Es  ist  klar,  dass  ein  so  geringes Hohenwachstum des Torfes  nur eine  recht  

unbedeutende  Transgression des Moores  bewirkt hat.  Nach  dem Eintreffen  
der Fichte hat das Moor an seinem  Nordrande  nur um 50 m oder  in hundert  

Jahren um einen  knappen Meter  auf das  Heideland iibergegriffen. Am Siid  
rande, wo die  Heide steiler aufsteigt,  ist  die  Ausbreitung des  Moores  nach  der  
Fichteninvasion sogar  noch  geringfiigiger gewesen.  

Im siidlichen  Vorsprung des  Untersuchungsgebietes ist die  Ausbreitung 
des  Moores  nach der  Ansiedlung der  Fichte merklich  rascher  als  in  seiner  öst  
lichen  Ausbuchtung gewesen.  Dieses  ist  auf  die  leichter  geneigten Ränder der  
Heiden  zuruckzufiihren, ausserdem  ist auch das Hohenwachstum  des Torfes 

in diesem  Teil  des  Moores  im  allgemeinen etwas  rascher  als  in  seinem siidlichen  

Vorsprung gewesen.  

Wie  u. a. aus dem Pollendiagramm (Abb. 19) zu ersehen  ist,  hat  sich  die  

Pollenmenge der  Fichte durch  das  Profil  hin  verhältnismässig  niedrig gehalten. 
Der  Pollen  der  edlen Laubbäume  tritt dagegen ziemlich reichlich auf, und  zwar  

bereits  in  den  ältesten  Torflagen des  Moores; er setzt  sich aufwarts  so  lange 
fort, bis die  Fichte in  der  Gegend ihre  häufigste Ausbreitung erreicht.  

Das Moor Jaakkoinsuo  in Vilppula. (S. 40 —45). 

Das  zum Versuchsgebiet Vilppula gehörige Moor Jaakkoinsuo  liegt  114  
—146  m ii.  d. M.,  in  einer  Gegend, deren  Boden 8 000—9  000  Jahre alt  ist. 

Die  jährliche Niederschlagshöhe beträgt ca 600  mm  und  die Jahresmittel  
temperatur 2. B°C.  

Westlich vom Jaakkoinsuo  liegt mit Kiefernwald bestandene  Sandheide, 

dagegen sind  die  in  der  Mitte des Moores  vorkommenden  Heideinseln  sandige 
Moräne.  Auf  den  auf  S. 42  und  43 eingefiigten  Karten  sind  die  Moortypen  ver  
merkt als solche,  wie sie  im Jahre 1909 erschienen, als  das Gebiet  draniert  

wurde.  Wie ersichtlich,  waren im Gelände  sehr  viele  verschiedenartige Moor  

typen vertreten. Die Stärke der  Torfschicht  beträgt auf  ausgedehnten Strecken  

weniger  als  einen  Meter  oder  um einen  Meter  herum, ebensowenig  hat  sie  jetzt  
nach  der durch  die  Dränierung verursachten  Sackung an keiner Stelle ganz  
drei Meter  erreicht. Das  Moor  Jaakkoinsuo  stellt  durchweg versumpften Wald  
boden  dar. 

Um Alter  und  Entwicklung des Moores  aufzuklären,  wurden  dort an 

Stellen, die  tiefer als  0.8—0.  9  m sind,  im  ganzen  99 Grundschichtproben ge  

sammelt, ebenso  wurden  einige Vertikalprofile  aufgenommen. Die  Grund  

schichtproben verteilen  sich  auf die  verschiedenen Klassen  je nach  der  Pollen  

frequenz der Fichte  gemäss der  auf S. 41 wiedergegebenen Tabelle.  
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Wie  aus den  Zahlen  der  Tabelle  hervorgeht, ist  das  vertikale Wachstum 
des  Torfes an den  verschiedenen  Stellen  des  Moores  in  beträchtlichem  Masse  

Schwankungen ausgesetzt  gewesen. Die  Tiefe  derjenigen  Grundschichtproben, 
bei denen der  Anteil  des  Fichtenpollens 2—3 % gewesen ist,  hat  zwischen  0.8  
—2.  o m  oszilliert.  Die  Mächtigkeit der  nach dem Vorrueken  der  Fichte  auf  

geschichteten Torflage  beläuft sich  auf durchschnittlich 1.4 m.  

Als  die  Fichte die Gegend erreichte,  oder  vor 5 000  Jahren, waren nur 
29  ha  oder  20 % des gegenwartigen Moorgebietes des Jaakkoinsuo (siehe die  
Abb. 20 und 21),  das jetzt  143 ha  umfasst, versumpft gewesen.  Das  ausge  
dehnteste unter  den  damaligen Mooren des Jaakkoinsuo hat am Rande der  

Sandheide, an der  westlichen Seite des siidlichen Kartenteils, gelegen. Dort  

ist die  Stärke der Torflage an der  tiefsten Stelle  des  Moores, wie  aus Abb. 22 
anschaulich  zu ersehen  ist, auf ungefähr einen  Meter gestiegen. Anstelle  der  

librigen Partien  des  gegenwartigen Jaakkoinsuo hat  es damals  nur fiinf kleine  
und  diinntorfige Moorniederungen  gegeben. Die  zur Zeit  der  Fichteninvasion  
vorhanden  gewesenen  kleinen  Moore  haben  allmählich an Höhe  zugenommen,  

transgrediert und  sich  miteinander, wie auch  mit den  später  in  gleicher Weise  

primär entstandenen  Moorniederungen vereinigt, so  dass das Jaakkoinsuo 

gegenwartig  einen  ziemlich ausgedehnten, einheitlichen Moorkomplex mit  kleinen  
Heideinseln darstellt.  

Auf Grund von Abb.  23  ist  festzustellen, dass der älteste  Teil  des  Jaakkoin  

suo bei  der  Einwanderung der  Fichte  eine  Torfschicht  von etwa einem  Meter  
Tiefe aufwies,  und  dass  danach  zwei  Meter  mäehtiger Torf hinzugekommen ist. 
Bis zum  Yordringen der  Fichte  mag  die  Birke  Leitholz  gewesen  sein.  Danach  
sind  Birke  und  Kiefer lange ungefähr gleieh stark  vertreten  gewesen,  wenngleich 

später die  Kiefer die  Vorherrschaft  errungen  hat. Die  edlen  Laubbäume  schei  
nen bei  der Niederlassung  der  Fichte, oder  kurz  davor, auf ihrem Maximum 

gestanden zu haben, und auch  noch  lange danach, wenigstens wahrend  zweier  
Jahrtausende, haben  sie sich erhalten.  

Das Moor  Lavasuo in Viitasaari.  (S. 45—48). 

Das  Moor  Lavasuo  ist  im  Kirchspiel  Viitasaari, 110—115  m  ii.  d. M. ge  
legen, in  einer Gegend, deren  Boden  ca 8  000 Jahre  alt  ist. Die jährliche Nieder  

schlagshöhe der Gegend  beträgt  ca 530 mm und  die Jahresmitteltemperatur 
1. 9°C.  Das  Moor  Lavasuo, das  von steinigen, zum Teil  nahezu  felsigen Moränen  
heiden  begrenzt ist,  weist eine verhältnismässig starke Torfschicht auf.  An 
den  tiefsten Stellen  in  der Mitte  des  nördlichen  Teiles des Untersuchungsge  
bietes liegt  am  Grunde  des  Moores  eine  im  allgemeinen diinne  Schicht  Equisetum- 
Torf und  dariiber  mit Schachtelhalm  untermischter  Seggentorf, woraus zu 

schliessen ist, dass  diese  Teile  des Moores  durch  Verlandung offenen  Wassers  
entstanden  sind.  Zur  Hauptsache allerdings stellt  das  Moor  versumpften  Wald  
boden  dar. Nach  der  Oberfläche  zu  wird  der  Torf immer  reichlicher  mit Weiss  

moosen durchsetzt, und  in  der  Mitte des Moores, wo,  wie  aus der Karte  des  

Gebietes (Abb. 24)  und  deren  Erläuterung hervorgeht, gegenwartig schlechtere  

Moortypen vorherrschen, besteht  im  allgemeinen die  Schicht  in rohem  Carex- 
Sphagnum- oder Sphagnum-Tori. Die  seitlichen Teile des  Moorkomplexes 
stellen im allgemeinen Bruchmoor  dar.  

Wie  Abb. 24 zeigt,  hat  sich  das Moor  nahezu  durchweg erst nach  der  

Einwanderung  der  Fichte  aufgebaut. Beim  Erscheinen  der  Fichte, vor ca 5  500  
Jahren, traten ein schmaler  diinntorfiger Moorstreifen  in  der östlichen  Aus  
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buchtung des  Lavasuo  und  im  siidlichen  Teil  des  Gebietes zwei  kleine  Moor  

niederungen auf.  Damals  waren 23 ha  oder  14 % des  gegenwartigen Moor  

gebietes, das 173 ha umfasst, versumpft gewesen.  

Durch  Abb.  25, die  einen  Querschnitt  durch  die Mitte des Moores  von 

den  Punkten  I—71 —7  aus darstellt, ist veranschaulicht, wieviel Torf sich  in  diesem 

ältesten  Teil  des Moores  beim Erscheinen  der Fichte in  der Gegend bereits  

abgesetzt hatte, und  wieviel danach  noch entstanden ist. Im allgemeinen hat  
sich, wie bereits  auch  aus der auf S. 45 dargestellten Tabelle zu erkennen  

ist,  nach  dem  Einzug der Fichte  in  diesem  Moor eine 2.  5 m  starke  Torfschicht  

abgelagert. Da  die Fichte  vor ca 5 500  Jahren die  Gegend erreicht  hat, ist das  

jährliche Hohenwachstum  des Torfes mit  etwa 0.  5 m  anzusetzen. 

Das  Moor Muhosuo  in  li. (S. 48 —51). 

Das zum  Revier  von Kuivaniemi  gehörige Moor  Muhosuo  liegt ca 15 km 

vom gegenwartigen Meeresufer  entfernt  und  57—60  m  ii.  d. M. Die  jährliche  
Niederschlagshöhe in  der  Gegend beträgt 470  mm  und  die  Jahresmitteltempera  
tur  1.  i°C. Das Gebiet  hat  sich verhältnismässig spät, vor ca 4 000 Jahren, 

allerdings schon  kurze  Zeit vor der  Einwanderung der Fichte, iiber  den  Meeres  

spiegel  erhoben.  Das  Moor  grenzt an Moränenheiden, die mit Mischwald be  
standen  sind,  und  gehört zu den  tiefsten  der  Gegend. An  den  niedrigsten Stellen  

des  Moorgrundes liegt  in  diinner  Schicht  Gyttja  und  dariiber  Equisetum-Tori, 
woraus  zu schliessen  ist,  dass  diese Moorpartien niemals  trockener  Waldboden  

gewesen sind.  Oberhalb des  Schachtelhalmtorfes liegt eine Schicht  Braun  
moosseggentorf von einem  Meter  Stärke und  darauf  bis  an die  Oberfläche des  
Moores  braunmooshaltiger Seggentorf. Das  Moor, auf  dem  i. J. 1931  eine  Drä  

nierung unternommen  wurde, war  damals  besonders  wasseriges,  offenes  Weiss  

oder Braunmoor.  

Nach  dem  Zeugnis der  Grundschichtproben, wie  auch  der  iiber  das  ganze  

Gebiet hin  ausgefiihrten Tiefenmessungen sind  auf der Karte  (Abb. 27) die  

jenigen Teile  des  Moores  verzeichnet,  an deren  Ort schon vor dem Erscheinen  
der  Fichte in  der  Gegend Torf abgelagert war. Damals  waren 54  ha  oder  39 % 
vom  gegenwartigen Areal des Moores,  das 137 ha umfasst, versumpft.  Aus  
gedehnte Strecken  des  Muhosuo  hatten  sich  gerade um jene Zeit, als  die  Fichte 

die  Gegend bezog,  in  Moorterrain  verwandelt. Beträchtlichen Umfanges ist 

derjenige Teil  des  Moores, dessen  Grundschichttorf 2—3 % Fichtenpollen ent  
hält. Auf Grund  des Gesagten ist, wie weiter  unten  des  näheren  ausgefiihrt 

wird, zu schliessen, dass  der  Meeresspiegel  in  dieser Gegeru], wahrend  die Fichte 
festen  Fuss  fasste, 50 m  höher  als  gegenwartig gestanden hat.  

Abb. 29 zeigt,  dass  sich  nach  dem Einzug  der  Fichte bei  Punkt  3 eine 
nahezu  2. s m  mächtige Torfschicht oder  durchschnittlich ca 0.  7 mm  im  Jahre  

abgelagert hat. An  gewissen Stellen ist  das  Hohenwachstum des Torfes noch  
schneller  gewesen,  doch  ist  es vielfach in  der  Randzone  des  Moores  auch  etwas  

langsamer vonstattengegangen. 

Das  Moor Sattasuo im  Versuchsgebiet, Kivalo.  (S. 51 —55).  

Das im  Kirchspiel  Rovaniemi, im  Versuchsgebiet  Kivalo vorkommende 
Moor  Sattasuo ist ca 165 m ii.  d. M. gelegen, in  einer Gegend, in  welcher  der  
Boden  ca 8 500 Jahre alt ist. Die  jährliche Niederschlagshöhe erreicht in  der  

Gegend 470 mm  und die  Jahresmitteltemperatur —O.  6°C.  
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Das  Sattasuo  (Abb. 30) ist ein  typisches  nordfinnisches Aapamoor. Seine  
mittleren  Teile  liegen bedeutend  tiefer  als  die  Ränder  und  sind infolgedessen,  
wie aueh  aus klimatisehen Grunden sehr  wässerig. An den  Böschungen der  
Heiden, vornehmlich  am  Siidrande des TTntersuchungsgebietes,  scheint ein 

gehängemoorartiges Rääseikkö  rasch  den  Heideboden zu erklettern. Das  Moor  

weist  eine  verhältnismässig starke Torfschicht  auf. Gewisse  Partien  sind viber  
4 m  mächtig. Als Untergrund dient nahezu  durchgehend Ton, stellenweise  

besonders dort,  wo eine diinnere  Torfschicht liegt Lehm  oder  Moräne, die  
auch  die Bodenart  des  an das Moor  grenzenden Heidegeländes darstellt. Nur  
an vereinzelten Untersuchungspunkten in  der  Nähe des Sees  Sattajärvi  wurde  

am Grunde des Moores  eine  diinne  Gyttjasehicht festgestellt. Der Torf ist 
ziemlich homogen. Am  Grunde liegt eine  diinne  Schicht  stark humifizierten, 

Equisetum-heltigeTi  Braunmoostorfes und  dariiber Braunmoosseggentorf, der 
ebenfalls  im  allgemeinen Equisetum-h&ltig un<l  ziemlich  stark humifiziert ist. 

Wie  aus  der  zur Karte  gehörigen Erläuterung zu ersehen  ist,  sind die anspruehs  
vollen  braunmoorartigen Moortypen an der  Oberfläche des  Sattasuo  noch  auf 
ausgedehnten Strecken vertreten.  

Das Moor  Sattasuo  hat sich  zur Hauptsache vor dem Erscheinen der  
Fichte in  der  Gegend entwickelt.  Wie  Abb. 31, die das durch  die Bohrungs  
stellen  14—21 festgelegte Profil  darstellt, zu erkennen gibt, liegt die  Pollen  

grenze  der  Fichte im allgemeinen in  einer  Tiefe  von nicht  ganz  einem Meter.  
Durch  dieselbe Abbildung wird  ebenfalls  veranschaulicht, dass sich  das Moor  
nach  der  Fichteninvasion bei  den  Endpunkten der  Linie  um 35—50  m  iiber  den  
Heideboden ausgedehnt hat.  Damals  waren 54 ha  oder  83  % des  ganzen  Moor  

gebietes,  das  jetzt 65  ha  umfasst, versumpft gewesen.  Die  Ausbreitung  des 
Moores  ist also  in den  letzten  zwei bis drei Jahrtausenden  verhältnismässig  

langsam  vorsichgegangen. In Anbetracht dessen, dass  sich  auch  gegenwärtig 
stark humifizierter  Torf ablagert,  mögen Hohenwachstum des  
Torfes und  Ausbreitung des Moores  auch heutzutage 

nicht besonders  rasch  vonstattengehen. 

Nach  dem Zeugnis des  Pollendiagramms (Abb. 32)  sind in  der Gegend 
die Kiefernwalder  ununterbrochen  herrschend  gewesen.  Als  häufige Begleitart 

hat  sich  die Birke  gezeigt, wahrend  die Erie sehr  spärlich aufgetreten ist. Schon  
friih  hat  die  Fichte  in  der  Gegend Wohnplatze zu  beziehen versucht, doch hat  
sie  sich, wie  es an vielen  anderen  Stellen  Finnlands  auch  geschehen ist,  

aus diesem  oder  jenem Grunde  zuriickgezogen. Vor  der  endgiiltigen  Obermacht 
der  Fichte hat  sich  eine mehr als  3 m  mächtige Schicht  stark humifizierten 
Torfes  ablagern können.  Danach  hat  sich  nur noch  eine Torfschicht  von reich  
lich  einem Meter  Tiefe  gebildet. Da  der  Torf vom Grunde  des  Moores  bis an 

die  Oberfläche  ziemlich  homogen ist, bedeutet  dieses  Diagramm eine  Stutze 
fiir  die  von Auer  dargelegte Auffassung, dass  die  Fichte wirklich  erst  vor 
2  000—3  000 Jahren  nach  Lappland gekommen ist. 

Es  ist  noch  darauf hinzuweisen, dass  im Gebiet, obgleich  es weit im  Norden 
liegt,  in  einer  Tiefe  von 2.  3 m, 1.  3 m  unterhalb  der  Pollengrenze der  Fichte, ein 

Pollenkorn  der Linde und  in einer Tiefe von 1. 5 m, 0. 6 m unterhalb  der Pollen  

grenze der  Fichte,  ein  Pollenkorn  der  Ulme  angetroffen worden  ist. Ebenso  
ist in  Tiefen von 1. s m  und von 2. l  m also  in beiden Fallen  ebenfalls  unter  

halb  der Pollengrenze der Fichte je  ein  Pollenkorn  des  Haselbusches  vor  

gekommen. 
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Das  Moor Teuravuoma in  Kolari. (S. 55—58). 

Das  weite  Moor  Teuravuoma, von dem  ein  ca 990  ha  grosser  Teil  unter  

sueht  worden  ist,  liegt im  Kirchspiel  Kolari  nahe  der  Reichsgrenze,  ca 150
— 

160 m  ii.  d. M. Die  Gegend ist  etwa 8 000 Jahre  alt. Die durchschnittliche 

jährliehe Niedersehlagshöhe in  der Gegend beträgt  420  mm  und die Jahres  

mitteltemperatur —l.O°C.  

Das  Teuravuoma  (siehe Abb. 33 und ihre Erklärung) ist  ein wasseriges,  
baumloses  oder  mit verstreuten  niedrigen Birken  bestandenes  Braunmoor.  

In seiner  K  and  zone treten verschiedenartige Reisermoore, u. a. Braunmoor- 
Reisermoore,  wie aueh Bruchmoore, an den  Säumen der  Heiden  dagegen diinn  

torfige Rääsikköwälder auf. Die Torfschicht ist im  Untersuchungsgebiet 

streckenweise  iiber  6  m mächtig und umfasst, wie aus Abb. 34 zu ersehen  ist,  
ziemlich  stark humifizierten Braunmoosseggentorf, der weiter  nach unten  in 

Braunmoos  iibergeht. Nicht allein  in  denjenigen Teilen des Moores, die  starke  

Torflagen aufweisen, sondern  auch  unter den  diinntorfigen Gehängemooren 
kommt  der  Untergrund im  allgemeinen durch  Ton zustande. Bei  den  höchst  

gelegenen Gehängevermoorungen besteht  der  Untergrund ebenso wie die be  
nachbarten  Heiden in  Sand  oder  sandiger Moräne.  

Die  auf S. 56 wiedergegebene Karte  stellt  diejenigen Teile des Moores  

dar, die beim Erscheinen  der Fichte  in der Gegend bereits  Torf entwickelt 

hatten. Sie  umfassen  im  ganzen  646  ha oder  65  % des  gesamten untersuchten  

Moorgebietes. Da  die  Fichte  diese Gegend wohl  erst vor ca 2  000 —2  500 Jahren  
erreicht  hat, ist die Ausbreitung des Moores wahrend  

der letzten Jahrtausende  recht erheblich  gewesen.  

Wie das Pollendiagramm des Vertikalprofils  (Abb. 34) nachweist, tritt 
an dieser Stelle am  Grunde  des  Moores  Birkenpollen verhältnismässig  reichlich  

auf.  Selbst in  den  meisten ältesten  Grundschichtproben ist  allerdings der  Kie  

fernpollen reichlicher als  der  Birkenpollen  vertreten, so dasswohl  die  Kiefer  von 

Anfang an und ununterbrochen  die  dominierende Holzart gewesen  ist. Zur  

Zeit  der  Fichteninvasion  hat  an der Stelle, an welcher  das Vertikalprofil  auf  

genommen  worden  ist,  eine 4 m  mächtige Torfschicht gelegen, und  danach  liat  

sich  die Torferzeugung noch  um reichlich  zwei  Meter  fortgesetzt. Die Erie  ist  
fruher  häufiger vorgekommen, doch  ist sie  nach  der Ansiedlung der Fichte  
sei  ten geworden. In einer Tiefe  von 4  m  hat sich ein  Pollenkorn  der  Linde ge  

funden, wahrend  ein  anderes  in  einer  Grundschichtprobe,  die  aus einer Tiefe  
von 2 m  stammt, ebenfalls  unterhalb  der  Pollengrenze  der  Fichte beobachtet 
worden  ist. Auf  Grund dieser  Zeugnisse ist  zu  schliessen, dass  in  der  Gegend  

trotz  ihrer  nördlichen  Lage eine  Zeitlang selbst  die  Linde, wenn auch  in  

spärlichem Masse,  vor dem Einzug der  Fichte  angesiedelt gewesen  ist. 
Das Hohenwachstum  des Torfes ist,  wie  sowohl  aus den  Eintragungen 

auf  der  Karte, als  auch  aus den  Abb.  34  und  35 hervorgeht, in  den  verschiedenen 

Teilen des Moores  sehr  verschieden  rasch  gewesen.  In dem tiefen, ebenen  

Braunmoorgelände hat  sich  nach  dem Vordringen der  Fichte  eine reichlich 

zwei Meter starke  Torfschicht  oder  1 mm  jährlich abgesetzt. Bei den Gehänge  
mooren hat  die  Torferzeugung nach  der  Einwanderung der  Fichte im  allgemei  
nen eine  nur 0.8 —1. o m  starke  Ablagerung erzielt.  Die  Torfbildung ist also  

bei  den  Gehängemooren 2—3 mal  langsamer als  in  den  Talmooren  gewesen.  

Diejenigen  Gehängemoore, deren Torflage weniger als  0.  7—o.  9 m misst, und 
die an den  Rändern  des Teuravuoma  recht  zahlreich  auftreten, stellen  aller  

dings ein  Gelände  dar, das erst nach  der  Fichteninvasion versumpft ist. 



O. J. Lukiala  19.1 116  

Versumpfung auf  jungem Meeresufergelände. (S. 59—66). 

Auf Grund der Versumpfungserscheinung junger, ans dem Meere  her  
vortretender  TJferstreifen  und  der Stärke der  in den  dortigen Mooren anzu  
treffenden  Torfschicht  kann, wie bereits  oben erwahnt,  festgestellt werden, 
in  welchem  Masse  Versumpfung  und  Torfbildung  auf erst einige Jahrhunderte 

oder  Jahrtausende  altem Boden vorsichgegangen sind.  Nach  Aa r i  o istu. a. 

auf der in  der Näh  o von Pori  gelegenen Halbinsel Kuuminaistenniemi, die 
seit  600—700  Jahren  nicht  mehr  vom Meere iiberspult  wird, die  Torflage eines 
Moores  bereits  iiber  einen  Meter stark. Naeh Backman  gibt es in  Mittel-  

Pohjanmaa  auf einem  recht  niedrigen Niveau  und  somit  auf ziemlich jungem 
Boden  bereits  Moore  mit verhältnismässig  starker  Torfschicht. Beispielsweise 
ist im  Kirchspiel  Pyhäkoski  die  Torfschicht eines 7  m  iiber  dem Meeresspiegel 
liegenden Moores schon  einen Meter mächtig,  und  in  der Landgemeinde  von 
Pietarsaari ist  in  einem 11 m  ii.  d. M.  gelegenen Moor  die Torflage 1. 9 m stark. 
Die Ausdehnung der  Moore  steigt  in  Mittel-Pohjanmaa in Gegenden von 0— 
50  m  ii.  d. M. auf 41.9  %,  und  u.  a. beträgt  im  Kirchspiel  Lohtaja, dessen  Haupt  
teil  nur 0—25  m  ii.  d. M.  liegt, der  Anteil der Moore  43.  l  % von der ganzen 
Bodenfläche  des Kirchspiels.  In ungefähr ebenso  reichlichem Masse  kommen 
auch  in  vielen  anderen  Kirchspielen am Meeresufer von Keski-Pohjanmaa 
Moore  vor.  Da  sich  in  dieser  Gegend auch  gegenwartig noch das  Land in  hundert  
Jahren um nahezu  einen  Meter  hebt,  ist auf Grund  der  erwahnten  Ziffern zu 

schliessen, dass  in den  genannten Meeresufergebieten auch  noch  in  den  letzten  

Jahrtausenden in  besonders  grosser  Ausdehnung Torfgelände entstanden  ist. 
Zur  Erhellung der genannten Fragen  wurden  an der Grenze der Kirch  

spiele Kuivaniemi  und  Simo (auf  der  Karte  S. 11 »Kuivaniemi») einige in  ver  

schiedenen Höhenlagen oberhalb  des Meeres  auftretende Moore  untersucht,  

iiber  welche  die  Abb. 36—41, S.  60  und  61, Linienprofile  darstellen.  Diese 

Gegend, in  welcher  die Geschwindigkeit der Landhebung ungefähr dieselbe  
wie  in Mittel-Pohjanmaa ist, gehört zu den  am stärksten versumpften Land  
strichen Finniands, und  bereits  vom Meeresufer ausgehend sind  zahlreiche  

Moore  anzutreffen. Die  durchschnittliche jährliche  Niederschlagshöhe in  der  

Gegend beträgt ca 500  mm  und  die Jahresmitteltemperatur I.o° C. 

Aus  den  Profilskizzen  und  ihren  Erklärungen  ist  zu  ersehen, in  welcher  

Höhe xiber  dem Meeresspiegel  die  untersuchten  Moore  gelegen sind,  ebenso  
Tiefe und  Torfverhältnisse  der Moore und  ihre  gegenwartigen Moortypen. 
Ausserdem ist, soweit am Grunde  des Moores  Schichten  ohne  Fichtenpollen 

auftreten, die  Pollengrenze  der  Fichte in  die  Profile  eingetragen. Die  Pollen  

verhältnisse der Fichte und  anderer  Holzarten gehen des  näheren  aus  den 
Skizzen  auf S. 63 und  65  hervor.  Der  Untergrund und die daneben gelegenen 

Heidegelände  sind  Moräne, abgesehen vom Terrain  des durch  Abb. 36 dar  
gestellten Moores,  wo Untergrund und  angrenzende Heide durch  Sand  oder 
feinen  Sand zustandekommen.  

Wie  die  Abbildungen zeigen, sind  die  tiefer  als  ca 50 m  gelegenen Moore  

erst  nach  der  Ankunft  der  Fichte  entstanden.  Auf  Abbildung 39, die  ein  Moor  
in  nahezu 50 m  Höhe  darstellt, erscheint die  Pollengrenze der  Fichte  bereits  

am Grunde. Aus  dem Pollendiagramm  desselben Moores (Abb. 45) ist  zu er  
sehen, dass  die Fichte  gerade in  der  Gegend auftauchte,  als  in  diesem Moore  
die  Torfbildung einsetzte. Abb.  40  dagegen zeigt  ein  Profil vom nördlichen Teil  

desselben  Moores, der  etwas  höher  oder  51 —53  m  hoch  gelegen ist. Auch  hier  
tritt die  Pollengrenze der Fichte  am Grunde  des  Moores  auf, wenngleich unter  
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halb dieser eine  etwas stärkere  Torfschicht als  beim  vorhergehenden Profil  

liegt. Somit  ist  zu schliessen, dass  der Meeresspiegel  bei  der  Ankunft der  Fichte  
in der  Gegend  ca 50 m  höher  als  gegenwartig gestanden hat.  Da  vor 3  500  Jahren 

das  Meer in  diesen  Gegenden 50 m  höher  als  heute  war, hat  sich  also  hier  um  

dieselbe Zeit die Fichte endgiiltig niedergelassen.  

Abbildung 41 zeigt,  dass  selbst  ein  Moor  wie  das  Löytösuo  mit seiner  
Höhenlage von 56—63  m beinahe durchweg erst nach  der  Ankunft  der Fichte 

in der  Gegend entstanden  sein  kann.  Bei  der  Ansiedlung der  Fichte, als  die 

Gegend 500—1  000  Jahre  nicht mehr  vom Meere  bedeckt  gewesen  war,  ist  das  

Gebiet des Moores  noch  trockener Waldboden  gewesen,  da, wie aus den  Ab  

bildungen 47 und  48  zu  ersehen  ist,  an den  tiefsten  Stellen des  Moores die  Torf  

bildung erst zu jenen Zeiten eingesetzt  hat, als  gerade die Fichte in  der  Gegend 
ihre  ersten  Wohnplatze bezog. 

Ausser  den  oben  geschilderten  Mooren  wurde  noch  das Iso  Hoikkasuo 

untersucht,  das  ca 15 km  vom Meeresufer  entfernt und  67 m  ii.  d. M. gelegen ist. 

Dort  ist  an der  tiefsten Stelle der Torf  2. 5 m  mächtig,  wovon (siehe Abb. 49) 
eine  ca.  60 cm  starke Schicht  entstanden  ist,  bevor die Fichte in  der Gegend 
Fuss  gefasst hatte.  Allerdings ist  die  Fichte  bereits gleich, naehdem  sich die  

Erdoberfläche iiber den  Meeresspiegel erhoben hatte, oder  vor  4  500 —5 000 

Jahren, in  spärlichem Masse in  der  Gegend verbreitet gewesen, doch  ist später 
aus diesem  oder  jenem Grande  diese  Holzart  verschwunden, bis  sie  sich  etwa  
ein  Jahrtausend  danach  abermals,  und diesmal  bleibend, in  der  Gegend nieder  

gelassen hat.  

Das durchschnittliche Hohenwachstum  des Torfes hat, wie auf Grand 

der  Pollendiagramme berechnet  werden  kann, zwischen 0.  3—0.8  mm  im  Jahre  

geschwankt. Die Torfbildung scheint  in den  jungen Meeresufermooren  im  

allgemeinen etwas rascher  als  in der entsprechenden Zeit, also  wahrend  der  
letzten  Jahrtausende, in den  höher  gelegenen Mooren gewesen  zu sein. Immer  
hin  besteht in  dieser Beziehung kein nennenswerter  Unterschied zwischen  
den  in  verschiedenen  Höhen  vorkommenden  Mooren, vielmehr  ist das  Mass  
des Hochenwachstums  des Torfes in erster Linie  von der Beschaffenheit  des  

entstandenen  Torfes abhängig gewesen.  

Nach den  hier dargestellten Moorprofilen sind alle Moore  in  der  Gegend 
von  Kuivaniemi bis  zu  einer  Höhe  von ca 50 m  erst nach  der  Ankunft  der  Fichte  

in  der  Gegend zu Moorgelände geworden, und  doch  gehört dieser verhältnis  
mässig  junge Uferstreifen  zu  den  am stärksten  vermoorten  Gebieten Finnlands. 

Dasselbe  ist auch  in Mittel-Pohjanmaa der Fall,  wo nach  den  noch  unver  

öffentlichten Untersuchungen Backmans  alle  Moore ebenfalls bis in  eine  
Höhe  von ca 50 m  erst  nach  der Ankunft der  Fichte in Moore  übergegangen 

sind. Abb.  50 (S. 66)  stellt  die Verbreitung der  Moore an der  Kiiste von Pohjan  
maa dar. Auf  der  Karte ist  eine  Linie  vermerkt,  unterhalb  welcher  alle Moore 

jiinger als  die Ansiedlung der  Fichte in  der  Gegend sind. Die Abbildung zeigt  
in  anschaulicher  Weise, dass zum mindesten  in der Nä  h e des 

Meeres auch noch unter den gegenwartigen Kiima  
verhältnissen in bedeutendem Masse Yersumpfung 

vorsichgeht. Von diesen Mooren  an den  Kusten  hat  sich  allerdings ein  
Teil  nach  dem Riicktritt des Meeres  unmittelbar  anstelle  des  Meeresbodens  

gebildet, doch  besteht immerhin ihr  Hauptteil in  versumpftem Waldboden. 
Von  der gesamten Länge der untersuchten  Linienprofile, 2  720  m,  repräsentieren  
nämlich 8 % solches  Gelände, das  Gyttja  aufweist.  10 % der  gesamten Linien  
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länge stellt  Moorgrund dar, der  in  offenem Wasser  oder  auf  waldlosem, wasseri  

gem Boden  aufgeschichteten Equisetum-Torf zeigt,  und  23 % ein  Terrain, bei 
dem sich  wohl  ebenfalls  auf  urspriinglich  wasserhaltigem, unbewaldetem Boden  
Torf gebildet hat. Der  iibrige Teil  oder  59 % der  gesamten Linienlänge besteht  
unverkennbar  in  versumpftem  Waldboden. 

Feststellung des Versumpfungsganges auf  Grund  von Waldbränden. 

(S.  67—77).  

Der  Staatsforst  von Kuhleo.  (S.  67—72).  

Im Staatsforst von Kukko  im Bevier Karstula, der im Wasserscheiden  

gebiet des Suomenselkä  ziemlich  hochgelegen ist, steigt  das Areal  der  Moore  
auf 57  % der  ganzen Bodenfläche, und die Versumpfung ist weiterhin sichtlich  
intensiv. Die  durchschnittliche  jährliche Niederschlagshöhe in  der Gegend 

beträgt  ca 550  mm  und  die  Temperatur 2. o°C. Das  Moor  ist  ungefähr 190 m  
ii.  d. M. gelegen. Die  Gegend ist 800  Jahre  nach  der  zweiten Salpausselkäphase 

unter  dem Inlandeise  hervorgetreten, so dass  der  Boden  ca 9  500  Jahre  alt ist.  

Im Jahre  1852  ist  im  Staatsforst  von Kukko  ein ausgedehnter und hefti  

ger  Waldbrand ausgebrochen gewesen.  Zeugen dieses  Brandes sind auch  auf 

den  Mooren  nicht  allein  verkohlte  Kiefern  und  Kiefernleichen, sondern  auch 

eine  Köhien-  und  Aschensehicht  unter  einer  meist  20—40  cm  starken  Torflage.  

Im Staatsforst von Kukko  bietet  sich  somit  die  Gelegenheit, klarzustellen, in  

welchem Masse die Moore  das  Heidegelände iiberzogen und  also nach  dem im  

genannten Jahre  eingetretenen Waldbrand  an Umfang zugenommen haben.  

In diesem Sinne  sind auf einem kleineren  Moor  des Staatsforstes Unter  

suchungen ausgefiihrt  worden.  Das  Moor  (siehe Abb. 51),  das  zur Hauptsache  
Rosmarinkraut-  und Wollgras-Reisermoor umfasst, ist im  Norden, Östen und  

Siiden von osartigen, mageren,  ziemlich  hohen  Sandheiden begrenzt. Die im  
Gebiet  vorkommenden kleineren  Heidegelände sind  sandige Moräne  und auch  
diese  diirftigere, im allgemeinen zum Vaccinium-Typ gehörende Strecken.  

Auf dem durch  Abb. 51 wiedergegebenen Gebiet wurden  in  der oben  

(S. 68) geschilderten Weise  sowohl  das gegenwärtige Heideland, als  auch  an 

dessen  Rand diejenigen Moorgebiete kartiert,  bei  denen  die durch  den  Wald  
brand  von 1852 verursachte Köhien-  und  Aschensehicht  unmittelbar  den  

Mineralboden iiberzieht, und die  daher  erst nach  dem genannten Brande  ver  

sumpft  sind. Die  genaue  Bestimmung der Grenze  zwischen  Heide  und Moor  
war  vielfach etwas  unsicher, da  an den  niedrig gelegenen Rändern der  Heiden  

Bären-  und auch  Weissmoose  häufig zerstreut, in  einiger Entfernung vom 
Rande  des eigentlichen Moores  nach  dem Heideland  zu auftreten. Aus  der  
auf S. 69  angefuhrten Tabelle, auf welcher die Abundanz  der verschiedenen  

Pflanzenarten  nach Norrlins Skala angegeben ist, ist zu ersehen, was  
fiir  eine Pflanzendecke  in  der Regel auf dem zur Heide gerechneten Gebiet, 
innerhalb  der  nach  dem Brande von 1852 versumpften Zone  (im anmoorigen 
Wald) und  auf gewissen Moortypen auftrat, die bereits vor  dem Waldbrand 
des genannten Jahres  Moorgebiet gewesen  waren. 

Die oberhalb  der durch  den  Waldbrand von 1852 verursachten  Köhien  -  

schicht  auftretende  Torflage, die  in  der  Regel  roher  als  die  unterhalb  der  Köhien  -  

sehicht  gelegene ist  und  meistens  in Sphagnum-Tori besteht, ist  an den  Rändern  
der  Heide  im  allgemeinen dunn, nur 10—20  cm stark, während dagegen in  der  
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JVlitte des  Moores  die Stärke der  nach  dem Brande  entstandenen  Torfschicht  

auf  einen halben Meter  und  mehr steigen kann  (siehe Abb. 52). Es  ist klar, 

dass ein  derartiges Hohenwachstum  des Tories, wenngleich es sich in seiner 

stärksten  Ausprägung gar nicht bis an den  Rand des Moores erstreckt  hat, 

die  rasche  Ausbreitung des  Moores  verursacht  hat. Von  seinem  gegenwärtigen 
Areal, das  5. 2 ha  beträgt,  sind 1. 2 ha  oder  23  % erst nach  dem  Waldbrand von 

1852  in  Moorgelände iibergegangen. Die  das Moor  umgebenden Heiden und  

die  grössten  der inmitten des Moores  gelegenen Heideinseln sind  allerdings 

verhältnismässig  steilrandig  und  hoch, so dass  an deren  Böschungen die Aus  

breitung des  Moores  verhältnismässig  langsam vorschreitet,  während  dagegen 

die  im  Gebiete vorkommenden kleineren  Heidestrecken im  allgemeinen flach  

hängig und niedrig sind. Von diesen  werden  sich viele bereits  in  der  nächsten  
Generation zweifellos mit einer Torfschicht überziehen. 

Aus der Querschnittszeichnung des Moores  (Abb.  52) gehen auch  die 
Torfverhältnisse, wie  sie sich  vor  dem letzten  Brande  gestaltet hatten, hervor.  
Die  Pollengrenze der Fichte liegt in  einer Tiefe  von 1. 5—2 m. Wie  ersichtlich, 
ist  das  Hochenwachstum  des Torfes in  der  Richtung  des  Gefälles nach  der  An  
kunft  der  Fichte  etwas  langsamer als  in  der  Mitte und  am höher  gelegenen 
Rande des Moores  gewesen.  

Fiir  die mikroskopische Untersuchung wurden  im  Moore  auch  Grund  

schichtproben  an 24 verschiedenen Stellen aufgenommen. Die  Ergebnisse der  

Pollenuntersuchung sind  aus den  auf S. 72  angefiihrten Tabellen zu ersehen.  

Auf Grund  der Mikroskopierung  der Grundschichtproben sind  auf der  
Karte  (Abb. 51)  diejenigen  Teile  des  Moores  angegeben, an denen sich  bereits  
bei  der Ankunft  der  Fichte in  der  Gegend oder  vor 5  000 Jahren  Torf gebildet 
hatte. Damals  umfasste  das  Areal  des Moores  nur 0.7  ha oder  13 % seines  

gegemvärtigen Flächeninhaltes. 

Die Versumpfungdes  Waldbodens ist  also  bei dem 
hier  geschilderten Moor  im Verlaufe der letzten J a h  r  
tausende ganz erheblich  und während  der letzten 

80 Jahre ausserordentlich stark gewesen. Letztere  inten  

sive  Versumpfung ist zweifellos auf den  Waldbrand zuriickzufuhren. Dieses  
beruht zum  Teil  vielleicht darauf, dass nach  dem ausgedehnten Waldbrand  

die  Feuchtigkeit  des  Erdreiches etwas  zugenommen  hat, vor  allem  aber  darauf, 

dass der  Brand  ein  starkes  Wachstum von Sphagnum-Torf veranlasst  hat, wie  

es auf schlechteren Mooren  nach  einem  Brande  im  allgemeinen zu geschehen 

pflegt.  

Der  Staatsforst  von Vahanka-Mustapuro. (S.  73—77). 

Der  zum Revier  von Karstula  gehörige Staatsforst von Vahanka-Musta  

puro ist  ebenfalls im Wasserscheidengebiet des Suomenselkä, ungefähr 170— 

180 m ii.  d. M., gelegen,  in einer Gegend, in  welcher  der  Boden etwa 9 500  Jahre  
alt  ist. Die durchschnittliche  jährliche  Niederschlagshöhe in  der  Gegend be  

trägt  ca 530  mm  und die  Jahresmitteltemperatur 1.9° C.  
Der  Staatsforst von Mustapuro ist ziemlich  eben. Einige  Sandfelder er  

heben  sich  um einige Meter  iiber  das  allgemeine Niveau, während dagegen das 
Moränengelände ziemlich  niedrig ist. Der  Anteil der  Moore  ist sehr  gross,  in  
dem er auf 69 % vom ganzen  Flächeninhalt des  Staatsforstes steigt,  und  die  

Versumpfung ist  immer noch  auffallend  rasch.  Die Ränder  der  Heiden und  die 



O. J. Lukkala  120 19.1 

niedriggelegenen  Heidestrecken scheinen sich  durchweg in  die  rasch  wachsenden 
Weissmoosbestande  einzubetten.  

Im Staatsforst von Mustapuro hat  im  Sommer 1852  ebenso  wie  im  Staats  
forst von Kukko  ein  heftiger Waldbrand  gewiitet. Auf dem durch  Abb. 54 

(S. 74) wiedergegebenen Gebiet wurde  das nach  diesem  Brand  entstandene  
Moorterrain  in derselben Weise wie  im  Staatsforst von Kukko kartiert. Die 

Bestimmung der  Grenze  zwischen  Heide  und Moor  war hier  noch  subjektiver 
als  im  Staatsforst von Kukko.  Versprengte Weiss-  und auch  Bärenmoospolster 
erstrecken  sich  nämlich  an den  niedriggelegenen Rändern des  trockenen  Bodens  

weit in  das  Heidegelände hinein, wie aus  der auf  S. 73  wiedergegebenen Tabelle  

zu ersehen  ist,  welche  Beschaffenheit  und Abundanz  der Pflanzendecke nach  
N  orrlins  Skala  fiir  sechs verschiedene Probefelder angibt, die  auf der  

Karte zu beiden Seiten der  Grenzlinie  zwischen Heide und  Moor  vermerkt sind.  

Auf der  Karte  (Abb. 54)  ist  sowohl  das ältere, als  auch das nach  dem 

Brande  von 1852 entstandene  Moorgebiet  durch  verschiedene  Liniierung ein  

getragen. Das  durch  die  Abbildung wiedergegebene Moorgebiet umfasst  gegen  
wartig  52  ha, und 8. 5 ha  oder  16 % des  gegenwartigen Moorgebietes sind  erst  

im Verlaufe  der letzten  80 Jahre  versumpft.  Die  rasche Versumpfung  nach  
dem Brande ist eine  Folge des intensiven  Hohenwachstums  des Torfes. Da  
sich  nach  dem letzten  Brande  auf den  Mooren  30 —40 cm Torf gebildet hat, 
ist  bei  einem so ebenen  Gelände  die rapide Transgression leicht  zu verstehen.  

Die intensive  Versumpfung der letzten Jahr  

zehnte, die auch weiterhin  noch  im Gange ist, geht 
zweif ellos  auf den  heftigen Waldbrand  zuriick.  Ebenso  
hat  derselbe Waldbrand  die Moore  sichtlich  verschlechtert. Beispielsweise  
zeigt in den  Wollgras-Heidemooren, die  jetzt im  Gebiet allgemein sind, die  
Oberschicht des Moores  ganz rohen  Sphagnum-Tori, wahrend  dagegen der  
unterhalb  der Kohlenschicht  gelegenen Torf in  der Regel  starker  humifiziert  
ist  und  auf  einen  besseren  Moortyp  als  den  gegenwartigen zuriickgeht.  Ebenso 
hat  es u. a. anstelle  der  Wollgras-Seggen-Reisermoore vor dem Brand  im  all  

gemeinen Seggen-Reisermoore gegeben, also  einen  bedeutend anspruchsvolleren 
Typ als den  gegenwartigen. 

In dem auf  Abb. 55  dargestellten Gebiet, von dem das oben geschilderte 
den  durch  die  gestrichelte Linie  begrenzten Teil  bildet, sind  an Stellen von 

0.8  m und  mehr  Tiefe Grundschichtproben fiir  die Pollenuntersucl lung  ent  
nommen worden.  Die  an den  auf  der  Karte  vermerkten  Stellen  entnommenen, 

sich insgesamt auf 63  belaufenden Grundschichtproben verteilen  sich  auf die  
verschiedenen Klassen  je nach  der  Pollenmenge der Fichte  gemäss der  auf  S. 75 
wiedergegebenen Tabelle.  

Nach  dem Zeugnis der  Grundschichtproben sind auf der Karte (Abb. 55)  
diejenigen Teile  des  Moores  vermerkt,  an denen  bereits bei  der Ankunft  der  
Fichte  in  der Gegend oder  vor ca 5 000  Jahren Torf vorhanden  war. Wie zu 
ersehen  ist,  liegen Teile des Moores, die  älter  als  die Ansiedlung der Fichte 
sind, an 8 verschiedenen  Stellen.  Doch  sind  sie  nur von geringer Ausdehnung. 
Von der  gegenwartigen Moorfläche des Untersuchungsgebietes, die  im  ganzen  
269  ha  umfasst, sind  nur 11  ha  oder  4 % solches  Terrain, das  bereits  bei  der  

Niederlassung der  Fichte  in  der Gegend versumpft war. Das  auf der  Karte  
dargestellte Moorgebiet besteht  durchweg in  versumpftem Waldboden, da 
limnische  Schichten an der Basis des  Moores  nicht angetroffen worden  sind.  
Die  Entstehung  der  Moore  hat  mit  verschiedenen  getrennt liegenden, kleinen  
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Mooren begonnen, die sich  dann  allmählich  erweitert und  miteinander  ver  

einigt  haben.  Gegenwartig setzt sich  die Versumpfung  zur Hauptsache  durch  

Transgression fort, da alle  Senken  bereits  durch  Moore ausgefiillt  sind. 

Feststellung'  des  Versumpfung verlauf es  an Hand alter Karten. 

(S. 78—87). 

Aitasalo  in  Parkano.  (S.  78—83). 

Nord-Satakunta ist stark vermoort, und  die Versumpfung von Wald  
boden scheint  dort an vielen  Orten auch  weiterhin in  beängstigend raschem  
Tempo vorsichzugehen.  Dieses  istu.  a. auf  dem Gelände von Aitasalo im  Auf  

sichtsbezirk  Luusalo  im  Revier Karvia  der Fall.  Abb.  57 (S. 80  und 81) stellt  

die  Karte  dieses Gebietes vom Jahre  1850 und  seine neue Karte  vom Jahre  1931 

dar.  Erstere  ist  von Landmesser  G. F. v. F i  e an d  t ausgefiihrt,  letztere ist  

insbesondere fiir  diese Untersuchung und  die experimentelle Verfolgung der  

zukiinftigen Versumpfung des  Gebietes angefertigt worden.  In der  Mitte des  
Gebietes  dehnt sich  hochgelegene Heide  aus,  und zu ihren  beiden  Seiten liegen 

Moore, die  das  starke Bestreben  zeigen, iiber  das  Heideland hinauszuwachsen.  
Der  trockene  Boden  ist sandige Moräne, meist Vaccinium-, stellenweise, vor  

nehmlich  in den  oberen  Teilen, Calluna-Typ. Der  Wald  ist  Kiefernwald. Unter  
den  Mooren  sind die anmoorigen Walder und  die  Wollgras-Reisermoore  vor  
herrschend.  Bruchwald kommt heute  in der Gegend recht  wenig vor. Die 

jährliche Niederschlagshöhe  beträgt ca 560  mm  und  die  Jahresmitteltemperatur 
3.  o°  C.  Die  Höhe der  Gegend ist  ca 160  m  xi.  d. M.,  ihr  Alter ca 9  000  Jahre.  

Aus der auf  S. 79  angefiihrten, auf  die Karte  vom Jahre  1850  beziiglichen 

Erklärung gehen u.  a. Beschaffenheit und Stärke der »Nährerdschicht» und  

der Feuchtigkeitsgrad hinsichtlich  einer  jeden Figur hervor.  Die  Genauigkeit 
der  Tiefenmessungen lässt  zwar  viel  zu wiinschen  iibrig, wenngleich es interessant 

ist,  mit  ihrer  Hilfe festzustellen, dass  sich die Moore des Gebietes damals  im 

allgemeinen als  erheblich  dunntorfiger als  nach  den  im  Jahre  1931  ausgefiihrten 

Messungen erwiesen  haben.  Beispielsweise sind  die  Bruchwalder der  alten 
Karte, an deren  Stelle jetzt  bruchmoorartige Reisermoore vorkommen,  deren 

gegenwartige Torfschicht —■ wie  aus den  Eintragungen der neuen Karte  zu 

ersehen  ist an vielen  Stellen  bereits  iiber  einen  Meter  stark  ist,  bei  der  Aus  

fertigung der alten  Karte  noch  ganz diinntorfig gewesen.  Die  Bezeichnung 

gewisser Bodenfiguren bezeugt dasselbe. U. a. sind die  Figuren 5 und 10, bei  
denen  die Steinigkeit  wenigstens jetzt  nicht mehr  auffällt,  i. J. 1850 noch  als  

»steiniges  Bruchmoor»  vermerkt  worden.  Somit hat  es  den  Anschein, dass  der 
Autor  der  Karte  von 1850  auch  se hr  diinntorfiges  Gelände als  Moor eingetragen 

hat, so dass das  damalige Heideterrain wohl nicht  in grösserem Umfange auf  

gezeichnet worden  ist, als  es in  Wirklichkeit war. Auf dieselbe Auffassung 

fiihrt  ein  Vergleich der  Eintragungen  iiber  die  Feuchtigkeitsgrade der ver  
schiedenen  Figuren nach  der Erklärung der  alten Karte.  Die Tabelle  auf  S. 82 

zeigt  die  Verteilung des  Gebietes  auf  die  Haupttypengruppen der  Heiden  und 
Moore  nach  den  beiden  Karten.  Wie  aus  der Tabelle  hervorgeht, entfallen  nach  

der  alten  Karte auf Heide und  Fels  54.  8 % vom ganzen Gebiet und  nach  der  
neuen Karte  auf  Heideboden, hiervon  ein  Teil  bereits  leicht  versumpft,  45.  6 % 
vom ganzen  Gebiet. Die grosse  Verminderung des  Bruchmoorgebietes und die 
Zunahme  des  Reisermoorareals in  der  zwischen  den  Kartierungen verstrichenen 
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Zeit ist auf  Grund  der  in  der  Tabelle  angegebenen Ziffern  besonders auffallend.  

Dieses mag zum Teil  auf das  verschiedenartige Kartierungsverfahren zuriick  

gehen, doch  liegt die Ursache hierfiir  vorwiegend darin, dass  der  im  Jahre  1852  

eingetretene Waldbrand die  Bruchwalder  in  Reisermoore  verwandelt  hat. Vom 

Reisermoorgebiet der  neuen Karte  entfallen  ganze  29 % auf bruchmoorartige 
Reisermoore, die  gerade anstelle  der  friiheren  Bruchmoore  aufgetreten sind.  

Durch den  Vergleich der  Karten  miteinander, von denen auch  die ältere  aus  

nahmsweise genau zu sein scheint, wird  nachgewiesen, dass sich im Ge  

biete in  der zwischen den beiden Kartierungen ver  

flossenen Zeit von 80 Jahren eine ganz erhebliche 

Versumpfung und  Torfbildung vollzogen  hat. 
Auf den  Mooren des Gebietes wurden  auch  Grundschichtproben fiir  die  

Pollenuntersuchung gesammelt. Nach  diesen ist  bei  der  Ankunft  der Pichte  

in  der  Gegend, die  sich  nach  Aar i o  vor ca 4 500  Jahren  ereignet hat, nur ein  

geringer Teil der Moore  (13  % vom ganzen  Moorgebiet) in der  Nordosteeke  
des  Gebietes vorhanden  gewesen (s.  Abb.  57). Alle Moore  und  Moorteile, die 

flacher als  2.  5 m  sind, haben  sich erst nach  der  Ansiedlung der  Fichte  in  der  

Gegend in  Moor verwandelt.  

Der  Staatsforst von Moskua. (S.  83—87).  

Das ebene Pohjanmaa gehört zu  den  am stärksten  vermoorten  Gegenden 

Finnlands, und  im allgemeinen wird auch  angenommen,  dass besonders  in  

Pohjanmaa die  Versumpfung von Waldboden auch  gegenwartig noch  in  aus  
gedehntem Masse vorsichgeht.  Zu dieser tjberzeugung  sind u. a. diejenigen  
Forstwirtschaftler  und  auch  Landmesser  gekommen, welche  Neumessungen 
in  Pohjanmaa auszufuhren hatten. Die  neuen Karten  haben  eine  bedeutend  
stärkere Versumpfung  als  die alten  verzeichnet. Als  Beispiel  fiir  eine  Erschei  

niing dieser  Art sei  auf Abb.  59, S. 84, hingewiesen, durch  welche  die  Karten  

aus den Jahren 1867 und  1931 iiber  einen Teil  des Staatsforstes Oluensaari  

oder Moskua im Revier  Haapajärvi wiedergegeben sind. Erstere  ist durch 

Landmesser  C. J. Claud e 1 i n, letztere durch Forstmeister  Risto  Sar  

vas ausgefiihrt worden. Das Gebiet ist  ziemlich eben, der Boden  Moräne.  
Die  Heiden  sind  niedrig, vorherrschend  sind  Vaccinium- Typ und  Kiefernwald.  

Die  Moore  sind  Wollgras-Reisermoore mit  verstreuten Bäumen, wie auch  magere  
Weissmoore.  Bruchmoor  kommt  in  besonders  geringem Masse  vor. Die  jähr  
liche Niederschlagshöhe der  Gegend beläuft  sich auf ca  550  mm, die  Jahresmit  

teltemperatur auf 1.6°  C.  
Bereits im Jahre  1867 ist das Gebiet durchaus von der Kiefer beherrscht  

gewesen. Nur  in  einigen Bruchmooren  geringen Umfanges ist  Fichten- oder  

Mischholz gewachsen. Die  Humusschicht der Heiden, von denen sich der  

grösste Teil  nunmehr  in anmoorigen Wald  verwandelt  hat, ist  im  allgemeinen  
nur 2 Zoll  stark gewesen.  Diejenigen  Heiden,  denen die  Bezeichnung »l&gmo»  

(niedriggelegene Heide) beigelegt worden  ist, sind  im  allgemeinen ebenso  diinn  

torfig gewesen,  so dass  dieses  darauf hinweisen  wiirde, dass  auch  das  hier in  

Frage stehende  Heidegelände, trotzdem es jetzt  eine beträchtliche  Torfschicht  

aufweist, i.  J. 1867  noch  trockener  Boden gewesen  ist. 

Schon  ein fltichtiger Blick  auf die Karten  zeigt,  dass  auf  der  neueren ein 
bedeutend  grösserer Reichtum  an Mooren  als auf der  älteren  verzeichnet ist.  

Anstelle der vielen  Heideinseln auf  der  alten  Karte  zeigt  die neue Moorterrain, 
meist anmoorigen Wald, oder  auf jeden Fall  erscheint das  Heidegelände auf  
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der  neuen Karte  in  viel  geringerer  Ausdehnung. Aus  der  Tabelle  auf S. 86 ist 
die  Yerteilung des Gebietes auf  die Haupttypengruppen  der  Heiden und  Moore  
zu ersehen.  Wie aus  der Tabelle hervorgeht, verzeichnet  die alte Karte an Heide  

gelände 48.  5 %,  die  neue nur 24.  s % vom ganzen  Areal. Ganz so intensiv wird  
allerdings die  Versumpfung  wohl nicht  gewesen  sein, vielmehr mag  die grosse  

Verringerung der Heiden zu  einem  beträchtlichen Teil aueh  darauf  zuriick  

gehen, dass  bei  den  Kartenaufnahmen  die Grenze  zwischen  Heide und  Moor  

unter  Anwendung etwas anderer  Prinzipien  zustandegekommen ist. Auch  

sonst  ist  der älteren  Karte  gegeniiber Vorsicht geboten, da  ein  Vergleich der  
Karten besonders  hinsichtlich des  siidlichen  Teiles des Gebietes zeigt,  dass  sie  
von Anfang an etwas  fehlerhaft gewesen  sein muss. Trotz des  erwahnten Vor  
behaltes  bedeutet  ein  Vergleich der vorliegenden Karten -—•  und  zahlreiche  

ähnliche  Beispiele könnten  hier  angefiihrt  werden jedenfalls eine weitere  
Stiitze fiir die bei  Forstwirtschaftlern und  auch  bei  Landmessern verbreitete 

Auffassung und  Erfahrung, dass harter  Waldboden  auch  gegenwartig noch  

allmählich  und  in  gewissen Fallen  sogar  ziemlich schnell versumpfen kann.  
In derselben  Weise fest iiberzeugt von der Versumpfung  des Waldbodens 
sind  in  Waldgegenden die meisten älteren  Bewohner, die  auf Grund  ihrer  

Erinnerung behaupten, dass  ihnen  von Kindheit an bekannte  Heideinseln und  
-ränder  zu ihren Lebzeiten in  bedrohlicher Weise versumpft sind. 

Rückblick. (S. 88—94). 

Die  Versumpfung nach der  Ankunft der  Fichte. (S.  88—91). 

Durch  die oben  dargestellten Untersuchungen wird  nachgewiesen, dass 

die Ausbreitung der  Moore  nach  der  Ankunft  der  Fichte  starken  Schwankungen 

unterworfen  gewesen  ist. Einige Moore  hatten  bereits  bei  der  Einwanderung 

der  Fichte  nahezu  ihren  gegenwartigen Umfang erreicht,  wahrend  sich  andere  

wiederum erst  nach  der  Ankunft der Fichte fast ganz  und gar entwickelt  haben.  

Um einen  einheitlichen Begriff  iiber  den  Verlauf der Versumpfung vor und  

nach  dem Eintreffen der Fichte zu vermitteln, ist die Tabelle  auf Seite 89  

eingefiigt, aus der  neben  anderem  auch  Verbreitung der Moore  und Höhen  
wachstum  des Torfes auf den  verschiedenen Untersuchungsgebieten nach  der  

Ankunft  der Fichte zu ersehen  ist. 

Dir verschiedenen Untersuchungsgebiete sind  auf der Tabelle in der  
durch  die Ankunftszeit der  Fichte  bestimmten Reihenfolge in  der  Weise an  

gefiihrt,  dass als  erstes  dasjenige Gebiet, nach  dem die Fichte zuletzt gekommen 
ist,  und  als  letztes  dasjenige  angegeben ist,  das  die Fichte zuletzt erreicht hat.  
In der Tabelle  sind  zunächst  hinsichtlich  der verschiedenen  Untersuchungs  

gebiete die Höhenlagen iiber  dem Meeresspiegel vermerkt. Dann  folgen 

Angaben iiber  das  Alter des Bodens  in  den  einzelnen Untersuchungsgebieten 

und  weiterhin daruber, wie viele Jahre  davon vor  der  Ankunft  der  Fichte in 

der Gegend und  wie  viele danach  verflossen sind. Ferner  ist  prozentual be  
rechnet  worden, welcher  Teil  vom Alter  der  Gegend vor der  Ansiedlung der  

Fichte  vergangen  ist. Der  Vergleich dieser Prozentzahlen  mit  den  prozentua  

len  Gebieten der entsprechenden Moore  zur Zeit des Eintreffens  der Fichte  

verschaffen  einen Begriff von der Versumpfungsintensität vor und nach  der 
Ankunft der  Fichte. So ist durch  Vergleich der prozentualen Zahlenwerte  

der betreffenden Spalten festzustellen, dass bei  den  Untersuchungsgebieten 



O. J. Lukkala  19.1  124 

Kivalo, Muhosuo, Leijansuo, Siikaneva, Ammänsuo und  Leukinsuo  das  Gebiet 
der  Moore  bei  der  Ansiedlung der  Fichte in  der Gegend grosser  gewesen  ist,  
als  die auf das Alter der  Gegenden beziigliche Prozentzahl  voraussetzen  wiirde, 

so dass  die Versumpfung dort  nach  der Ankunft der  Fichte langsamer als  vor  
her  gewesen ist. Dagegen ist bei  den  Untersuchungsgebieten Teuravuoma, 

Aitasalö, Mustapuro,  Kukko, Jaakkoinsuo, Lavasuo, Ruotsinkylä  und  Rai  
vola das Areal der Moore  bei  der Ansiedlung  der Fichte merklich geringer 

gewesen,  als  die  bis  dahin  verflossene Zeit  vorausgesetzt hätte. In letzteren  

Gebieten ist also  die  Versumpfung nach  der  Ankunft der  Fichte intensiver  als  
vorher  gewesen. In  einigen Gebieten, wie z. B. bei den  Mooren  Muhosuo und  

Leijansuo, ist gleich, nachdem  das Land unter  dem Wasser  hervorgetreten 

war, die Versumpfung  am intensivsten  gewesen,  wie es heute  noch  im Land  

hebungsgebiet des Bottnischen  Meerbusens  der  Fall ist. Andererseits  gibt es 

wiederum sogar  recht  alte  Gegenden, wie  Mustapuro und  Kukko,  wo sich die 

Ausdehnung der Moore  vorwiegend erst  wahrend  der letzten  Jahrtausende  

vollzogen hat. Die  in Nordfinnland gelegenen Untersuchungsgebiete, Kivalo  

und  Teuravuoma, Gegenden, nach  denen  die Fichte erst  vor  2  000 —2  500  Jahren 

gekommen ist,  geben zu  erkennen, dass sich  auch in  Nordfinnland wahrend 

der ganz  zuletzt  verflossenen Jahrtausende, im  Gebiet des  Teuravuoma  sogar  
noch  rascher  als  vorher, die  Versumpfung  fortgesetzt hat.  Durch  die Unter  -  

suchungen ist meines  Erachtens zweifellos  nachgewiesen, dass be  i  m Ve  r  

sumpfungsprozess auch gegenw  ärtig keinerlei St  ill  

stand zu beobachten  ist. Gewiss  ist die primäre  Versumpfung  

gleich nach  dem Hervortreten  des  Bodens  am intensivsten  gewesen, doch  setzt 
sich  die  Transgression der  Moore  ständig fort. In gewissen Fallen  allerdings, 
wenn sich  im  Moore stark humifizierter Torf bildet, mag  die  Ausdehnung des 
Moores  recht  langsam vorsichgehen, wenngleich andererseits,  soweit  dort  roher  
Torf entsteht, die Ausbreitung des  Moores  in  seinen  tiefgelegenen Randteilen 
in bemerkenswertem raschem  Tempo vorsichgeht.  Dasselbe ist im grossen  
und  ganzen schon  vor der Ankunft  der Fichte der  Fall  gewesen.  

Aus  der  Tabelle  ist  weiterhin  zu ersehen, wie stark die  Torfschicht in  den  

verschiedenen Untersuchungsgebieten beim Eintreffen der Fichte an der  
tiefsten Stelle des Moores  gewesen ist, und  um wieviel  die  Torfschicht nach  
der  Ankunft der  Fichte  zugenommen  hat. Die  stärkste, 3—4 m  umfassende, 

vor  der  Fichte entstandene  Torfschicht ist  in  den  Mooren  der  Untersuchungs  

gebiete Kivalo  und  Teuravuoma  anzutreffen, was in  Anbetracht  dessen, dass  

die Fichte ziemlich  spät dorthin  gekommen ist,  auch  einleuchtet. Auch  die 
Stärke  der nach  der Ankunft  der  Fichte  entstandenen  Torfschicht schwankt  in  

hohem  Masse, nämlich  zwischen 1 und  6 Metern. Die Stärke dieser  Torfschicht 

ist  ausser von der  Lange der  nach  der  Ankunft der  Fichte verflossenen  Zeit 
in  erster Linie vom Humifikationsgrad des  Torfes  in  der Weise abhängig, dass  
sich roher  Torf  viel  rascher  als starker zersetzter bildet. Das Hohenwachstum  

des Torfes ist  im  allgemeinen an der  tiefsten Stelle des  Moores  etwas  rascher  
als durchschnittlich auf dem Moore  gewesen.  Auf Grund  der ausgefiihrten 
Untersuchungen kann  als sicher  gelten,  dass  in  der  siidlichen Hälfte Finnlands 
alle  Moore  mit durchschnittlich  höchstens  l.o—l.  5 m starkem Torf erst  nach  

der  Ankunft der  Fichte entstanden  sind. In Nordfinnland, wo sich die Fichte 
viel  später niedergelassen hat, haben  wenigstens alle  Moore mit einer durch  
schnittlich höchstens  0. 5 m starken Torfschicht erst nach  der Ankunft der 

Fichte ihren  Entwicklungsgang  eingeleitet.  Da  in der siidlichen Hälfte des 
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Landes  die Moore  von der angegebenen Tiefe 49—59  % des gesamten Moor  

gebietes und in  der  nördlichen Hälfte 35 % des gesamten Moorgebietes aus  

machen, haben  sich  die Moore Finnlands nach  der Einwanderung der  Fichte 

zum mindesten  um diese Prozentmengen vermehrt. Auch  durch  die genannten 

Prozentzahlen wird die bereits oben erwahnte Auffassung  gestiitzt,  dass sich  
die Versumpfung wahrend  der  letzten  Jahrtausende in  derselben Weise  wie  

vorher  fortgesetzt hat.  

Die  gegenmärtige Versumpfung. (S. 91  )■ 

Obgleich sich  die Fichte, wenigstens in  Siidfinnland, schon  vor  mehreren  
Jahrtausenden angesiedelt hat, kann  auf Grund stratigraphischer  Untersuchun  

gen,  die sich  auf die  Ankunft der Fichte  beziehen, immerhin  als  ziemlich sicher 

angesehen werden, dass sich  auch  gegenwartig noch  Versumpfung vollzieht. 

Durchaus unanfechtbar kann  dieses durch Verfolgung des Versumpfungs  

prozesses  auf jungem, erst mehrere  Jahrhunderte  altem Meeresufergelände an 

der  Kiiste  des  Bottnischen  Meerbusens  nachgewiesen werden.  Das  Areal der  

Moore  macht  dort auf weniger als 1000 Jahre altem Terrain  bereits  einige 
zehn  Prozent  der  gesamten Bodenfläche aus, und  die Torfschicht dieser Moore  

ist  verhältnismässig allgemein  bereits  iiber  einen Meter stark. Allerdings be  
steht ein  beträchtlicher Teil dieser Moore  in  unmittelbar versumpftem Meeres  

grund, wenngleich der Hauptteil versumpften Waldboden darstellt. Jeden  

falls  weist der  Zustand  starker  Versumpfung dieses  Kiistenstreifens, der in  

recht jungem Boden  besteht, darauf hin, das in  Finnland auch  
weiterhin in  ausgedehntem Masse Moore  entstehen.  

Auf Grund von Köhien-  und Asehenschichten, die in  feststehenden  Jahren  

eingetretene Wald- und Moorbrände hinterlassen haben, hat ebenfalls  nach  

gewiesen werden können, dass  in  derartigen Gebieten wahrend  der  letzten 
Jahrzehnte eine ganz  aussergewohnlich rasche  Versumpfung vorsichgegangen 

ist. Als  sicher  kann  auch  angesehen werden,  dass  die  Waldbrande  ihrer  

seits das  Moorgebiet in  starkem Masse vermehrt 

haben  und auch weiterhin  vermehren.  

So  vorsichtig  auch  auf  Grund  alter Karten Schlusse  iiber  den  Entwicklungs  

gang  der Versumpfung zu ziehen sind, stiitzen  auch  sie  ihrerseits die durch 

andere  Untersuchungsmethoden gewonnene  Auffassung, dass sich auch  

noch in unseren Tagen das Areal  der Moore auf 

Kosten festen Waldbodens immermehr  ausbreitet. 

Das  Höhemvachstum  des  Torfes.  (8■ 91 —92). 

Aus  der auf  S. 89 eingefiigten  Tabelle  ist  aus den  letzten  Spalten das  jähr  

liche Hohenwachstum  des Torfes seit der  Ankunft der  Fichte zu ersehen.  

Dieses  erweist sich  im  allgemeinen als  ziemlich  gering, 0.  3—o.  5 mm, und  steigt  
nur im  Ausnahmefall auf einen  Millimeter.  Das Mass des Hohenwachstums  

des Torfes ist, wie  bereits  oben  dargestellt und  wie  auch  auf Grund  der  in  der 

Tabelle  genannten Torfarten  zu schliessen  ist,  in  erster  Linie  vom Humifikations  

grad des Torfes abhängig. Naturlich  ist in  dieser Hinsicht auch  die Be  
schaffenheit der  Vegetation  von Bedeutung. Besonders  die  Weissmoose be  
wirken eine rasche  Torfbildung.  Die klimatischen  Verhältnisse scheinen  von 

geringerem Einfluss  zu  sein. Die  verhältnismässig  starken  Torfsehichten  der 

jungen Meeresufergelände allerdings bezeugen, dass  die Xähe des Meeres das  
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Wachstum des  Torfes  beschleunigen kann, wie es in  gewissen Fallen  auch  durch  
die Nähe  friiherer  Meere  intensiver geworden zu sein  scheint. Andererseits  

ist auch  besonders hervorzuheben, dass bei  einer und derselben Moorreihe, 

also  unter ganz  denselben klimatischen Verhältnissen, das  Hohenwachstum des  

Torfes bei den  verschiedenen  Moortypen  ganz verschieden rasch  gewesen ist  

(vgl.  z. B. Abb.  3, S. 19). Die  auf S. 92  eingefiigte Tabelle stellt  eine Art von  

Mittelwerten allgemeinen Charakters iiber  das Hohenwachstum des Torfes 

bei  gewissen Moortypen oder  Moortypengruppen dar.  
Die  Zahlen  der  Tabelle geben Mittelwerte  iiber  ein  langandauerndes, iiber  

mehrere Jahrtausende  ausgedehntes Hohenwachstum des Torfes an. Der all  
mählichen  Sackung der unteren  Torfschichten  wegen  sind diese Ziffern  

viel kleiner  als das auf Grund kiirzerer  Zeiträume berechnete durch  

schnittliche Hohenwachstum des Torfes. So sind  nach  Backman (1919)  

in Mittel-Pohjanmaa die  Moore nach  der  Ankunft  der  Fichte  im allgemeinen 

250  cm  oder  jährlich  0.6  mm, in hundert  Jahren  aber  36 —60  cm  oder  jährlich  
3.6—6 mm  in die  Höhe gewachsen. Das  Hohenwachstum des Oberfläohen  
torfes ist  noch  rascher.  Beispielsweise nach  der  Einbettung der  Kiefernkeim  

linge zu schliessen, wird  das  Hohenwachstum des Oberflächentorfes  viele Male  

grosser  als  die in  obiger  Tabelle  angefiihrten Werte (vgl.  Saarinen  1933). 

Ebenso kann, wie  oben nachgewiesen, nach  Waldbranden das  jährliche Wachs  

tum rohen  Sphagnum-Tories unter Beriicksichtigung  eines Zeitraumes von 

nur 50—100  Jahren, bei  deren  Schicht die Sackung noch  verhältnismässig  

gering ist, bis  auf 0.  5 cm  oder  auch  mehr  steigen. 

Oeschichte  der  Holzarten  in den Waldern Finnlands.  (S. 93—94)■ 

Die  im  Zusammenhang mit  dieser  Untersuchung ausgefiihrten  zahlreichen  

Pollenbestimmungen tragen ihrerseits dazu  bei, die  Geschichte  der  Holzarten  in  

den  Waldern Finnlands des  weiteren  zu erhellen.  Nach diesen  Bestimmungen ist  
selbst  in  den  ältesten  Torfschichten  neben  dem spärlich  auftretenden  Pollen  der  

Erie  in  reichlichem  Masse Pollen  der  Kiefer  und  Birke  angetroffen worden.  Ki  e  
f  e r und  Birke sind  in  der siidlichen Hälfte Finnlands bis zur Ankunft  der  

Fichte und  im  allgemeinen auch  noch  eine Zeitlang danach  ziemlich  gleich 

stark  vertreten  gewesen,  abgesehen von fruchtbareren  Gegenden, wo die Birke 

sogar  reichlicher  als  die  Kiefer  war. Doch  wahrend  der  letzten  Jahrtausende  

hat  die  Kiefer  im  allgemeinen der  Birke  gegeniiber durchweg ihre  Leitstellung 
bewahrt.  In Nordfinnland  scheint  die Kiefer beinahe  von Anfang an und  

fortgesetzt ausgesprochene Leitholzart  gewesen  zu sein. Die  Fichte ist  
durch  das ganze  Land  hin, sowohl  in  Siid-,  als  auch  in  Nordfinnland, schon 

friih  verbreitet gewesen,  wenn auch  sehr  spärlich  und  bisweilen anscheinend  

ganz  verschwindend, bis  sie  erst viel  später, nämlich  in  Siidfinnland im  allge  
meinen  vor  5 000—6  000  Jahren und  in  Nordfinnland  erst  vor 2  000—3  000  Jahren, 

bleibend  Fuss  gefasst  hat.  Die Menge des  Fichtenpollens ist  selbst  in  den  besten 
Fallen  bei  den  meisten Pollendiagrammen nur auf 20—30  % gestiegen, und  

wahrend  der letzten Jahrtausende  scheint  sich  der  Anteil  der Fichte beinahe  

iiberall  etwas vermindert zu haben.  Die Erie ist friiher, besonders in der 

Nähe der postglazialen Meere, verhältnismässig  reichlich  gewesen,  hat  aber  
danach  im allgemeinen abgenommen. 

Die  Pollenmenge der in den  untersuchten  Proben angetroffenen sog.  

edlen  Laubbäume, zu denen  auch  der  Haselbusch gerechnet wird, ist  
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aus  der  auf S. 93  dargestellten Tabelle  zu ersehen.  Am  meisten ist Pollen  edler 

Laubbäume naturgemäss in  den  Proben der Untersuchungsgebiete Siidfinn  
lands angetroffen worden, wenngleich er in gewissem  Masse  auch in  den  Proben 
der  Untersuchungsgebiete Nordfinnlands aufgetreten ist. Die  Pollenfrequenz 

der  edlen  Laubbäume  ist  nicht  allein  von der  geographischen Breite, sondern  

vorwiegend auch  von den  edaphischen Faktoren  der Gegend abhängig. So 
sind u. a. die  Moore  Lavasuo, Jaakkoinsuo  und  auch  Siikaneva, in  denen  in 

verhältnismässig reichlichem  Masse Pollen  der edlen  Holzarten  auftreten, 
ziemlich  fruchtbare Gegendcn. Dagegen liegen die Untersuchungsgebiete 

Mustapuro und  Kukko,  in  denen  recht  spärlich  Pollen  edler Laubbäume  auf  

gefunden worden  ist,  in anspruchslosen Wasserscheidengebieten. 

Auf  Grund des  oben  Dargestellten ist  es klar,  dass,  wie  auch  durch  friihere  

Untersuchungen bereits  bekannt  geworden ist,  edle  Laubbäume  schon  einmal 
reichlicher  als gegenwartig aufgetreten sind  und sich  ihr  Areal  viel  weiter 

nördlich  als  gegenwärtig, ja sogar  bis nach  Lappland, erstreckt hat. Die  Ver  

breitung der  edlen Laubbäume, die  reichlicher und  umfangreicher  als  gegen  

wartig  war,  und  die  natiirlich  ein  Beweis fiir eine giinstigere Vegetationsperiode  
als  gegenwärtig ist, ist  von ziemlich  langer Dauer  gewesen.  In der  siidlichen  

Hälfte  des  Landes  sind sie  verhältnismässig friih  nach  der  Befreiung des  Bo  

dens vom Eise  und  auch  in Nordfinnland lange vor  der Ankunft der  Fichte 
erschienen. Am reichlichsten  sind  die  edlen Laubbäume in  der  siidlichen  Hälfte  

des Landes  bei  der  Ankunft  der  Fichte  gewesen,  doch  ziemlich  bald  danach, 
oder  vor 3  000—4  000  Jahren, nehmen  sie  nunmehr  ab  oder, wie  z.  B. in Mittel  

finnland, verschwinden  beinahe  vollkommen. In den  Kiistengegenden des  
Bottnischen  Meerbusens haben  sich  die edlen Laubbäume, vor allem  die  Linde, 

merkwiirdig  lange erhalten, da  dort  ihr  Pollenstaub, wenn auch  spärlich,  noch  
in  Torfschichten aufgefunden worden  ist,  die  erst  vor  ungefähr tausend  Jahren  

entstanden  sind. 
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Johdanto. 

Soistumisilmiö  on saanut vuosien kuluessa yhä lisääntyvää  

huomiota osakseen. Turpeen vuotuinen korkeuskasvu  on  tullut tässä 

yhteydessä  keskeiseksi  tutkimuskohteeksi. Mm.  eri  tahoilla Europassa  

soista  tehtyjen  historiallisten  löytöjen  perusteella  on tehty  mainittua 

kysymystä  selventäviä laskelmia. Niinpä  on paikoitellen  tavattu  

roomalaisten muinoin rakentamia teitä turpeen  hautaamina. Paikalli  

sen turvekerrostuman vahvuutta ja tien arvioitua ikää  verraten on 

määrätty turpeen  vuotuinen kasvu.  Etelä-Slaaviassa Krainin maa  

kunnassa olevan  Laibachermoor-nimisen suon on siten  laskettu  kasva  

neen keskimäärin  1.5 mm vuosittain  n.  1800 vuoden kuluessa (H  a g  

-1u n  d 1909,  s.  189). Drehntessä Hollannissa tehdyn  saman tapaisen  

löydön perusteella  on turpeen  vuotuiseksi korkeuskasvuksi  saatu  

1.7 mm (P  rii  h und Schröter 1904,  s.  339).  Monet seikat  teke  

vät nämä laskelmat kuitenkin sangen epävarmoiksi.  Niinpä  eräs 

meidänkin maassamme, Kivennavan pitäjässä  Korpikylä—Lintulan  

valtionpuistossa  tavattu Vilosuon yli johtava  tie (kapulasilta)  on 

vuonna 1911 ollut  30 sm:n vahvuisen turvekerroksen  peittämä.  Sen 

on rakennuttanut Jaakko  Pontus de la Gardie v.  1581,  mutta ajan  

kohtaa,  jolloin mainittua tietä on  lakattu käyttämästä,  on vaikea 

määrätä. Varhaisempaa  suon ja tien pinnan  keskinäistä suhdetta ei 

tiedetä. Lisäksi  tie on saattanut vajota  omasta painostaan  turve  

kerrostumien varaan rakennettuna (Backman  1919, s. 88).  

Eri  tahoilla soista tavattujen  ruumislöytöjen  perusteella  on  tehty 

edellisiin rinnastettavia laskelmia. Niinpä  eräiden 1500—1700: n  

vuoden ikäisiksi  arvioitujen  löytöjen  mukaan on ko.  suon suurim  

maksi mahdolliseksi korkeuskasvuksi  saatu 2.0 mm (Pr  ii  h und 

Schröter 1904, s.  339). 

Suontutkijoita  kiinnosti varsinkin 1800-luvun alkupuolella  kysy  

mys,  kuinka  nopeasti  turvetta muodostui soille  kaivettuihin  kuop  

piin.  Useampien  silloisten  tutkijain  havaintojen  mukaan turpeen  

vuotuinen korkeuskasvu  vaihteli 0.5—6.0 sm:iin (Pr  ii h und 

Schröter 1904, s.  340).  
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Vasta viime vuosisadan lopulla  on tieteellisellä  tarkkuudella 

alettu tutkia pintaturpeen  ajoittaista  kasvua. Weber 

(1902)  on koettanut ratkaista kysymystä  tutkimalla tupasluikan  

(Scirpus  caespitosus)  juurakoita.  Vertaamalla vuosittain  syntyneiden  

juurakon  nivelvälien lukumäärää niiden syvyystasoon  turpeessa on  

hän todennut suon pintaturpeen  kasvaneen 10 vuoden kuluessa 

n. 20—-25 sm (vrt. Backman 1919, s. 90). Bertsch (1922)  
on käyttänyt  vastaavasti Droseran lehtiruusukkeiden asemaa  ha  

vaintokohteena tutkiessaan yläschvvabilaisten  rahkasoiden pinta  
kerrosten vuotuista kasvua. Hänen tutkimustensa mukaan se 

vaihtelee 0.3—2.4 sm:iin, ollen suurin saderikkaimmilla seuduilla. 

Venäläinen tutkija  Begak  (1927)  on  julkaissut  elävän pinta  

turpeen  kasvunopeutta  osoittavia  tietoja. Hänen mittaustensa mu  
kaan  se on useimmiten 10—30  mm vuodessa,  mutta esim. Sphagnum  

angustifoliumin  kasvu  saattaa erikoisen  suotuisissa  olosuhteissa  kohota 

180 mm:iin vuodessa ja Sphagnum  cuspidatumxn  aina 320 mm:iin. 

Sph.  fuscumin korkeuskasvu  on osoittautunut pienimmäksi  kohoten 

vain n.  29  mm-.iin vuodessa. Suon yleistä  korkeuskasvua 

pitempinä ajanjaksoina  Begak  on tutkinut suomäntyjen  hau  
tautuneisuuden perusteella  sekä toistettujen  punnitusten  ja suon 

pohjamaahan  ulottuvien  rautaisten ja puisten  kiintopaalujen  osoitta  

mien mittaustulosten mukaan. Näin määrätyn  kasvun hän ilmoittaa 
voivan kohota 50 v:ssa  aina 600 mm:iin. Begak  erottaa vielä 

mutautuneen turvekerroksen vuotuisen lisääntymisen,  

jonka  suuruudeksi hän on saanut 0.8 —3.0 mm. 
Dutach (1927)  on tutkinut neljällä  valkovenäläisellä suolla 

pintaturpeen  kasvua mäntyjen hautautuneisuutta silmällä pitäen.  
Hänen mittaustensa mukaan turpeen  lisäkasvu  on  ollut 20 v.ssa  

22 mm, 50 v:ssa  40 mm, 100 v:ssa  50 mm ja 300 v:ssa  100 mm. 

.Sukatschew  (1921)  on ilmoittanut tutkimustensa osoitta  

neen,  että pohjoisvenäläiset  suot kasvavat  keskimäärin 1 jalan  100 
vuodessa. Erikoisesti  Sphagnum mediumin kasvua  tutkiessaan eri 

seuduilla  hän on todennut sen  kehittyvän  Pietarin,  Nowgorodin  ja 
Pskowin kuvernementeissä 2—3 sm  vuosittain,  Samaran kuverne  

mentissa 3.0—3.5 sm  ja Kurskin  kuvernementissa 4.o —4.5 sm. 
Jo vuonna 1888 Borggreve  otti  tutkiakseen  soilla  kasva  

vien  männyn  taimien hautautuneisuutta määräten niiden iän perus  
teella pintaturpeen vuotuisen korkeuskasvun.  Hänen me  

nettelytapansa  perustuu  siihen otaksumaan,  että männyn  siemen itää  

suon pinnassa,  ja  koska  taimien juuren  niska  on useimmiten enemmän 

tai  vähemmän hautautunut turpeeseen,  niin Borggreve  päät  

telee,  että turve on taimen kehitysaikana  kasvanut suon pinnan  ja 
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taimen juuren  niskan välisen korkeuseron. Lisäksi  Borggreven  

menettelytapa  perustuu  siihen otaksumaan,  että juurenniska  pysyy  

taimen kasvaessa  samalla korkeustasolla,  siis  kohoamatta tai  laskeutu  

matta alkuperäisestä  asennostaan turvekerroksiin nähden. Borg  

gre v  e  keräsi tutkimusaineistonsa matkallaan Suomessa Sippolan  

pitäjästä,  Utin rautatieaseman lähellä sijaitsevalta  rämeeltä.  Hänen 

tutkimuksensa osoittivat  pintaturpeen  vuotuisen kasvun olevan 
tutkimusalueella keskimäärin  1  sm  vuodessa (Borggreve  1889). 

Cannelinin (1898,  s.  67)  Mustialassa  tekemien mittausten 

perusteella  saamat  luvut ovat huomattavasti suuremmat. Hän il  

moittaa todenneensa turpeen  korkeuskasvun  nousevan kuuteen  

ki n sm.iin  vuodessa. Cannelin on käyttänyt  ikämääräyksissä  

suurennuslasia,  jota tuskin voidaan pitää  tähän tarkoitukseen kyllin  

tarkkana tutkimusvälineenä. 

Sittemmin on Cajander  (1906,  s. 55) käyttänyt  samaa 

menetelmää kuin Borggreve.  Hän toteaa,  ettei turpeen  kasvu  

ole niinkään vähäistä kuin  usein luullaan,  ja että se  vaihtelee melkoi  

sesti paikallisista  olosuhteista riippuen. Caj  anderin tutki  

musten mukaan turpeen  vuotuinen korkeuskasvu  vaihtelee 0.22
— 

3.3 5  sm:iin,  ollen tavallisesti  0.5 —1.8 sm  vuodessa. Hänen tutkimus  

aineistonsa käsitti  30 männyn  tainta Evolta  ja 5  Perhosta. 

Vuosina 1915 ja 1916 keräämänsä laajahkon  aineiston perusteella  

Backman (1919)  on  suorittanut yksityiskohtaisia  Borggre  

ven menettelytapaa  noudattavia tutkimuksia. Yhdeltätoista 

eri suoalueelta Keski-Pohjanmaalta  kerätty  aineisto käsitti  457 

männyn  tainta,  joiden  hautautuneisuuden ja mikroskooppisten  ikä  

määräysten  perustalla  Backman toteaa tutkimusalueella ole  

vien soitten pintakerrosten  kasvavan  100:ssa vuodessa korkeintaan 

35—60 sm, ja että 50 sm:n syvyinen  suo,  kehittyäkseen  niinkin  pak  

suksi,  on tarvinnut vähintään 40—60  vuotta, useimmiten yli 100 tai 

200 vuotta. 

Mainittakoon tässä  yhteydessä  vielä  eräs  turpeen korkeuskasvua 

koskeva  havainto,  josta maanviljelysinsinööri  Bengt Lille 

ilmoittaa Suomen Metsätieteelliselle Seuralle osoittamassaan kirjel  

mässä  6. VI.  1932. Kirjoittaja  on todennut Hyvinkäällä  Krissin 

kartanon maalla  olevalla  »keidassuolla» aikoinaan viitoitetun raja  

linjan  seipäiden  hautautuneen turpeeseen  n.  75:ssä  vuodessa 4 jalkaa,  

tehden havainnostaan seuraavan  johtopäätöksen:  »Dä en  liniestake 

är uppställd  stär toppen  minst 5 fot över marken kanske  mera.  

Häraf är  det  lätt  att uträkna huru mycket mossens  yta höjt  sig  pä  

% sekel c. 4 fot eller  t. o.  m. mera». 
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Tutkimustapa  ja  aineisto.  

Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen suontutkimusosasto on viime 

vuosien kuluessa tutkinut soistumisen kulkua maassamme. Soilla 

ja niiden reunamilla olevilla  kangaslaiteilla  on suoritettu t  arkkuus  -  
kartoituksia  kasvipeitteen  kuvauksineen. Pohjavesisuhteiden  sel  

vittämiseksi  on asetettu havaintoaineiston keräämistä  varten pohja  
vesimittareita.  Suon pinnan  todellista kohoamista seurataan kiinto  

pisteisiin  vertaamalla.  
Paitsi  tässä mainittuja  kokeellisia  menettelytapoja,  joista  ke  

rääntyvä  havaintoaineisto vasta pitemmän ajanjakson  kuluttua 
selvittää  soistumiskysymystä,  ryhtyi  Metsätieteellisen tutkimus  

laitoksen suontutkimusosasto kesällä  1931 eräitä nopeammin  perille  

johtavia vertailevia menetelmiä käyttäen  tutkimaan mainittua 
ilmiötä. Muiden tutkimustapojen  tueksi  haluttiin tällöin  myös ottaa 
soilla kasvavien  männyn  taimien hautautuneisuuteen perustuva  

menetelmä,  jota käyttäen  tässä  selostettava tutkimus on suoritettu. 

Kyseenä  olevaan tutkimukseen ryhdyttäessä  taimet kerättiin  
mikäli  mahdollista s—lo m:n pituisen  säteen  määräämältä alueelta 

sekä mättäistä että painanteista.  Suon  luontaisten kosteussuhteiden 

ja sen yhteydessä  roudan sekä jään muodostumisen vaikutuksesta,  
erikoisesti  suon pinnan  alavimmilla kohdilla,  painannetaimet  ovat 
suhteellisesti paljon  vähälukuisempia.  Kosteamman luontoisilla  

soilla,  kuten esim sararämeillä,  taimet voivat vain poikkeukselli  
sesti menestyä  painanteissa.  Taimien kasvuedellytykset  saattavat 

siis  rajoitetullakin  suoalalla vaihdella huomattavasti. Siksi  ryhmi  
teltiinkin yleensä samalta tyypiltä  kootut  taimet myös  suon pinnan  

muodostusta silmällä pitäen.  
Taimet numeroitiin kerätessä  ja kuhunkin taimeen leikattiin  

suon pinnan  tasoa osoittava merkki. Lisäksi  mitattiin maanpäällisen  
varren pituus.  Paikallisen turvekerroksen laadun ja paksuuden  
toteamiseksi tehtiin porauksia Hillerin suokairalla. Turpeen  

kokoomus ja mutautuneisuus määrättiin metsäojituksien  yhteydessä  
meillä vakiintunutta luokitusta  noudattaen. Kunkin keräilyalueen  

suotyyppi  ja kasvilajien  runsausasteet, Norrlinin mukaan, 
merkittiin  myöskin  muistiinpanoihin.  Taimien iän ja juuren  niskan 

määrääminen suoritettiin mikroskopoimalla.  

Männyn  varren  ja juuren  anatomisen rakenteen eroavaisuus 
tekee mahdolliseksi niiden rajakohdan,  ns.  juuren  niskan,  määräämisen 

(kuvat  3,  4 ja 5). Varren poikkileikkauksen  keskustassa  havaitaan 

perussolukosta  muodostunut ydin, joka  selvästi  erottuu johtosolukon  
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2 

muodostamasta puuosasta.  Juuressa ei  erilaistunutta  ydintä  huo  

mata,  vaan puussa  säteen suuntaisesti sijoittuneet  ydinsäteet  ulottu  

vat keskustaan  saakka. Sirkkavarressa  (hypoeotyl)  ydin  on  heikom  

min kehittynyt  kuin ylempänä  puun varressa,  joten sirkkavarren  ja 

toisen  vuoden kasvaimen rajakin  on määrättävissä. 

Pintaturpeen  korkeuskasvun  määräämistä varten on saatava  

selville  suon pinnan  korkeustaso  männyn  taimen ensimmäisenä ikä  

vuonna. B orggreven menettelytapa  perustuu  osaltaan otaksu  

maan,  että männyn  siemen itää suon  pinnalla  tai korkeintaan  I—21 —2  sm 

sen alapuolella  turpeessa.  Itämiskykynsä  säilyttäneenäkin  männyn  

siemen parin  vuoden lepoajan  jälkeen  tuskin  kykenee  enään kehitty  

mään taimeksi hautauduttuaan pintaturpeen  kasvaessa  muutaman 

sm:n syvyyteen.  Kun otetaan huomioon siemenen itäminen mahdolli  

sen  lepoajan  jälkeen,  voidaan luotettavimpana  kiinnekohtana vasta 

kehittyneen  taimen ja suon  pinnan  välillä pitää  sirkkavarren ja toi  

sen vuoden kasvaimen rajaa,  joka on  anatomisesti määrättävissä. 

Mikroskopoimalla  juuren  niskan vaiheilta ylöspäin  y2
:n  ja 1 sm:n 

välimatkoilta tehtyjä  varren  poikkileikkauksia  määrättiin kussakin  

taimessa sirkkavarren ja toisen vuoden kasvaimen  rajakohta.  Sen 
kohtisuoraan etäisyyteen  suon nykyisestä  pinnasta  lisättiin  vielä 

1 sm, jos  taimen varsi oli alapäästään  suora, % sm
>  j°s var si  oli käy  

ristynyt  n.  60°. Jos käyristy  s  oli n.  90°  pystysuoraan  suuntaan verra  

ten, ajateltiin  haetun pisteen  kohtisuoran etäisyyden  suon nykyi  

sestä  pinnasta  ilman muuta määräävän pinnan  korkeustason  taimen 

ensimmäisenä ikävuonna. Näin menetellen saatiin siis'  kussakin  

tapauksessa  taimen ikäkautena kehittyneen  turvekerroksen  paksuu  

den minimiarvo. 

Kunkin  taimen iän määrääminen perustui  vuosilustojen  lukemi  

seen. Paitsi  edellä esitetyn  kohdan määräämistä varten tehdyistä  

leikkauksista  toimitettua laskentaa suoritettiin se myös useista 

ylempää  tehdyistä  poikkileikkauksista,  jotta voitaisiin todeta,  onko 

taimen paksuuskasvu  ollut säännöllistä vaiko ei.  Vertailemalla eri  

korkeuksilta  tehdyistä leikkauksista  saatuja  lustojen  lukumääriä 

voidaan usein todeta,  että ne ylempänä varressa  saattavat olla run  

saampiakin  kuin alempana.  Tällaiset taimet hylättiin kokonaan,  

koska  taimen iän  lopullinen  määrääminen olisi tällöin perustunut  

arvioimiseen,  joka mahdollisimman objektiivisestikin  suoritettuna 

olisi saattanut vaikuttaa lopullisten  tulosten tarkkuuteen haitalli  
sesti. Tästä syystä  väheni kerätty  aineisto (n.  400 tainta) puoleen.  

Ikämääräyksiä  tehtäessä luettiin vuosilustot  samasta leikkauksesta  
useamman  säteen suunnassa, koska  niiden lukumäärä saattaa vaih  

della varren epäkeskeisyyden,  kierteisyyden  tai jälsisolukon  paikalli  
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sen  vioittumisen vuoksi. Vuosilustojen  maksimiluvun tyvessä  kat  
sottiin osoittavan kyseenä  olevan taimen iän. 

Paitsi  hautautuneisuudesta johtuvaa vuosilustojen  puutteellista 
muodostumista varren  tyvessä  osoittautui tämä ilmiö joskus  tuho  

hyönteisten,  kuten kaarnakuoriaisten ja kärsäkkään (Hylobius  

abietis),  ilmeisesti  aiheuttamaksi. Muutenkin kituvat  suomännyn  

taimet olivat sitä paitsi  usein pihkaäkämä-kääriäisen  (Evetria  resi  

nella) vaivaamia. Sairaalloisen runsasta kaarnan muodostusta 

saattoi myös havaita eräissä taimissa rungon hautautuneessa osassa.  

Aineistossa ovat edustettuina,  vaikkakaan ei  ehken tasapuoli  

sesti,  kaikki  rämetyyppien  pääryhmät.  Aineiston keräilyalueita  on 8:  
I Tuusula, Ruotsinkylän  kokeilualue;  II Espoo,  Ämmän  

suo; 111 Vilppula,  Jaakkoinsuon kokeilualue;  IV Parkano,  

Häädetjärven  kokeilualue;  V Parkano,  Karvian hoitoalue, Aita  

salo; VI Pylkönmäki,  Kukon valtionpuisto;  VII  Karstula,  

Mustapuron  valtionpuisto;  VIII Rovaniemi,  Kivalon kokeilu  

alue,  Kumpukivalo  (vrt.  Lukkala 1933, kartta  s.  11). Eräiltä 
edellä luetelluista  alueista on koottu useampia aineistoryhmiä  eri 

keräilyaloilta.  Nämä alat on seuraavissa metsikkö- ja tyyppi  

kuvauksissa  erotettu arabialaisin numeroin. 

I, 1.  Korpiräme  (Tuusula).  Tyyppikuvio  rajoittuu  laajan  kan  

gasrinteen  alapuolella  olevaan kapeaan  lähdesuonten soistamaan 

kangaskorpeen  ja toisaalla isovarpuiseen  rämeeseen. Alalla  on  har  

vahkoa hakkuun jälkeistä,  eri pituista  mänty-  koivu-  kuusi-seka  

metsää. Männyn  taimet ovat nuoria,  enimmäkseen hakkuun jäl  

keisiä,  harvakseen esiintyviä.  

Kyseenä  olevalta alalta kerätyt  taimet on ryhmitetty  mättäissä 

ja painanteissa  kasvaneisiin. Sitä  paitsi  on edelliseen ryhmään  kuulu  

vista yli  10 vuotta vanhat ja sitä nuoremmat taimet käsitelty  erik  

seen. 

11, 1.  Suopursumme  (Espoo).  läkästä,  harvahkoa,  lakkapäistä  

männikköä kasvava,  jokseenkin  tyypillinen  suopursuräme.  Männyn  

taimia on niukasti.  Varsinaisia mättäitä ei alalla  juuri ole paitsi  

siellä täällä tavattavia kohoumia. 

Turvekerros: 

0.  o—0.3  m, CS-t (varpuja), 3—4 0. 6- —0.8 m, M-t, 5 

0. 3—0. 6 » M-t, 4—5 0. 8 » hieta  

Turvekerros: 

O.o—0.3  m,  S-t (Erioph.), 1 —2  0.6 —l.o  m, S-t, 5 

0.3—0.  6 » » » 1 —■2 1.0—1.4 » SC-t (Equis.)y 4—5 

0.6 » hiilikerros  1.4 » lieju 
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111,  1. Suopursumme  (Vilppula).  Taimien keräilyalue  on  iso  

varpuisen niittyvillarämeen  luontoista,  mättäistä suopursurämettä.  
Ala sijaitsee  v.  1915 kaivetun sarkaojan  ja saman suuntaisen,  v.  1923 

kaivetun täydennysojan  välille  jäävän  60 m:n levyisen,  vaillinaisesti  
kuivuneen saran  keskellä.  Useimmat taimista  ovat syntyneet  v.  1916 

toimitetun hankikylvön  siemennyksestä.  Ennen kylvöä  suoritetussa 
hakkauksessa on alalle  jäänyt vain muutamia nuorehkoja  mäntyjä.  

Lähistöllä kasvava  iäkäs  rämemännikkö on  todennäköisesti täy  

dentänyt  siemennystä.  

IV,  1. Kangasräme  (Parkano,  Häädetjärvi).  Kivikkoinen ka  
nervakankaan reunama  keidassuon laiteella. Alalla on elinvoimaisia 

Sphagnum acutifolium- ja S  ph.  fuscum-mättäitä.  Männyn  taimia  

niukasti.  

IV,  2. Kangasräme  (Parkano,  Häädetjärvi).  Keidasrämeen lai  
teilla oleva kangasreunama,  jossa  Sph.  fuscum  muodostaa tiiviin, 

yhtenäisen  patjan.  Ulompana  kankaasta olevat painannekohdat  

ovat Eriophorum  vaginatum-nevaa.  Alalla kasvavat  männyn  taimet 

ovat huomattavasti turpeeseen  hautautuneita ja kituvia.  

IV,  3. Rahkamme (Parkano,  Häädetjärvi).  Pinta yhtenäinen  ja 

melkein tasainen Sphagnum  fuscum-  Sph.  medium- Sph.  angustifolium  

patja.  Läheisellä kangassaarekkeella  oleva männikkö on siementä  

nyt alalle hajanaisen,  kituvan  taimiston.  

IV,  4. Isovarpuinen  niittyvillamme  (Parkano, Häädetjärvi).  
Alalla kasvaa harva,  matala,  eripituinen  (1 —7  m), kituva männikkö. 

Taimia on sangen niukasti. Suon pinta  on verraten tasainen ja 
kuivahko. 

Turvekerros:  

O.o—0.4  m, S-t  (Erioph.), 2—3  1. 7—2.  7 m, SC-t, 3—4 

0.4—'0.9  i> MS-t (varpuja), 3 2.7 » hiekka  

0.9—1.7 » CS-t, 3 

Turvekerros:  

O.o—0.3 m,  S-t (Erioph.), 1—2  0,3 m, moreeni  

Turvekerros:  

0.  o—0.3  m, S-t (Erioph.), 1—2  0.  3 m, moreeni  

Turvekerros:  

O.o —0.7 m, S-t, 0 —1 l.o—1.5 m, SC-t,  3—4 

0.7 » hiilikerros  1.5—1.9 » C-t (Equis.),  3—4  

0.7—l.o >> S-t (Equis.), 4 1.9 » sora 

Turvekerros:  

O.o—0.4  ra,  S-t (Erioph.), 2—3 0. 5 m, sora 

0.  4—0.  5 » MS-t (varpuja), 3—4 
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IV, 5. Isovarpuinen niittyvillamme  (Parkano, Häädetjärvi).  
Alalla kasvava  rämemännikkö on etupäässä  lyhyttä  (1 —5 m) ja 

eripituista,  ei erikoisen kituvaa. Taimia niukasti. Alalle sijoitetun  

pohjavesimittarin  avulla  toimitettujen  mittausten mukaan on pohja  

veden pinta  14: n havainnon  perusteella  todettu kesällä  1931 pysy  

telleen keskimäärin  5.7 sm:n syvyydessä  suon pinnasta,  vaihdellen 

o—B0—8 sm:n syvyyteen.  

V, 1. Kangasräme,  rahkoittuva (Parkano,  Aitasalo). Ala on  
noin 10 v.  aikaisemmin  toimitetun hakkauksen  johdosta  jokseenkin  

puuton  lukuunottamatta melko runsasta taimistoa. V. 1852 sattu  

neen palon  johdosta  mm. Car  ex  globular  is'en runsaus  on  kasvipeitteelle  

ominaista. 

V, 2. Kangasräme  (Parkano,  Aitasalo). Soistuva CT-kangas  

reunama. Alalla  kasvanut  harva,  yli-ikäinen  männikkö on hakattu 

pari  vuotta sitten. Männyn  taimia runsaasti.  Sph. acutifolium-mättäät  

hyvin  elinvoimaisia.  

V, 3. Varpuräme (Parkano,  Aitasalo).  Alalla kasvanut  harva 

männikkö on hakattu pari  vuotta sitten  siemenpuuasentoon.  Taimia 
melko runsaasti. Kasvipeite  lienee säilyttänyt  erikoisluonteensa noin 

80  v.  sitten sattuneen palon  jälkimuodostumana.  Erikoisesti  Calluna 

vulgaris' en ja Car  ex  globularis'en  runsaus  todistanevat sitä. 

VI, 1. Isovarpuinen  niittyvillamme  (Pylkönmäki).  Alalla kas  

vaa  harvaa, eripituista  männikköä sekä  jokunen  kituva  kuusi  ja koivu.  

Männyn  taimia niukasti.  Vuonna 1852 sattunut kulo on polttanut  

suon silloisen pintakerroksen.  

Turvekerros: 

0.  o—0.3 m, S-t (Erioph.),  2 0. 4 m, sora  

0. 3—0. 4 >> MS-t (varpuja), 3—4 

Turvekerros:  

O.o—0.2 m, S-t  (Erioph.), 1—2  0.  2—0.  3 m, S-t, 3—4  

0.2 >> hiilikerros 0.3 » hiilikerros  ja moreeni  

Turvekerros: 

O.o—-0.15 m, S-t  (Erioph.), 1 —2  O.iö—0.3 m, S-t, 3—4 

0.15 » hiilikerros  0.3 » moreeni 

Turvekerros:  

O.o—0.25  m, S-t (Erioph.), 1—2  0. 3 m, hiilikerros  

0.  2 5 » hiilikerros 0.3—0.5 » S-t, 3—4 

0.2  5 0.3 » S-t, 3  0.5 » moreeni  

Turvekerros:  

O.o—0.  4  m, S-t (Erioph.),  1 —2  0. 4—0.8  5 m, S-t, 4 

0.4 » hiilikerros  0.8 5 » moreeni  



19.2  Soiden  .pintaturpeen korkeuskasvusta  13 

VI, 2.  Rahlcainen niittyvillamme  (Pylkönmäki).  Alalla kasvaa  

muutamia eripituisia,  kituvia mäntyjä. Männyn  taimia niukasti.  

Kulo on polttanut  v.  1852 suon silloisen pintakerroksen.  

VII, 1. Rahlcainen niittyvillamme  (Karstula).  Alalla oleva (4 —8 

m:n pituinen)  rämemännikkö on suurimmaksi  osaksi  keloutunut.  

Männyn  taimia melko runsaasti. Suon pinta  jokseenkin  tasainen Sph. 

fuscum-patja.  Siellä  täällä matala  Sph. angustifolium-psiin&jme.  

VII, 2. Rahlcainen niittyvillamme  (Karstula).  Harva,  kituva  

ja lyhytkasvuinen  alalla kasvava männikkö  on osittain  keloutunut. 
Suon  pinta  on tasainen ja melkein yhtenäinen  Sph.  /wscwm-patja.  

VIII, 1. Varsinainen sararäme (Rovaniemi).  Mättäillä kasvaa  

pienikokoisia  (1 —4 m) mäntyjä sekä jokunen  kituva kuusi. Tyyppi  

kuvio rajoittuu  lähinnä korpirämeeseen,  jonka  metsikön siemennyk  

sestä  keräilyalan  taimisto on  todennäköisesti kehittynyt.  

VIII, 2. Lettoräme (Rovaniemi).  Kookkaita (10 —18 m), iäk  

käitä,  osittain keloutuneita mäntyjä  kasvaa  alalla harvana  metsikkönä. 
Alikasvoksena muutamia pensasmaisia  koivuja.  Männyn  taimia on 

yksinomaan mättäillä tai niiden reunamilla. 

VIII, 3. Lettoräme  (Rovaniemi).  Alalla  kasvaa  eripituisia  (5 —18 

m), ryhmittäisiä  mäntyjä.  Muutamat niistä iäkkäitä  ja lakkapäitä.  
Harvalukuiset  koivut  ovat yleensä  lyhyitä  ja pensasmaisia.  Männyn  

taimia niukasti mättäillä. Tyyppikuvio  rajoittuu  ruoho- ja heinä -  

korpeen.  

Turvekerros: 

O.o—0.3 m, S-t (Erioph.), 1—2 0.9—1.8 m,  CS-t, 4 

0.3 » hiilikerros  1.8 >> moreeni 

0.  3 0. 9 >> 3 

Turvekerros: 

0.  o—0.  4 m, S-t (Erioph.), 1—2 0.4—0.  9 m, S-t,  4—5 

0.4 »> hiilikerros  0.9 » sora 

Turvekerros: 

O.o—0.3 m, S-t (Erioph., Pol.  str.),  1—2 0.5  5—0.6  5 m, S-t, 4—5 

0.3—0.5  5 >> » (Erioph.), 3—4  0. 6 5 » sora 

0. 5 5 » hiilikerros 

Turvekerros: 

O-o—0.3  m, CS-t (varpuja),  2 0. 6- —0.  9 m, SC-t (varpuja), 4 

0.3—0.6 »> SC-t, 2—3 0.9 » moreeni 

Turvekerros:  

0. o—0.3  m, CS-t, 3—4 0.5 m, hiekka  

0.  3 0. 5 '> SC-t (puuta), 4 

Turvekerros: 

0.  o—0. 3 m, SC-t Ambl.,  vai a), 4 0. 3 m, hie!  
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Taulukko I. Kasvi-  

Tabelle I. Pflanzen-  

Suotyyppi  

M o o r t y p 

Kangasräme  

Anmooriger  Wald 

Korpiräme  
Bruch-  

moorarti- 

ges  Reiser- 
moor 

Suopursuräme  

Ledum- Reiser- 

moor 

VI,  1  IV, 2 V, 1 V, 2 I, 1 H,  1 ill, l 

a = välikkö,  painanne Sehlenke  
b= mätäs, kohouma Bülte 

a b a b a b  a b a b a b a b ;  

Varvut ja pensaat — Reiser  und  
Sträucher  

Andromeda polifolia   1 1—2 — — 
— 

1—2 2  [  
Betula nam  — — — — — — — 

1 Calluna vulgaris   5 4 3 7 — 4 — 

j Empetrum nigrum  4 4 2  3 
— —  

5  

i Juniperus communis  — 
—■ 

— — — — — [ 
Ledum  palustre   2 — 1  3 3 6 3 

Oxycoccus  paluster   — — — — 
— 

3 
— 

Salix sp   —-  
— — — 1 —  

Vaccinium myrtillus   — — 1 — 2 1 —
 I 

» uliginosum  — 2 — 2 — — [  
9 1  5 3 3 

Heinäkasvit — Gräser  

Calamagroslis  sp   — 
— — 

— 
1- — 

j Malinia  coerulea  "—  — — — — — 

Sarakasvit  — Riedgräser 

Carex chordorrhiza   — —  — — — — — 1 
» jiliformis   — —  — — — — — 

» globularis  — 
3 1 2 1 — I 

»  pauciflora  —-  — 
— 

— — — :  

» sparsiflora   —- — — — — —

 j 
!  Eriophorum polystachyum   — — — — 

—  
— — 

» vaginatum  3 4 2 
—  5 5 4 

[  

Ruohot  — Kräuter  

Drosera  rotundifolia  _ — 
— 

— 

Equisetum jluviatile   —  
— — — —  

Lycopodium annotinum   —  — — — — — 

Melampyrum pratense   — — — — — — 

Orchis incarnalus   —  — — 
— 

— — [ 
Rubus  chamaemorus  — — — — 

4 
— I  

1 Selaginella selaginoides  —  — — — — 

[  Tofieldia borealis   — — — — — 

j Lehtisammalet  — Laubmoose  
Aulacomnium  paluslre   1 1— — — 1 1 — : 

Camptothecium trichoides   — — —  
— 

— —

 1 

Campijlium stellatum   — — — — — • — i 

Dicranum  Bergeri   — — —  — —
 I 

Drepanocladits intermedins   —  —  — -
 } 

Plewrozium  Schreberi  — 
— 

—  1 1 1 

Polytrichum  commune   —
 ■ 

—  — 1— — 
1—2 

— 

» slrictum  3 4 3 5 
— — 

3 . 



15 Soiden  pintaturpeen korkeuskasvusta  19.2 

peitteen  kuvaukset.  

dec  kenschilderungen.  

Varpu- ! 
räme  

j Kahka-  I  
räme 

Sphagnum  
fuscum- 

\Reisermoor 

Isovarpuinen  niitty- 
viTaräme 

Wollgras-Rosmarin-  
kraut-Reisermoor 

Eahl kainen 

villaräi 

gras-Hei  

itty- 
Varsin, 

sararäme 

Eigentli-  

ches Seggen-  
Reisermoor 

Lett irämc  

Rosmarin- \ 
kraut-Rei-\ 

sermoor 

Wollg  
Brau,  imoor-  

V, 3  IV, 3 IV, 4 I  Iv '  5  
I 

VI,  1 VI, 2 VII, 1 VII, 2 VIII, 1 VIII, 2 VIII, 3 

a b a b  a  b  a b  a b a b a b a  b  a  b  a b  a b 

2  

5 

4 

2 

2 

2 

4 4 

5 

1 

2  

1 

1—2 

1— 

1— 

2 

2 

3 

2 

1 — 

2 —  

1 —  

1 

2 

1 

3 

3 

1 

2 4 1 2 3 1 

2 

3 2. 
3 

2 

3 2 1 

4 

1— 1 1 1 

2 

2 2  

4

_

 
2 

1 1 

2 

1 

3 3 1 

1 

2 1 

2  2 

4 4 

1 2  

2 — 
i 

_ 8  

3 I -  1 

2 • 

1 

—
 ! 1 

4 4 6—7 6 6—8  7 9 8 

I 
_

 1 3 3 

I -  1 1— 
' 

-

 I  

I 

1 — ! 1 

1 

1 — 

-  
1— j 1— 

2 3 3 1— 1 

-  

1 ! 1— 

— I 2 

1 2 2 1— 1 I 2 

1 

2 

2 1— — 

3 1 

3 I 3 
1— 4 2 

4 5 5 5 5 4 2 1 1 
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Keräilyalojen  kasvipeitteen  kuvaukset  on yhdistetty  taulukon 

muotoon (taulukko  I, ss.  14—17). Kunkin aineistoryhmän  keräily  
alan sarakkeeseen on kasvilajin  Norrlinin asteikon mukainen 

runsausluku sijoitettu  a:n kohdalle (vasempaan  reunaan)  kasvilajin  

esiintyessä  välikössä  tai  painanteessa  ja b:n  kohdalle (oikeaan  reunaan)  

sen  esiintyessä  mättäässä tai  kohoumassa. Kasvilajin  ollessa  jokseen  
kin riippumaton  suon pinnanmuodostuksesta  on sen runsausluku 

sijoitettu  sarakkeen keskelle.  

Tutkimuksen tulokset. 

Tärkeimpiä  turpeen  muodostajia  soilla  ja  varsinkin  rämetyypeiliä,  

joilta  kyseenä  oleva aineisto on kerätty,  ovat eri valkosammal-,  

Sphagnum- lajit.  Valkosammalen varsi kasvaa  pituutta  rajattomasti,  
samalla kuin alemmat osat vähitellen  kuolevat  ja muodostavat tur  

vetta. Näin ollen ei voida määritellä jyrkkää  rajaa elävän valko  

sammalkasvin  ja varsinaisen turpeen  välillä. Sammalpeitteen  kas  

vaessa  korkeutta  vuosi  vuodelta tapahtuu  alemmissa  turvekerroksissa  

mutautumista ja painumista.  Turpeen  lahoamisprosessi  ulottunee 
varsinkin  rämeillä,  joissa  pohjavesi  on kutakuinkin  seisovaa ja happi  

köyhää,  verraten rajoitettuun  syvyyteen.  Kerrostumien kasvaessa  

turpeen  mutautumisaste jää syvempänä  jokseenkin  muuttumatto  
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3 1926—33  

maksi. Painumisilmiö,  joka aiheutuu ylempien  turvekerrosten sekä 
lumen ja jään  painosta,  on varmaan huomattavin juuri  niissä turpeen  

osissa,  joissa mutautumista tapahtuu.  

Eri Sphagnum- lajien  pituuskasvu  vaihtelee melkoisesti  ja sa  

mankin lajin  kasvu ilmeisesti eri  olosuhteissa.  Pintaturpeen  kasvun  

suhde  sen  painumiseen  rajoitetullakin  suoalueella eroaa myös  melkoi  

sesti,  erikoisesti  mättäissä ja väliköissä.  Kun tätä ilmiötä tahdotaan 

selvitellä  turpeeseen  hautautuneiden puun taimien mittauksilla,  olisi  

luotettavien tulosten hankkimiseksi  mahdollisimman laaja  aineisto 
samalta suo-alaltakin suotava. Taimien niukkuus ja niiden ikä-mää  

räysten  epävarmuus  monissakin tapauksissa  asettavat  kuitenkin  tässä  
suhteessa rajoittavia  esteitä.  

Tutkimusaineiston mittaustulokset on  yhdistetty  taulukkoon II 

(ss.  18—19),  josta  käy  selville  kultakin  rämetyypiltä  kerättyjen  männyn  

taimien luku,  niiden hautautuneisuus ja ikä kunkin ryhmän  arit  

meettisena keskiarvona,  kuten muutkin taulukossa  esiintyvät  mitta  
luvut. Pintaturpeen  vuotuista korkeuskasvua osoittaville  keski  

arvoille on laskettu keskivirhe  niissä ryhmissä,  joissa  taimien luku 

on 10 tai sitä suurempi.  Pienemmille ryhmille  ei mainitun karak  

teristikan laskemista  ole katsottu tarpeelliseksi,  vaan keskiarvon 
ilmaisutehoa on tuettu ainoastaan ääriarvojen  maininnalla. 
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Taulukko 11. 

Tabelle  11. 

Taimen mittasuhteiden ja  muodon selvittämiseksi  on  taulukkoon 

liitetty  niiden todellista pituutta  sekä syntymäpisteen  ja latvasilmun 
kohtisuoraa etäisyyttä  eli korkeutta  osoittavien  mittalukujen  keski  

arvot. Taimien läpimittasuhteiden  kuvaamiseksi  on  taulukkoon mer  

kitty  vielä juuren  niskan ja suon pinnan  kohdalta  saadut mittaluvut  

kunkin  ryhmän  keskiarvoina.  Mittaukset  on suoritettu kuoren alta 

Taimien 
Pintaturpeen  vuotuinen | 

korkeuskasvu,  sm 

Ryhmä  Gruppe  Suotyyppi  

Moortyp 

M 
S 
> 

hautautunei- 

suus, sm 

Umwachsung 
der Keimlinge , 
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0.23—0 81 

I Koko aineisto — Gesamtmaterial 200 23.7 1.0—64.0 23j 4—55|1.u±0.030  0.17—2.70| 
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Mittaustulokset.  

Messungsergebnisse.  

ja kahden  toisiaan kohtisuoraan leikkaavan halkaisijan  suunnassa.  
Lisäksi  on laskettu kunkin taimiryhmän  keskimääräinen vuotuinen 

pituuskasvu.  
Yhdistelmätaulukossa II (ss.  18—19)  olevista mittaustuloksista  käy  

selville,  että käsitellyn  200:  n männyn  taimen keskimääräinen hautau  

tuneisuus on ollut 23.7 sm, (vaihdellen  l.o—64.0 sm:iin).  Taimien 

pituus,  sm 

Länge  der Keim-  
linge,  

cm 

* w % B. 
c5 g> > tr 
sT £*. S  § ® 
>2 II  g 
» £ <* ?  86  
äs? is.  
as* 'S *=  
2. 

"

 ? c 
> CD  

korkeus,  sm 
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linge,  
cm 

&W < 
s K c? 2. 
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» 3 »g. £ 
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|  £ SI ff 
| 3 3.2.  5  
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1 s 
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mm,  suon pinnasta 
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mm, an der Moor-  
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« j*- & ?c 

I.  » i" s  
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§•  B s.1 ! 
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5; 5" 1 c 
> 1 'S 
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s»- 
f.
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S DT 1 Sö p 

jl  w > g | 
J E si  £. 
5s* 3 2.8 £. 
|  S sr? f I 

5" 'S c 
» ' m  

65.6 50.0— 83.0  62.0  50.o— 80.0 6.0 4.5— 9.0 5.1 3.5— 7.5 2.1 1.6—2.6 

65.0 48.0— 86.0 62.2 47.0— 85.0 7.9 6.0—12.0  6.0 5.0— 9.0 1.9 1.5—2.4 

Ill5.5ll04.o-137.01103.7 72.0—136.0 9.6 5.0—13.5 8.2 3.0—12.0 2.8 2.0—4.3  

57.7 38.0— 93.0  56.7 37.0— 92.0 4.6 2.0— 7.0  4.4 2.0— 8.0 4.1 2.8—5.6  

24.7 ll.o— 38.0 24.7 ll.o— 38.0 3.3 2.0— 4.5 3.2 2.0— 4.5 4.1 1.8—6.3 

31.4 19.5— 51.0 31.1 19.0— 51.0 3.6 1.0— 6.0 3.6 l.o— 6.0 5.6 3.3—8.5 

74.7 54.0—116.0 71.6  49.0—108. o 6.3 2.0—11.0 5.4 2.0— 9.0 3.8 3.0—5.5 

64.0 32.5—120.0 55.5 32.5— 92.5 4.2 1.5— 8.5 3.7 1.5— 8.0 3.0 2.1—4.1 

48.0 31.5— 71.0  47.7 31.5— 70.0 5.7 3.0— 7.5  5.4 3.0— 6.5 3.1 2.4—4.7 

48.3 30.5
—
 63.0  47.8  30. o—  63.0  4.6 2.0— 7.5 3.8 2.0— 5.5 3.3 2.2—4.2 

61.7 31.5—117.0  61.3  31.5—117.0  6.8 3.0—11.0 6.5 2.5—12.0 2.9 1.8—4.2 

j 69.1  32.0—109.0 67.8  31.0—107.0  6.7 2.5—12.0 5.6 2.0— 9.0 3.4  1.8—5.5 

51.2 43.0 — 58.0 50.8  43.0— 57.0 5.4 3.0— 7.0  4.2 3.0— 5.0 2.4 1.8—2.9 J 

46.9  27.5— 62.0  46.6  27.5— 61.0  5.7 3.5— 9.0 4.1 2.0— 7.0  2.8 1.3—4.5 

74.0  53.0—115.0  69.5  52.0—102.0 9.9 6.5 —13.0 7.0 5.0—11.0 2.5 1.9—2.9 

90.6 55.0—149.0  86.4 53.0—148.0 10.4 3.0—19.0 6.5 2.0—12.0 3.2 2.0—5.3 

57.2 37.0— 87.0 56.0 37.0 — 87.0 5.5 3.0— 8.5  4.0 2.0— 6.0 2.1  1.1—3.0 

72.5 43.5—106.0  70.7  43.5—106.0  7.4 5.0—lO.o 5.9 2.5—10.5 2.1 1.8—2.6 

74.7 43.0—109.0 74.0  42.0—108.0 7.4 5.0—11.0 6.6 4.0—10.0 3.4 2.6—4.7 

85.9 65.0—136.0  81.2 58.0—134.0 7.3 3.0—12.0 4.8 2.0—11.0 2.4  1.9—3.0 

82.4 45.0 —119.0  81.4 43.0—119.0  13.2 2.0—23.0 11.4 © OÖ  7 © <m' 2.3  1.5—2.8 

! 57.7 23.0—102.0 57.2 22.5—100.0  9.9 3.0—18.0  7.6 2.0—12.0 2.1 1.9—2.3  

88.2 35.0—119.0  87.8 34.0—119.0 12.1 1.5—21.0 10.6 1.0—18.0 2.9 1.9—4.4 

63.3  11.0—149.0 61.3  11.0—149.0 6.6 1.0—23.0 5.5 1.0—18.0 3.1 1.1—8.5 
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keskimääräiseksi  iäksi on laskettu 23 vuotta (vaihdellen  4—55 vuo  

teen). Sen  pintaturvekerroksen  vahvuus,  jonka vuotuista korkeus  

kasvua  ko.  mittaukset  kuvaavat,  on siis  keskimäärin  noin 24 sm, ja 

sen vuotuinen lisäkasvu ].  :i  +O. o 3  0 sm, vaihtelulaajuuden  ollessa  

0.17—2.70 sm:iin.  

Pintaturpeen  vuotuinen korkeuskasvu on osoittautunut saman  

suotyypin  mättäissä ja kohoumissa huomattavasti suuremmaksi  kuin 
väliköissä  ja painanteissa  (kuvat  6, 7  ja 8). Kun  verrattain hygro  

fiilisten, väliköissä esiintyvien  Sphagnum-lajien,  kuten Sphagnum 

angustifoliumin  korkeuskasvu  ylittää  kuitenkin kserofiilisempien,  mät  

täissä  kasvavien valkosammalien,  esim. Sphagnum  fuscumm  vuotuisen 
korkeuskasvun  (vrt.  Begak  1927), on mainittu ilmiö selitettävissä  
siten,  että väliköissä  kasvavien  männyn  taimien juuristo  ulottuu 
niihin turvekerroksiin,  joissa  mutautumisprosessi  ja painuminen  ovat 

voimakkaimmillaan. Mättäissä kasvavien  tainten juuristo  sitä  vastoin,  
vaikkakin useimmiten vahvemman turvekerroksen  hautaamana,  ei 

ulotu vastaavaan syvyyteen.  
Aineiston antamat mittaustulokset  viittaavat  siihen,  että pinta  

turpeen  kasvu on ollut erikoisen intensiivistä  

sellaisten suoalueiden reunamilla,  joilla  muu  

tamia vuosikymmeniä  sitten sattunut kulo 

on polttanut  suon silloisen pintakerroksen.  

Tätä havaintoa tukevat  ne Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen suon  

tutkimusosaston kesällä  1931 suorittamat soistumistutkimukset,  jotka 

perustuivat  palon  jälkeisen  hiilen ja  tuhkan esiintymiseen  turvekerros  

tumissa tutkituilla kangaslaiteilla  (Lukkala  1933).  

Tässä lähinnä selvitetty  tutkimusaineisto on kerätty  luonnon  
tilaisilta soilta. Poikkeuksellinen on aineistoryhmä  111,  1, joka on 
koottu suopursurämeeltä  v.  1915 kaivetun sarkaojan  ja saman suun  

taisen v. 1923 kaivetun täydennysojan  välille jäävän  60  m:n levyisen  

saran  keskeltä. Taimisto on sitä  paitsi  syntynyt  pääosaltaan  v.  1916 

toimitetun hankikylvön  siemennyksestä.  Mittaustulosten mukaan 

pintaturpeen  vuotuinen kasvu on kyseenä  olevalla  alalla ollut  mät  

täissä 1.42 ± 0.094 sm ja väliköissä 0.64 0.075 sm. Turve  

kerrosten kasvu saattaa siis jatkua ojite  
tuillakin raakatur p  e i s  i  11  a soilla edelleen 

sangen intensiivisenä. Tällaisten suoalojen taimis  

ton kehitystä  uhkaa myös jatkuva hautautumisvaara. Tähän 
ilmiöön on Lukkala (1929,  s. 203)  kiinnittänyt  huomiota,  

julkaisten  joukon  kuusen ja männyn  taimien hautautuneisuutta 

osoittavia lukuja  eräältä ojitetulta rahkaiselta Carex glcbularis  

rämeeltä. 
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Käsitellyn  tutkimusaineiston perusteella  tehdyt laskelmat ku  

vaavat pääasiassa  elävän Sphagnum -peitteen  kasvuintensiteettiä.   

Tulokset osoittavat,  että pintakasvillisuuden  kehitys  

soilla lisää vuosittain sangen huomattavasti 

turvetta muodostavia aineksia. Kasvinosien mutau  

tuminen, joka  vaikuttaa ratkaisevasti  suon  pinnan  kohoamiseen,  vaih  

telee kyllä  paikallisista  olosuhteista riippuen  melkoisesti  suppeallakin  
suoalalla. Maamme soiden,  varsinkin yleisten  ja laajojen  rämeiden,  

ylin  turvekerros on kuitenkin useimmiten laadultaan raakaa Spha  

gnum-turvetta.  Selostetun tutkimuksen tulokset  tukevat siis  osaltaan 

sitä  käsitystä,  että varsinkin raakaturpeisten,  rah  

kaisten  soiden pinta  kohoaa vuosittain. Luon  
nollisena seurauksena tästä on suoalan laa  

jeneminen sekä metsämaiden jatkuva  soistu  
minen. 
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ÜBER DAS HÖHENWACHSTUM DES OBERFLÄCHENTORFES  

AUF DEN  MOOREN. 

Deutsches Referat. 

Einleitung. (S. s—-7).5—-7).  

Der  Vermoorungserscheinung ist im  Laufe  der  Jahre  ständig  wachsendes 

Interesse  zugewandt worden.  Das  jährliche Hohenwachstum des Torfes hat  
in  dieser Beziehung als  Untersuchungsgegenstand eine zentrale Stellung ein  

genommen.  Unter anderem sind  versohiedenerseits in Europa auf Grund  

historischer  Funde,  die in  den  Mooren  gemacht worden  sind, zur Feststellung  

dieses  Wachstums Berechnungen angestellt worden.  So hat man stellen  

weise  von den  Römern  einst erbaute  Wege von Torf iiberlagert aufgefunden. 
Durch  Beziehung der Stärke  der  örtlichen  Torfschieht auf  das  ungefähre Alter  

des Weges ist das jährliche Wachstum des Torfes bestimmt worden  (F r  li  h 
und Schröter 1904; Haglund 1909, S. 189; Backman 1919, S. 

88). Mancherlei  Umstände  allerdings stellen  die  Zuverlässigkeit  dieser  Berech  

nungen  sehr  in  Frage. Auf Grund von hier und  da  vorgekommenen Leichen  
funden  sind Berechnungen, die neben  die vorhergehenden zu stellen sind, aus  

gefiihrt worden  (F  rii  h und Schröter 1904, S. 339). 
Am Schluss  des vorigen Jahrhunderts  hat  man begonnen, das  Wachstum 

des Oberflächentorfes innerhalb  gewisser  Zeiträuine  mit wissen  
schaftlicher  Genauigkeit zu untersuchen.  Weber (1902) hat  versucht, die 

Frage durch Beobachtung der  Wurzelstocke  von Scirpus  caespitosus  und  der  

Lage von deren  Gliedern im  Torf  zu entscheiden. Bert s  c  h (1922) hat  die 

Blattrosetten  von Drosera  entsprechend als  Untersuchungskriterium verwandt.  
Sukatschew (1921) und Begak (1927) haben die Wuchsge  

schwindigkeit  der  Sphagnum-  Arten und  das  Hohenwachstum des  Moores  unter 

Anwendung verschiedenartiger Methoden  untersucht.  

Schon  im Jahre 1888 unternahm  es Borggreve, die  Umwachsung 
von Kiefernkeimlingen, die auf Mooren  vorkommen, zu untersuchen, indem er 

auf  Grund  ihres Alters  das jährliche Hohenwachstum des Oberflächen  
torfes  bestimmte. Seine  Methode  griindet sich  auf die Annahme, dass  der  
Kiefernsamen  auf der  Oberfläche  des Moores  keimt, und  da der Wurzelhals  

der  Keime  meistens  mehr oder  weniger  vom Torf  umgeben ist, schliesst  Borg  

greve, dass der Torf wahrend  der Entwicklungszeit  des Keimes  um den  

zwischen der  Mooroberfläche und dem Wurzelhals  des  Keimlings  gemessenen  

Höhenunterschied gewachsen ist. Durch  die  Untersuchungen Borggreves 

(1889) wurde  nachgewiesen, dass das jährliche Wachstum des Oberflächen  

torfes im Untersuchungsgebiet durchschnittlich  1 cm im Jahre  betrug. 

Später haben  u. a. auch  C  a n n e 1  i  n (1898), Caj ander  (1906), Back  

man (191 9)  und D u b a c  h  (1927) in  Anlehnung an das  Verfahren  von Borg  

greve das Hohenwachstum des Oberflächentorfes untersucht.  
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Untersuchungsweise und  Material. (S.  8—16). 

Die Mooruntersuchungsabteilung  des  Forstwissenschaftlichen  Forschungs  
institutes hat sioh im  Laufe  der  letzten  Jahre  mit der  Verfolgung  des  Vermoo  

rungsprozesses  in  unserem Lande befasst.  

Ausser verschiedenen experimentellen Methoden, mit deren  flilfe das  

gesammelte Beobachtungsmaterial erst nach  Verlauf eines längeren Zeitraums 
auf die Klarstellung der  Vermoorungsfrage fiihren wird, begann die Moor  

untersuchungsabteilung im Sommer 1931 auch  gewisse rascher  ans Ziel  fiih  
rende, vergleichende Verfahren  zu benutzen, um die  erwahnte  Erscheinung 

zu untersuchen.  Zur Unterstiitzung anderer Untersuehungsmethoden wurde  

auch  damals  ein  Verfahren vorgesehen, das  sich  auf die Umwachsung der  auf  
Mooren  wachsenden  Kiefernkeimlinge griindet, und  unter  dessen  Anwendung 

die hier  darzulegende Untersuchung ausgefiihrt worden  ist.  

Zu Beginn der  vorliegenden Untersuchung wurden  die Keimlinge  nach  
Möglichkeit  auf einem durch  einen  Radius von s—lo5—10  m  bestimmten Gebiet 

sowohl  von Biilten, als auch  aus den  Schlenken  entnommen. Die Voraus  

setzungen fur das Wachstum der Keimlinge können  auch  auf begrenztem 

Moorgelände erheblichen Schwankungen unterliegen. Daher wurden  auch 
im  allgemeinen die auf demselben  Typ gesammelten Keimlinge ebenfalls unter 

Beriicksichtigung  der Oberflächengestaltung des  Moores  gruppiert. 

Die Keimlinge wurden  beim Sammeln numeriert, und  in einen  jeden 
wurde  ein Zeichen eingeschnitten, das die Höhe der  Mooroberfläche  angab. 
Ausserdem  wurde  die Länge des oberirdischen Stammes gemessen. Um Be  

schaffenheit und  Stärke der örtlichen Torfschicht  festzustellen, wurden  Boh  

rungen  mit dem Hillerschen  Moorbohrer  ausgefiihrt. Der  Moortyp  einer jeden 
Entnahmestelle  und  die Abundanzgrade der  Pflanzenarten, nach  Nor  r  1 in,  

wurden  ebenfalls in  die Aufnahmen  eingetragen. Die Bestimmung von Alter  

und  Wurzelhals  der Keimlinge wurde  mikroskopisch  ausgefiihrt.  

Der  Unterschied  im anatomischen Bau  von Stamm und  Wurzel der Kie  

fer ermöglicht  die  Bestimmung der  Grenze  beider  Teile, des sog.  Wurzelhalses 

(Abb. 3, 4 und 5). In der Mitte des  Querschnittes  durch  den  Stamm ist vom 

Grundgewebe gebildetes Mark  festzustellen, das sich  deutlich von dem durch  

die Gefässbiindel veranlassten  Holzteil  unterscheidet.  Bei  der  Wurzel  ist kein 

gesondertes Mark  zu beobachten, vielmehr erstrecken  sich  die im  Holz  strahlen  

förmig gerichteten Markgänge bis nach  der Mitte hin. Im Hypocotyl  ist das  
Mark  schwächer  entwickelt  als  weiter  oben  im Stamm des Baumes, so dass 

auch  die  Grenze  zwischen  dem Hypocotyl  und dem Trieb  des zweiten Jahres 

zu bestimmen ist. 

Um das  Hohenwachstum  des  Oberflächentorfes festzulegen,  ist der  Hö  

henstand  der  Mooroberfläche  im  ersten  Lebensjahr des  Kiefernkeimlings her  

auszustellen.  Borggreves  Verfahren griindet sich  zum Teil  auf die  Vor  

aussetzung, dass der Kiefernsamen  auf der Mooroberfläche  oder  höchstens 
I—21 —2 cm  darunter  im  Torf keimt. Selbst  wenn sich  die Keimfähigkeit erhalten 

hat, ist nach  einer  Ruhezeit von zwei Jahren  der  Same  kaum  mehr  imstande, 

sich  zu einem  Keim zu entwickeln, nachdem  er sich  bei  dem Wachsen  des  

Torfes  in  einer  Tiefe  von mehreren  cm eingebettet hat. Wenn  das  Keimen  des  

Samens nach  einer  etwaigen Ruhezeit  in  Betracht  gezogen  wird, kann  als  

zuverlässigster  Anhaltspunkt zwischen  dem eben entwickelten  Keim und  der  
Mooroberfläche  die  Grenze  zwischen  dem Samenspross und  dem  Zuwachs  des  

zweiten Jahres  angesehen werden, die anatomisch zu bestimmen  ist. 
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Durch  mikroskopische  Untersuchung von Querschnitten  des  Stammes,  
die vom  Wurzelhals  an aufwärts  in  Zwischenräumen von ]/■> und 1 cm aus  

gefiihrt worden  sind, wurde  bei jedem Keimling die Grenze zwischen  dem  

Hypocotyl  und  dem Trieb des  zweiten  Jahres  festgelegt.  Zu ihrer  senkrechten  

Entfernung  von der gegenwartigen  Oberfläche des Moores  wurde  noch  1 cm 

hinzugefiigt, wenn der Stamm des  Keimlings  an seinem  unteren  Ende  gerade 

war,  *2  cm,  wenn der Stamm ca  60° gebogen  war. Wenn  die Biegung  ca 90° 
zur senkrechten Richtung  ausmachte, wurde  angenommen,  dass die senk  
rechte  Entfernung des gesuchten Punktes  von der  gegenwartigen Oberfläche 

des Moores  ohne  weiteres den  Höhenstand  der Oberfläche im ersten Lebens  

jahr  des Keimes bestimmte. Auf diese Weise wurde  also  in  jedem Fall  der  
Minimalwert  der Stärke derjenigen Torfschicht  ermittelt, die  sich wahrend  

der Lebenszeit des Keimlings entwickelt  hatte. 

Die Altersbestimmung eines jeden Keimlings  griindete sich  auf die 

Zählung der Jahresringe. Ausser  der  Berechnung, die auf Grund  derjenigen 

Schnitte ausgefiihrt  worden  ist, die fur die  Bestimmung der  oben dargelegten  
Grenze  hergestellt  worden  sind, wurde  die Zählung auch  an verschiedenen weiter 

nach  oben  vorgenommenen  Querschnitten ausgefiihrt,  um feststellen zu können, 

ob das Breitenwachstum des Keimlings regelmässig  gewesen  war. Durch  

Vergleich  der  Anzahl  der  Jahresringe, die sich mit  Riicksicht  auf die in ver  
schiedenen Höhen ausgefiihrten Querschnitte ergeben hat, ist oftmals  fest  

zustellen, dass sie weiter oben  im  Stamm sogar  grosser  als  unten sein kann.  

Derartige Keimlinge wurden  von vornherein ausgeschieden, da  sich  bei ihnen 
die endgiiltige Altersbestimmung des Keimlings auf  eine  Schätzung gegriindet 
hätte, die selbst  bei  möglichst objektiver  Erledigung störend  auf die Genauig  

keit  der  Endergebnisse hätte  einwirken können.  Aus diesem Grunde hat  sich  

das gesammelte Material (ca  400 Keimlinge) um die  Hälfe  vermindert. -— Bei  
der Altersbestimmung wurden  die Jahresringe desselben  Schnittes in  der  

Richtung verschiedener Strahlen  gezahlt,  da  deren  Anzahl der  Exzentrizität 

oder  der Spiralität  des Stammes wegen  oder  infolge stellenweiser Verletzimg 
des Cambriumringes Schwankungen unterworfen  sein kann. Die  Maximal  

ziffern  der Jahresringe im Stamm wurden  als  Altersangabe hinsichtlich des 
betreffenden  Keimlings betrachtet.  

Beim  Material sind, wenn vielleicht  auch  nicht gleichmässig,  alle Haupt  

gruppen  der Reisertypen  vertreten.  An Sammelgebieten fiir das Material  
waren 8  ausgewahlt: I. Tuusula, Versuchsgebiet von Ruotsinkylä;  11. 

Espoo, Ämmänsuo;  111. Vilppula,  Versuchsgebiet des  Moores Jaak  
ko  ins  u  o; IV. Parkano, Versuchsgebiet am See  Häädetjärvi; V. Parkano, 

Revier Karvia, Aitasalo; VI. Pylkönmäki,  Staatsforst von Kukko;  
VII. Karstula, Staatsforst von Mustapuro; VIII. Rovaniemi,  Versuchs  
gebiet von Kivalo, Kumpukivalo (vgl. Lukkala 1933, Karte S. 11). 

Die  Pflanzendeckenschilderungen der Sammelgebiete sind in  Form  einer  

Tabelle vereinigt  worden  (Tabelle I, S. 14—17). In  der Spalte des  Sammelgebietes 

einer  jeden Materialgruppe ist die  Abundanzziffer  der Pflanzenart  nach  der  
Norrlinschen Skala  unter a (am linken  Rand) vermerkt worden,  wenn die  Art 
in  einem  Gang oder  einer  Schlenke  auftritt, und  unter  b (am rechten  Rand),  
wenn sie  auf  einer  Biilte  oder  Erhöhung vorkommt. Wenn  sich  die  Pflanzen  

art  als  ziemlich  unabhängig von der Oberflächenbildung des  Moores  erweist,  

ist ihre Abundanzziffer in  der  Mitte der Spalte angefiihrt. 
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Ergebnisse der  Untersuchung. (S.  16—21). 

Die wiehtigsten Torferzeuger  auf den  Mooren und  besonders auf den  

Reisertypen,  auf denen das  in  Frage stehende  Material  gesammelt worden  
ist, sind die verschiedenen Sphagnum-Arten. Der  Stiel des  Weissmooses  hat  
ein  unbegrenztes Langenwachstum, wahrend  die unteren Teile allmählich 
absterben und  Torf bilden. Somit kann keine scharfe Grenze zwischen  den  

lebenden  Weissmoorpflanzen und  dem eigentlichen Torf  gezogen  werden.  
Indem die Moosdecke von Jahr  zu  Jahr  in  die  Höhe  wachst,  vollzieht  sich  in  

den  unteren Torfschichten Zersetzung und  Sackung. Der Humifikatlons  

prozess  mag  sieh  besonders  bei  den  Reisermooren, in  denen das  Grundwasser  

sozusagen  stehend  und  säurearm  ist,  in  eine  verhältnismässig  begrenzte Tiefe  

erstrecken. Beim Wachsen der  Schichten bleibt der Humifizierungsgrad des  
Torfes weiter nach  unten ziemlich unverändert.  Die Sackungserscheinung,  

die  auf den  Druck sowohl  der oberen  Torfschichten, als  auch des Schnees  und  

des Eises  zuriickzufiihren  ist, ist sicher  in  denjenigen  Teilen der Lagerfolge 
am bedeutendsten, in  denen  die  Humifizierung im Gange ist. 

Das  Langenwachstum der  verschiedenen Sphagnum-Arten und  auch  
das  Wachstum einer  und derselben  Art schwankt  offenbar  je  nach  den  Ver  
hältnissen  beträchtlich.  Das Verhältnis  des Wachstums des Oberflächentorfes 

zu seinem  Einsinken  ist  auch  auf begrenztem Moorgebiet recht  unterschied  

lich,  besonders  bei  den  Biilten  im Vergleich zu den  Schlenken. Um diese Er  

scheinung bei  den  Messungen der  von  Torf umgebenen Keimlinge von Bäumen  

aufzuklären, ware zur Sicherung zuverlässiger  Ergebnisse ein möglichst um  
fangreiches Material  sogar  von einem  und  demselben Moorgebiet zu  empfehlen. 

Die  Spärlichkeit  der Keimlinge und die Unsicherheit ihrer  Altersbestimmungen 

setzen  allerdings sogar  in  vielen Fallen in  dieser Hinsicht  Grenzen.  
Die  Messungsergebnisse des Untersuchungsmaterials sind  auf Tabelle  

II vereinigt  (S.  18—19), aus welcher  die  Anzahl  der  von einem jeden Reisermoor  

typ gesammelten Kiefernkeime, ihre  Umwachsung und  ihr  Alter  im arith  
metischen Mittelwert  einer  jeden Gruppe, wie  auch andere  Messungszahlen 

hervorgehen. Fiir  die  Mittelwerte, die das jährliche Hohenwachstum des  

Oberflächentorfes  angeben, ist  ein Durchschnittsfehler  in  denjenigen Gruppen 
bereehnet  worden,  bei  denen  die Anzahl  der  Keimlinge 10 oder  mehr  beträgt.  
Fiir  die kleineren  Gruppen ist das Berechnen  der  erwahnten Charakteristik 
nicht als notwendig erachtet  worden, sondern  die  Ausdrucksfähigkeit  des  

Durchschnittswertes ist lediglich durch  die Angabe der Grenzwerte  gestiitzt.  
Um die Massverhältnisse der  Keimlinge und ihre Form zu  verdeutlichen, 

sind diejenigen Durchschnittswerte in die Tabelle aufgenommen worden, 
welche  ihre  wirkliche Lange und  die  senkrechte Entfemung zwischen  Stamm  

ansatz und  Endknospe oder ihre  Höhe  angeben. Um die Durchschnitts  
verhältnisse  der Keimlinge darzustellen, sind  in  der  Tabelle  ebenfalls  die am 

Wurzelhals und  an der Mooroberfläche  erhaltenen  Masszahlen  als  Mittelwerte 

einer jeden Gruppe eingetragen. Die  Messungen sind unter der Rinde und  
in der  Richtung  zweier senkrecht  zueinander verlaufender Durchmesser  aus  

gefuhrt worden.  Ausserdem  ist  das  durchschnittliche jährliche Hohenwachstum 
einer jeden Gruppe von Keimlingen bereehnet  worden. 

Aus  den  auf der  Gesamttabelle  II (S. 18—19) angefiihrten  Messungsergeb  
nissen  geht hervor, dass  die  durchschnittliche Umwachsung der  200  untersuch  
ten Kiefernkeimlinge 23.7  cm  betragen hat (sehwankend zwischen l.o—64.  o 

cm). Als  durchschnittliches  Alter  der Keimlinge sind 23 Jahre  (sehwankend 

zwischen 4—55  J.)  ermittelt worden.  Die Stärke seiner Oberflächentorfschicht, 
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deren  jährliches Hohenwachstum die betr.  Messungen wiedergeben, beträgt 
also durchschnittlich ca 24 cm, und der  jährliche  Zuwachs maeht  1.1 cm  aus,  
indem die Schwankungsweite zwischen 0.17 —2.70 cm liegt.  

Das  jährliche Hohenwachstum des Oberflächentorfes  hat  sich  auf den 

Biilten  und  Erhöhungen eines und  desselben Moortyps  als  bedeutend  grosser  
als in  den  Gängen und Schlenken erwiesen (Abb.  6,  7 und  8). Da  allerdings 

das Hohenwachstum verhältnismässig hygrophiler,  in  den  Gängen auftreten  
der Sphagnum,-Arten, wie Sphagnum angustifolium,  das jährliche Hohen  
wachstum  xerophilerer, auf den  Biilten  gedeihender Weissmoose,  z.  B. Sphag  

num fuscum, übertrifft (vgl.  B e g  a k 1927) ist obige Erscheinung auf die Art 
zu erklären, dass das Wurzelsystem  der  in  den  Gängen wachsenden Kiefem  

keimlinge in  diejenigen  Torfschichten hineinragt, in  denen  der Humifizierungs  

prozess  und das Einsinken am stärksten  sind. Das  Wurzelsystem  der  auf den 
Biilten  angesiedelten Keimlinge erreicht, wenngleich es  meistens in eine  stär  
kere  Torfschicht  eingebettet ist,  nicht die entsprechende Tiefe. 

Die durch  das  Material  gegebenen Messungsergebnisse weisen darauf 

hin, dass das W achstum des Oberflächentorfes in den  

Randzonen solcher  Moorgebiete besonders intensiv 

ist,  auf denen  vor einigen Jahren  ein  Waldbrand  die  

damalige Oberfläch e n s  c  h i c h t des Moores zerstört 
hat (vgl.  Lukkala, 1933). 

Das  hier  in erster  Linie dargelegte Unter  sue hungsmaterial  ist  auf Mooren  
im Naturzustand gesammelt worden. Eine Ausnahmestellung nimmt die  
Materialgruppe 111, 1 ein,  die auf  einem  Ledum,-  Reisermoor  mitten auf  einem 

60  m  breiten  Beete  gesammelt worden  ist, die  zwischen  zwei gleichgerichte  

ten, i. J. 1915 und  i.  J. 1923  ausgehobenen Gräben gelegen ist. Ausserdem 

war der Bestand an Keimlingen zum grössten  Teilaus  einer i.  J. 1916 aus  

gefiihrten Vollsaat  auf dem Schnee  hervorgegangen. Nach  den  M  essun gs  

ergebnissen  ist  das  jährliche Wachstum des Oberflächentorfes in  diesem Gebiet 
auf der  Biilte 1. 12 +  0.0  98 cm und  in  den  Schlenken 0.  64+0.079 cm gewesen.  

Das Wachstum der Torfschichten kann sich also  

auch auf dränierten Mooren  mit rohem Torf weiter  

hin sehr intensiv fortsetzen. Die Entwicklung des Keimlings  
bestandes  auf  derartigen Moorgebieten ist  auch  von ständiger  tlberwachsungs  
gefahr bedroht  (vgl.  Lukkala, 1929). 

Die auf Grund  des behandelten  Untersuchungsmaterials angestellten  

Berechnungen geben zur Hauptsache die  Wachstumsintensität  einer  lebenden  

Sphagnum-Decke wieder.  
Die Ergebnisse zeigen, dass die Entwicklung der Ober  

flächenvegetation auf den Mooren  alljährlich in  

erheblicher Weise die torf bildenden Bestandteile 

vermehrt. Die Humifikation  der Pflanzenteile, die entscheidend  auf die 

Hebung der Mooroberfläche  einwirkt, schwankt  allerdings je nach  den  örtli  
chen  Verhältnissen sogar  auf ziemlich  beschränktem  Moorgebiet. Die obere  

Torfschicht in den Mooren Finnlands, besonders  in  den  reichlichen und  

ausgedehnten Reisermooren, besteht allerdings meistens in rohem Sphagnum- 

Torf. Die  Ergebnisse der  referierten Untersuchung stiitzen  also  ihrerseits  die  

Auffassung, dass besonders die Oberfläche rohtorfiger 

S p  hag n u m-M  oore au  f w ärt s  w  ä  c  hs  t. Die natiirlicheFol  

ge hiervon  ist die Erweiterung des Moorgebietes 

und  die fortgesezte Versum  p  f u n g von Waldb ö d  e  n. 





Kuva  1. Sphagnum acutifolium-mättääseen hautautuva  männyn taimi soistuvalla  kangas  
laiteella. Taimen juuristo ulottuu kivennäismaahan. Desimetrijaoituksella varustettu  

mittakeppi osoittaa taimen hautautuneen  kasvuaikanaan  lähes 50 sm. Karstula,  

Mustapuro 1931. 
Abb. 1. Kiejernktimli)ig, der sich auf  versumpfendem  Waldboden in eine  Sphagnum  acutifolium-Biilte  
einbettet. Das WUrzelsystem des Keimlings  erstreckt  sich in  den  Mineralboden. Der mit. einer Dezimeter  

einteilung versehtne Massstab  zeigt, dass  der Keimling wahrend seiner  Wachstumszeit  nahezu 50 cm hoch 

umwachsen worden ist.  Karstula,  Mustapuro  1931. 

Kuva  2. Kangasrämeellä kasvavia  mäntyjä, joiden tyviosa on hautautunut  Sphagnum 

aciUi/oZmm-mättääseen. Mäntyjen  juuristot  ovat kivennäismaassa. Niiden ikä on 60—70 
vuotta. Mättään  korkeus  on 80  sm. Karstula,  Mustapuro 1931. Valok. T. Yälivuori. 
Abb. 2. Auf  einem anmoorigen  Wold wachsende Kiefern, deren Stammansatz von einer Sphagnum  
acutifolium-Biilte  iiberwachsen toordtn ist. Die Wurzelsysteme der Kiefern  liegen  im Mineralboden. 
Ihr Alter ist 60—70 Jahre. Höhe der Biilte 80 cm. Karstula, Mustapuro 19-31. Photographie  von  

T. Välivuori. 



Kuva 3. 2-vuotisen männyn taimen juuren poikkileikkaus.  

Abb. 3. Querschnitt durch  die W urzel eines ziceijährigen  Kiefernkeimlings.  

Kuva  4. 3-vuotisen männyn taimen  sirkkavarren  poikkileikkaus.  

Abb. 4. Querschnitt  durch das Hypoc  ot yi eines  dreijährigen  Kiefernkeimlings.  



Kuva  5. 4-vuotisen  männyn taimen varren poikkileikkaus  3 vuoden 
ikäisestä kasvaimesta.  

Abb. 5. Querschnitt  durch den Sta m m  eines vierjährigen  Kiefernkeimlings  (tus dem 

drei Jahre alien Trieb. 

Kuva  6. Turpeeseen hautautuvia männyn taimia rahkaisen  

kangasrämeen Sphagnum  fuscum-mättäästä. Ylempi poikittainen  
musta  juova osoittaa suon pinnan  tasoa. Parkano, Aitasalo  1931. 

Abb. 6. Von Torf umwachsene  Kiefernkeimlinge  von der Sphagnum  fuscum- 
Biilte eines  Sph. fuscum-reichen  anmoorigen Waldes. Die obere  schivarze  
Querlinie  gibt die Ebene der Mooroberfläche  an. Parkano,  Aitasalo 1931. 



Kuva  7.  Turpeeseen hautautuvia männyn  taimia  isovarpuisen 

niittyvillarämeen  mättäistä. Parkano,  Aitasalo 1931. 
Abb. 7. Von Torf umwachsene Kiefernkeimlinqc  von Hiilten eines 

Wollgras-Rosmarinkraut-Reisermoores. Parkano,  Aitasalo 1931. 

Kuva  8.  Turpeeseen hautautuvia männyn taimia isovarpuisen 

niittyvillarämeen painanteista. Parkano.  Aitasalo 1931. 

Abb. 8. Vori Tbrf umivachsene Riefernkeimlinge  aus (len Schlenken eines 

.  IVollgras-Rosmarinkraut- Reiser moores. Parkano, Aitasalo 1931.  
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Alkusanat. 

Tutkimusaineistoni  keruun aloitti  metsänhoitaja  Br. Auer  

salo syyskesällä  1931,  mutta kun hän pian  sen  jälkeen  siirtyi  Kes  
kusmetsäseura  Tapion  palvelukseen,  uskoi Metsätieteellinen tutkimus  

laitos työn  jatkamisen  ja loppuun  suorittamisen,  Kansallis-Osake-  
Pankin metsätieteellisen lahjoitusrahaston  stipendivaroilla,  allekir  

joittaneelle. 

Kaiken aikaa tutkimusta suorittaessani olen saanut runsaasti 

ohjausta  ja neuvoja  professori  Olli Heikinheimolta ja 

professori  Yrjö Ilvessalolta. Heille pyydän  tästä saada 
lausua parhaimmat  kiitokseni.  Heitä kiitän  myöskin  siitä edusta,  

minkä he ovat  minulle suoneet sallimalla  minun työskennellä  Metsä  
tieteellisessä tutkimuslaitoksessa. Erityisen  kiitollinen olen vielä 

tohtori Martti Hertzille varsinkin niistä monista neuvoista,  

joilla hän sujuvana  kynänkäyttäjänä  on  käsikirjoitukseni  asua 

parantanut.  

Kaikille  niille yhtiöille  ja tilanomistajille,  joiden  viljelyskuusi  

koissa  olen  saanut tutkimuksia suorittaa sekä niille lukuisille metsän  

hoitajille,  jotka  kaikkialla  ovat erittäin suopeasti  suhtautuneet työ  

höni,  lausun parhaimmat  kiitokseni.  

Edelleen on mieluinen velvollisuuteni kiittää metsänhoitaja  
Jarl Lindforsia kaikesta  vaivannäöstä,  jonka  hän tutkimuk  

seni hyväksi  on  suorittanut,  sekä lisäksi  konsuli  E. Vesteristä 

ja metsänhoitaja V. L. Heinästä, jotka ovat antaneet useita 
mielenkiintoisia valokuvia käytettäväkseni.  Apulaiseni  ja matka  

toverini,  ylioppilas  Unto Tolonen ansaitsee hyvin  suoritta  

mastaan työstä  täyden  tunnustuksen. 
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Johdanto.  

Vanhimmat meikäläiset metsänviljelykset,  Kaivolan lehtikuusi  

metsää (vrt. L. Ilvessalo 1923)  lukuunottamatta,  lienee suo  

ritettu  1700-luvun lopussa.  Ennen Evon metsäopiston  perustamista  

metsänviljelykset  kuitenkin  olivat erittäin vähälukuisia,  mikä  onkin 

luonnollista,  kun  ottaa huomioon metsien silloisen  alhaisen arvon, 

joka ei ollut omiaan kehoittamaan suurempiin  uhrauksiin metsien 

hyväksi.  Metsäopiston  perustamisen  jälkeenkin  metsänviljelystoi  

minta jäi  suhteellisen vähäpätöiseksi.  Niinpä  L.  1 1 vess  a  lo v.  

1924 arvioi koko  maassa  viljelemällä  syntyneiden  metsien ja taimis  

tojen  pinta-alan  Etelä-Suomessa vain n. 17 000 ha:ksi  ja Pohjois  

suomessa n. 2  300 ha:ksi.  

Tämän jälkeen  metsänviljelykset  kuitenkin ovat  vuosittain  huo  

mattavasti laajentuneet  (vrt. E. K. Cajander  1932). Syynä  

tähän on ennen kaikkea  ollut yleisen  mielipiteen  muuttuminen metsä  

taloudelle suopeammaksi.  Suoranaisina seurauksina tästä ovat olleet 

yksityismetsälaki  ja ns.  metsänparannuslaki  v:lta 1928, jotka kum  

pikin  varsinkin yksityismailla  ovat edistäneet myöskin  metsänvilje  

lystoimintaa.  Metsähallinnon uudelleen järjestäminen  v. 1921 ja 

jälkimmäinen  mainituista laeista ovat  vaikuttaneet samaan  suuntaan 

valtion  mailla. Puutavarayhtiöt  ovat  jo oman etunsa vuoksi  yleensä  
harrastaneet melko  voimaperäistä  metsänhoitoa,  mutta varsinkin  

paperipuun  kysynnän  kasvaessa  metsänviljelykset  ovat huomatta  

vasti  laajentuneet  yhtiöiden  mailla. Niinpä  voitaneenkin sanoa,  että 

L. Ilvessalon tekemän arvion jälkeen  metsän viljelysten  pinta  
ala on laajentunut  vähintään 65  000—70 000  ha, siis  muutamissa 

vuosissa  moninkertaiseksi. 

Vuosittain uudistettavista aloista keinollisesti metsitettyjen  

osuus  jää  kuitenkin vielä sangen pieneksi.  Luultavasti  yli 95 % met  

sistä edelleen nuorennetaan luonnonsiemennyksellä.  Monissa muissa 

maissa  on näiden eri  uudistustapojen  suhde vallan toinen. Niinpä  

Vanselow (1931)  arvioi,  että Saksassa vuosittain viljelyksillä  

metsitetään n. 95 % uudistusaloista ja vain n. 5 % luonnonsiemen  

nyksellä.  Kun lisäksi  otetaan huomioon,  että pyökki-  ja jalokuusi  

metsät suurimmaksi  osaksi  uudistetaan jälkimmäisellä  tavalla,  esiin  

tyy männyn  ja kuusen keinollinen uudistusala  suhteellisesti  vieläkin 

suurempana. Itävallassa metsänviljelysalat  käsittänevät n.  70 %  
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uudistusaloista.  Sveitsissä  sen sijaan  suurin osa  metsitetään luon  

taisesti, samoin Puolassa,  Tsekkoslovakiassa ja Baltianmaissa.  

Niinpä  Reim (1928)  mainitsee Eestin valtion mailla  vuosittain uu  
distettavista aloista  metsitettävän 35—40 % keinollisesti.  Pohjois  

maista keinollinen uudistaminen lienee Tanskassa luontaista tär  

keämpi,  kun taas Ruotsissa  ja Norjassa  samoin kuin meillä  luonnon  

siemennys on aivan vallalla oleva uudistustapa.  Metsänviljelysten  

pinta-alat  ovat Ruotsissa,  joka ulottuukin paljon  etelämmäksi kuin 

Suomi,  kuitenkin n. 5 pertaa  suuremmat kuin meillä; Norrlannissa,  

joka  suunnilleen vastaa Suomea,  metsän viljelykset  tuskin  ovat  sen  

huomattavampia  kuin meillä (vrt.  Wibeck 1929.). 

Luonnonkuusikoiden ja viljelyskuusikoiden  kehitystä  selvitte  

levä,  vertaileva tutkimus voidaan luonnollisesti  suhteellisen helposti  

suorittaa siellä,  missä  metsämaiden hyvyysluokittelu  perustuu  metsä  

tyyppeihin,  siis  kasvavasta  metsiköstä  riippumattomaan  luokittelu  

perusteeseen,  kasvipeitteeseen.  Sen  sijaan  siellä,  missä metsämaat 
luokitellaan ainakin toistaiseksi  jonkin  metsikön kuvaajan,  esim. 
keski-  tai valtapituuden  perusteella,  on vertailun suorittaminen 

mahdollinen vain rinnakkain kehittyvien  metsiköiden perusteella,  
minkä käytännössä  toteuttaminen kuitenkin on melko vaikeata. 

Suureksi  osaksi  juuri tästä syystä  ei tällaisia vertailevia tutki  

muksia,  ainakaan laajempia, liene missään suoritettu. Tämän tut  

kimuksen  päätarkoituksena  on  selvitellä  tätä kysymystä  vertaile  
malla meikäläisistä  viljelyskuusikoista  kootun aineiston perusteella  
näiden metsiköiden tuottoa meillä aikaisemmin julkaistuihin  kasvu  

ja tuottotauluihin (Y.  Ilvessalo  1920 a,  b)  sekä eräisiin muihin 
kasvututkimuksiin  (L  önnr o t  h 1925, Lappi-Seppälä  1930, 

Miettinen 1932),  joiden  kohteina ovat  olleet luonnonsiemennyk  
sestä syntyneet  metsiköt. 

Kun kuitenkin varsinkin vanhempi  aineisto  meillä on toistaiseksi  
melko  rajoitettua,  esiintynee  tutkimuksessa  joukko  puutteellisuuksia,  

jotka  voivat vaikuttaa jonkin  verran  häiritsevästi.  Tämä tutkimus 
onkin pikemmin  käsitettävä  ensimmäiseksi  yritykseksi  valaista mai  
nittua kysymystä  kuusen kasvattamisen kannalta;  jo 20—30 vuoden 

perästä  suoritettu uusi tutkimus voi saatuja  lukuja  muuttaa,  mutta 

metsänviljelystoiminnan  kannalta arvosteltuna todennäköisesti vain 

edullisempaan  suuntaan. 



Tutkimusaineisto,  sen  keruu ja alkukäsittely.  

Tärkeä edellytys  tutkimuksen onnistumiselle oli saada tutki  
muskohteiksi  mahdollisimman monet Etelä-Suomen kuusiviljelykset.  

Tämän vuoksi koetettiinkin tiedot näistä hankkia mahdollisimman 

monilta tahoilta. Puunjalostusyhtiöiden  mailla olevista  saatiin  tietoja  

Yksityismetsänhoitajayhdistyksen  välityksellä,  yksityismailla  olevista  

metsänhoitolautakuntien avulla sekä valtion virkataloilla ja varsinai  

silla  valtion mailla olevista  Metsähallituksesta  ja useilta aluemetsän  

hoitajilta.  Myös  Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen kokeilualueista 

saatiin tutkimusta  varten useita sopivia  viljelyskuusikoita  ja niistä 

valmiita koealaselityksiä.  Sitäpaitsi  ovat useat yksityiset  henkilöt 

ilmoittaneet monia tarkoitukseen kelpaavia  metsiköitä eri puolilta  

Etelä-Suomea. Suomen Metsänhoitoyhdistyksen  metsänistuttajien  

toimintakertomukset sekä virkatalojen  tarkastajien  vuosikertomuk  

set sisältävät,  paitsi  tietoja  joistakin  sopivista  tutkimusmetsiköistä,  

myöskin  vanhempien  kuusiviljelysten  perustamisvaiheita.  

Näin saadun aineiston tarkastaminen ja koealojen  mittaaminen 

suoritettiin syyskesällä  1931 ja kesäkautena 1932. 

Aineiston käsittely  koetettiin niin paljon  kuin mahdollista suo  

rittaa samalla pohjalla  ja samoja  tutkimustapoja  käyttäen  kuin  aikai  

semmin maassamme suoritetut luonnonmänniköitä,  -kuusikoita,  

-koivikoita ja -lepiköitä  koskevat  tutkimukset (Y.  Ilvessalo 1920 

a,  b; Miettinen 1932). Näin menetellen saatiin tulokset keske  

nään vertauskelpoisiksi.  Kuten myöhemmin selviää,  täytyi  kuiten  

kin  eräissä  tapauksissa  käyttää  hiukan entisistä  poikkeavia  laskemis  

tapoja.  

Kultakin tutkittavalta metsiköltä  vaadittiin,  paitsi  sitä, että 

siihen vaippoineen  voitiin sijoittaa  0.1 —0.2 5 ha:n suuruinen koeala,  

myöskin,  että metsätyyppi  oli  yhtenäinen,  että metsikkö  oli  jokseen  

kin puhdas  kuusikko (sekapuuta  sai  olla korkeintaan 10—15  %),  

ja että se oli tasatiheä ja aukoton. 

Tällaisten metsiköiden kuutioimista  ja kasvun  laskemista  varten 
suoritettiin  mittaukset  seuraavalla tavalla. Metsikköön rajoitettiin  
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koeala,  joka muotonsa puolesta  saattoi olla  vaihteleva riippuen  met  

sänviljelysalan  muodosta. Samoin vaihteli myöskin koealojen  koko  

0.x —0.3 ha, joskin  vain harvat metsiköiden pienuudesta  johtuen  

olivat  yli  0.2  ha. Joltakin puuttuvalta  ikäkaudelta otettiin alle  O.i  

hainkin koealoja,  jos suurempaa ei  ollut saatavissa. Näiden antamia 

tuloksia ei  ole  kuitenkaan yleensä  käytetty  tuottolaskelmissa.  

Puiden lukeminen ja mittaaminen suoritettiin  kaikkein  nuo  
rimmissa metsiköissä  % m pituusluokissa,  hiukan vanhemmissa itse  

tasaavilla kaulaimilla (Cajanuksen  malli)  1 cm ja vanhimmissa 

2  cm läpimittaluokissa  rinnankorkeudelta (1.3  m). Rinnankorkeus  

kohta  määrättiin  kaikissa  koealan puissa  1.3 m  pituisen  kepin  avulla  .  
Milloin vanhemmissa metsiköissä  oli runsaasti  alle  1.3 m pituisia  tai  

mia,  luettiin  ne  .%  m pituusluokissa.  Jos metsikkö  oli  äskettäin  har  

vennettu,  ja sen kuutiomäärä ja muut tekijät  sen johdosta  olivat  

muuttuneet, luettiin ja mitattiin myöskin  tuoreet kannot,  niitä 

vastaavat puut  arvioitiin pystypuihin  vertaillen ja niiden kasvu 

otettiin myös  huomioon. Sekapuut  merkittiin erikseen.  

Pituusmittaukset  suoritettiin  30—40:stä mahdollisimman monen 

eri läpimittaluokan  puusta  y  2  tai 1 m tarkkuudella,  suuremmissa 
metsiköissä hypsometrillä,  pienemmissä tankoa käyttäen.  Pituus  

mittausten perusteella piirrettiin  metsikön pituuskäyrä  ruutu  

paperille.  

Koepuut,  joiden lukumäärä vaihteli s—lo5 —10 (eräillä  Metsätie  

teellisen tutkimuslaitoksen pysyvillä  koealoilla 10—15), valittiin ta  
saisesti  eri  läpimitta-  tai  pituusluokista  ja suhteellisesti niiden puu  

lukuun nähden. Koepuiden  pituus  pyrittiin  aina saamaan pituus  

käyrän  mukaiseksi,  ja muutenkin ne joka suhteessa koetettiin  valita 

niin, että  ne mahdollisimman tarkoin edustaisivat  luokkansa puita.  

Koepuut  mitattiin Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen käyttämään  

tapaan  ja tulokset merkittiin tutkimuslaitoksen koepuulomakkeisiin.  

Ennen koepuun  kaatamista merkittiin siihen rinnankorkeus  
kohta ja heti  kaatamisen jälkeen  koepuulomakkeeseen  oksattoman 
runko-osan pituus,  tuoreen oksiston  alkamiskohta,  oksiston  maksimi  

leveys  ja tämän kohta rungolla  sekä s:n  viime vuoden latvakasvain  

ten  pituudet.  Tämän jälkeen  puu karsittiin  ja mittauskohdat mer  
kittiin aikaisemmin määrätystä  rinnankorkeuskohdasta lähtien. 
Kaikki  koepuut  kuutioitiin pätkittäin. Tyvipätkä  oli  yleensä  1 m  pi  

tuinen ja muut 2  m pituisia,  jos  koepuu  oli  yli 12 m pitkä,  muussa  

tapauksessa  taas kaikki  pätkät  olivat 1  m pituisia,  paitsi  aivan pie  

nissä koepuissa,  joissa  kaikki  pätkät  olivat %  m pituisia.  Ensimmäi  

sessä  tapauksessa  mittauskohdat olivat siis  0.5,  2. 0,  4.0 jne.,  toisessa 

0.5,  1.5, 2.5  jne.  sekä  viimeisessä 0.25,  0.75 jne.  m:n etäisyydellä  puun 
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tyvestä. Kussakin mittauskohdassa määrättiin rungon vahvuus 

kuoren päältä  millimetrikaulaimella kahdessa,  toisiaan vastaan 

kohtisuorassa suunnassa 1  mm tarkkuudella. Kuoren vahvuus mi  

tattiin kuorimittarilla  f> mm tarkkuudella sekä  5  viime vuoden säde  

kasvu  1  mm tarkkuudella joko kasvukairan  avulla tai poikkileikkaus  

pinnasta  mittaamalla. Jos näiden mittausten ulkopuolelle  jäi yli  

y  2  m  pitkä  latvakappale,  kuutioitiin se  erikseen. Näiden lisäksi  mer  

kittiin  koepuista  vielä niiden ikä  tyvileikkauksesta  lukien,  pituus,  

kohdat,  joissa  puun läpimitta  oli  10  ja 15 sm sekä  muut mahdollisesti 

koepuussa  havaittavat erikoiset seikat  (viat,  taudit,  käpyrunsaus  jne.).  
Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen  pysyviä  koealoja  ei  luonnollisesti 

mitattu uudelleen,  vaan on tulosyhdistelmissä  käytetty  viimeisten 

mittausten antamia tuloksia. 

Näiden mittausten ja merkintöjen  jälkeen  tehtiin  yleiset  koeala  

muistiinpanot.  Tällöin merkittiin muistiin viljelysalueen  sijaitsevai  

suus ja omistusolot,  kasvupaikan  topografinen  luonne,  maaperä,  

kasvipeite  N orrlinin runsausasteikon mukaan,  metsätyyppi,  

sekä maan kivisyys  ja karikkeiden määrä. 

Paitsi näitä varsinaisia koealatietoja  ja -mittauksia,  koetettiin 

myöskin saada kunkin  kuusiviljelyksen  vaiheet mahdollisimman täy  

dellisesti selville.  Tätä varten oli tarkoituksena tehdä kustakin  koe  

alasta  seuraavat muistiinpanot:  

A. Entisen metsän laatu,  tai,  jos  viljelys  oli suoritettu entiselle  

pellolle  tai niitylle,  tietoja  sen  tilasta  viljelystä  suoritettaessa. 

B. Metsikön perustaminen.  

1.  Metsikön käsittely  ennen metsänviljelystä.  

2. Hakkaustähteiden käsittely.  

3. Viljelysalan  valmistuskustannukset. 

4. Kasvipeite,  vesat ym.  viljelystä  toimitettaessa. 

5. Metsänviljelystäpä  ja -aika. 

6. Siementen ja taimien alkuperä.  

7. Käytettyjen  taimien ja siementen määrä ja laatu. 

8. Metsän viljelyksen  pinta-ala.  

9. Metsän  viljelyksen  kustannukset.  
C. Metsikön vaiheet  perustamisen  jälkeen. 

1. Täydennysviljelysten  aika ja voimakkuus. 

2. Täydennykseen  käytettyjen  siementen ja taimien alku  

perä,  laatu ja määrä. 

3. Täydennysviljelyksen  kustannukset. 

4. Heinän leikkuu ja vesominen. 

5. Edellä mainittujen  töiden kustannukset. 
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6. Viljelyksiä  kohdanneet tuhot. 

7. Harvennusten aika ja tapa.  

8. Harvennuspuiden  määrä, laatu ja arvo.  

D.  Metsikön nykyinen  tila. 

Jo  etukäteen oli  kyllä  ilmeistä,  että näin perusteellisten  ja moni  

puolisten  tietojen  saaminen oli  useimmissa tapauksissa  hyvin  vaikeata,  

eräistä vanhemmista viljelyksistä  jopa mahdotontakin,  mutta täl  

laisen »kyselykaavakkeen»  avulla työ oli  huomattavasti helpompi,  

ja samalla saatiin tiedot yhdenmukaisemmiksi.  Vaikeimmin selville 

saataviksi  osottautuivat  erilaiset  kustannuserät;  vain hyvin  harvoissa  

tapauksissa  niistä oli  tietoja  olemassa. Myöskin  siementen alkuperän  

selville  saaminen oli  vaikeata,  varsinkin  kun oli kysymys  istutus  

kuusikosta,  samoin harvennuspuiden  määrän,  laadun ja arvon  to  

teaminen. 

Ainoastaan harvoissa tapauksissa  perustuvat  viljelyksen  vai  

heita koskevat  tiedot kirjoitettuihin  tai painettuihin  lähteisiin (täl  
laisia tietoja on saatu eräistä nuoremmista metsänviljelyksistä,  met  

sänistuttajien  vuosi- ja toimintakertomuksista sekä Metsätieteellisen 
tutkimuslaitoksen metsänviljelyslomakkeista).  Suurin  osa  perustuu  

muistitietoon;  milloin on  tavattu nykyään  jo vanha mies,  joka  kansa  

ko  uluoppilaana  tai yleensä  poikaiällään  oli  joutunut  viljelystä  suo  

rittamaan,  milloin viljelyksen  toimittanut ammattimies sattumalta 

on löytynyt  toiselta,  joskus  hyvinkin  etäiseltä paikkakunnalta  jne.  

Tästä syystä  voi myöhemmin esitettävissä koealametsiköiden vai  

heiden kuvauksissa  epäilemättä  olla erinäisiä virheellisyyksiä,  koska  

useimpia tietoja  ei myöhemminkään  ole  voitu tarkistaa.  

Kaikkiaan käsittää mitattu aineisto 73 koealaa. Kirjallisia  

muistiinpanoja  on niiden lisäksi  tehty  monista sellaisista  kuusi  vilje  

lysaloista,  joille  syystä  tai toisesta ei  ole  koealaa voitu sijoittaa.  Nämä 

73 koealaa jakaantuvat  metsätyypin  ja metsikön iän mukaan jär  

jestettyinä  Etelä-Suomen eri  osiin taulukon 1  ja kuvassa  1 esitetyn  

kartan osoittamalla tavalla. 

Taulukon mukaan on koealoista OMaT:ltä 5, OMT:ltä 40 ja 
MT:ltä 28. Istutusmetsiköitä  on 54,  joista  OMaT:ltä 5,  OMTrltä 30 

ja MT:ltä 19, sekä  kylvömetsiköitä  19, joista  10  OMT:ltä  ja 9  MT:ltä.  
Istutusmetsiköiden ikä vaihtelee 12—54 v., kylvömetsiköiden  taas 

26—68 v.  

Useimmat koealat,  43 kpl.,  ovat Hämeen läänistä,  Uudenmaan 
läänin osalle tulee 4, Turun ja Porin  läänin 5,  Viipurin  läänin 10, 

Mikkelin  läänin osalle  samoin 10 ja Vaasan läänin osalle  1. 
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Taulukko 1. Koealametsiköiden  luettelo. 

Tabelle 1. Verzeichnis der Probebestände. 

Valtion mailla on koealoista 16, kaupunkikuntien  mailla 1, yk  

sityismailla  20 ja yhtiöiden  mailla  36. 

Tarkemmat koealaselitykset  ovat  liitteenä tutkimuksen lopussa.  

Metsi- 

kön  

ikä, v. 

Be-  

standen- 

alter, J. 

Lääni 

Län 

Kunta 

Gemeinde 

Metsi- 

kön  

ikä, v. 
Be-  

standes- 

alter, J. 

Lääni 

Län 

Kunta  

Gemeinde 

OMaT OMT 

16 Turun ja Porin Särkisalon  12 Viipurin  Valkealan 

16 » » 12 » » 

24 Hämeen  Hollolan 13  Hämeen Kurun 

30 Viipurin  Ruokolahden 13 Uudenmaan Elimäen 

50 Uudenmaan Helsingin  mlk.  14 Hämeen Padasjoen 

HA  f* 
16  » Ylöjärven 

MI 
16  » Mäntän 

17 Uudenmaan Elimäen 
13 Hämeen Kurun 17 Mikkelin  Heinolan 

15 Viipurin Rautjärven  19 Hämeen  Ylöjärven  
15 Hämeen Vanajan 19 i)  Asikkalan 

15 Hämeen  » 21 » » 

15 » » 21 Vaasan Keuruun  

15 » » 22 Hämeen Asikkalan 

17 Viipurin Simpeleen  22 » » 

18 Hämeen Ylöjärven  22 » Hollolan  

19 » Ruoveden  22 » Nastolan  

20 Viipurin  Ruokolahden 22 Viipurin Valkealan 

22 Hämeen Längelmäen  22 Mikkelin  Puumalan 
22 Mikkelin Puumalan  23 Turun  ja Porin  Hämeenkyrön  
22 » » 28 Mikkelin Punkaharjun 
22 » » 30 Viipurin Ruokolahden 

26 » Punkaharjun 32 Mikkelin Pieksämäen 

28 Viipurin  Valkealan 32 » » 

28 Uudenmaan  Elimäen 33 Viipurin Valkealan 
38 Hämeen  Jokioisten  36 Hämeen  Mäntän 
38 » Nastolan  42 » Etelä-Pirkkalan 

41 » Tampereen 44 Turun  ja Porin  Hämeenkyrön  
» 41 » Padasjoen  44 » 

46 » » 45 Hämeen Vesilahden 
47 » » 47 Turun  ja Porin  Hämeenkyrön 
48 » » 47 Hämeen  Lammin  

51 Mikkelin Punkaharjun  49 » Padasjoen 
52 Hämeen Jokioisten 52 Lammin 

53 » » 53 » Padasjoen  
53 » » 53 » » 

67 » Urjalan 
67 » » 

68 » » 

68 » »  



12 Erkki  K. Cajander 19.s  

Sisätöissä  kuutioitiin aluksi koepuut.  Kaikista  koepuista  las  

kettiin kuorellinen,  kuoreton ja 5  vuotta aikaisempi  kuutiomäärä. 

Saatu kuutiomäärä korjattiin  pituuksien  suhteella,  jos  koepuun  pi  

tuus poikkesi  yli  0.5 m pituuskäyrän  antamasta arvosta. Sen jälkeen  

sijoitettiin  kuutiomäärät koordinaatistoon,  jossa  rinnankorkeusläpi  

mitta oli vaakasuoralla ja kuutiomäärä pystysuoralla  akselilla.  Kun 

koealat oli  yleensä  otettu nuorista  tai  nuorenpuoleisista  sekä  jokseen  

kin  täysitiheistä  metsiköistä,  oli  kuutiomäärien tasoittaminen käy-  

Kuva  1. Tutkimuspaikat.  
Untersuchungsstellen.  

O I—2 Koealaa Probeflächen. 

3  3—4 » » 

§  4f » » 

rällä useimmiten selvä ja riittävä,  vain harvoin tarvitsi  saatuja  tu  
loksia tarkistaa kuutiosuoran avulla. Kertomalla käyrien  antamat 

eri vahvuusluokkien yksikkökuutiomäärät  luokkien puuluvuilla  ja 
laskemalla tulot yhteen  saatiin  kunkin  koealan puiden  kuorellinen,  

kuoreton ja 5 vuotta aikaisempi  kuutiomäärä. Näiden lukujen  perus  

teella laskettiin vielä puiden  kuorimäärä sekä  kuutiokasvu  ja kuutio  

kasvuprosentti.  Muiden metsikön kuvaajien  laskeminen on selitetty  

myöhemmin  kukin omalla kohdallaan. 

Kuten aikaisemmin esitetystä  koealaluettelosta selviää,  on  metsi  

köiden kuvaajien  selvittämiseksi  OMT:ltä saatu aineisto katsottava 

riittäväksi  aina 70 ikävuoteen saakka. MT:ltä koottu aineisto sen 

sijaan antaa tukea tutkimuksiin vain n. 55 ikävuoteen saakka. Kui  
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tenkin  on käyrien  piirtämistä  jatkettu  70  ikävuoteen asti,  koska  met  
sikön kehitystä  kuvaavien  käyrien  yleinen  kulku  meikäläisissä  oloissa 

on  selvitetty  useissa  aikaisemmissa  tutkimuksissa  (Y.  Ilvessalo  

1920 a,  b, Lönnroth 1925, Lappi-Seppälä  1930, Miet  

tinen 1932),  ja tukea on lisäksi  saatu OMT:n  vastaavista  käyristä.  
Samoilla perusteilla  on myöskin  OMaTrlle piirretty  kaikki  käyrät,  

vaikka aineisto,  5 koealaa,  luonnollisesti  on aivan riittämätön ja tu  
lokset senvuoksi  epävarmoja.  Piirroksissa  on epävarmat  käyrien  

osat merkitty katkoviivoilla.  



Viljelyskuusikoiden  ja luonnonmetsiköiden  vertailu. 

Runkoluku.  

Kun viljelyskuusikkoihin  sisältyy  sekä eri  istutusväleillä  istu  

tettuja  että  kylvämällä  perustettuja  metsiköitä,  on ilmeistä, että 
runkoluvut ovat läheisinäkin ikäkausina eri koealoilla hyvin  eri  

suuret. Ne vaihtelevat niin laajoissa  rajoissa,  ettei  minkäänlaisen 

keskimääräisen,  runkolukua eri  ikäkausina  osoittavan käyrän  piir  
täminen ole  mahdollista. Eikä  runkolukua  osoittavalla  käyrällä  tässä 

tapauksessa  olekaan mitään merkitystä  eikä perusteita,  ennen kuin 

aineisto saadaan niin suureksi,  että kullekin istutusvälille  tai  edes 

lähes yhtäsuurille  istutusväleille sekä  kylvöille  erikseen voidaan ta  

soituskäyrä  piirtää. Toistaiseksi  ei meiltä kuitenkaan saa  näin laajaa  

aineistoa kootuksi. 

Samasta syystä  ei myöskään  runkojakaantumissarjojen  vaih  

teluita eri ikäkausina ole  voitu selvitellä.  

Koealametsikköjen  runkolukujen  perusteella  voidaan kuiten  
kin tehdä eräitä huomioita. Jos runkoluvut sijoitetaan  pisteinä  koor  

dinaatistoon,  missä  ikä on vaakasuoralla ja runkoluku pystysuoralla  

akselilla,  ja samaan koordinaatistoon sijoitetaan  myöskin  luonnon  

kuusikoiden ja -männiköiden runkolukuja  OMT:llä  osoittavat käyrät  

(Y.  Ilvessalo  1920 a.  Graafisia  tauluja  s.  15—17),  huomataan,  

että kaikissa  ikäkohdissa  luonnonkuusikoiden runkoluku on  suurempi,  

jopa siinä määrin, ettei yhdenkään  viljelyskuusikon  runkoluku ole  

tämän tasoitus  vii  van  yläpuolella.  Ero on luonnollisesti  suurimmillaan 

nuorissa metsiköissä,  joissa  se  saattaa olla  runsaasti  yli  10  000,  mutta 

myöhemmin, kun viljelyskuusikoiden,  ainakin istutettujen,  luon  

tainen harveneminen on  paljon  pienempi  kuin luonnonkuusikoiden,  

erotus pienenee  pariin  tuhanteen. Luonnonmänniköiden runkolukuja  

osoittava käyrä  sen  sijaan  kulkee  jokseenkin  tarkasti koordinaatiston 

pistesikermän  keskitse,  ollen  lopussa  ehkä hiukan alempana.  Tästä  
kin huomataan,  että viljelyskuusikoiden  runkoluku on pieni  luonnon  

kuusikkoihin  verrattuna,  koska  viimeksi mainittujen  runkoluku on 
samalla iällä paljon  suurempi  kuin luonnonmänniköitten. 

Jos aineisto olisi kyllin  suuri,  osoittautuisi luultavasti,  että kuta  

suurempi  istutusväli  on sitä  vähemmän runkoluku luontaisesti  pie  

nenee ja päinvastoin.  (Vrt.  s.  53.) 
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Pituus. 

Keskipituus.  

Keskipituus  laskettiin kullekin  koealalle  seuraavan  kaavan mu  

kaan: H = jossa  H =  laskettava keskipituus,  n = läpimitta-  
N 

luokan puuluku  ja h = sen keskimääräinen pituus  sekä  N  = koeala  

metsikön puuluku. Näin  saadut koealojen  keskipituudet  tasoitettiin 

sen jälkeen  koordinaatistossa,  jossa  ikä oli  vaakasuoralla ja keski  

pituus  pystysuoralla  akselilla. Kun keskipituus  samoin kuin keski  

läpimittakin, herkästi vaihtelee hoitotoimenpiteiden  ym. mukaan,  

ja toiselta  puolen  viljelyskuusikoiden  luonteeseen ehdottomasti kuu  

luvat hoitotoimenpiteet,  ts.  »luonnontilainen» viljelyskuusikko  ei  

suinkaan vanhalla iällä ole  oikea metsikkömuoto,  on  hyvin  hoidetuille 

metsiköille annettava tasoituksessa suurempi  paino. Näin onkin 

tässä tutkimuksessa tehty,  varsinkin,  koska  myöhemmin viljelys  

kuusikoiden hoitotekniikan kehittyessä  »luonnontilaisia» metsiköitä  
tuskin enää tavattaneen. 

Taulukosta 2 ilmenee viljelyskuusikoiden  keskipituus  eri  ikä  
kausina verrattuna luonnonkuusikoiden ja -männiköiden keski  

pituuksiin. (Y. Ilvessalo  1920 a, s. 121—122.)  

Taulukko 2. Viljelyskuusikon  keskipituus  verrattuna luonnonkuusi  

kon ja -männikön keskipituuksiin.  
Tabelle  2.  Mittelhöhe des  Kulturfichtenbestandes verglichen mit  derjenigen des  

Naturfichten- und  -Kiefernbestandes. 

Viljelyskuusikoiden  keskipituuksissa  huomataan eri  metsätyyp  

pien  välillä sangen selvät erot. Ne vaihtelevat  kahden  ensimmäisen 

Ikä, v.  

Alter, J. 

Viljelyskuusikko Luonnonkuusikko Luonnonmännikkö 

Kulturfichtenbestand N aturfichtenbestand Naturkiefernbestand  

Keskipituus,  m — Mittelhöhe,  m. 

OMaT OMT  j -UT OMT MT | OMT MT  
!  

15 

20 

25 

30 

s 35 
! 40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

3.8 

6.2 

8.2 

10.2 

12.0 

13.7 

15.3 

16.6 

17.9 

18.9 

19.9  

20.7 

2.9 2.2 — — I — — 

5.1 4.0 — — 5.4 4.7 

7.1 5.8 4.5 3.7 I 7.0 6.2 

8.8 7.5 5.6 4.7 8.7 7.7 

10.5 9.1 6.7 5.6 10.4 9.3 

12.0 10.4 7.8 6.6 12.2 10.9  

13.2 11.4 8.9 7.6 14.0 12.7 
14.4 12.3 10.0 8.6  | 15.8 14.4 
15.4 13.0 11.1 9.5 17.5 16.2 

16.3 13.7 12.1 10.5 19.0 17.8 
17.0 14.2 13.1 11.4 1 20.3 19.3 

17.6 14.8 14.1 12.4 j 21.5 20.6  
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tyypin  välillä 0.9 —3.1 m ja kahden viimeisen välillä 0.7 —2.8 m. 

Erot suurenevat melko  tasaisesti iän lisääntyessä.  

Luonnonkuusikon vastaaviin lukuihin verrattuna viljelyskuusi  

kon keskipituus  on sekä OMT:llä että, MT:llä  kaikkina ikäkausina 

huomattavasti suurempi.  Pituusero kasvaa  metsiköiden vanhetessa 

saavuttaen maksiminsa 4.4 m OMT:llä,  50 vuoden iällä ja MT:llä, 

3.8 m, 40—45 vuoden iällä. Senjälkeen  pituusero  pienenee,  mutta  on 
vielä 70-vuotisissa metsiköissä OMT:llä 3.5 m ja MT:llä 2.4  m. 

Kuva  2. Viljelyskuusikon  keskipituus.  
Mittelhöhe im Kulturfichtenbestand. 

Luonnonmännikön keskipituus  on  aluksi,  35—40 ikävuoteen,  
kummallakin  metsätyypillä  jokseenkin  yhtäsuuri  kuin viljelyskuusi  

koissa  vastaavina ikäkausina,  mutta sen jälkeen  suurempi.  Ero  kas  

vaa iän  mukaan ja on 70 vuoden iällä jo  3.9 m OMT:llä ja 5.8 m 

MT:llä.  

Harmaalepikön  keskipituus  OMTrllä (Miettinen  1932, s.  

48)  on  aluksi  huomattavasti suurempi  kuin  viljelyskuusikon,  mutta 

ero  tasoittuu myöhemmin niin, että 45 vuoden iällä kummankin keski  

pituus  on  jokseenkin  yhtä  suuri. 

Keskipituuden  juokseva vuotuinen lisäys (taulukko  3)  saavuttaa 

viljeluskuusikoissa  maksiminsa jo sangen aikaisin,  15 vuoden iällä 
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1622—33 3 

Taulukko 3. Viljelyskuusikon  keskipituuden  vuotuinen lisäys  ver  

rattuna luonnonkuusikon ja -männikön vastaaviin lukuihin. 

Tabelle 3. Jährliche Zunahme der Mittelhöhe des Kulturfichtenbestandes verglichen 
mit den  entsprechenden Zahlen  jur die  Naturfichten- und -Kieferribestände. 

sekä OMT:llä että MT:llä. Luonnonkuusikon maksimi on OMT:llä 

vasta 35 vuoden iällä, MT:llä sitä on vaikea  määrätä, ja luonnon  

männikön OMT:llä 40—50 ja MT:llä 45 vuoden iällä. Keskipituuden  

juoksevan  lisäyksen  ero  viljelys-  ja luonnonkuusikoissa on suurim  

millaan nuorissa metsiköissä,  myöhemmin  se pienenee,  ja n. 45—50 
vuoden iällä lisäys  on kummassakin  yhtä  suuri,  minkä jälkeen  vil  

jelyskuusikoiden  lisäys jää  pienemmäksi.  —Männiköissä tämä lisäys  

on jo 35 vuoden iältä lähtien suurempi.  

Keskimääräinen vuotuinen pituuden  lisäys  on tietenkin samoin 

kuin  koko  pituuskin  aina viljelyskuusikoissa  suurempi  kuin  luonnon  

kuusikoissa  ja n.  40 ikävuoteen saakka  yhtä  suuri kuin männiköissä,  

mutta jää sittemmin huomattavasti pienemmäksi.  Suurimmillaan 

se on 35—40-vuotisissa metsiköissä.  

Valtapituus.  

Metsiköiden  valtapituudeksi  on tässä  tutkimuksessa  laskettu  sa  

dan vahvimman puun keskimääräinen pituus  hehtaarilla. Useissa  ai  

kaisemmissa tutkimuksissa  (Y.  Ilvessalo  1920 a, s.  44,  Mietti  

nen 1932,  s.  29)  on selvitetty  valtapuiden  kasvu  ja siis  myöskin  val  

tapuiden  pituus  eri ikäkausina vahvimmista koepuista  tehtyjen  

runkoanalyysien  avulla. Tästä syystä  eivät viljelyskuusikoiden  ja 

luonnonmetsiköiden vastaavat luvut ole  täysin  vertauskelpoisia  kes  

kenään,  vaikka  ne seuraavassa  taulukossa onkin esitetty  rinnakkain. 

Viljelys-  Luonnon  Luonnon- Vilj  elys- Luoi mon- Luoi mon- 

kuusikko  kuusikko  männikkö kuu-  ikko  kuu?  ikko  mäni  likkö 

Kulturfichten- N aturfichten- N aturkiefern-  Kultur flehten-  Natur, ichten- Natur  ciefern-  

bestand bestand  Bestand best  and besi  and best  and 

iKa, 

v. 
Keskipituuden  juokseva  vuotuinen Kesi Briffiun ?n keski  

Alter, 
lisäys, sm  lisäy  s, sm  

J. Laufend  jährliche  Zunahme der Du rchschni  ttlich jä hrliche Zunahm der 

Mittelhöhe, cm Mitteli ähe, cm 

OMT MT OMT MT  OMT MT OMT MT OMT  MT OMT MT  

1 5 44 ■01 — 
-  -  -  -  —  

19 15 — — 
— , 

:  2 0 ■01  36 — -  -  3 2 29 26 20  — 27 24 

1 3 0 33 34 22 9 3 3 31 29 25 19 16 29 26 

; 4 0 27 22 22 9 3 6 35 30 26 19 17 31 27 | 

| 5 0 21 16 22 9 3 4 35 29 25 20 17 32 29 1 

I 6 0 16  22 21 9 2  9  31  27 23 20 18 32 30 

' 7 0 12 8  Hai m 2  3 24 25 21 20 18 31 29 1 
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Taulukko 4. Viljelyskuusikoiden  valtapituus  verrattuna luonnon  
kuusikoiden ja -männiköiden vastaaviin lukuihin. 

Tabelle 4. Oberhöhe  der  Kulturfichtenbestände verglichen mit der  Oberhöhe  der  

Naturfichten-  und -Kieferribestände. 

Kuva  3; Viljelyskuusikon  valtapituus.  
Oberhöhe im Kiilturfichtenbesta  nd. 

Ikä, v. 

Alter, J. 

Viljelyskuusikko I Luonnonkuusikko 

Kulturfichtenbestand \ Naturfichtenbestand  

Valtapituus,  m — Oberhöhe,  m  

OMaT [ OMT J MT | OMT j MT  

Lucnnonmännikkö 

N  aturlciefernbestand  \  

OMT | MT |  

\ 10 2.2 2.0 1.9 1.2 0.8 2.2 2.2 

15 5.2  4.8 4.5 2.9  1.8 4.3 4.3 

20 8.4  7.7 6.9 4.8  3.3 6.7 6.7 1 
25 11.4  10.5 9.2 6.9  4.8 9.2 9.0 1 
30 14.3 13.2 11.4 9.2 6.4 11.6 11.1 

35 16.8  15.7 13.3 11.5  8.2 13.8 13.1 

40 18.7 17.7 15.1 13.5  9.8 15.8  14.9 

; 45 > : 20.4  19.3 16.7 15.2 11.5 17.5 16.6 

50 21.8  20.6  18.0 16.6  13.0 19.0  18.2 

55 22.9 21.6 19.1 17.9  14.4 20.2 19.8 

60 ,  23.7 22.4 19.9 19.1  15.6 21.4 21.1 

65 24.5 23.1 20.7 20.2 16.8 22.4 22.4 

70 25.1 23.5 21.3 21.2  17.8 23.3  23.4 
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Eri metsätyyppien  väliset pituuserot  ovat jälleen  viljelyskuusi  

koissa  sangen selvät;  ne  vaihtelevat OMaT:n ja OMT:n  välillä 

0.2—1.6  m ja OMT:n ja MT:n  välillä  O.i —2.6 m. 

Kaikkina  ikäkohtina viljelyskuusikoiden  valtapituus  on  suurempi  

kuin luonnonkuusikon vastaavalla  tyypillä.  Suurimmillaan,  4.2 m, 

ero  on OMT:llä 35—40 vuoden iällä,  ja  MT:llä, 5.3  m, 40 vuoden iällä, 

myöhemmin erot jonkin  verran  pienenevät:  70 vuoden iällä vastaavat 

luvut ovat 2.3  ja 3.5 m. Kaikkina  ikäkausina viljelyskuusikon  valta  

pituus  on  myöskin MT:llä suurempi  kuin  luonnonkuusikon OMT:llä,  

joskin  ero  lopussa  on vallan mitätön. OMT:llä on  myöskin  luonnon  

männikön valtapituus  viljelyskuusikon  valtapituutta  pienempi 15 

vuoden iältä lähtien,  eron ollessa suurimmillaan (1.9 m) 35—40- 

vuotisissa metsiköissä. Myöhemmin,  kuusen  kasvun  hidastuessa 

enemmän kuin männyn,  ero  tasoittuu melkein mitättömäksi. MT:llä 

sen  sijaan  verrattavat  valtapituudet  ovat  jokseenkin  yhtäsuuret  aina 

50 vuoden iälle saakka,  jonka jälkeen  kuusi  jää huomattavasti ly  

hyemmäksi.  

Harmaalepikön  valtapituus  on OMT.llä (Miettinen  1932,  

s.  46)  30 ikävuoteen saakka  selvästi  suurempi  kuin viljelyskuusikon,  

mutta sittemmin se jää runsaasti jälkeen  viimeksi  mainitusta. 

Kaikki,  mitä edellä on mainittu kuusikoiden pituuskasvusta,  
osoittaa aikaisempien  tutkimusten lisäksi,  että OMT:llä kuusi  met  

sikkönä  ei pysty  saavuttamaan männikön pituutta,  mutta että yk  

sityiset,  melko vapaasti  kehittymään  päässet  kuusi  valtapuut kyllä  

vetävät vertoja  männylle.  MT:llä sen  sijaan  kuusi  ei vanhemmalla  

kaan iällä kykene  kasvamaan yhtä  pitkäksi  kuin mänty.  

Tämä suhde johtunee ennen kaikkea  kuusen ja männyn  erilai  
sista biologisista  ominaisuuksista,  varsinkin kuusen pienemmistä  

valon vaatimuksista. Alle jääneet  kuusiyksilöt  saattavat kitua  vuosi  

kymmeniä  ennen kuin  lopullisesti  sortuvat;  männikössä sen  sijaan  
tällaiset  yksilöt  pian  kuolevat.  Tästä seuraa, että männikössä keski  

pituuden  määräävät pääasiallisesti  kehityskykyiset  ja tasavertaiset 

puuyksilöt,  kuusikossa  taas keskipituutta  vetävät  alaspäin  puiden  

välisessä  kilpailussa  tappiolle  joutuneet  yksilöt.  Tämä seikka  ilme  

nee tarkasteltaessa  esimerkiksi  valtapituuden  ja keskipituuden  eroja  

erikseen  kuusikoissa  ja männiköissä.  Tällöin huomataan,  että näiden 
eri  pituuksien  ero  on edellisissä  huomattavasti  suurempi  kuin  jälkim  

mäisissä,  mikä siis  juuri  tukee yllä  mainittua käsitystä.  Kuusiyksi  

löiden pituuskasvun  ei siis  tarvitse olla huonompi  kuin  mäntyjen,  
minkä  jo edellä esitetyt luvut osoittivat.  Sama suhde ilmenee myöskin  

keskiläpimitan  tarkastelussa (siv.  22).  

Viljelyskuusikoiden  valtapituuden  lisäys  ilmenee taulukosta 5. 
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Taulukko 5. Viljelyskuusikon  valtapituuden  lisäys  verrattuna luon  
nonkuusikon ja -männikön vastaaviin  lukuihin. 

Tabelle 5. Zunahme der  Oberhöhe des Kulturfichtenbestandes verglichen  mit den 
entsprechenden Zahlen fiir  den  Naturfichten-  und  -Kieferribestand. 

Taulukosta huomataan,  että samoin kuin  viljelyskuusikon  keski  

pituuden  juokseva  lisäys,  myöskin  valtapituuden  juokseva  vuotui  

nen  lisäys  on suurimmillaan jo jokseenkin  nuorissa metsiköissä  sekä  
OMT:llä että MT:llä. Luonnonkuusikoissa tämä lisäys on maksimis  

saan  OMT:llä 25—30 vuoden ja MT:llä 35 vuoden iällä, männiköissä 

20 vuoden iällä. 

Valtapituuden  juokseva lisäys  on viljelyskuusikoissa  suurempi  

kuin  luonnonkuusikoissa aina 40 ikävuoteen saakka  OMT:llä ja 45 
ikävuoteen asti  MT:llä,  sen jälkeen  suhde muuttuu päinvastaiseksi.  

Luonnonmänniköissä taas kasvu  jatkuu  vilkkaampana  kuin  viljelys  
kuusikoissa  OMT:llä 45 ikävuodesta ja MT:llä jo 35 ikävuodesta 

lähtien. 

Valtapituuden  keskimääräinen kasvu  saavuttaa maksiminsa vil  

jelyskuusikoissa  OMT:llä 35:  n  ja MT:llä 30—40 ikävuoden vaiheilla. 

Luonnonkuusikoissa vastaavat  ikäkohdat  ovat  40—45 vuotta ja 

50—65 vuotta sekä luonnonmänniköissä molemmat 30—45 vuotta. 

Keskiläpimitta.  

Viljelyskuusikoissa  on läpimitan  kehitystä  tutkittu vain rinnan  

korkeudelta (1.3  m). Keskimääräinen rinnankorkeuskeskiläpimitta,  

josta  myöhemmin  lyhyyden  vuoksi  käytetään  nimitystä  keskiläpi  

mitta, on kaikille  koealoille laskettu  seuraavan  kaavan avulla:  

2nd 

D =  ̂ —  ,  jossa  D  =  laskettava  keskiläpimitta,  d  =  rinnankorkeus- 

Viljelys-  Luonnon- Luonnon- i Viljeiys- Luonnon- Luonnon-  

kuusikko  kuusikko  männikkö  kuusikko  kuusikko  männikkö 

Kulturfichten- N aturfichten-  Naturkiefern- \ Kulturfichten-  Naturfichten-  Naturkiefern- 
bestand bestand bestand bestand bestand bestand 

Ikä, 
v. I Valtapituuden  juokseva vuotuinen Valtapituuden  keskimääräinen juokseva  I 

Alter,  lisäys, sm lisäys, sm 

! J. Laufend  jährliche  Zunahme de ) Durchschnittlich jährliche  Zunahme 
Oberhöhe, cm der Oberhöhe, cm 

OMT MT OMT MT OMT MT  OMT MT OMT MT OMT  | MT  

10 BO 48  ! 28  16 37 37 20 19 12 8 22 22  j 
20  56 46 1 41 30 51 51 39 35 24 17 34 !  34 

30 52 40 46 34 46 40 44 38 31 21 39 i  37 

40  36 36 37 33 37 35 44 38 34 25 39 37 ' 
50 22 24 | 27 29 27 31 41 36 33 26 38 36 

.  

60 16 16 23 24  23 27 37 33 32 26 36 I 35 ! 

70 8 12  1 19 19 17 19  34 |  30 30 25 33 [  33 ; 
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läpimittaluokka,  n = sen  puuluku  ja N = koealametsikön puuluku.  

Näin saadut yksityisten  koealametsiköiden  keskiläpimitat  tasoitettiin 

koordinaatistossa,  jossa  ikä  oli  vaakasuoralla ja keskiläpimitta  pysty  

suoralla akselilla.  Tässä tasoituksessa  meneteltiin samoin kuin  keski  

pituutta  tasoitettaessa (s.  15). 

Viljelyskuusikon  tasoitetut  keskiläpimitat  ilmenevät taulukosta  6.  

Taulukko 6. Viljelyskuusikon  keskiläpimitta  verrattuna luonnon  
kuusikon  ja -männikön vastaaviin lukuihin. 

Tabelle  6. Mitteldurchmesser  des Kulturfichteribestandes verglichen mit  den  

entsprechenden Zahlen fiir  die Naturfichten- und -Kiefervhestände. 

Vastaavina ikäkohtina huomataan viljelyskuusikon  keskiläpi  

mitoissa  selvät  erot eri metsätyypeillä.  OMaT:n ja OMT:n välinen 

ero  suurenee  vähitellen iän  lisääntyessä  ollen 70-vuotisissa  metsiköissä 

2.4 sm; OMT:n ja MT:n välinen ero  pysyy  koko ajan  melko  tasaisena;  

se vaihtelee 20—70 ikävuosien välillä 1.i—1.9 sm. 

Verrattaessa  keskenään viljelys-  ja luonnonkuusikoiden keski  

läpimittoja  huomataan,  että edelliset ovat  kaikkina  ikäkausina erit  

täin paljon  suuremmat. Ero kasvaa kummallakin kangastyypillä  
alkuaikoina nopeasti,  30 vuoden iällä on viljelyskuusikon  keskiläpi  

mitta jo toisen  verran  suurempi.  Myöhemmällä  iällä ero on sangen 

tasainen,  vaihdellen 5.0—5.4 sm sekä OMT:llä että MTrllä.—Luon  

nonmännikön keskiläpimitta  on aluksi  kummallakin metsätyypillä  

suurin  piirtein  yhtä suuri kuin  viljelyskuusikon,  mutta OMT:llä noin  

40 ikävuoden vaiheilta ja MT:llä 50—55 ikävuoden kohdalta männi  

kön  keskiläpimitta  suurenee nopeammin. 70 vuoden iällä männikön 

keskiläpimitta  on OMT:llä 3.4 sm ja MT:llä 2.0 sm  suurempi.  Ero 

ei  siis  koskaan  tule niin suureksi kuin kuusikoiden välisessä ver  

tailussa. 

Viljelyskuusikko  
K ulturfichtenbestand  

Luomionktmsikko  

N  alurfichtenbesland  

Luoimornnänmkkö 

N alurkiefernbestand  
Ikä, v. 
Alter

,
 J. Keskiläpimitta  sm —  Mitteldurchmesser cm  

OMaT OMT MT OMaT MT  OMT MT 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

5.0 

7.6 

9.2 

10.7 

12.1 

13.4 

14.7 

16.0 

17.1 

18.2 

19.3  

20.4 

3.2 

6.5 

8.2 

9.5 
10.8 

12.0 

13.1 

14.2 

15.3 

16.3 

17.2 

18.0 

2.5 

4.6 

6.5 

8.0 

9.5 

10.9 

12.0 

13.1 

14.2 

15.1 

16.0 

16.8 

2.0 

2.9 

3.8 

4.7 

5.8 

6.8 

7.9 

8.9 

9.» 

10.9 

11.9 

12.9 

1.7 

2.4 

3.2 

4.1 

5.0 

5.9 

6.8 

7.8 

8.8 

9.8  

10.7 

11.7 

4.5 

6.1 

7.6 

9.1 

10.7  

12.2 

13.7 

15.2  

16.8  

18.3  

19.9  

21.4  

3.4 

4.8 

6.2 

7.6 

9.0 

10.4 

11.8 ' 

13.2 

14.6 

16.0 

17.4 

18.8 
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Tämä eri metsiköiden keskiläpimittojen  erilainen kehitys  saa 

jälleen  selityksensä  näiden puulajien  biologisista  ominaisuuksista. 

Kuten aiemmin esitetystä  koealaluettelosta selvisi,  nuorimmat vil  

jelyskuusikot  ovat yksinomaan  istutuksia,  jotka siis  ovat saaneet 

kehittyä  ilman puiden  välistä kilpailua  metsiköiden sulkeutumiseen 

saakka,  ts.  n. 20 vuotta. Tänä aikana  ovatkin niin pituuden  kuin 

keskiläpimitankin  lisäykset  viljelyskuusikoissa  suurimmillaan. Vasta 

Kuva 4. Viljelyskuusikon  keskiläpimitta.  
Mitteldurchmesser im Kulturfichtenbestand. 

kun metsiköt  ovat sulkeutuneet,  alkaa kuusiyksilöiden  välinen kil  

pailu,  jolloin  osa  jää vähitellen alle, ja nämä yksilöt  luonnollisesti 

vetävät myöskin keskiläpimittaa  pienemmäksi.  Juuri tällöin tulee 

keskiläpimitta  männikössä,  jossa  näitä alle jääneitä  puita  on paljon  

vähemmän, suuremmaksi kuin viljelyskuusikoissa.  Onnistuneessa 

luonnonsiemennyksessä  joutuvat  taimet kilpailemaan  jo aivan nuo  

relta iältä lähtien paitsi  pintakasvillisuuden  kanssa  myöskin  keske  

nänsä,  mistä syystä  keskiläpimitan  kehitys  luonnonkuusikossa on  
alkuaikoina paljon  hitaampi  kuin  viljelyskuusikossa.  Kun nämä vii  

meksi  mainitutkin metsiköt  ovat sulkeutuneet,  keskiläpimitan  ke  

hitys  on kummassakin  metsikössä  jokseenkin  yhtä  suuri. 
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Harmaalepikön  keskiläpimitta  (Miettinen  1932,  s. 54)  on 

jo 15—20-vuotisissa metsiköissä  pienempi  kuin viljelyskuusikoiden.  

Viljelyskuusikon  keskiläpimitan  lisäys  selviää  taulukosta 7. 

Taulukko 7. Viljelyskuusikon  keskiläpimitan  5-vuosittainen lisäys  

verrattuna luonnonkuusikon ja -männikön vastaaviin  lukuihin. 
Tabelle  7. 5-jährige Zunahme  des  Mitteldurchmessers des Kulturfichtenbestandes 

verglichen mit den  entsprechenden Zahlen  fiir  die  Naturfichten- und -Kiefern  

bestände.  

Keskiläpimitan  juokseva  vuotuinen lisäys  on viljelyskuusikoissa  

OMT:llä alkuaikoina jonkin  verran  suurempi  kuin luonnonmänni  

köissä,  mutta jo 30 vuoden iältä  lähtien ne  ovat  kummallakin metsä  

tyypillä  jokseenkin  yhtäsuuret.  Suurimmillaan lisäys  on  noin 15-vuo  
tisissa metsiköissä.  Luonnonkuusikoiden keskiläpimitan  lisäys  on  

50—55 ikävuoteen saakka alkuaikoina hyvinkin  selvästi  pie  

nempi  —, mutta viimeisinä  tutkittuina  ikäkohtina suhde on päin  

vastainen. Luonnonmännikön vastaava lisäys  on taas jo 25 vuoden 
iältä OMT:llä ja 40 vuoden iältä MT:llä suurempi.  

Keskiläpimitan  keskimääräiset  lisäykset  suhtautuvat luonnolli  

sesti  toisiinsa niinkuin vastaavat keskiläpimitat.  Huomautettakoon 

kuitenkin viljelys-  ja luonnonkuusikon lisäyksien  suuresta  erosta. 

Pohjapinta-ala.  

Metsikön  pohjapinta-alalla  tarkoitetaan,  kuten tunnettua,  heh  
taarin alalla kasvavien  puiden  poikkileikkauspintojen  summaa  rin  

nankorkeudelta mitattuna. Pohjapinta-ala  laskettiin  kullekin yksi  

tyiselle  koealalle erikseen,  ja saadut  tulokset tasoitettiin koordinaa  

tistossa,  jossa  ikä oli vaakasuoralla ja pohjapinta-ala  pystysuoralla  
akselilla.  Näin saadut pohjapinta-alat  näkyvät  taulukosta 8. 

.  

Ikä  
v. 

AUer,  

j. 

Viljelys- Luonnon- 1 Luonnon- 
kuusikko kuusikko  | männikkö 

Kulturlichten- Naturfichten- Naturkiefern  

bestand bestand j bestand 

Keskiläpimitan  juokseva 5-vuosittainen  

lisäys, mm 
Laufend  5-jährige  Zunahme des Mittel- 

durchmessers, mm 

-  

Viljelys- Luonnon- Luonnon-  
kuusikko kuusikko männikkö 

Kultur lichten- Naturfichten- Naturkiefern-  

bestand bestand bestand  

Keskiläpimitan  keskimääräinen 5-vuosit-  

tainen lisäys,  mm 
Durchschnittliche 5-jährige  Zunahme des 

Mitteldurchmessers,  mm 

OMT  MT OMT  MT  OMT MT  OMT MT OMT MT OMT MT 

15 38 26 9 

>. 

7 16 14  
1 

i 8 7 6 5 

e 

1 

|  20  23 18 9 8 16 14 m 6 12 7 6 5 2 

30 14 15 10 9 15 14 m 6 L3 8 7  5  3 

40 13 13 11 10 15 14 m 5 14 9 7  5  3 

50 11  11 10 10 15 14 m 4 13 9 8 5  3 

60 10 10 10 10 15 14 m 4 L3 9 8 5  3 

70 8 8 10 10 15 14 ■  3 12 9 8 5  3 
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Taulukko 8. Viljelyskuusikon  pohjapinta-ala  verrattuna luonnon 
kuusikon  ja -männikön vastaaviin lukuihin. 

Tabelle  8. Grundfläche des  Kulturfichtenbestandes verglichen mit  den  entsprechen 

den  Zahlen  fur die Naturfichten- und  -Kiefernbestände. 

Kuva 5. Viljelyskuusikon  pohjapinta-ala. 
Grundfläche  im Kulturlichtenbestand.  

Tl K  
„

 

Vilj  elyskuusikko  
Kulturfichtenbestand  

Luonnonkuusikko  

Naturfichtenbestand  

Luonnorj männikkö 

alurkiejei  nbesta rt  d 
i Ika, v. 

Alter,  J. Polijapinta-ala,  m! — Grundfläche, m 2  

OMaT OMT MT OMT MT OMT  MT 

15 8.5 6.0 2.5 — —- 11.9 9.7 

20 19.0  15.0 7.1 9.3 8.0 15.7 14.0 

25 24.5 20.« 11.7 13.4 11.5 18.9 17.7 

30 28.3 24.5 16.0 17.0 14.7 22.0 21.2  

35 

40 

45 

50 

55 

31.3  

34.3  

37.0 

39.6 

42.0 

27.7 

30.5 

33.0 

35.5 

37.5 

20.0  

23.6  

27.0  

30.0 

32.8 

20.2 

23.0 

25.6 

27.9 

29.9 

17.8 

20.9 

23.8 

26.4 

28.7  

24.7 

27.2 

29.2 

31.0 

32.6 

24.2  

26.6 

28.5 

30.2 

31.7 

60 44.2 39.5 35.4 31.8 30.7 34.0 32.9 

65 46.2  41.5 37.6 33.4 32.5 35.3  33.9 !  
70 48.0  43.2 39.7  34.6 34.0 36.6 34.7 
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4 

Viljelyskuusikoiden  pohjapinta-aloissa  huomataan selvät  erot  

eri metsätyypeillä  jo sangen nuorella iällä. OMaT:n ja OMT:n väli  

nen ero  suurenee jokseenkin  säännöllisesti  iän lisääntyessä  ollen 70 

vuoden iällä 4.8 m 2.  Sen  sijaan  OMT:n ja MT:n välinen  ero  on suu  

rimmillaan,  8.9  m 2, 25  vuoden iällä, mutta pienenee  sen  jälkeen, 70 

vuoden ikäisissä  metsiköissä  se on enää 3.5 m 
2.
 

Luonnonkuusikkoihin verrattuna viljelyskuusikon  pohjapinta  

alat  aina ovat suurempia,  lukuunottamatta MT:n 20-vuotisia  metsi  

köitä, joissa  suhde vielä on luonnonkuusikoiden suuremman  puuluvun  
vuoksi päinvastainen.  Ero suurenee iän lisääntyessä.  OMT:n metsi  

köiden välinen ero  vaihtelee 5.7—8,6 m 2,  MT:llä sen sijaan  ero  ei 
koskaan  tule näin suureksi;  se  pysyttelee  25  ikävuodesta lähtien 0.2 

5.7  m  2  välillä.  Luonnonmännikön pohjapinta-alat  ovat aluksi  suu  

rempia  kuin  viljelyskuusikon,  OMT:llä 20—25 ikävuoteen ja MTrllä 

50—55 ikävuoteen saakka,  mutta jäävät  sitten  pienemmiksi.  Van  
hemmalla iällä siis  viljelyskuusikon  pohjapinta-ala  on suurempi  

kuin sekä luonnonkuusikon että -männikön. 

Harmaalepikön  pohjapinta-ala  (Miettinen  1932, s. 57)  on  

45 ikävuoteen saakka  ja varsinkin nuorella iällä suurempi  kuin  vil  

jelyskuusikon  OMT:llä, esimerkiksi  15-vuotisissa metsiköissä  se on  

14.9 m 2.  Myöhemmin  ero  paljon  pienenee,  se  on 45 vuoden  iällä enää 

1 m 
2.
 

Viljelyskuusikon  pohjapinta-alan  juokseva ja keskimääräinen 

lisäys selviävät  taulukosta 9.  

Taulukko 9. Viljelyskuusikon  pohjapinta-alan  lisäys  verrattuna 
luonnonkuusikon ja -männikön vastaaviin  lukuihin. 

Tabelle 9. Zunahme  der Grundfläche des  Kulturfiehtenbestandes verglichen mit 

den entsprechenden Zahlen  fiir  die Naturfichten- und  -Kiefernbestände. 

Viljelys- Luonnon- 
kuusikko kuusikko  

Kulturfichten- Naturfichten-  

bestand bestand 

Luonnon- 
männikkö  

Naturkiefern- 

bestand 

Viljelys- Luonnon- Luonnon- 
kuusikko kuusikko männikkö 

Kulturlichten-  Naturfichten- N aturkiefern-  

bestand bestand bestand 

Ikä,  

v. 

Alter, 

Pohjapinta-alan  juokseva  vuotuinen 
lisäys, dm 2 

Laufend  jährliche  Zunahme der 

Grundfläche, dm2 

Pohjapinta-alan  keskimääräinen vuotuinen 
lisäys, dm'  

Durchschnittlich jährliche  Zunahme der  

Grundfläche,  dm' 

OMT MT OMT MT  OMT MT OMT MT OMT MT OMT MT 

75 36 47 40 79 70 20 140 96 82 68 70 82 

! 30 60 84 68 64 56 65 82 53 57 49 73 71  

| 40  56 70 54 60 44 46 76 58 58 52 68 67  

! 50 44 60 42 50 34 32 

60 40 50 34 38 26 22 66 59 53 51 57 55 

70 34 36 22 . 28 23 15 62 57 49 49 52 50 
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Pohjapinta-alan  juokseva  lisäys on viljelyskuusikoissa  OMT:llä 

suurempi  kuin  MT:llä vain 25—30  ikävuoteen saakka,  minkä jälkeen  
suhde  on päinvastainen.  Syynä  tähän lienee runkoluvun  nopeampi 

väheneminen paremmalla tyypillä  (Y.  Ilvessalo 1920 a,  s.  112,  
Miettinen 1932,  s.  58). Vilkkaimmillaan on lisäys  aivan nuo  
rella iällä kummallakin  metsätyypillä.  

Kaikkina ikäkausina on  juokseva  pohjapinta-alan  lisäys  viljelys  

kuusikoissa suurempi  kuin  luonnonkuusikoissa ja -männiköissä. 
Sen  sijaan  harmaalepikön  juokseva  lisäys  on ainakin 45 ikävuoteen 

saakka  suurempi  (Miettinen 1932,  s. 57).  

Pohjapinta-alan  keskimääräinen lisäys  saavuttaa maksiminsa 

OMT:llä 25—30,  MT:llä taas vasta 45—55 vuoden vaiheilla. Vastaa  

vat ikäkohdat ovat luonnonkuusikossa 35—40 ja 45—50,  luonnon  

männikössä 15 ikävuoden vaiheilla. 

Kuutiomäärä. 

Aikaisemmin  on jo selostettu  koealojen  kuorellisen  ja kuoretto  

man kuutiomäärän laskemistavat  kullekin koealalle. Kaikki  näin 

saadut kuutiomäärät  sijoitettiin metsätyypeittäin  koordinaatistoihin,  

joissa  ikä  oli  vaakasuoralla  ja kuutiomäärä pystysuoralla  akselilla,  ja 

tasoitettiin käyrillä.  Näin saadut kuorelliset  ja kuorettomat kuutio  
määrät näkyvät  taulukosta 10  sekä kuvasta 6. 

Taulukko 10. Viljelyskuusikon  kuutiomäärä verrattuna 

Tabelle 10. Volumen des Kulturfichtenbestandes verglichen mit den  

.  

Viljelyskuusikko  — \uliurfichtenbestun>l 

• ■ ■ 

Ikä, v. ~ 
Kuutiomäärä, m» 

Alter, J. Kuorineen Kuoretta 

Mit Rinde Ohne Rinde 

OMaT OMT ,  MT  OMaT OMT MT 

15 17 

• 

9 2 14 7 1  
20 67 49 17 56 39 12 

25  134 96 47 114 80 36 

30 212 146 82 182 123 66 

35 289  197 121 251 167 98 

40 358 246 161 315 210 134 

45 411 292 201 365 252 170 

50 452 332 243 406 289  207 

55 484 364 283 436 322 244 

60 507 392 315 458 1350 280 
65 526 414 340 479 372 308 

70 543 435 364 497 390  331 
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Seuraavassa selostuksessa  vertaillaan edellä olevan taulukon pe  

rusteella eri  metsiköiden kuorettomia kuutiomääriä toisiinsa,  koska  

kuoriprosentti  on erilainen kuusella  ja männyllä.  

Alusta  alkaen viljelyskuusikon  kuutiomäärä on sitä  suurempi  

mitä parempi metsätyyppi  on. Samalla  luvut selvästi  osoittavat,  

että taimet toipuvat  istutuksen tapahduttua  paremmalla  metsätyy  

pillä  nopeammin  kuin huonommalla (vrt.  s.  58).  OMaT:n ja OMT:n 

välinen ero  kasvaa  aluksi  iän  mukana,  se on suurimmillaan,  117 m 
3,
 

50  vuoden iällä ja pienenee  sen jälkeen  jonkin  verran.  OMT:n ja 

MT:n välinen ero  ei  koskaan  nouse niin suureksi  kuin edellisten,  mak  

simikohdassaan 45—50 vuotisissa metsiköissä se on 82  m 
3.

 

Viljelyskuusikon  ja luonnonmetsiköiden kuutiomäärien vertailu 

tarjoaa  paljon  mielenkiintoista.  Luonnonkuusikon kuutiomäärä on 

kaikilla  metsätyypeillä  aluksi suurempi, johtuen  luonnollisesti  paljon  

suuremmasta runkoluvusta (s.  14). Kuutiomäärien suhde muuttuu 

kuitenkin pian  päinvastaiseksi  ja sitä  nopeammin  mitä paremmasta  

metsätyypistä  on kysymys:  OMaT:llä  noin 16,  OMT:llä  n.  17 ja MT:llä 

n. 23 vuoden iällä.  Kuutiomäärien erot kasvavat  sen jälkeen  no  

peasti.  Suurimmillaan,  156 m 3,  ero  on OMaT:n metsiköiden välillä  

50 vuoden iällä.  OMT:llä suurin ero, 96 m 
3,
 sattuu 50—55 vuoden 

iälle  ja MT:llä, 65 m 3,  60 vuoden iälle. Tämä erotus on luonnonkuusi  

kon kuorettomaan vastaavan ikäkauden kuutiomäärään verrattuna 

OMaT:llä  62 %,  OMT:llä 46 % ja MT:llä 30 %.  Maksiminsa  jälkeen  
kuutiomäärien erot  jonkin  verran  tasoittuvat,  mutta ovat vielä 70 

luonnonkuusikon ja -männikön vastaaviin lukuihin. 

entsprechenden Zahlen fiir die Naturfichten- und  -Kieferribestände. 

— -  

Luonnonkuusikko  — Naturfichtenbestand | Luonnonmännikkö 
—

 Naturkiefernbestand  
— Volumen, m* 

Kuorineen i Kuoretta Kuorineen Kuoretta 

Mit Rinde Ohne Rinde Mit Rinde Ohne Rinde 

OMT MT OMaT OMT MT OMT MT OMT MT 

17 

32 

55 

85 
118 

154 

191 

230 

265 

299 

333 

365 

10 21 13 8 41 33 32 22 
21 42 25 17 70 60 56 44 

38 | 71 44 31 105 96 84 72  
60 105 69 48 140 135 116 102 
85 141 98 70 173 167 147 132 

114 176 128 95 208 200 178 162 

147 214 160 124 243 231 209 191 
181 250 193 154 279 260 240 219 
215 285 226 185 312 288 271 246 

249 318 258 215 344 313 301 270 

281 348 289 1 244 379 339 330 294 
311 377 318 j 271 405 363 358 j 317  
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vuoden iällä 120 m3,72mja3  60 m 3. Vertailu osoittaa 

siis, että viljelyskuusikon  kuutiomäärä on  jo 

sangen nuorelta iältä saakka huomattavan 

paljon  suurempi  kuin luonnonkuusiko n. 

Kuva 6. Viljelyskuusikon  kuutiomäärä hehtaarilla. 
Volumen im Kulturfichtenbestand  pro ha.  

1 = kuorellinen  kuutiomäärä Volumen mit Rinde 

2 = kuoreton  kuutiomäärä Volumen  ohne  Rinde.  
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Tämän lisäksi  on muistettava, että viljelyskuusikoissa,  suurem  

masta kuutiomäärästä huolimatta,  runkoluku on paljon  pienempi,  

mutta keskiläpimitta  taas on sangen huomattavasti suurempi,  joten 

viljelyskuusikko  siis tuottaa pikemmin  käyttökelpoista  puutavaraa  

kuin  luonnonkuusikko,  mikä seikka  etenkin  paperipuun  kasvattami  

sen kannalta on erittäin tärkeätä. 

Myöskin  luonnonmännikön kuutiomäärä on alkuaikoina,  samasta 

syystä  kuin luonnonkuusikonkin,  suurempi  kuin viljelyskuusikon.  

Suhde muuttuu päinvastaiseksi  OMT:llä hiukan myöhemmin kuin  
äskeisessä  vertailussa,  nimittäin 25—30 vuoden vaiheilla.  Sen jäl  

keen jää siis  OMT:llä luonnonmännikönkin kuutiomäärä pienem  
mäksi. 55  vuoden  iällä ero  on suurimmillaan,  51  m 

3.
 MT:llä  sensijaan  

luonnonmännikön kuutiomäärä on kauan ja ajoittain  melko paljon  
kin  suurempi,  esimerkiksi  30-vuotisissa metsiköissä  36 m 3 (=  44 %).  

Vasta 55—30 vuoden iällä viljelyskuusikon  kuutiomäärä tulee suu  
remmaksi. Ero ei  tosin myöhemminkään  ole suuri,  se vaihtelee vain 

10—14 m  3. Huomataan siis,  että viljelyskuusikko  ainakin OMT:llä 

ja luultavasti sitä  paremmilla  mailla pystyy  kehittämään suuremman 
kuutiomäärän kuin luonnonmännikkö;  MT sensijaan  näyttää  olevan  

kummallekin puulajille  yhtä  sopiva,  ja olosuhteista riippuu  kumman 
kasvattaminen paremmin  kannattaa. 

Mahdollisesti voitaisiin viljelysmänniköistä  saada jonkin  verran  

suurempia  lukuja  kuin mitä kasvu-  ja tuottotaulut osoittavat. Vil  

jelys-  ja luonnonmänniköiden kuutiomäärien välinen erotus tuskin 

kuitenkaan tulisi niin suureksi  kuin  vastaavien kuusikkojen  kuutio  
määrien erot, syystä  että männiköt meillä ovat yleensä  päässeet  

alusta  alkaen vapaasti  kehittymään,  päinvastoin  kuin luonnonkuusi -  
kot  (Y.  Ilvessalo  1920 a,  s.  104). 

Vaikka kuutiomäärän lisääntymistä  eri metsätyypeillä  ja eri 
ikäkausina osoittavalla  lukusarjalla  ei olekaan mainittavaa merki  

tystä,  kun kuutiokasvu myöhemmin  tulee käsiteltäväksi,  esitetään 
kuitenkin  seuraavassa  taulukossa tämä lisääntyminen  viljelyskuusi  

koissa,  koska  se osaltaan tukee kasvulaskelmia.  

OMaT:llä sattuu juoksevan  vuotuisen kuutiomäärän lisään  

tymisen maksimi, 13.4 m 3, 25 vuoden iällä,, OMT:llä 10 vuotta 

myöhemmin,  8.8 m 
3,
 ja MT:llä 45—55-vuotisissa metsiköissä,  

7.4 m 
3.
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Taulukko 11. Viljelyskuusikon  ja luonnonkuusikon kuutiomäärien 

vuotuinen lisääntyminen.  

Tabelle  11. Jährliche Zunahme der Volumina der Kultur-  und  Natur  

fichteribestände. 

Kuoren osuus  viljelyskuusikoiden  koko kuutiomäärästä sel  
viää seuraavasta asetelmasta:  

Kuoriprosentti  näyttää  olevan  sitä suurempi  mitä huonompi  

metsätyyppi  on kysymyksessä.  Tämä johtunee siitä,  että paremmilla  

metsätyypeillä  vastaavina ikäkausina on enemmän suuria puita,  

joissa  kuoriprosentti  on alempi kuin  pienissä.  Tätä tukee sekin  seikka,  
että mainitut kuoriprosentit  yleensä  ovat pienempiä  kuin  luonnon  
kuusikoissa,  missä myöskin  runkoluku on suurempi.  

Järeän,  so. läpimitaltaan yli 10-senttimetrisen puun osuuden 

laskeminen on katsottu tässä yhteydessä  tarpeettomaksi,  koska  

myöhemmin esitetään eräitä paperipuumääriä  koskevia  laskelmia 
näiden samojen  metsiköiden perusteella.  

Kuutiomäärän lisäys  Kuutiomäärän lisääntymis-  Kuutiomäärän lisäys | 

!  Ikä,  
V. 

Alter, 
J. 

viljelyskuusikossa,  m 3 prosentti viljelyskuusikossa  luonnonkuusikossa  m
3 

Zunahme des  Volumens im Zunahmeprozent  des Volumens Zunahme des  Volumens im | 
Kulturfichtenbestand  im Kulturfichtenbestand  Naturfichtenbestand 

OMaT OMT MT OMaT OMT MT OMaT OMT MT 

j 

15 6.0 3.8 0.5 42.9 —• — 
3.2 2.0 1.4 j 

|  20 10.0 7.6 3.8 17.9 19.4  31.7 5.2 3.2 2.2 !  
!  30  13.4 8.8 6.2 7.4 7.2 9.4 7.2 5.4 4.0 

|  40  11.4 8.6 7.2 3.6  4.1 5.4 7.2 6.2 5.4 

j 50 7.0 6.8 7.4 1.7 2.4 3.6 7.2 6.8 6.2 

S 60  4.6 4.8 6.2 1.0 1.4 2.2 6.4 6.2 6.0 

! 70 4.0 3.2 3.6 0.8 0.8  1.1 5.4 5.6 5.4 

Kuoren osuus  kuutiomäärästä,  % 

Metsä- 

tyyppi 15  20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 vuoden 

iällä 

OMaT 
.
 

.

 17.6 16.3 15.2 14.0 13.1 12.1 ll.i  10.3 10. o 9.6 9. o 8.5 

OMT 
.

 
.

 22.2 20. i 16. 7 15.8 15. 2 14.6  13.6 13.0 11.5 10.7 10.1 10.3 

MT 
...

 29.4 23.4 19.5 19.0 16.8 15.4 14.8 13.4 11. 1 
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Kuva 7. Viljelyskuusikon,  luonnonkuusikon ja luonnonmännikön kuutiomäärät 
(kuoretta) toisiinsa verrattuina. 

Vergleich  zwiscfien den Volumina der  Kulturfichten-,  Naturfichten -und Naturkiefertibestände.  

Kuutiokasvu. 

Niinkuin aikaisemmin,  sivulla  14, on mainittu, ei viljelyskuusi  

koille  ole  voitu laskea runkojakaantumissarjoja.  Tästä syystä  ei  

myöskään  voida laskea kokonaistuottoa eikä sen  perusteella  kuutio  

kasvua samalla tavalla kuin  useissa aikaisemmissa  tutkimuksissa  

(Y.  Ilvessalo  1920 a,  Miettinen 1932).  Seuraavassa esitettä  

vien vertailujen  merkitystä  tämä seikka  luonnollisesti vähentää. 

Kultakin  koealalta laskettiin myöskin  sen  kuutiomäärä 5  vuotta 

aikaisemmin,  niinkuin sivulla 12 on selitetty.  Vähentämällä tämä 
kuutiomäärä nykyisestä  kuorettomasta kuutiomäärästä ja jakamalla  

erotus 5:llä, saatiin nykyisten  puiden  vuotuinen kuutiokasvu (= 5 
viime vuoden keskikasvu)  ja kuutiokasvuprosentti  taas vertaamalla 

kuutiokasvua kuorettomaan kuutiomäärään. Kun yksityisten  koe  

alojen  kuutiokasvut  koordinaatistoon sijoitettuna  olisivat  vaihdelleet 
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hyvin  väljissä  rajoissa,  tasoitettiin vastaavat kuutiokasvuprosentit  

koordinaatistossa,  missä  ikä oli  vaakasuoralla ja kuutiokasvuprosentti  

pystysuoralla  akselilla.  Tällöin oli  tasoituskäyrän  piirtäminen san  

gen selvä  ja helppo tehtävä. Tasoitus  suoritettiin kaikille  metsä  

tyypeille  erikseen.  

Tasoitettujen  kuutiokasvuprosenttien  perusteella  laskettiin  sen  

jälkeen  jokaisen  metsätyypin  vastaavista,  tasoitetuista kuorettomista  

kuutiomääristä kuutiokasvu  eri ikäkausina. Tulokset näistä laskel  

mista selviävät  seuraavista taulukoista. 

Taulukko 12. Viljelyskuusikon  kuutiokasvuprosentti  verrattuna 

luonnonkuusikon ja -männikön vastaaviin lukuihin. 

Tabelle 12. Volumzuwachsprozent des Kulturfichtenbestandes verglichen mit 
den entsprechenden Zahlen filr  die Naturfichten-  und -Kiefernbestände.. 

Viljelys-  samoinkuin luonnonkuusikoissa on kuutiokasvupro  
sentti siis yleensä  huonommilla metsätyypeillä  korkeampi  kuin  

paremmilla  syystä,  että kasvava  kuutiomäärä on niissä  paljon pie  

nempi.  Verrattuina luonnonkuusikon vastaaviin  lukuihin näyttävät  

viljelyskuusikon  kuutiokasvuprosentit  olevan OMT:llä aivan nuorta 

ikää lukuunottamatta aina 45—50 vuoden vaiheille pienempiä,  
MT:llä taas kaikkina ikäkausina suurempia.  Mainittujen vuosien 

jälkeen  suhde muuttuu päinvastaiseksi.  Luonnonmännikön kuutio  

kasvuprosentit  sen  sijaan  ovat  kummallakin metsätyypillä  jo sangen 

nuorelta iältä lähtien pienemmät  kuin viljelyskuusikon.  

Myöskin  harmaalepikön  kuutiokasvuprosentti  (Miettinen  

1932,  s.  69)  on verrattavissa olevina ikäkausina pienempi  kuin vil  

jelyskuusikon.  

Viljelyskuusikko  Luonnonkuusikko Luonnonmännikkö  

K ulturfichtenbestand  N aturfichtenbestand  N  aturkiefernbestand  

ivuuuoKasvuprosenra — v oiumzuwacnsyrozeni 

OMaT OMT MT OMT MT  OMT MT 

15 46.4 61.4 18.5 21.3 17.5  20.0 
20 18.5 20.0 34.2 15.2 16.5 12.9  14.8  

25 10.8 11.9 16.1 11.8  12.3 9.9 10.8  

30 7.6 8.5 11.0 9.1 10.0 7.5 8.1 

35 5.6  6.6 8.9 7.1 8.0 6.1  6.4  

40 4 .4 5.4 7.2 5.8  6.7 4.9 5.2 

45 3.8  4.6 6.0  4.8  5.6 4.1 4.3 

50 3.4  4.1 5-1 4.0 4.8 3.5 3.6  

55 3.0  3.6 4.5  3.4  4.1 3.0  3.0  

60 2.7 3.2 4.0 2.9 3.5 2.7  2.6  

65 2.3  2.9 3.6  2.5  3.1 2.4  2.3 

70 1.9 2.6 3.0 2.1 2.8 2.1  2.1 
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Taulukko 13. Viljelyskuusikon  kuutiokasvu verrattuna luonnon  

kuusikon  ja -männikön vastaaviin  lukuihin. 

Tabelle  13. Volumzuwachs  des Kulturfichtenbestandes verglichen mit den ent  

sprechenden Zahlen  filr  die Naturfichten- und  -Kiefernbestände. 

Juokseva vuotuinen kuutiokasvu on, kuten taulukon luvut 

osoittavat,  alkuaikoina sitä  suurempi  mitä paremmalle  maalle vil  

jelys  on perustettu.  Samoin sattuu  myöskin  sen  maksimi  aikaisim  

min OMaT:llä, jo 35 vuoden iälle, OMT:llä se sattuu 50 ja MT:llä 

60—65 vuoden iälle. OMaT:n maksimi on 2.2 m 3 suurempi kuin  

OMT:n ja tämän taas 0.7 m 3 suurempi  kuin MT:n. Kasvu jatkuu  

viimeisinä ikäkausina huonommalla tyypillä  suurempana. 

Nämä  viljelyskuusikon  kuutiokasvuluvut esiintyvät  todennäköi  
sesti hiukan liian suurina muiden metsiköiden vastaaviin lukuihin 

verrattuna. »Taaksepäin»  laskien saadaan nimittäin ellei  koepuiden  
lukumäärä ole  hyvin  suuri helposti  jonkin  verran  liian edulliset 

kuutiokasvut;  siihen viittaavat Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen  

pysyviltä  koealoilta saadut kokemukset  sekä eräissä aikaisemmissa 

tutkimuksissa tehdyt  havainnot. —Joka  tapauksessa  on ilmeistä, jo 

yksistään  kuutiomäärien lisääntymisten  perusteella,  että taulukossa 
olevat  kuutiokasvuluvut  tyydyttävän  tarkkaan osoittavat eri  metsi  

köiden kuutiokasvujen  suhteen. 

Näiden laskelmien perusteella  viljelyskuusikoiden  kuutiokasvu,  

samoin kuin kuutiomääräkin on  aluksi  pienempi  kuin luonnonkuusi  
koiden. Suhde muuttuu päinvastaiseksi  OMT:llä jo 15—20 vuoden 
iällä ja MT:llä 15—20 vuoden iällä. Sen jälkeen  ero  iän lisääntyessä  

nopeasti  suurenee ja saavuttaa maksiminsa OMT:llä, 4.3  m  3,  jo 25 

Viljelyskuusikko  Luonnonkuusikko  Lu onnonm ännikk ö 

Kultur  f ichtenbestand N aturfichtenbestand  N  aturkiefernbestand  

Ikä  V.  

Alter , J. Juokseva  vuotuinen kuutiokasvu  m 3 — Laufend  jährlicher  Volumzuivachs,  m 3 

OMaT OMT  MT  OMT MT OMT MT  

1  1.9 1.0 0.9 0.6  3.4  2.2 

1  5 6.5 4.3 0.9  2.4 1.7 5.6  4.4 

2 10.4 7.S 4.1 3.8  2.8 7.2 6.5  

2 5 12.3 9.5 5.8 5.2 3.8  8.2  7.8  

3 ■ 13.8 10.5 7.4 6.3 4.8  8.7  8.3 

3 5 14.0 11.0 8.9 7.0 5.7 8.9  8.5  
4  13.9 11.3 9.7 7.4 6.4 8.7  8.4  

4  5 13.9 11.6 10.2 7.7 7.0 8.5 8.3 

5 ■ 13.8 11.8 10.6 7.8  7.4 8.4 8.0 

5 5 13.1 11.6 10.9 7.7 7.5 8.2 7.4 

6 12.4 11.2 11.1 7.5  7.6 8.0  7.1 

1 6 5 11.0 10.7 11.1 7.2 7.6 7.8 6.9 i 

1 7 lm 9.5 10.1 10.o  6.7 7.5 7.6 6.7 
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vuotisissa ja MT:llä,  3.5 m 3,  65—70-vuotisissa metsiköissä. Luonnon  

männikön kuutiokasvu  jää OMT:llä pienemmäksi  jo 15—20 vuoden 
iällä ja MT:llä 30—35 vuoden iällä.  

Myöskin  keskimääräisen vuotuisen kuutiokasvun laskeminen 

on vaikeata,  kun harvennusmääriä ei tunneta. 

Kaikki edellä esitetyt  metsiköiden mittaustulokset ovat siis  

osoittaneet,  että viljelyskuusikko  pystyy  antamaan parempia  tuloksia 

kuin luonnonkuusikko. Näiden eri  metsiköiden väliset  erot  ovat niin 

suuret,  että kuusiviljelyksiä  voi hyvällä  syyllä  käyttää  maassamme 

nykyistä  yleisemmin  ja muulloinkin kuin vain silloin,  kun luonnon  

siemennyksestä  ei riittävää taimistoa saada syntymään.  

Vertailua ulkomailta saataviin tietoihin. 

Suoranaisten vertailujen  suorittaminen meikäläisten ja ulko  

maisten kuusi  viljelysten  välillä  on monessa  suhteessa vaikeata,  jopa 

mahdotontakin riippuen  erilaisista  ilmastollisista  ja maaperällisistä  

tekijöistä,  bonitoimisperusteista,  laskemistavoista  ym. Mainittakoon 

vain eräitä  aivan yleisiä  piirteitä  tästä  puolesta,  rajoittumalla  pää  
asiallisesti  kuutiomäärien vertailuun. 

Fluryn  (1907)  laatimat tuottotaulut sveitsiläisille  kuusimet  
sille perustuvat  suurimmaksi osaksi  viljelyskuusikoista  koottuun 

aineistoon. Luvut  osoittavat selvästi,  että sveitsiläiset  kuusivilje  

lykset  pystyvät  parhaimmilla  mailla tuottamaan paljon  enemmän 

kuin meikäläiset,  mutta huonoimmilla mailla (IV—V bon.) suunnil  

leen saman verran  tai hiukan  vähemmän. Esimerkkinä  mainittakoon,  

että parhailla  mailla sikäläisissä  kuusikoissa  on 70 vuoden iällä n. 

900 m 3 (Derbholz)  ha:a kohti,  meikäläisissä  taas n. 500—550 m  3  
samalla  iällä.  

Myöskin  saksalaiset tuottotaulut (Baur 1886,  Schwap  

p  a  c  h 1893,  L o r  e  y  1899)  lienevät pääasiallisesti  tai yksinomaisesti  
kin  laaditut viljelyskuusikoista  saadun aineiston perusteella.  Niiden 

mukaan pohjoisen  Keski-Euroopan  kuusiviljelykset  niinikään tuot  

tavat jonkin  verran  enemmän kuin meikäläiset,  mutta erotus on kui  

tenkin huomattavasti pienempi  kuin sveitsiläisten ja meikäläisten 
välillä. Parhailla mailla niiden kuutiomäärä (Derbholz)  70 vuoden 

iällä nousee 550—650 m3:iin  ha kohti.  Sen sijaan  useiden istutus  

etäisyyden  selvittämiseksi  toimitettujen  rinnakkaisistutusten perät  
täisten mittausten tulokset (Kunze  1889, 1895,  1902,  1907,  Borg  

mann 1915, Fritsche 1919, Busse ja Jaehn 1925)  
eivät  nouse  kovin korkeiksi;  ne vastaavat lähinnä OMaT:n ja OMT:n  

lukuja.  
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Tsekkoslovakiassa  on Ruzicka  (1928)  julkaissut  tutkimuk  

sen sikäläisistä  metsänviljelyksistä.  Ainakaan hänen esittämänsä 

kuusi  viljelykset  (21  istutus-  ja 16 kylvömetsikköä)  eivät  ole  tuotta  

neet enemmän kuin meikäläiset,  pikemmin  hiukan  vähemmän. 

Oppermannin  (1908)  ja Fabriciusin (1919)  tutki  

mukset  osoittavat,  etteivät  kuusiviljelykset  Keski-Jyllannin  hyvillä  

nummimailla eivätkä  Fyenin  saarellakaan pysty tuottamaan aivan 

yhtä  paljon  kuin  Saksassa,  huonoimmilla mailla ne jäävät  meikäläi  

sistäkin  jälkeen  (Miiller  ym. 1910).  
Ruotsissa  ei  ole varsinaisia  tuottotutkimuksia  viljelyskuusikoista  

suoritettu,  mutta verrattaessa yksityisten  metsiköiden kuutioimis  
tuloksia (esim.  Skogsförsöksanstaltens  Exkursionsledare 1923 ym.) 

meikäläisiin,  voidaan päätellä,  että kuusi  viljelysten  tuotto Ruotsissa  

on suunnilleen yhtä  suuri  kuin  Suomessa,  eteläisimmissä  osissa  nähtä  

västi  hiukan suurempi.  



Laskelmia  viljelyskuusikosta  saatavien  paperipuiden  määrästä 

ja laadusta.  

Kun kuusikoiden kasvattamisella  nykyään pääasiallisesti  pyri  

tään turvaamaan vastainen paperipuun  tarve ja uudet kuusivilje  

lykset  parhaasta  päästä  tätä silmällä  pitäen  perustetaan,  esitetään 

seuraavassa  eräitä laskelmia  siitä, mitenkä paljon  ja minkä  laatuisia 

paperipuumääriä  meikäläiset kuusi  viljelykset  pystyvät  tuottamaan. 

Laskelmat perustuvat samaan koeala-aineistoon kuin edellä 

esitetyt  kuusi  viljelysten  tuottolaskelmat. Yksiköksi  on otettu  

kapeammasta  päästään  vähintään 5 sm:n vahvuinen ja 1  m:n pitui  

nen, täysin  puhtaaksi  kuorittu  paperipuu.  

Laskemistapa.  

Kun edellä esitetyt  tuotto- ja kasvulaskelmat oli suoritettu  

ennen näitä laskelmia,  pidettiin  tarpeettomana  selvitellä kaikkien 

koealojen  paperipuumäärät,  joten laskelmat  suoritettiin  vain kaikin 

puolin  keskimäärää parhaiten  kuvaavilta koealoilta. Näitä oh kaik  

kiaan 32 kpl.  

Aiemmin on jo mainittu (s.  9),  että kustakin  koepuusta  määrät  

tiin kuoren vahvuus jokaisesta  mittauskohdasta. Vähentämällä 
kaksinkertainen kuoren vahvuus kuorellisesta  läpimitasta  saatiin 

läpimitta kuorettomana kustakin mittauskohdasta. Milloin  koepuu  

oli lyhyempi  kuin  12 m, olivat  mittauskohdat 1  m:n välimatkoilla,  

yli 12 m:n pituisissa  taas 2 m:n päässä  toisistaan,  lukuunottamatta 

tyvipölkkyä,  joka aina  oli 1  m:n pituinen.  
Näihin koepuumittauksiin  perustuvat suoritetut paperipuu  

laskelmat.  Lisäksi  oli  otettava huomioon kanto,  mikä  sisältyy  taval  

lisiin  koealan kuutioimisiin,  mutta joka tässä  tapauksessa  oli  jätet  

tävä pois.  Jottei kannon korkeus  tulisi  aivan mielivaltaiseksi,  on 

siksi  tässä laskelmassa otettu puolet koepuun  kuorellisesta  rinnan  

korkeusläpimitasta,  kuitenkin niin,  että alle 10 sm:n  vahvuisissa 

puissa  kannon korkeus  aina oli  5  sm. Tämän kannonvaran vuoksi  
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ei koepuiden  mitattuja  läpimittoja  sellaisenaan voitu käyttää,  sillä  

mittauskohta siirtyi  muutamia sm:ejä  ylemmäksi.  Sen vuoksi  piir  

rettiin suoritettujen  mittausten perusteella  runkokäyrä  kullekin 

koepuulle,  ja sen avulla määrättiin uudet läpimitat. Runkokäyrän  

piirtäminen  oli  yli 12 m:n pituisille  puille  välttämätöntä myös  siitä  

syystä,  että oli saatava läpimitat  joka  metrin päästä.  
Näiden runkokäyrien  perusteella  saatiin tyvestä  päin  lähtien 

kullekin metrin pituiselle  pätkälle  uudet keskiläpimitat.  Latvaan 

päin  tätä jatkettiin  niin pitkälle  kuin metrin pituisia,  kapeammasta  

päästä  vähintään 5 sm:n vahvuisia paperipuita  saatiin. Samalla  
tuli  selvitetyksi,  montako tällaista metrin pituista  paperipuuta  koe  

puusta  voidaan saada sekä,  vähäisellä laskemisella,  kustakin koe  

puusta  tulevien paperipuiden  keskeltä  mitattujen  läpimittojen  keski  

arvo, koepuusta  saatavien paperipuiden  kuutiomäärät sekä niiden 
avulla kuutiomäärällä punnittu  paperipuiden  keskivahvuus.  

Kun nämä luvut oli laskettu  jokaisesta  koepuusta,  tasoitettiin 

ne koordinaatistoissa,  joissa  läpimittaluokka  aina oli vaakasuoralla 

ja tasoitettava suure pystysuoralla  akselilla.  Täten saatiin  edellä 

mainitut luvut tasoitettuina kullekin  läpimittaluokalle.  Nämä luvut 

kerrottiin kunkin läpimittaluokan  runkoluvulla ja tulot lasket  

tiin yhteen,  jolloin  tuli selvitetyksi  kultakin  koealalta  tulevien paperi  

puiden  kuutiomäärä ja lukumäärä.  Läpimittoja  koskevat  tulot taas 

/ Znd \ 
jaettiin  vielä koealan puuluvulla  1 1)  = ,  vrt.  S.  211.  

Saadut paperipuiden  kuutiomäärät ovat luonnollisesti kiinto  

mittaa. Pinomitoiksi  ne muunnettiin kertomalla luvulla 1.316, mikä 

ilmaisee täysipuhtaan metrin pituisen  kuusipaperipuun  pino-  ja 
kiintomitan  suhteen (Kiintomittataulukkoja)  —Nämä laskelmat  suo  
ritettiin  kultakin  valitulta koealalta. 

Laskelmien tulokset. 

Paperipuun  kuutiomäärä. 

Kaikilta  koealoilta saadut paperipuiden  kuutiomäärät tasoitet  
tiin koordinaatistossa,  jossa  ikä oli vaakasuoralla ja kuutiomäärä 

pystysuoralla  akselilla.  Kun koealat oli, niinkuin edellä mainittiin, 
valittu edustavimpien  joukosta, oli tasoittaminen sangen selvä  ja 

helppo.  Saadut,  eri  ikäkausien paperipuumäärät  näkyvät  taulukosta 

14, johon  yleiskatsauksellisuuden  vuoksi  on sijoitettu  muutkin,  myö  

hemmin esitettävien laskelmien tulokset. 
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Taulukko 14. Paperipuulaskelmien  tulosyhdistelmä.  
Tabelle  14. Ergebnisse  der Bereehnungen fiir  das Papierholz.  

OMT. 

Sekä  kuutiomääräkäyristä  että edellä olevista  taulukoista huo  

mataan jälleen  OMT:n ja MT:n välillä  sangen selvät  erot kaikkina  

ikäkausina. Ero kasvaa  aluksi  ripeästi  ja saavuttaa maksiminsa,  71 
k.-m 3 (=93 p.-m

3), 50—55 vuoden vaiheilla. Sen  jälkeen  ero  pie  

nenee, mutta on vielä 70 vuoden iällä 61 k.-m 3 (=BO p.-m
3). 

Paperipuukuutiomäärän  juokseva lisääntyminen  näkyy  taulu  
kosta  15.  

Taulukko 15. Paperipuumäärän  juokseva  vuotuinen lisääntyminen.  
Tabelle  15. Laufend jährliche Zunahme  des Papierholzvolumens. 

Ikä,  v. 
Alter,  J. 

15 
20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 
70 

Pa 

k.-i  

Fr  

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

Paper 
kuutio 

pierhol  

n
3 

n 

5  

28 

62 

00 

39 

77  

14  

50 

82 

12 

37 

60 

puun 

määrä 

zvolumen  

p.-m® 

Rm 

7 

37 

82 
132 

183 

233 

282 

329 
371 

411 

443 

473 

Paperipuupölkkyj  en 
keskiläpimitta,  sm 

Mitteldurchmesser der 

Papierholzblöcke
,
 cm 

Dii Dv 

5.4 6.2 

6.8 7.7 

7.8 8.8 

8.4 9.7 
8.9 10.5 

9.5 11.3 

10.0 12.0 

10.5 ! 12.7 
10.9 ! 13.4 
11.5 j 14.1  
12.0 ! 14.7 
12.5 1 15.2 

Paperipö  
lukumää 

Anzahl de 

holzb 

p.-m
3:ssä 

im Fm 

252 

162 

123 

102 

87 

75 

66 

59 
54 

49 

45 

42 

lkkyjen 

rä, kpl  
r  Papier-  
öcke  

ha:lla 

pro ha  

1 750  

8 000  

10100 

13 450 

15 900 

17 500 

18 600  

19400 
20 050  

20150 

19 950 

19  900  

MT. 

20 6 8 5.9 6.7 214 1 Kuj^H  
25 22 29 7.0 7.9 153 4 

30 48 63 7.9 8.9  120 

35 79 104 8.4 9.5 102 1C 

40 111 146 8.9 10.4 89  IS 

45 146 192 9.3 L1.2  77 14 Klfl 
50 179 236 9.8 11.8 68 11 R  ;jS  
55 211 278 10.3 L2.5 61  lt ESfl 
60 243  320 10.7 L3.1  56 V EsSfl 
65 273  359  11.1 13.7 52 u 650  

70 299 393 11.6 L4.2  48 u 

Ikä, v. 

Alter,  J. 
15 20 25 | 30 35 | 40 45 50 | 55 60 j  65 70 

Metsä- 

tyyppi. 

Waidtyp. 

Kuutiomäärän juokseva  vuotuinen lisäys,  

Laufend  jährliche  Zunahme des Papierholzvolumens,  Fm. 

OMT 
....

 

MT  

2.6 5 .4 

2.4 

7.6 7.6 

4.8 5.8 

7.6 7.4 

6.41 6.6  
7.4  

6.8 

6.8 6.2 

6.61 6.4  
5.5 
6.2  

4.8 

5. H 

4.0 

4.8 
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Kuten taulukosta selviää, juokseva  lisääntyminen  saavuttaa 

maksiminsa  OMT:llä jo 25 ja 35 vuoden välisenä aikana,  MT:llä taas 

n. 45 vuoden iällä. Metsikön koko kuutiomäärän lisäys  (s.  30)  on 

suurimmillaan s—lo vuotta myöhemmin kummallakin tyypillä.  

Paperipuiden  kuutiomäärän lisääntyminen  pienenee  maksiminsa 

jälkeen  säännöllisesti iän lisääntyessä,  mutta ei niin nopeasti  kuin 
metsikön koko  kuutiomäärän lisäys;  tästä seuraa, että jälkimmäinen 

on muutamina viimeisinä vuosina edellistä pienempi.  Ero ei ole 

suuri,  mutta se huomataan kummallakin metsätyypillä,  ja johtunee  

Kuva  8. Paperipuun  kuutiomäärä. 
Volumen der Papierholzmasse.  
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siitä,  että rungon vanhemmalla iällä kasvaessa  paksuutta,  pienikin  

paksuuden  lisäys latvassa  saattaa antaa pari  metristä paperipuuta  
lisää. 

Jos taas verrataan toisiinsa metsiköiden kuorellisia kuutio  

määriä ja paperipuiden  kuutiomääriä vastaavina ikäkohtina,  voi  

daan tehdä muutamia havaintoja  hakkaustähteiden määristä,  so.  

siitä määrästä, mitä ei voida valmistaa vaadituksi paperipuuksi,  

siis  tässä  tapauksessa  kannon,  alamittaisten latvojen ja kuoren kuu  

tiosta. Luvut nähdään taulukosta 16. 

Taulukko 16. Hakkaustähteiden osuus.  

Tabelle 16. Menge der Hiebsreste.  

Taulukosta  huomataan,  että hakkaustähteiden määrä on OMT:llä 

aina suurempi  kuin  MT:llä. Niiden määrä suurenee aluksi  kummalla  

kin  metsätyypillä,  OMT:llä aina 50—55 ikävuoteen ja MT:llä 55—60 

ikävuoteen saakka,  missä ne  ovat suurimmillaan,  ja sittemmin jäl  

leen vähentyvät.  Tämä johtunee  siitä, että alkuaikoina puiden  

pituuskasvun  ollessa  erikoisen suuri,  paperipuumitan  (5  sm kuoren  

alta)  ulkopuolelle  jää  pitempiä latvuksia  kuin  myöhemmin  paksuu  
den  lisääntyessä  rungon yläpäässä.  Tähän viittaa myöskin se,  että 

MT:n maksimi  sattuu n.  5  vuotta myöhemmin. Samalla tämä tukee 
edellä esitettyä  havaintoa paperipuiden  kuutiomäärän lisääntymi  

sestä verrattuna metsikön koko kuutiomäärän lisääntymiseen.  

Prosenttisesti  on hakkaustähteiden määrä MT:llä suurempi  
kuin OMT:llä. Ero on varsinkin  alussa  silmiinpistävä,  mutta tasoit  

tuu myöhemmin  melko  mitättömäksi.  
Aron mukaan (1929)  hakkaustähteiden osuus  on  paljaaksi  

hakkausaloilla peperipuita  valmistettaessa  keskimäärin  18  %.  

Paperipuupölkkyjen  keskiläpimitta.  

Kun kultakin  koealalta oli saatu kaikkien  metsiköstä lähtevien 

paperipuupölkkyjen  keskeltä  mitattujen  läpimittojen  keskiarvo,  josta 

seuraavassa lyhyyden  vuoksi käytetään  nimitystä keskiläpirnitta,  

Ikä, v.  

Alter,  J. 
15 20 25 30 35 40 45 50 J 55 60 65 70 

Metsätyyppi 
Waldtyp 

Hakkaustähteiden osuus, k.-m 3

 ja prosenttia  
Menge  der Hiebsreste , in F m  und Prozent  

4 

44 

21 

43 

34 

35 

46 

32 

58 

29 

69 

2S  

78 

27 

82 82 

25 23 

77 

1 
MT,  k.-m3 —  Fm 

\  � % 
11 

67 

25 
53 

34 

41 

42 

35 

50 

31 

55 

27 

64 72 

26  1 25  
72 

23 

67 

20  

1 
65 

is 
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6  

tasoitettiin nämä koordinaatistossa,  jossa  ikä  oli  vaakasuoralla ja 

keskiläpimittä  pystysuoralla  akselilla.  Kuutiomäärällä ja kappale  

luvulla punnitut  läpimitat tasoitettiin eri koordinaatistoissa. Kun 

täten ei kuitenkaan olisi  saatu  selvitetyksi  näiden eri läpimittojen  

keskinäistä suhdetta,  tarkistettiin  tulos tavalla,  josta hiukan myö  
hemmin tulee puhetta.  Mitään oleellista muutosta tämä ei kuiten  

kaan aiheuttanut edellisellä tavalla  saatuihin lukuihin. Keskiläpi  

mitat  näkyvät  taulukon 14 neljännestä  ja viidennestä sarakkeesta.  

Kappale  1 u  v  u  11 a punnittu  keskiläpimittä  

(Dn).  Keskiläpimittä  suurenee  iän mukana tasaisesti,  mutta hitaasti,  

4—6 mm 5 vuodessa alussa hiukan nopeammin kummallakin 

metsätyypillä.  Läpimitan  hidas lisääntyminen  johtuu  luonnollisesti 

siitä, että puiden  kasvaessa  saadaan latvapäästä  aina runsaasti  ohuita 

pölkkyjä,  mitkä vetävät keskiläpimittaa  alaspäin.—Keskiläpimit  

tojen  ero  OMT:llä ja MT:llä on  yleensä  jokseenkin  pieni, 5—7 mm, 

mutta suurenee lopussa  jonkin  verran.  

Verrattaessa samojen metsiköiden rinnankorkeudelta määrät  

tyihin  keskiläpimittoihin  (s.  22)  huomataan,  että paperipuiden  keski  

läpimittä  on  aluksi,  OMT:llä n. 25:een,  MT:llä n. 30:een ikävuoteen 

saakka  suurempi  kuin metsikön keskiläpimittä,  mutta jää sitten 
viimeksi  mainitusta yhä  enemmän jälkeen.  Tämä on helposti  ymmär  

rettävissä,  kun muistetaan,  että kiinteä  rinnankorkeusläpimitta  on 

eri  pituisissa  puissa  suhteellisesti  sitä  ylempänä  mitä pienempi  puu 

on. Aivan pienistä  puista  saadaan ehkä yksi vaatimukset täyttävä  

paperipuu,  jonka läpimitta  on mitattu 50—60 sm  korkeudelta ja 

siis  huomattavasti rinnankorkeuden alapuolelta;  suurista puista  

taas saadaan useimmat paperipuut  rinnankorkeuden yläpuolelta,  

minkä  vuoksi  näiden läpimitat ovat pienempiä  kuin rinnankorkeu  
delta mitattu. Näiden läpimittojen  suhteet eri  ikäkausina näkyvät  

taulukosta 17. 

Taulukko 17. Paperipuupölkkyjen  keskiläpimitan  ja metsikön keski  

läpimitan suhde. 

Tabelle  17. Mitteldurchmesser der  Papierholzblöcke verglichen mit demjenigen 

des Bestandes.  

Ikä, v. 
Alter,  J. 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

Metsä-  

tyyppi  

Waldtyp 

Pölkkyjen  keskiläpimitta  %:a metsikön  keskiläpimitasta  
Mitteldurchmesser der Papierholzblöcke  in % vom Mitteldurchmesser  des Bestandes 

OMT ....  169  95  88 82  79 76  74 71 71 70 69 

MT  128 108 99 88 82. 78  75 73 71 69 69 
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Läpimittojen  suhde on siis  selvä  ja säännöllinen. Edellä olevat  

prosenttiluvut  antanevat jonkinlaisen  käsityksen  metsiköstä saata  

vien paperipuiden  laadusta,  jos  metsikön keskiläpimitta  tunnetaan. 
Kuutiomäärällä punnittu  keskiläpimitta  

(Dv). Mainittu läpimitta on laskettu  pääasiallisesti  sen  vuoksi,  että 

tuloksia voitaisiin keskenään verrata. Yleensä näiden lukujen  vaih  

telut ovat samanlaisia kuin edellistenkin,  lisääntyminen  on vain 
koko ajan suurempi. 

Paperipuupölkkyjen  lukumäärä. 

Koealoilta tulevien paperipuiden  kappaleluvun  laskemistapa  

on jo aiemmin selostettu. Kun näin saadut  lukumäärät jaettiin  
kukin oman koealansa pinokuutiometrimäärällä,  saatiin lukusarja,  

joka osoitti,  montako koealalta tulevaa paperipuuta  on keskimäärin 

1 p.-m
3:ssä.  Myöskin  tunnettiin kultakin  koealalta saatavien  paperi  

puiden  kuutiomäärällä punnittu  keskiläpimitta.  Täten voitiin paperi  

puiden  kappalelukua  p.-m
3:ssä osoittavat luvut sijoittaa  koordinaa  

tistoon,  missä kuutiomäärällä punnittu  keskiläpimitta  oli vaakasuo  

ralla ja paperipuiden  kappaleluku  p.-m
3:ssä  pystysuoralla  akselilla.  

Pisteet asettuivat  tällöin erittäin säännöllisesti,  ilman poikkeuksia,  

hyperbeliä  muistuttavalle käyrälle,  joten tasoitus oli  sangen selvä  

ja helppo suorittaa. 

Näin saadut luvut antavat vertauskohdan aikaisempiin  tutki  

muksiin,  joissa  mitatun aineiston perusteella  on esitetty  vastaavat 

luvut 1 m:n pituisille  kuusipaperipuille  (Kiintomittataulukkoja).  
Taulukosta 18 selviävät  nämä luvut rinnakkain asetettuina (ylem  

mät luvut tarkoittavat edellä mainitussa tutkimuksessa saatuja, 

alemmat tämän tutkimuksen mukaisia).  

Taulukko 18. Paperipuupölkkyjen  lukumäärä p.-m
3
:ssä. 

Tabelle  18.  Anzdhl  der  Papierholzblöcke in einem  Rm.  

Luvut sattuvat siis  hyvin  yhteen.  Alussa ero on suurempi,  
mutta lopussa  luvut ovat aivan  samat. Alkupäässä  huomattava ero  

johtunee  suurimmaksi osaksi  siitä, että tähän tutkimukseen sisälty-  

Paperipuiden  keskiläpimitta,  sm — Mitteldurchmesser der Papierholzblöcke,  cm 

7 8  9  10 11 | 12 13 14 15 16 i 17 18 19 

Kappaleluku  p.-m
3
:ssä  keskeltä  mitatun läpimitan  mukaan 

Stückzahl  pro Rm  nach  dem Mitteldurchmesser 

1  169  
| 196  

140 

150 

114 

118 

90 

96 

74 64 

79 66 

56 

56 

49 

49 

43  

43 

38 33 

38  !  33  
30 

30 

27 

27 
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vissä laskelmissa  mutkaisuus,  oksaisuus  yms. eivät tule lainkaan 

näkyviin,  vaan puut  ovat  oletetut aivan virheettömiksi.  Tämä luon  

nollisesti  suurentaa eroa siellä, missä  on paljon  pieniä  puita.  Joka 

tapauksessa  vertailu osoittanee,  että nyt  lasketut luvut ja käytetty  

laskemistapa  vievät sangen lähelle aikaisempia  tutkimustuloksia.  

Kuva  9. Ylempi  kuva: Paperipuiden  kuutiomäärällä punnittu keskiläpimitta.  

Alempi kuva:  Paperipuupölkkyjen  lukumäärä 1 p.-m:ssä.  
A. Kuutiomäärällä punnitun  keskiläpimitan  mukaan.  
B. Kappaleluvulla  punnitun  keskiläpimitan  mukaan.  
Katkoviivan  selitys  tekstissä  sivulla  44.  

Oberes Mit dem Volumen gewogene Mitteldurchmesser der Papierholzblöcke.  

Uuteres  Diagramm:  Stiickzahl der Papierholzblöcke  in einem Rm. 

A. Nach dem mit  dem Volumen gewogenen Mitteldurchmesser. 

B. Nach dem mit der Stiickzahl gewogenen Mitteldurchmesser. 

län ja metsätyypin  funktioiksi saadaan yllä  esitetyt  luvut hel  

posti.  Aiemmin tasoitetusta käyrästä  voidaan nimittäin kuutio  
määrällä punnittu  keskiläpimitta  määrätä eri ikäkausina OMT:lle  

ja MT:lle. Kun näitä läpimittoja  vastaavat kappaleluvut  p.-m
3:ssä  

otetaan tätä osoittavasta  käyrästä  (kuva  9), saadaan kappaleluku  
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p.-m
3:ssä eri ikäkausina kummallekin metsätyypille.  Luvut ovat 

taulukon 14 kuudennessa sarakkeessa.  

Näiden lukujen  avulla saadaan myöskin  selvitetyksi  kappale  

luvulla ja kuutiomäärällä  punnittujen  keskiläpimittojen  riippuvai  

suutta toisistaan.  Jos nimittäin koealoilta lasketut 1  p.-m
3:n  kappale  

luvut tasoitetaan edellisen läpimitan  mukaan,  saadaan aiemmin 

esitetyn,  hyperbeliä  muistuttavan käyrän  kaltainen uusi käyrä,  joka  

kulkee edellistä jonkin  verran  alempana.  Kun nyt tiedetään,  että 

esim. OMT:llä 70  vuoden iällä paperipuiden  kuutiomäärällä punnittu  

keskiläpimitta  on 15.2 sm, ja sitä  vastaava  kappaleluku  p.-m
3
:ssä 

42, saadaan,  siirtymällä  tästä vaakasuorassa suunnassa  uuteen käy  

rään, että  42 paperipuuta  sisältävät  pinokuutiometrin  paperipuiden  

kappaleluvulla  punnittu keskiläpimitta  on 12.5 sm. (Kuvassa  tämä 

esimerkki on selitetty  ohuella katkoviivalla).  

Vielä on  laskettu  hehtaarin alalta tulevien paperipuiden  luku  

määrä. Luvut olisi  voitu saada tasoittamalla kultakin koealalta 

karttuvien  paperipuiden  lukumäärät,  mutta tasoitus olisi  tällöin 

kuitenkin  ollut  epävarma,  koska  mainitut luvut vaihtelevat sangen 

laajoissa  rajoissa,  riippuen  ennen kaikkea  vaihtelevista  runkoluvuista 

s.  14). Tämän vuoksi luvut on yksinkertaisesti  laskettu kertomalla 

kunakin ikäkautena paperipuiden  kappaleluku  p.-m
3
:ssä vastaavalla 

pinokuutiometrimäärällä.  Luvut ovat taulukon 14  viimeisessä sarak  

keessa.  Saaduilla luvuilla tuskin lienee suurempaa merkitystä,  mutta 

ne  antanevat kuitenkin käsityksen  niistä kappaleluvuista,  mitkä 

hehtaarin alalta voidaan saada. OMT:llä on kappaleluku  suurin 60 

vuoden iällä, ja pienenee  siitä  kumpaankin  suuntaan. Syynä  myö  
hemmällä iällä tapahtuvaan  pienenemiseen  on se,  että puiden  pituus  

kasvu  ei  tällöin  enää  jaksa  korvata runkoluvun pienentymisen  aiheut  
tamaa  vähennystä  paperipuiden  luvussa. MT:llä kappaleluku  saa  

vuttanee maksiminsa juuri 70 vuoden vaiheilla. —Mainittakoon 

vielä,  että  nämä luvut koordinaatistoon sijoitettuina  hyvin  vastaavat 

äsken mainittujen,  laajoissa  rajoissa  vaihtelevien kappalelukujen  

keskimääriä. 

Vastaavanlaisia,  luonnonkuusikoiden paperipuun  tuottoa kos  

kevia  laskelmia on vaikea suorittaa,  koska  edellä selostetut  laskelmat 

perustuvat,  niinkuin on jo mainittu, koepuumittauksiin.  Käyttä  
mällä kuitenkin hyväksi  viljelyskuusikoiden  paperipuulaskelmissa  

saatuja  tuloksia ja ottamalla samalla huomioon näiden metsiköiden 

erilainen kehitys,  voidaan kuitenkin saada joitakin  suuripiirteisiä,  

ainakin suuntaa osoittavia lukuja.  
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Näin saatujen lukusarjojen  mukaan paperipuupölkyt  tulevat 

keskimäärin  yli  5 sm:n vahvuisiksi  luonnonkuusikoissa vasta 35—40 

ikävuoden vaiheilla, viljelyskuusikoissa  jo n. 15 vuoden iällä.  

Paperipuupölkkyjen  kuutiomäärä on 40—70 ikävuoteen edellisissä 

metsiköissä  50—75 % (n. 100  k.-m 3 )  pienempi  kuin jälkimmäisissä.   

Hehtaarin alalta saatavien pölkkyjen  lukumäärä taas tänä aikakau  

tena vaihtelee luonnonkuusikoissa 30 000—36 000 kpl.,  viljelys  

kuusikoissa  17 500—20 000 kpl. Paperipuupölkkyjen  lukumäärä 

on siis luonnonkuusikoissa 75- ehkä 100  % suurempi, mutta niiden 

kuutiomäärä silti  50—75 % (n.  100 k.-m 3 ) pienempi  kuin viljelys  

kuusikoissa,  mikä j  uiiri osoittaa viljelyskuusikosta  saatavien paperi  

puiden  paremman laadun. Mainittakoon vielä tämän valaisemiseksi,  

että pölkkyjen  keskimääräinen koko 70-vuoden iällä on luonnon  

kuusikoissa  n. 0.0090 m  3, mutta viljelyskuusikoissa  n. O.oisom 3

,  
siis  toisen  verran  suurempi.  



Yleishavaintoja  meikäläisistä  kuusiviljelyksistä.  

Metsiköiden perustamisvaiheet,  

Yli puolet  koealoista oli siis sellaisissa  metsiköissä, jotka oli  

perustettu entiselle viljelysmaalle.  Tämä suhde vastanneekin suurin 

piirtein  olosuhteita kaikissa  vanhemmissa eteläsuomalaisissa  kuusi  

viljelyksissä.  Omistajan  vaihdoksien,  uusien taloussuunnitelmien,  

uusjakojen  ym. vuoksi  hylätyt  viljelysmaat  ja kasket  on nimittäin 

monin paikoin,  mutta varsinkin  Hämeessä  ja Etelä-Savossa,  pantu  

metsää kasvamaan,  paremmat  yleensä  kuusta,  huonommat,  varsin  

kin  kaskimaat,  mäntyä. Melkein aina  on metsänviljelys  suoritettu 

pellolle  tai  niitylle  heti niiden hylkäämisen  jälkeen,  kun sen sijaan  
kaskimaille on useimmiten ennättänyt  nousta melkoinen lepän-,  

koivun-  tai haavanvesakko,  joka näitä vanhimpia  metsänviljelyksiä  
suoritettaessa  on raivattu pois. 

Vanhimmat varsinaisella metsämaalla tavattavat kuusivilje  

lykset  ovat yleensä  syntyneet  paljaiksi  hakatuille vuosi  
lohoille toimitetuista kylvöistä.  Nämä vuosilohot saattavat olla 

joko  metsänhoitosuunnitelman edellyttämiä  tai  tilapäisiä,  esimerkiksi  

torppareiden  kotitarvepuiden  ja hakojen  ottoa varten erotettuja.  

Useimmiten ei tällaisia aloja  kulotettu.  Suunnitelman mukaista 
kulotusta onkin vain parissa  tapauksessa  käytetty;  tällöinkin on 

joskus koetettu  hankkia alalle kylvämällä  mäntyä,  mutta kylvön  

Aiemmin mainituista koealametsiköistä oli:  

metsämaalla,  

palamattomalla   33 % 
kulo-  tai kulotusalalla   % 43 % 

entisellä  viljelysmaalla  

pellolla   22 % /O 

niityllä   16 % 
/O 

kaskialalla   19 % 57  % 
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epäonnistuttua  tai muusta syystä  on sittemmin kylvetty  tai istu  

tettu kuusta.  Samoin on  ainoastaan muutamissa tapauksissa  kuusi  

viljelys  suoritettu varsinaiselle kuloalalle.  

Hakkaustähteiden käsittelytavoista  on edellä 

mainittu, että kulotusta on ennen kuusen  kylvämistä  tai istut  

tamista käytetty  jokseenkin  harvoin. Yleensä on hakkaustähteet 

jätetty silleen,  istutus- tai  kylvöruudun  kohdalta ne luonnollisesti 

Kuva  10. 50-vuotista, kaskeen  perustettua kuusikkoa.  Kuutio  
määrä  374 m2ha ja kuutiokasvu  11 m2/ha. Evo. 

Yalok. K. U. Enbom. 1928. 

Au/ Brandkulturfläehe  begriindete,  heute  50-jährige  Fichtenpflanzung.  Volu  
men 374 m'lha, Volumzuwachs  11 m'/ha. 

myöhemmin on raivattu pois. Hakkaustähteiden kasoissa  poltta  

minen,  levittäminen tasaisesti yli  alan yms. on ollut harvinaista. 
Sen  sijaan  varsinkin kaupunkien  ja tehdasyhdyskuntien  lähistöillä,  

missä metsän viljelysten  suorittaminen ja jatkuva  hoitaminen muu  
tenkin  tuottaa melkoisia vaikeuksia (vrt.  s. 69),  ovat lähiseutujen  

asukkaat korjanneet  hakkaustähteet usein  kokonaan pois. Niin  
ikään muutamien suurien kartanoiden torpparit ovat,  luvalla tai 

luvatta,  puhdistaneet  hakkausalan pääkartanon  tai omiin tarpei  
siinsa. 

Aina ei  metsää vuosilohkohakkaus-järjestelmänkään  aikana  ole  
hakattu aivan paljaaksi,  usein on loholle jätetty  muutamia puita,  
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tavallisimmin suunnilleen 10 tynnyrinalaa  kohti  (noin  20 kpl./ha).  

Näiden tarkoituksena on ollut  estää ruohottumista jonkin  verran, 

siementää alaa kylvön  tai  istutuksen täytteeksi  sekä antaa tarvit  

taessa erikoisen  järeätä  puuta.  Ainakaan tietoisesti  ei  niitä ole  jä  

tetty suojaamaan  alla olevaa taimistoa hallalta. Kun  kaskialoilta  

kin  on yleensä  hakattu kaikki  niille  ilmestynyt  lepän-,  koivun-  tai 
haavanvesakko pois  ennen metsänviljelystä,  ovat lukuisat kuusi  

viljelykset  joutuneet  pahasti  hallasta  kärsimään. Tästä syystä  on  

kin viimeaikaisia viljelyksiä  perustettaessa  useimmiten jätetty  

päällysmetsä  suojelemaan  taimistoa hallalta, tai jos tällaista 

ei  alunperin  ole  ollut,  on sellaiseksi  annettu  kehittyä  alalle syntyneen  

lehtipuuvesakon,  jota,  kuten suojusmetsää  yleensäkin,  on myöhem  

min harvennettu alla  olevien kuusten kehitystä  silmällä pitäen.  

Paitsi tällaisen pienen  suojusmetsän  alle, on kuusi  viljelyksiä  myös  
kin  toimitettu vanhan,  tavallaan jo väljennetyn  metsän,  tavallisesti 

koivikon,  mutta joskus  myös  männikön,  alle.  Tällaisen suojusmetsän  
tarkoituksena on ollut, paitsi  suojella  taimistoa hallalta, ennen kaik  

kea kiertoajan  lyhentäminen.  Täten on myöskin  osittain päästy  

maan heinittymisen  ja ruohottumisen taimostolle ja viljelystölle  

aiheuttamista haitoista. 

Meillä tällaisia vanhan metsän alle  suoritettuja  kuusiviljelyksiä  

on toistaiseksi  vähän,  mutta mikäli niistä  saattaa päätellä,  ei  tämä 

viljelystapa  suinkaan ole,  määrätyin  edellytyksin,  sopimaton  kuu  

selle. Tällöin päällysmetsän  on  kuitenkin oltava harva, ainakin 
voimakkaasti  väljennetty,  jos  mieli hankkia kuusen  taimistolle  riit  

tävästi  valoa.  Mitään luotettavia,  päällysmetsän  edullisinta tiheyttä  
koskevia  lukuja  on vaikea saada käytettävänä  olevan pienen  aineis  

ton puitteissa,  mutta tuskin  tukkipuun  mitan saavuttaneiden puiden  
lukumäärä hehtaarilla saa  nousta yli  250—300 kpl:een.  Milloin pääl  

lysmetsä  on ollut niin harva,  että hehtaarilla on  vain 50—70 tällaista  

puuta,  ei ole voitu huomata sen aiheuttaneen nuorille taimistoille  
erikoista  haittaa. Harvan päällysmetsän  alle istutettaessa saadaan 

myös taimisto aukottomammaksi kuin  tiheän alle istutettaessa,  

koska  päällysmetsän  puut vaativat melkoisen suuren kasvutilan ja 

nähtävästi mänty suuremman kuin koivu. On kuitenkin varsin 

luonnollista,  ettei päällysmetsän  tiheys  vaikuta kuusentaimiston  

syntyyn  ja kehitykseen  istutusaloilla  yhtä  ratkaisevasti  kuin  uudis  

tusaloilla,  joille taimisto  on hankittava  luonnonsiemennyksen  avulla.  

Aivan  nuorella iällä  ei  taimistolle näytä  olevan haittaa kohta  
laisen tiheästä päällysmetsästä,  päinvastoin  se hyötynee  siitä.  Sen 

sijaan  taimiston vanhetessa,  sen tullessa 15—20 vuoden ikäiseksi,  

päällysmetsästä  alkaa olla enemmän haittaa kuin  hyötyä.  Melkein 
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vilkkaimmassa kasvussaan olevat taimet vaativat jo melkoisen 
kasvutilan  ja mahdollisimman runsaasti valoa. Sitä paitsi  varsinkin  

koivupäällysmetsä  vahingoittaa taimia huomattavastikin. Tästä 
selviää  tärkeä  seikka:  päällysmetsän  ja alimetsän ikäeron on oltava 

niin suuri,  että päällysmetsä  10—15 vuotta istutuksen jälkeen voi  

daan hakata ja saada sen  puista  käyttökelpoista  puutavaraa.  Har  

voissa  tapauksissa  päällysmetsä  saa olla pystyssä  kauemmin kuin 

Kuva  11.  12-vuotista, väljennetyn koivikon  alle  istutettua kuu  
sikkoa.  Taimet  ovat jo muutamia  vuosia  sitten  lopettaneet juro  
misensa.  Koivut  on lähivuosina poistettava. Nastola, Koiskala.  

Yalok.  V. L. Heinänen. 

12-jähriger,  unter BirJcen begriindeter  Fichtenpflanzenbestand.  Die  Stockungs  
periode schon vor einigen Jahren beendet. Die Birken  werden bald gefällt werden. 

äsken mainitut vuodet,  sillä  hyvin  onnistunut istutuskuusikko  kas  

vaa niin nopeasti,  että päällysmetsän  poistaminen  tuottaa myö  

hemmin suuria vaikeuksia,  onpa se eräissä  tapauksissa  ollut  mahdo  
tontakin. Mainittakoon tässä vain yksi esimerkki.  Eräs kuusi  

istutus oli  perustettu  harvan (70 —80  kpl./ha)  koivikon  alle v.  1914 
4-vuotisia taimia käyttäen.  Muutamia vuosia sitten oli  koivut  yri  

tetty  poistaa,  koska  ne pahasti  vahingoittivat  kuusten latvoja.  Työ  

täytyi  kuitenkin  pian  keskeyttää,  sillä  koivut kaatuessaan katkai  

sivat ja särkivät tasaisesta alimetsästä liian monia puita. Tämän 

jälkeen  on koivuja  karsittu sitä  myöten  kuin  kuuset  ovat kasvaneet.  
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Paitsi näitä suojusmetsän  muodostavia puita, on varsinkin 

kylvöaloille  jäänyt  tai jätetty  pieniä  kituvia alikasvos  

kuusia. Tämä näyttää olleen varsin ominainen piirre  meikäläi  

sille  kuusikylvöille.  Huolimatta siitä, että tällaiset »taimet» ovat 

saattaneet kitua 30—40 vuotta, ne  ovat päällysmetsästä  vapaudut  

tuaan kyenneet  toipumaan  ja ovat nykyisissä  kylvömetsiköissä  

niiden suurimpia  puita.  Jokseenkin poikkeuksetta  jokaisen  kylvö  

alalle sijoitetun  koealan suurin tai pari  suurinta koepuuta  oli tällaisia 

entisiä,  kauan kituneita alikasvoskuusia,  joiden ytimen ympäriltä  

yhden  tai kahden sm:n alalta töin tuskin  saattoi lukea vuosikymme  

nien aikana muodostuneet lustot.—Ellei  kylvökuusikon  ikää lain  

kaan tiedetty,  mikä  tosin  sattui hyvin  harvoin,  sai sen,  lukemalla 

näiden aikana kituneiden  yksilöiden  leveät  vuosilustot,  huomattavasti 

tarkemmin määrätyksi  kuin  laskemalla kylvöstä  syntyneiden  pui  

den kantoleikkauksista  vuosilustojen  luvun  ja lisäämällä siihen sen 

arvioidun vuosimäärän,  jonka  taimi oli  tarvinnut kasvaakseen  kanto  

leikkauksen korkeudelle. 

Metsänviljelysten  pint  a-a 1 a t luonnollisesti vaihtelevat san  

gen väljissä  rajoissa.  Kun  kuitenkin  suuri  osa  näistä  on  perustettu  

entisille,  pienuutensa  takia hylätyille  viljelysmaille,  selviää,  etteivät  

meikäläiset  kuusi  viljelykset  yleensä  muodosta laajoja  yhtenäisiä  aloja.  

Myöskin  kaskiviljelykset  olivat  suurimmalta osalta  pienenpuoleisia,  

ennen kaikkea  vaihtelevasta maastosta riippuen.  Yleensä vaihteli 

tutkittujen,  entisille viljelysmaille  perustettujen  kuusi  viljelysten  

pinta-ala  kymmenesosasta  pariin  hehtaariin,  suurimman osan kui  

tenkin ollessa hehtaarin korvilla tai sitä  vähemmän,  mutta myös  

jossain  tapauksessa  yli  kymmenenkin  hehtaaria. Varsinaiselle  metsä  

maalle perustettujen  viljelysten  pinta-ala  on yleensä  jonkin  verran  

suurempi.  Esimerkiksi  vuosilohkojen  pinta-ala  oli usein noin 5 tyn  

nyrinalaa  (noin  2.5—3.0 ha)  vaihdellen kasvupaikan,  maaston, met  

sikön laadun sekä puun tarpeen  mukaan.  

Vanhimmat meikäläiset kuusi  viljelykset  perustettiin  kylvä  

mällä,  istutusta on 70—80  vuotta sitten käytetty  hyvin  harvoin,  

jos  ollenkaan. Syynä  oli tällöin luonnollisesti ennen kaikkea  taimi  

tarhojen  puute.  Jos tarkastellaan esimerkiksi  Suomen Metsänhoito  

yhdistyksen  metsänistuttajien  vuosikertomuksia,  huomataan,  että 

kuusen viljelemiseen  alkuaikoina käytettiin  pääasiallisesti  kylvöjä,  
istutuksia  alkaa runsaammin esiintyä  vasta 1890-luvun puolivälissä,  

minkä jälkeen kylvöjen  ja istutusten suhde muuttuu,  kylvöt  alkavat 

vähetä ja loppuvat  vuosisadan vaihteessa melkein kokonaan. Täl  

lainen lieneekin kehityksen  kulku  ollut kaikkialla  maassamme siihen 

aikaan. Käsitys,  että kylvö  ei  sovi  kuuselle,  tuli niin yleiseksi,  että 
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maassamme nykyään  tapaa vain ylen  harvoin kylvämällä  perus  

tetun kuusimetsikön,  jonka ikä  on 15—40 v. Toiselta puolen  ovat 

harvinaisia  myös  sellaiset  istutetut metsiköt,  joiden  ikä on yli 50 v.  

Vasta aivan viime aikoina on kuusen kylvöjä  jälleen  suuremmassa  

määrässä ruvettu suosimaan. 

Yleisin kylvötapa  on ollut ruutukylvö  tai  sille  läheiset 

kylvötavat.  Kylväjinä  ovat  monissa tapauksissa  olleet kansakoulu  

lapset,  jotka  ovat työn  suorittaneet opettajansa,  metsätalousneuvo  

jan (»skogsinstruktör»)  tai metsänistuttajan  johdolla;  monissa suu  

rissa  kartanoissa on metsänkylvöä  suoritettu päivätöinä.  Yleensä  

kylväjät,  joita suurilla kylvöaloilla  saattoi olla 30—40,  etenivät 

rivissä  repien  rautanaulaisella »haralla» suunnilleen määrämatkan 

päästä  maata auki  ja pudottaen  siemenpussistaan  siemenet ruutuun. 

Tämän jälkeen  siemenet peitettiin  sekoittamalla  ruutua havunoksalla 

tai mainitulla »haralla».  —Muita  kylvötapoja  on käytetty  harvem  

min. Vakokylvöä  tavattaneen tuskin muualla kuin  E  von—Vesi  

jaon  entisessä hoitoalueessa ja Punkaharjun  valtionpuistossa  jonkin  

verran, hajakylvöä  taas,  paitsi  mainituilla valtion mailla, joillakin  

harvoilla yksityistiloilla.  

Ominaista näille vanhimmille metsänkylvöille  on lisäksi  se,  että 

ne suureksi  osaksi  ovat männyn  ja kuusen sekakylvöjä.  Niinpä  esi  

merkiksi  aikaisemmin mainittujen  metsänistuttajien  vuosina 1883— 

1900 suorittamista kuusikylvöistä  noin 75 % oli  sekakylvöjä  ja vain 

noin 25 % puhtaita.  Muiden puulajien  siemeniä ei sekakylvöihin  

käytetty.  Sekakylvö  voitiin suorittaa monella tavalla,  mutta ylei  

sin lienee ollut sellainen,  että valmiiksi  sekoitetut  siemenet kylvet  

tiin maahan. Joskus on  nähtävästi kuitenkin  menetelty  siten,  että 

jokin,  joka  2:nen,  3:s  jne. ruuturivi tai  vako  kylvettiin  saman  puulajin  

siemenillä,  muut taas toisen.—Monista seikoista,  maan laadusta,  

hallasta,  harvennuksista ym. riippuen  vuosien kuluessa toinen puu  

laji  on päässyt  valtapuuksi;  vain hyvin  harvoin metsikkö on säilynyt  

tasaisena sekametsänä. 

Kaikissa  niissä kylvöissä,  joista  tietoja  on saatu,  ruutujen  väli  

on ollut  1.5X1.5 m tai sxs'.  Noin 1.5 m:n etäisyyksillä  toisistaan 

ovat olleet  kylvö  vaotkin.  

Istutustapa  on miltei  poikkeuksetta  ollut ns.  »istutusta 
avoimiin  kuoppiin».  Multalohkare-istutuksista,  koho-istutuksista  ym. 

ei ole  saatu yhtään  tietoa. Myöskään  ns.  «täytettyyn kuoppaan  is  

tuttamista ei liene käytetty».  Yleensä on  taimet istutettu  hetkeä 

aikaisemmin aukaistun kuopan  keskelle,  vain muutamissa tapauk  

sissa  kuoppaan  valmistettua pystysuoraa  seinää vasten. Täyte  

maata on hyvin  harvoin käytetty,  mikä ehkä suureksi  osaksi  johtuu  
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siitä, että kuusi-istutukset  on yleensä  toimitettu hyville,  multaville  

maille. 

Myöskin  vanhemmat istutukset  ovat  suureksi osaksi  olleet  usean 

puulajin  sekaistutuksia,  joskaan  eivät aivan niin suuressa  määrässä 

kuin kylvöt.  Suomen Metsänhoitoyhdistyksen  metsänistuttajien  

vuosina 1894—1900 suorittamista kuusi-istutuksista  oli noin puolet  

puhtaita  kuusi-istutuksia ja puolet  sekaistutuksia.—Sekaistutukset  

on  yleensä  suoritettu siten,  että joka 2:seen,  3:nteen,  4:nteen jne.  

puuriviin  on istutettu toista puulajia  kuin muihin. Sekapuuna  on 

useimmiten ollut  mänty,  mutta varsin  yleisesti  myöskin  lehtikuusi  

(tavallisesti  Larix  sibirica,  harvoin L.  europaea).  Joissakin  tapauksissa,  

puistoissa  tai  muuten aivan talojen läheisyydessä  pihtakuusta  (Abies  

sibirica)  on istutettu  sekapuuksi.  Viimeksi  mainittu puulaji  on  yleensä 

säilynyt  hyvin,  koska  se istutuspaikkansa  puolesta  on ollut  hyvässä  

hoidossa. Lehtikuusi sen  sijaan  on vain harvoissa tapauksissa  jak  

sanut,  ilman hoitoa,  pitää  puolensa;  yleensä  se  on  jäänyt  niin kitu  

vaksi,  että useimmat puut  on harvennuksissa poistettu.  

Istutettujen  taimien ikä on  vaihdellut  niissä  tapauksissa,  

mistä tietoja on saatu, seuraavasti.  

Yleisimmin on siis  taimien ikä ollut 4 vuotta. 5-vuotisista tai  

mista on osa  ollut sellaisia,  jotka on istutettu syksyllä.  Nämä 4-,  

5-  ja 6-vuotiset taimet ovat melkein poikkeuksetta  olleet koulittuja,  

2-  ja 3-vuotiset taas koulimattomia. Täydennysistutuksissa  on  useasti 

käytetty  6-vuotisia taimia aiemmin istutettujen  4-vuotisten ja 

2-vuotisia kylvön  täydennyksenä.  

Istutusväli on meikäläisissä  kuusi-istutuksissa  ollut hyvin  

vaihteleva,  esim. näissä tutkimusmetsiköissä 1.0x1.0, 1.0x1.25, 

1.0X1.3, 1.2 X 1.2, 1.25 X 1.25, 1.3 X 1.3, 1.25 X 1.5, 1.5 X 1.5,  1.5 X 1.6, 

1.6 X  1.7, 1.75  X  1.75,  1.3X2.25, 1.3X2.5, 2.0  X  2.0,  4.0  X  4.0 m sekä 

sXs'j  a  5 X 10'. Seuraavat numerot antavat  j  onkinlaisen  kuvan  näiden 

keskinäisestä  yleisyydestä.  Kutakin istutettua tainta kohden on  

tullut kasvualaa alle 1.5X1.5 m
2

:n 38 %:ssa  kaikista istutuksista,  

1.5X1.5 m 2 27 %:ssa  ja yli  1.5X1.5 m 2
:n 35 %:ssa.  Yleensä on siis  

istutusväli  ollut  pienenpuoleinen,  yli  2 m:n välejä  on käytetty  vain  

aniharvoissa istutuksissa. 

Kun  metsiköt ovat kasvaneet  niin erilaisissa olosuhteissa ja  

maasto,  maanlaatu,  hoitotoimenpiteet  ym. ovat olleet  erilaisia  kussa  

Taimien ikä v   2 3 4 5 6 

Istutusten luku  % kaikista  istutuksista  10 18 58 12 2 
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kin  tapauksessa,  on näiden metsiköiden perusteella  mahdotonta 

sanoa  mitään varmaa siitä, mikä istutusväli  kuuselle  parhaiten  sopisi.  

Luotettavimmat  johtopäätökset  voitaisiin tehdä vasta rinnakkais  

istutusten perusteella,  jolloin  kaikki  istutukset  olisivat  kehittyneet  

muuten samanlaisissa olosuhteissa. Seuraavassa esitetään kuitenkin  

eräitä havaintoja  erilaisten istutusvälien soveltumisesta  kuuselle.  

Tällöin tarkoitetaan »keskiharvalla istutuksella»  ja »keskinkertaisella 
istutusvälillä»  istutusväliä,  jossa taimien alkuperäiset  etäisyydet  

vaihtelevat 1.5 ja 2.0 m:n  välillä.  »Tiheällä istutuksella»  ja »pienellä  

istutusvälillä»  taas edellisiä  pienempiä  ja »suurilla» suurempia  istutus  

välejä.  

Kaikkien,  ns.  hyvin  onnistuneidenkin kuusi-istutuksien  taimista 

osa  kuolee pian  istutuksen jälkeen,  mutta näiden lukumäärä ei  kui  
tenkaan ole  suuri,  otettujen  koealojen  mukaan 10—12  vuoteen men  

nessä  korkeintaan  pari  sataa hehtaaria kohti. Biihler jaFlury 

(1891)  puolestaan  mainitsevat,  että parin  kymmenen  vuoden ikäisten  

kuusi-istutusten alkuperäisestä  taimiluvusta s—lo % puuttuu.  
Taimisto alkaa kuitenkin 15—20 ikävuosien välillä luontaista 

tietä harventua,  usein huomattavan runsaasti ja nopeasti.  Tämän 

seikan  huomaa helposti,  kun vertaa vanhempien  ja nuorempien  kuu  

sikoiden nykyisiä  runkolukuja  niihin taimimääriin,  jotka  alalle alun  

perin  istutettiin (istutusväli  nimittäin tunnetaan,  joten alkuperäinen  

taimimäärä voidaan tyydyttävän  tarkasti määrätä).  Tällöin huoma  

taan, että kuta pienempi  istutusväli  on ollut  sitä enemmän taimia 

on kuollut,  toisin sanoen, kuta vanhemmiksi eri istutusvälein  kehit  

tyneet  taimistot  tulevat sitä enemmän niiden runkolukujen  väliset  

erot tasoittuvat. Niinpä  sillä  ainoalla koealalla,  joka saatiin eräästä 

erittäin suurin,  4.0 X  4.0  m:n, välein  istutetusta,  nykyään  38-vuotisesta 

metsiköstä,  kaikki  puut  olivat edelleen pystyssä.  Samaan viittaa 

myöskin  Fluryn  (1928)  mainitsema,  3.0 X  3.0 m:n välein perus  

tettu kuusi-istutus,  jossa  vielä 70  vuoden iällä 95.5 % alkuperäisestä  

runkoluvusta oli jäljellä.—Jos  edellä mainittu seikka  pitää  paik  

kansa,  niin kuin  hyvin  todennäköiseltä tuntuu,  vaikkakaan sitä ei  

voida käytettävissä  olevan aineiston pienuuden  vuoksi var  
moilla  numerosarjoilla  osoittaa, voinee tästä  tehdä sen  johtopäätöksen,  

että pienimmät  istutusvälit  ovat  turhan pieniä,  tai että tiheissä istu  
tuksissa  istutetaan suuri  joukko  taimia, jotka  kuitenkin  jo sangen 

pian  kuolevat tuottamatta ainakaan sanottavaa hyötyä.  
Koska  metsiköt,  huolimatta puiden  tasasuhtaisesta ja suhteelli  

sen  suuresta kasvutilasta  jo nuorella iällä pyrkivät  luontaisesti  har  

ventumaan,  on selvää,  että ensimmäinen harvennus on  toimitettava 

sitä aikaisemmin, mitä tiheämmäksi metsikkö on istutettu. Tästä 
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syystä  joudutaan  ensimmäisessä ja mahdollisesti parissakin  harven  

nuksessa  tiheimmistä taimistoista poistamaan  niin pieniä  puita,  että 

harvennus tai harvennukset jäävät  kannattamattomiksi.  Suuremmin 

taimietäisyyksin  istutettuja  metsiköitä  taas ei tarvitse läheskään 

niin aikaisin harventaa,  joten  jo ensimmäisessä  harvennuksessa voi  

daan saada ainakin sen kustannukset peittymään.  

Verrattaessa tiheämpien  ja keskiharvojen  istutusten  puumääriä  

toisiinsa voidaan huomata,  että ainakin OMT:llä jo 20—22 vuoden 

iällä keskiharvojen  metsiköiden puumäärät  ovat jokseenkin  yhtä  

suuret kuin  tiheämpien. Aikaisemmin saattaa viimeksi mainittujen  

kuutiomäärä nousta suuremmaksi  runsaamman puuluvun  vuoksi. 

Myöhemmällä  iällä,  kun  metsiköt  ovat  harventuneet tai harvennetut 

jokseenkin  yhtä  tiheiksi,  ei erotusta enää voida huomata. Lisäksi  

ovat  harvempina  syntyneet  metsiköt  olleet tasaisempia,  mikä johtuu  

latvusten  mitättömästä kerroksellisuudesta ja niiden tasa-arvoi  
suudesta. 

Kaikki edellä esitetyt  havainnot puhuvat  suuremman istutus  
välin puolesta.  Samaan tulokseen tullaan,  jos  kysymystä  tarkastel  
laan välittömästi  istutuksiin  menevien kustannusten kannalta. Jos 

jokaiselle  istutettavalle  taimelle varataan keskimäärin  4 m 2
:n kasvu  

ala,  jolloin  istutusvälit  ovat 2.0  X  2.0 m, tarvitaan taimia hehtaarin 

alalle 2  500 kpl.;  jos taas kasvualaa  annetaan vain 2  m 2,  jolloin  istu  

tusvälit  ovat  esim. n. 1.3 X  1.5 m, vastaava taimimäärä on 5  000 kpl.  
Istutuksen perustamisesta  aiheutuvat kokonaiskustannukset ovat 

edellisessä tapauksessa  nykyisin,  4-vuotisia taimia  käyttäen,  keski  
määrin 400—500 mk, jälkimmäisessä  800—1 000 mk hehtaarilta. 
Ilman  muuta on selvää,  että tällainen metsittämiskustannusten kak  

sinkertaistuminen  ratkaisevasti  vaikuttaa sekä  metsänviljelysten  että 

koko metsätalouden kannattavaisuuteen. Tämän rinnalla seuraavat 

seikat,  jotka  puolustavat  tiheiden istutusten  käyttöä,  jäävät  ainakin 
toistaiseksi vähemmän merkitseviksi. 

Tiheällä istutuksella  on suuremmat onnistumisen mahdollisuudet,  

koska  useammat taimet saavat kuolla  kokonaisuuden siitä  pahemmin  

kärsimättä.  Myöskin  harvennettaessa on  tällöin suuremmat valinta  

mahdollisuudet,  mikä seikka  voi,  istutusmetsiköistä puheen  ollen,  

olla tärkeä. Eniten lienee harvaa istutusta kuitenkin vastustettu 

siksi,  että kuusi  silloin  kehittäisi liian paljon  ja liian vahvoja  oksia. 

Väitteessä onkin luonnollisesti  perää,  mutta lienee sitä  kuitenkin  

liioiteltu.  Kuten nimittäin myöhemmin  käy  ilmi,  ovat kuuset  erittäin  

vilkkaassa  kasvussa  15—25 vuoden iällä, siis  juuri  silloin,  kun met  

sikön  sulkeutuminen tapahtuu  ja ensimmäiset,  alimmat kuivat  oksat  
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ilmestyvät.  Tämä metsikön  sulkeutuminen käy  hyvin  lyhyessä  ajassa  

ja sitä  aikaisemmin  kuta  paremmalla  maalla metsikkö on. Kun met  

sikkö  on sulkeutunut,  ovat  tiheät ja harvat istutukset  tässä  suhteessa 

samanarvoisia.  Nopeasta  sulkeutumisesta seuraa, että joskin tiheät 

istutukset sulkeutuvat keskimäärin aikaisemmin,  erotus ei voi olla  

kovin monta vuotta, ja verrattuna kummankin suhteellisen pitkään  

(15 —20 v.) avoasentoaikaan,  se on joka tapauksessa  melko lyhyt.  

Viitattakoon samalla  myöskin  aiemmin esitettyyn  havaintoon,  että 
runkoluvut pyrkivät  eri tiheissä  istutuksissa tasoittumaan,  mikä 

seikka voi vaikuttaa siihen,  että sulkeutuminen hidastuu tiheissä 

istutuksissa.  

Kuusen  erittäin pihkapitoiset  ja sen  vuoksi vaikeasti lahoavat 

oksat  säilyvät,  ainakin katkenneina tynkinä, alas saakka sangen 

kauan. Niinpä  vanhimmissa kylvömetsiköissä  näitä tynkiä  oli  vielä 

jokseenkin  alas  saakka,  ja saman havainnon saattoi  tehdä myöskin  

vanhimmilla istutusaloilla  kasvavista  puista.  Tämä viittaa osaltaan  

myöskin  siihen,  että olipa  kysymys  tiheästä tai  harvasta  istutuksesta,  

oksat  säilyvät  puissa  erittäin kauan,  eikä uskoisi  äsken mainitun 

muutaman vuoden eron sulkeutumisessa siihen paljon  vaikuttavan.  

Sitä paitsi  tiheän istutuksen  tässä  suhteessa mahdollisesti tarjoamat  

edut  häviävät jotakuinkin  täydellisesti  silloin,  kun istutus toimite  

taan tiheän suojusmetsän  (esim.  harmaalepikön)  alle.  Silloin  nimittäin 

kuusen alin oksisto  jää yleensä  heikoksi.  

Selvää on, että istutusväleillä  on myöskin maksimirajansa,  aina  

kin  silloin,  kun halutaan saada jotain  arvokkaampaa  puutavaralajia.  

Suurin istutusvälein  perustettu  metsikkö  kehittää kyllä  hyvin  vahvat 

rungot,  mutta runkoluku on tällöin usein kuitenkin  niin vähäinen,  

että metsikön  kuutiomäärä jää  suhteellisesti  pieneksi.  Myöskin  oksat  

kehittyvät  tällöin erittäin vahvoiksi,  niiden läpimitta metsikön sul  

keutumisen jälkeen  saattaa vallan  yleisesti  olla 6—B sm  tyvestä.  

Puistoistutuksissa  ne  kyllä  ovat paikallaan,  mutta kovin  arvokasta  

puuta niistä ei saada. Esimerkkinä  mainittakoon erään,  aiemmin 

mainitun 4.0X4.0 m:n väleillä istutetun, 38-vuotiaan metsikön 

mittaustulokset:  

Runkoluku,  kpl   

Keskiläpimitta,  sm   

620 

21.6 

Keskipituus,  m   15.0 

Valtapituus,  m   16.9 

Kuoreton kuutiomäärä,  m3   80.8 

Kuori-%   12.1 
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Lisäksi  mainittakoon tästä metsiköstä,  että melkein poikkeuk  

setta  jokaisen  puun latva oli  kaksihaarainen,  mikä luultavasti  suu  

rimmaksi osaksi  johtui  liian suuresta kasvutilasta.  

Kaikkien edellä esitettyjen  havaintojen  perusteella  täytynee  

sellaista  istutusväliä,  jonka mitat vaihtelevat 1.5—2.0 mäin, pitää  

meikäläisissä  oloissa  toistaiseksi  kuuselle sopivimpana.  

Kuva  12. 4.0  X 4.0 m:n väleillä  istutettua, 38-vuo  
tista  kuusikkoa.  Huom. pitkät  ja vahvat  oksat.   

Nastola, Koiskala. Valok.  V. L.  Heinänen. 

In einem Verband von 4.0 x 4.0 m gepflanzter,  heute  38~  
jähriger Fichtenbestand.  Beachte  die langen  und dicken Aste. 

Ulkomailla, varsinkin Saksassa,  on tätä kysymystä  paljon  tut  

kittu,  mm. lukuisien rinnakkaisistutusten  perusteella.  Miltei  poik  
keuksetta ovat tutkimukset  osoittaneet,  että suurempi,  yli  1.5 m:n 
istutusväli  on  edullisin (Schember  1861, Biihler 1886, 

Kunze 1889,1895,1902,1907, Schiffel 1904, Borgmann  

1915, Fritsche  1919, Busse ja Jaehn 1925, Petrini 

1932). Keskiläpimitta,  keskipituus  ja kuutiomäärä ovat keskihar  

voissa  istutuksissa  suuremmat kuin  tiheissä, edellisissä ovat  myöskin  

puiden  latvukset  tasaisemmin kehittyneet,  mutta oksaisuus  niissä 

ei  ole  mainittavan paljon suurempi  Kuitenkin korostetaan Saksan 
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oloihin nähden yleensä  sitä,  että aina on meneteltävä joustavasti  olo  

suhteiden mukaan;  niinpä  voidaan käyttää  tiheätä istutusta,  jos  

pienellä  puutavaralla  on menekkiä,  jos työväkeä  on saatavissa  har  
vennuksiin jne., päinvastaisessa  tapauksessa  taas harvaa. Mainit  

takoon lisäksi  eräästä tutkimuksesta (Busse  ja Jaehn 1925),  

että rinnakkaisistutusaloilta  kaadetut koepuut  selvästi  osoittivat 

lahovikaisuuden lisääntyvän  istutusvälin  suuretessa. Muut  eivät  ole  

tätä havaintoa tehneet. 

Kuten aiemmin on  jo  ohimennen mainittu (s.  10),  on  vain harvoissa 

tapauksissa  siementen ja taimien alkuperän  selville  

saaminen ollut  mahdollista. Kylvöihin  tarvittavat siemenet on  kui  

tenkin monissa suurissa kartanoissa karistettu  omista metsistä koo  

tuista kävyistä.  Näin  ei  aina ole  tehty,  siksi  että metsänistuttajatkin  

kylvötöissä  liikkuessaan  kuljettivat  siemenet mukanaan. Kun näiden 

työ  kuitenkin  pääasiallisesti  ja monina vuosina yksinomaankin  rajoit  

tui Etelä-Suomeen,  ei  mitään suurempia  virheitä siementen alkuperän  

määräämisessä tämän tutkimuksen yhteydessä liene sattunut.   

Taimitarhakylvöjen  siementen alkuperä  on vielä vaikeammin sel  
ville saatavissa.  Ainoastaan joistakin  nuorimmista sekä Metsätie  

teellisen tutkimuslaitoksen  kokeilualueissa olevista  kuusi-istutuksista  

alkuperätiedot  ovat  olleet  olemassa. Taimien lähetyspaikka  tai taimi  

tarha on sentään yleisemmin  tiedossa,  sillä vanhimpiin  istutuksiin  

taimet yleensä  hankittiin E von, Jokioisten ja Mustialan taimitar  

hoista,  nuorempiin  näiden lisäksi  metsäkoulujen,  yhtiöiden  ja useiden 

kartanoiden omista sekä »Tapion»  ja Metsätieteellisen tutkimuslai  

toksen taimitarhoista.  Sillä seikalla, missä taimi pari  ensimmäistä 

vuottaan on kasvanut,  ei luonnollisesti ole suurtakaan merkitystä  

sen myöhemmälle  kehitykselle,  mutta on sekin sentään merkitty  

muistiin sieltä, missä tämä on tiedetty.  

Paria poikkeusta  lukuunottamatta ne kuusiviljelykset,  joista  

varmoja  tietoja  on saatu,  on  suoritettu kevätaikana. Kun kuitenkin  

suuresta osasta  viljelyksiä  on saatu  tietoon vain perustamisvuosi  ja 

osan  ikä  vain puiden  vuosilustojen  perusteella,  saattaa syysviljelysten  

lukumäärä nousta suuremmaksi. Tähän viittaa mm. se seikka,  että 

Suomen Metsänhoitoyhdistyksen  metsänistuttajat  säännöllisesti  vuo  

sittain  suorittivat  metsän viljelyksiä  sekä keväällä että syksyllä.  

Syysviljelykset  näyttävät  kuitenkin  pääasiallisesti  olleen  istutuksia.  

Edellä olevasta  ilmenee,  ettei  mitään vertailuja  ole  voitu tehdä syys  

ja  kevätviljelyksien  kesken. Mainittakoon vain, että tutkimus  

kohteiksi sattuneet syysviljelykset  olivat  erinomaisesti onnistuneet 

ja kehittyneet.  
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Metsiköiden vaiheet  perustamisen  jälkeen.  

Täydennysviljelyksiä  on suoritettu yleensä  melko  

harvoin,  pääasiallisesti  vain silloin,  kun  viljelys  on jostain  erikoisesta 

syystä,  esim. hallan vuoksi,  suuremmassa  määrin epäonnistunut,  

mutta pieniin  tai  j  okseenkin  pieniin  aukkoihin ei  yleensä  ole  uudelleen 

istutettu taimia. Tässä lieneekin menetelty  oikein. Kun  nimittäin 
meikäläiset  istutukset ovat yleensä  pienin  istutusvälein perustettuja  

pienet  aukot  taimiston varttuessa ja vähitellen sulkeutuessa  häviävät.  

Heti istuttamisen jälkeen  taimet eivät uudella kasvupaikallaan  

rupea huomattavasti kasvamaan,  päinvastoin  taimien ensi aiko  

jen kehitys  on hyvin  hidas,  voipa sanoa, että taimien pituus  

kasvu  on silloin  melkein pysähdyksissä,  ne »jurovat».  10-vuotisten 

istutusmetsien  kuutiomäärästä ei vielä oikeastaan voida puhua,  esim. 

kuutiokäyrissä  se ei  näy. Juromisesta aiheutuu myöskin,  että istu  

tetun kuusimetsän ikä vuosilustojen  avulla helposti  määrätään vir  

heellisesti  joitakin  vuosia  liian pieneksi.  Juromisaika  nim. vaihtelee 

jonkin  verran  kestäen  kuitenkin  yleensä  3—6  vuotta. Tällainen ilmiö 

johtuu  hyvin  monista syistä. Ensiksikin  taimet ovat taimitarhasta 

lopulliseen  istutuspaikkaan  siirrettäessä maasta nostettaessa,  kul  

jetuksessa,  istuttamistyössä—vahingoittuneet  lievemmin tai anka  

rammin. Useimmiten niiltä katkeilee  juuria, ellei vahvimpia  niin 
ainakin pienimpiä  hapsijuuria,  joista osa saattaa lisäksi  tuhoutua 

kuivumaan päästyään.  Kaikesta tästä johtuu,  että taimi tarvitsee 

jonkin  aikaa toipuakseen.  Tällä toipumisajalla  taimi joutuu  myöskin  

useimmissa tapauksissa  kilpailemaan  ravinnon saannista hakkaus  

alojen,  peltojen  ja niittyjen  rehevän  pintakasvillisuuden  kanssa sekä  

juurillaan  että vihreillä osillaan. Että nämä mainitut seikat eivät 

kuitenkaan ole  päätekijöitä,  huomataan tarkastelemalla kuutio  

käyriä  (kuva  6).  Tällöin  selviää,  että toipuminen  ja vilkkaan kasvun 

alkaminen tapahtuvat sitä aikaisemmin mitä paremmalle  maalle 

kuusikko  on perustettu.  Pintakasvillisuushan  on sitä  rehevämpi  mitä 

parempi  maa on, joten  tuloksen pitäisi  olla  päinvastainen,  jos  pinta  

kasvillisuus  taimien juromisen  aiheuttaisi. Mainitusta havainnosta 
voidaan pikemmin  tehdä se johtopäätös,  että juuri  maan erilainen 

hyvyys  tämän aiheuttaisi. Kun nimittäin hyvään  taimitarhamultaan 

»tottuneet» taimet siirretään lopullisesti  istutuspaikalle,  joutuvat  ne 

kaikkein  useimmissa  tapauksissa  huonompaan  maahan ja vaativat 

aikansa  tottuakseen siihen ja sitä  pitemmän  mitä huonommalle maalle 

ne  on istutettu. Kuusen taimien juuristoja  ei ole  tässä  mielessä  tut  

kittu,  mutta voisi ajatella,  ottaen huomioon kasvien  yleensä  herkän 

mukautumiskyvyn,  että taimet taimitarhassa,  hyvässä  hoidossa  ja 
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Kuva 13. Ruokolahden  Raution istutuskuusikko 12-vuotiaana 

v. 1914.  

Valok.  E. Vesterinen. 

12-jährige F ichtenpflanzung,  Ruokolahti,  Rautio. 1914. 

Kuva'  14. Sama  metsikkö  30-vuotiaana v.  1932. Metsikön kuutiomäärä 
212  m3/ha ja kuutiokasvu 13 m

3/ha. 
Valok. E. Vesterinen. 

Derselbe Bestand 1932 (30-jährig)..  Volumen 212 m'lha, Volumzuwachs 11 m'lha. 
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ilman kilpailijoita,  ovat kehittäneet juuristonsa  tämän helpon  ra  

vinnon saannin mukaiseksi,  mikä juuriston rakenne ei  istutuspaikalla  

kykene  heti tyydyttävästi  toimimaan. —Her tz  i n (1932)  suorit  
tamien mittausten mukaan 1-vuotisen, taimitarhassa kasvaneen 

taimen juuriston  koko pituus  on toisen kasvukauden alussa  keski  

määrin 308 mm. Sen sijaan  epäedullisessa  olosuhteissa kasvaneiden 

yhtä  vanhojen  taimien juuristo  jää  vallan  yleisesti  40 mm:n alapuo  

lelle. Nämä mittaukset  selvästi  osoittavat,  miten kuusen taimen 

juuristo  jo yhden  kasvukauden kuluessa herkästi  mukautuu kasvu  

paikan  edullisiin tai  epäedullisiin  olosuhteisiin.  

Eräistä  ulkomaisista  tutkimuksista  saadaan myöskin  tukea tälle 

olettamukselle. Sveitsissä,  jossa  kuusi-istutukset  on suoritettu tun  

netusti  hyville  ja meikäläisiä erittäin paljon  paremmille  maille, ei  

Flury  (1907)  mainitse, eikä hänen tuottotauluistaan myöskään  
ilmene millään boniteetilla juromiskautta. Sen sijaan  Schw a p  

pachin (1902)  Saksan eri osille  laatimissa ja Schiffelin  

(1904)  koko Saksalle  yleistämissä  tuottotauluissa on  selvä juromis  
vaihe huonoimmilla boniteeteilla. Tämän vaiheen vaikutus 

tuntuu läpi  koko  metsikön iän, mistä syystä  sveitsiläisten  ja saksa  
laisten  huonoimpien  boniteettien erot  ovat paljon  suuremmat kuin  

vastaavien parempien.  Tanskassa on  Oppermann (1908)  tut  
kiessaan kuusten kasvua  hyvillä  Keski-Jyllannin  nummimailla huo  

mannut niiden hitaan kasvun  alkuaikoina,  mutta ei  pidä  sitä  minään 
varsinaisena juromisena  (s. 338: »dog ikke synes  at have 

vaeret nogen egentlig  Stampeperiode»).  Sen sijaan  huonoimmilla 
tanskalaisilla mailla tämä on erittäin selvä  (M  ii 11 e r  ym. 1910),  ja 

aiheuttaa sen, että tanskalaiset tuottoluvut jäävät  saksalaisistakin  

jälkeen. 

Näiden edellä esitettyjen  seikkojen  lisäksi  taimet joutuvat  en  
simmäisinä vuosinaan kehittymään talvisen lumirajan tienoilla,  
minkä on todettu olevan,  varsinkin niin hallanaralle puulle  kuin 

kuuselle,  erittäin kriitillisen ajanjakson.  Aivan lumen  pinnalla  oleva 

kylmempi  ilmakerros  ainakin hidastuttaa kehitystä,  ellei  suorastaan 

tapa  kasvaimia. 

Nämä lienevät tärkeimmät syyt  kuusen taimien juromiseen.  
Satunnainen halla,  karja,  lehtipuuvesakot  ym. vaikuttavat  luonnolli  

sesti  yksityistapauksissa  samaan suuntaan. 

Ensimmäiset taimistojen  hoitotoimenpiteet  on aloitettu jo pian 

viljelyksen  perustamisen  jälkeen.  Taimistojen  täydentämisistä  on jo 
aiemmin mainittu. Toinen toimenpide  niin hyvillä  mailla kuin  nämä,  

joille  kuusiviljelyksiä  on  perustettu,  on pintakasvillisuuden  
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kurissa  pitäminen.  Hyvin  useissa  tapauksissa  tämä on  

laiminlyöty,  mutta monissa myös  suoritettu. Monen huomiota on  

varmasti herättänyt  se seikka,  miten entisaikoina, hyvillä mailla 

suoritetuilla,  suurilla paljaaksihakkausaloilla,  kylvö  on saatu onnis  

tumaan huolimatta varmasti  valtavasta ruoho- ja heinäkasvilli  
suudesta. Tuskinpa  tähän voi muuta syytä  olla kuin karja,  joka  va  

paasti  liikuskeli metsässä ja luonnollisesti  erikoisen mielellään viihtyi  

hakkausaloilla. Samalla kun  laiduntamisen vuoksi tietysti  suuret 

määrät taimia tuhoutui,  pysyi  myöskin  pintakasvillisuus  lyhyenä,  ja 

useasti  riittävä määrä taimia pääsi  jatkamaan  kehitystään.  Joskus 

on karjaa  tietoisestikin  käytetty  viljelysaloilla  tässä tarkoituksessa;  

tällöin on taimet tai  kylvöruudut  ympäröity  3—4:11ä tukevasti maa  

han pystytetyllä  seipäällä.  Paitsi  näin välillisesti karjan  avulla  pinta  

kasvillisuus  on pidetty  lyhyenä  myöskin leikkaamalla. Tästä aiheu  

tuvista  kustannuksista  metsänomistaja  on välttynyt  mm. antamalla 

leikkaajille  heinäsadon leikkuutyötä  vastaan,  sillä ehdolla,  että he 

keväällä,  ennen kuin taimet peittyvät  heinän sisään,  merkitsevät  

niiden paikat  kepeillä,  jotteivät  leikatessaan vahingoittaisi  niitä. 

Kuva  15. 22-vuotista,  äskettäin sulkeutunutta, toistaiseksi  har  
ventamatonta  istutuskuusikkoa. Hollola, Mukkula. 

Valok.  V. L. Heinänen. 

22-jähriger,  vor einigen Jahren  geschlossener,  vorläufig  nicht durchforsteter 
Kulturfichtenbestand.  
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Melko aikaisin  on useimmiten ensimmäiset raivauksetkin  

täytynyt  suorittaa. Leppä,  koivu ja haapa  ovat melkein aina ilmes  

tyneet  viljelysaloille,  milloin  erittäin runsaina milloin harvempina  

ja nopeampi kasvuisina (vrt. äsken  esitettyyn  kuusten  hitaaseen alku  

kehitykseen)  muutamissa vuosissa  sulkeneet kuuset  sisäänsä. Tiedot 

näiden sekapuiden  poistamisesta  ovat  monissa tapauksissa  varsin yli  
malkaisia:  »muutamia kertoja  perattu»,  »lukuisia raivauksia  pitkin  

matkaa»,  »alkuaikoina raivauksia»  jne., tietoja  jotka  itsessään  sano  

vat paljon,  mutta joista  on vaikeata antaa esitystä  yhdistelmän  muo  

dossa. Seuraavassa koetetaan kuitenkin esittää  eräitä piirteitä  niistä  

raivauksista,  joista  tarkempia  tietoja  on saatu. Ensimmäisen rai  
vauksen aika luonnollisesti riippuu  siitä, miten taimistojen  hoita  

mista on harrastettu,  sekä  sekapuun  runsaudesta. Yleensä tämä on 

sattunut taimiston ollessa  10—15 vuoden ikäinen,  mutta joissakin  

tapauksissa  raivaus  on  suoritettu  jo 6—7 vuoden ikäisessä  taimistossa, 

onpa parissa  tapauksessa  tällöin ennätetty suorittaa useampiakin  

perkauksia.  N. 10—15 vuoden ikäisessä  taimistossa  toimitettu rai  

vaus  lieneekin yleensä  sattunut oikeaan  ajankohtaan,  koska  taimet 

ovat tällöin toipumassa  mainitusta  juromisvaiheestaan,  jolloin  niillä 

epäilemättä  myöskin on  ollut suojaavasta  lehtipuustosta  hyötyä.  

Tämän jälkeen  tapahtuvana  kiihkeän kasvun  aikana taas  matala 

päällysmetsä  on suureksi  haitaksi kuusten kehitykselle,  minkä sel  

västi  huomaa sellaisilla  viljelysaloilla,  jotka  ovat  jääneet lehtipuuston  
alle liian pitkäksi  ajaksi.  

Toisessakin  suhteessa tällä  iällä suoritettu raivaus  on paikallaan.  

Lehtipuiden  runsaat ja nopeakasvuiset  vesat jättävät  nimittäin 

muutaman vuoden kuluttua uudelleen kuusen  taimet alleen, jos rai  

vaus  on suoritettu niin aikaisin,  että taimet eivät vielä lähivuosina 

ole  parhaassa  kasvussaan.  Tällöin  on uusi  raivaus  toimitettava melko 

pian  ensimmäisen jälkeen.  Jos sen  sijaan raivaus suoritetaan vasta 

silloin,  kun taimilla yleensä  on  jo yksi tai kaksi  aikaisempia  pitempää 

latvakasvainta,  on lehtipuiden  hyvin  vaikeata enää saada kuusia 
kiinni  kasvussa  ja toisen,  usein  myöskin  viimeisen,  raivauksen  aika 

lykkääntyy  pitemmälle. Näin on ilmeisesti useilla viljelysaloilla  

käynytkin:  jos  ensimmäinen raivaus  on suoritettu hyvin  aikaisin,  on 

seuraavat täytynyt  toimittaa muutaman vuoden väliajoin,  milloin 

taas ensi raivaus on suoritettu vasta kuusten toivuttua,  on  tämän 

jälkeen  riittänyt  yksi  jälkiraivaus.  Viimeksi  mainitussa tapauksessa  

eivät myöskään  harvaan istutetun taimiston oksat  kehity  liian vah  
voiksi  (s.  55). —Kaikki edellä sanottu koskee pääasiallisesti  istu  

tuksia,  koska  nuoria kylvökuusikoita  ei riittävästi ole  sattunut tut  

kimuksen kohteiksi.—Tärkeätä on tämän lisäksi  ottaa huomioon 
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vesomisajan  vaikutus vesojen  syntyyn. Heikinheimon (1930,  

1931)  mukaan vesominen on  toimitettava kesäkuun vaiheilla,  jotta 

vesamuodostus jäisi  mahdollisimman heikoksi.  Samalla on  kannot 

jätettävä  pitkiksi  ja niiden murtopinta  epätasaiseksi.  

Jos taimistosta on pidetty  hyvää  huolta,  alkaa sen kasvaminen 

aiemmin selostetun juromisen jälkeen  hyvin  nopeasti,  melkeinpä  

yhfäkkiä.  Tämä äkillinen toipuminen  ilmenee selvästi  esim. 

kuutiokäyristä  (kuva  6), jotka taipuvat  sangen jyrkästi  ylöspäin  

silloin,  kun nopeampi  kasvu  ja kehitys  taimistossa alkavat.  Tällöin 
latvakasvaimet  pitenevät  vuosi  vuodelta,  kunnes  ne säännöllisesti 

ovat  50—70 sm  pitkiä,  joskus yli  90:kin  sm. Samoin  levenevät  myös  

kin  vuosilustot muutamassa kasvukaudessa  pysyen  sittemmin ta  

saisesti  n.  y  2  sm  vahvuisina  pitkät  ajat.  Tämä kiihkeä  kasvamisaika  

on viljelyskuusikoissa  sangen pitkä, vielä 30—35 vuotisessa metsi  

kössä  tapaa pisimpiä  latvakasvaimia;  vasta 45—50 vuoden iältä alkaa 

kasvu  huomattavasti hidastua,  pysyen  kuitenkin  edelleen vilkkaana. 

Tänä aikana tapahtuu  metsikössä  monenlaisia sisäisiä  muutoksia.  

Ensiksikin  metsikkö  alkaa luontaisesti harventua (s.  53). Kaikki  

taimet eivät  kykene  yhtä  nopeasti  toipumaan,  ne  jäävät  alle ja vähi  
tellen kuolevat,  osa  ei  taas ollenkaan toivu,  vaan melko pian  sortuu. 

Metsiköt sulkeutuvat vilkkaan kasvukauden alettua 

10—-15 vuoden kuluessa. Tämäkin tapahtuu,  kuten on mainittu, 

sangen nopeasti;  parissa,  kolmessa vuodessa metsikkö  on melkein 

Kuva  16). Muuan istutusala 7 vuotta  istutuksen jälkeen, jolloin 
taimet juuri alkavat  kiihkeän kasvamiskautensa. Siuntio,  

Nummenkylä. 
Valok.  E. Vesterinen. 

Fichtenbestand 7 Jahre  nach der Pjlanzwng.  Die rasche  Wuchsperiode  beginnt.  
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Kuva  17. Sama  istutusala 6 vuotta  myöhemmin. Taimet 
muodostavat juuri sulkeutuneen  metsikön. Huom.  5 viime 

vuoden  latvakasvaimet. Siuntio,  Nummenkylä. 
Valok. E. Vesterinen. 

Derselbe Bestand 6 Jahre später. Die Pflanzen  hiiden einen  nahezu 

geschlossenen  Bestand. 

muuttanut ulkonäkönsä. Tämän jälkeen  on myöskin  lehtipuiden  

enää toivotonta ruveta kilpasille  kuusten kanssa.  Metsikön sulkeu  

tuessa  yhä tiiviimmin  valoa  vaativat lehtipuiden  vesat kuolevat  ja 

häviävät,  ainoastaan joissakin  aukkokohdissa  jokin  vesaryhmä saattaa 

menestyä. Myöskin  pintakasvillisuus  muuttuu, se tulee yhä laji  

köyhemmäksi,  vain suurempaa varjostusta  kestävät  lajit säilyvät  

pitemmän  ajan. Jos metsikkö saa  jatkuvasti  olla  koskemattomana,  
voivat pintakasvillisuuden  lopuksi  muodostaa melkein yksinomaan  

sammalet,  ennen kaikkea  Hypnumit,  ja jotkut  jäkälät.  Selvää on  

myöskin,  että  valoon tottuneet ja valoa vaativat niitty-  ja  peltokasvit  

muuttuvat metsikön sulkeutuessa steriileiksi  ja häviävät vähitellen.  
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Tällöin ilmestyvät  myöskin  ensimmäiset kuolleet oksat  

kuusiin.  Oksien  kuoleminen alkaa yleensä  vasta 20:  n ikävuoden  jäl  

keen,  joskin  joissakin  tapauksissa  kuolleita  oksia  on jo 15 vuoden iällä.  

Oksien  kuoleminen alkaa  metsikön suuremmissa puissa  ja edistyy  

niissä  myöskin  korkeammalle kuin pienemmissä.  Tämä viittaa  ilmei  

sesti  siihen,  että enemmän kuin  naapuripuut  vaikuttavat  alkuaikoina 

oksien  kuolemiseen saman puun ylemmät  oksat.  25 ja 30 ikävuoden 
välillä  oksat  alkavat  kuolla nopeammin,  ja tätä jatkuu  aina 45—50 

vuoden iälle saakka. Sen jälkeen  oksien  kuoleminen hidastuu ja 
lakkaa luultavasti  vähitellen kokonaan. Seuraavassa esitettävät  

tuoreen oksiston  alinta kohtaa  eri  ikäkausina osottavat tasoitusluvut  

perustuvat  sekä  silmämääräisiin  havaintoihin että koepuiden  mittaus  

tuloksiin,  mitkä  on yleistetty  eri  ikä-  ja vahvuusluokille. Luvut  kos  

kevat  pääasiallisesti  OMT:lle perustettuja  metsiköitä. Parempien  

maiden vastaavat luvut  ovat keskimäärin  jonkin  verran  edellä  ja 

huonompien  jäljessä  näistä. 

Huomattava on, että vaikka oksat kuolevat näin korkealle,  ne 

eivät  kuitenkaan karise,  vaan säilyvät  ainakin tynkinä  hyvin  kauan 

(s.  59).  Tästä syystä  olisi epäilemättä  kuusten kuivien  oksien  

karsiminen paikallaan  viljelyskuusikoissa,  joissa suurempi  

kasvu  on keskittynyt  harvalukuisempiin  puihin  kuin luonnonkuusi  

koissa,  ja jotka siis nopeasti  kykenisivät  peittämään  arvet  ja tuotta  

maan runsaasti oksatonta arvopuuta.  Kuusihan on kyllä  tässäkin 

suhteessa arka  puulaji,  mutta kannattaisi varmaan ainakin kokeilla 

senkin kuivien oksien  karsimisella. 

Metsiköiden varsinaiset harventamiset alkavat luon  

nollisesti hyvin  eri  aikoina riippuen  siitä, onko kysymys  kylvöstä  vai 
istutuksesta.  Kuusen jokseenkin  huonon harventumisen vuoksi  voi  

vat tiheässä kasvaneet,  ruutukylvön  jäljiltä  syntyneet  taimiryhmät  

Metsikön  ikä,  v. 

Tuoreiden oksien 

alin korkeus,  m 

20  0.0—0.3 

25  

30  1.5—2.0 

35  2.5—3.0 

40  

45  4.5—5.0 

50   5.0—5.5 

55  5.5—6.0 

60  6.o—6.5 

65   6.5—6.8 

70  7.0 
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säilyä  kauan hengissä, kituen  kuitenkin  pahasti.  Milloin kylvötai  

mistosta on pidetty  erikoisen  hyvää  huolta,  on taimiston harvennuk  

set  aloitettu  jo 5—6-vuotisessa  taimistossa  ja niitä toimitettu muuta  

mien vuosien väliajoin,  kunnes metsikkö  on saatu jokseenkin  tasai  
seksi  ja tiheytensä  puolesta  oikeastaan suuresti istutusmetsikön  kal  

taiseksi.  Mainittakoon esimerkkinä  erään 26-vuotisen metsikön  har  

vennukset. Niitä on suoritettu eri voimakkuudella taimiston ollessa  

6,  8, 10, 15, 18 ja 23 vuoden ikäinen,  siis  sangen useita pienin  väli  

ajoin.  Samoin mainittiin eräästä hyvin onnistuneesta ja nykyään  

sangen kauniista ja tasaisesta  kylvökuusikosta,  että siinä on toimi  

tettu harvennuksia usein,  keskimäärin 3—4 vuoden väliajoin.  Nämä  

tiheästi toistuvat harvennukset,  jotka ovat kylvöistä  syntyneille  

taimistoille  välttämättömiä ja niiden jatkuvan,  hyvän  kehityksen  

edellytyksiä,  luonnollisesti suurentavat viljelysten  hoitokustannuk  

sia,  siten tasoittaen kylvöjen  ja istutusten perustamiskustannusten  

eroja. 

Kuva  18. 68-vuotista, komeata  kylvökuusikkoa 
OMT:llä. Kuvassa  näkyvä mies ollut  aikoinaan  

metsää  kylvämässä.  •  Urjala, Nuutajärvi. 
Valok. J. Lindfors.  

Durch Saat entstandener, 68-jähriger  Fichtenbestand au] 
OMT. Der Mann hat den Bestand gesät. 
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Istutukset  sen sijaan  eivät  vaadi näin aikaisia ja lukuisia harven  

tamisia. Kuolleita puita  sekä  seipäitä  ja riukuja  on  satunnaisia tar  

peita  varten joissakin  tapauksissa  otettu jo 14—15 vuoden iällä,  

mutta varsinaiset hoitoharvennukset on aloitettu jokseenkin  kym  

menen  vuotta myöhemmin.  Hoidon voimaperäisyydestä  riippuen  on 

ensimmäinen harvennus suoritettu 24—34-vuotisissa metsiköissä.  

Useammin on harvennus kuitenkin tehty  liian  myöhään  kuin  kyllin  

aikaisin. Istutusväli on luonnollisesti tässä suhteessa erittäin mää  

räävä tekijä, edellyttäen, että istutus on hyvin  onnistunut. Kuta 

pienempi se on  sitä aikaisemmin ensimmäinen harvennus on suori  

tettava,  mutta myöskin  sitä  kannattamattomampi  se  on. Toisen har  

vennuksen aika tietysti  riippuu  sitä edeltäneen harvennuksen ajasta  

ja voimakkuudesta. Yleensä sitä ei  kuitenkaan tarvitse suorittaa 

kovin  pian  ensimmäisen jälkeen,  vaan välille saa  jäädä  sangen monta,  

usein 7—lo vuotta. Seuraavista harvennuksista ei enää voida 

erikoisia  havaintoja tehdä,  siksi  eri tavoilla metsiköitä  on niiden 

vanhemmalla iällä käsitelty.  

Loppuhakkauksiin  saakka  meikäläiset kuusi  viljelyk  

set  eivät  vielä ole  ennättäneet, joskin  vanhimmat jo lähenevät uudis  

tamisaikaansa. Useista  viljelysmetsiköistä  on kuitenkin jo erikois  

tarkoituksia varten poimittu  puita,  eräiltä jopa  korkealaatuisia  vä  

hintään 12"x20'  täyttäviä,  joista on valmistettu ns. Hollannin 

peikkoja.  —Mainittakoon vielä,  että vanhimmissa OMaT:n ja OMT:n  

kuusikoissa  tavataan jo nuoria taimia,  toisissa  verraten runsaastikin.  

Viljelyksiä  kohdanneet vahingot.  

Kun tutkimusten päätarkoituksena  oli selvitellä kuusiviljelysten  

tuottoa, minkä vuoksi  tutkimuskohteiksi  pääasiallisesti  tulivat vain 

onnistuneet kuusiviljelykset,  saivat  näissä mahdollisesti sattuneet 

tuhot vähemmän huomiota osakseen. Kun lisäksi pienempien  

hyönteis-  ja sieni  vahinkojen  huomaaminen vaatii tottunutta silmää,  

on selvää,  että seuraavassa  esitettävät havainnot eivät  ole  täydellisiä.  

Erittäin yleisiä  olivat  hallan aiheuttamat vahingot  kuusissa.  

Säännöllisesti paikoilla,  missä oli hiukankaan hallan edellytyksiä,  

tapasi  hallanpanemia  kuusenkasvaimia. Ilman suojusmetsää  kuusen 

kasvu tällöin hidastuu huomattavasti,  ja tällaisten  paikkojen  met  

sittäminen onkin ilman päällysmetsän  tarjoamaa  suojaa  mahdotonta. 

Tämä huomataan erittäin selvästi  siellä,  missä kuusi-istutus  on toi  

mitettu kostean niityn  reunoille ja osittain itse niitylle. Niitystä  

kauimpana  olevassa osassa  kuuset  muodostavat tiheän ja tasaisen,  
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juuri  sulkeutuneen pikkumetsikön,  jossa ei  enää ainakaan voi hallan  

vahinkoja  huomata, mutta kuta lähempänä  niittyä  kuuset  kasvavat  

sitä enemmän ne  ovat  hallasta kärsineet.  Ne lyhenevät  aste  asteelta,  

kunnes  taimet niityllä  ovat vain muutaman dm:n pituisia  takkuisia  

ja  pensasmaisia  pikkukuusia,  elleivät  ole  kokonaan kuolleet. Hiukan 

vanhempien  taimien ja puiden  alimpien  oksien  kasvaimet  tuhoutuvat 

tietenkin  yleisemmin  kuin  niiden latvakasvain,  joskin  jokin kovempi  

keväthalla  oli  tappanut  viimeksi  mainitun jopa 10:kin m:n pituisista  

puista.  

Lumenmurtoj  a esiintyi  useissa  metsiköissä,  jotka  olivat  

saaneet olla  liian kauan  harventamatta. Suuria vahinkoja  ei  kuiten  

kaan missään ollut sattunut. 

Sen sijaan  karja  —pääasiallisesti  nauta- harvemmin lammas  

karja—  on aikaansaanut viljelysaloilla  suurempaa tuhoa. Kun vil  

velykset  toistaiseksi  sijaitsevat  lähellä ihmisasuntoja,  tapasi  melkein 

kaikilla  aloilla,  jotka  eivät  ole  olleet  aidattuja,  sangen suuriakin  auk  

koja,  jopa niinkin laajoja,  että vain johonkin  nurkkaukseen oli sääs  

tynyt  pieni  metsikkö;  muualla oli  vain  pieniä  pensasmaisia  kuusia  tai 

jokin yksinäinen,  suurioksainen yksilö.  Viljelysalojen  aitaaminen 

alkuaikoina onkin useimmiten edellytys  istutuksen  tai kylvön  on  

nistumiselle,  joskin  kuten  edellä on ollut puhe,  karjan  laiduntamisesta 

voi olla taimiston säilymiselle  ja varttumiselle  hyötyäkin.  Tiheään 

harmaalepikköön  tehdyn  kuusi-istutuksen suojaaminen  ei kuiten  

kaan ole yhtä  välttämätön kuin  aukealla olevan. 

Muut eläinten aiheuttamat vahingot  ovat  pienempiä.  Paikoilla,  

missä hirviä runsaasti esiintyy,  ja missä viljelyksen  vierellä  on 

nuorta männikköä ja haavikkoa,  saattaa tavata jonkin  hirven  kat  

kaiseman kuusen. Sama koskee  myöskin  sellaisia viljelyksiä,  joissa  

on runsaasti mäntyä seassa. Puhtaissa kuusimetsiköissä ei hirven 

tuhoja tavattu. 

Jos kuusi  viljelykset  sijaitsevat  sopivasti  lähellä viljelysmaita,  

voivat  varis-  ja kanalinnut aiheuttaarumannäköistäjälkeä  
katkomalla  kuusten latvat ja hidastuttaen siten kuusten kasvua  ja 

aiheuttaen niihin monihaaraisuutta. Jos mainitut linnut erikoisen 

mielellään viihtyvät  metsikössä,  voi niiden aiheuttama tuho tulla 

huomattavaksikin. 

Pelto-  ja niittyistutuksissa  ovat myyrät  ja hiiret aiheut  

taneet pientä  vahinkoa. 

Myöskin  sienivahingot  ovat olleet  vähäpätöisiä.  Taval  

lisia »tauteja»  kyllä  tapaa  (Chrysomyxa ledi, Lophodermium  abietis, 
Pucciniastrum padi jne.),  mutta ei erikoisen runsaasti. Viljelys  

kuusikoiden on monesti epäilty  olevan lahovioille alttiimpia  
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kuin kylvö-  ja luonnonkuusikoiden. Mitään tukea ei  tälle  käsityk  

selle kuitenkaan tämän aineiston puitteissa  saatu, sillä lahoviat,  

joskin  niitä silloin tällöin tapasi,  eivät koskaan olleet yleisiä  tai 

yleisempiä  kuin  luonnonkuusikoissa. Missään tapauksessa  ei  laho  

vikoja  esiinny  niin runsaasti,  että niiden perusteella  kannattaisi 

epäillä kuusi-istutusten  kannattavaisuutta. Nämä havainnot perus  

tuvat kaadettuihin koepuihin,  joista  merkittiin  kaikki  niissä  tavatut 

viat, sekä kussakin koealametsikössä  suoritettuihin silmämääräi  

siin arvioihin. 

Viljelyskuusikoiden  lahovikaisuutta koskevista  ulkomaalaisista  

tutkimuksista mainittakoon Moosmayerin  (1886),  jonka  mu  
kaan lahovikaisuus ei  ole istutuksen  välttämätön seuraus, sekä aiem  

min puheena  olleet Bussen ja Jaeh n  i n (1925)  tutkimukset.  

Jälkimmäiset tulivat, niinkuin on  mainittu, siihen tulokseen,  että 

lahovikaisuus kasvaa  istutusvälin  suuretessa. Niinpä  lahovikaisten 

puiden  osuus koko tutkitusta  puuluvusta  oli hajakylvössä  9.3  %,  

mutta 1.98X1.98 m väleillä istutetussa metsikössä  23.2%.  Ru  
zicka  (1928)  on Tsekkoslovakiassa  tutkinut 108 334 viljelysaloilta  
harvennuksissa kaadettua puuta.  Tällöin ilmeni,  että kylvöaloilta  
kaadetuista puista  oli  12 % lahovikaisia,  mutta istutusaloilta  saaduista 

vain 7  %.  Tulos on siis  jokseenkin  päinvastainen  kuin saksalaisten  

tutkimuksissa. 

Monin paikoin  on myöskin ihminen aiheuttanut vahinkoa 

kuusiviljelyksille.  Varsinkin suurempien asutuskeskuksien,  kaupun  

kien, tehdasyhdyskuntien  ym. lähistöillä olivat  tällaiset  tuhot yleisiä  

ja usein hyvinkin  selvästi  havaittavia. Paitsi  taimien maasta kisko  

minen pelkästä  ilkivaltaisuudesta,  on hakojen  taittaminen ja ennen 

kaikkea joulukuusten  otto tavallista. Hyvin  yleisesti  tapasi tällaisia 

kuusia,  joista  milloin suurempi  milloin pienempi  osa  oli  viety,  joten 

viljelysalalle  oli  syntynyt  suuriakin aukkoja,  olipa  joskus  koko  vil  

jelys  tämän metsänraiskauksen vuoksi mennyt  pilalle.  Sellaisille  

omistajille,  jotka  olisivat  tahtoneet pitää  hyvää  huolta viljelyksistään,  
koitui tästä tietysti  monenlaista harmia, olivatpa  eräät vartioineet 

niitä joulun  alla  vuorokausia säästääkseen ne joulukuusten  otolta.  
Tältä kannalta  katsoen lieneekin vallan paikallaan  ajatus  perustaa,  

varsinkin tehdasyhdyskuntien  liepeille,  erityisiä  joulukuusiviljelyksiä,  

jotta monet metsänviljelykset  siten paremmin  säästyisivät.  



Tutkimuksen  päätulokset. 

Tutkimuksen päätuloksista  kerrattakoon seuraavat seikat.  

Verrattaessa viljelyskuusikon  sekä luonnonkuusikon ja -männikön  

kasvusuhteita  samalla metsätyypillä  ja samalla iällä on tultu seu  

raaviin tuloksiin:  

Runkoluku on viljelyskuusikoissa  aina pienempi  kuin 

luonnonkuusikoissa. 

Keskipituus  on viljelyskuusikoissa  aina suurempi  kuin 

luonnonkuusikoissa,  mutta OMTillä n.  40 vuoden iältä ja MT:llä aina 

pienempi  kuin luonnonmänniköissä. 
Valta pit  uus on viljelyskuusikoissa  samoin huomattavasti 

suurempi  kuin luonnonkuusikoissa ja OMT:llä aina jonkin  verran, 

MT:llä taas  vain aluksi suurempi, mutta n. 50 vuoden iältä saakka  

pienempi  kuin luonnonmänniköissä. 

Keskiläpimitta  on viljelyskuusikoissa  erittäin paljon  

suurempi  kuin  luonnonkuusikoissa,  mutta vanhemmissa viljelys  
kuusikoissa  pienempi  kuin  luonnonmänniköissä. 

Pohjapint  a-a  1 a on samoin huomattavan paljon  suurempi  

viljelyskuusikoissa  kuin luonnonkuusikoissa. Samoin se on edelli  

sissä  OMT:llä aina ja  MT:llä n.  55  vuoden  iältä saakka  suurempi  kuin 

luonnonmänniköissä. 

Kuutiomäärä on viljelyskuusikoissa  tutkittuina ikäkausina  

huomattavan paljon  suurempi  kuin  luonnonkuusikoissa ja OMT:llä 

n. 30 ja MT:llä  n. 60 ikävuoden vaiheilta myöskin  suurempi  kuin 

luonnonmänniköissä. 

Juokseva vuotuinen kuutiokasvu on aivan nuo  

rissa  viljelyskuusikoissa  pienempi  kuin luonnonkuusikoissa,  mutta 

20—25 vuoden iältä alkaen se on  huomattavasti suurempi.  Luonnon  

männiköissä  juokseva  kasvu  jää  pienemmäksi  kuin  viljelyskuusikoissa  

OMTillä n.  20 ja MT:llä n.  35 vuoden iältä lähtien. 

Viljelyskuusikoista  saatavien paperipuiden  kuutio  

määrä, paperipuupölkkyjen  keskiläpimitta  ja 
lukumäärä sekä hakkaustähteiden määrä ovat 

OMT:llä aina suuremmat kuin MT:llä. 
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Hakkaustähteiden määrä on suurimmillaan OMT:llä 

55—60  vuoden iällä  ja MT:llä 10-kunta vuotta myöhemmin.  

Kuusen istuttaminen harvaksi  väljennetyn  

koivu- tai mäntymetsän  alle on määrätyin  edellytyk  

sin kuuselle sopiva  kasvatustapa.  

Kuuselle sopivin  istutusväli lienee meikäläisissä  

oloissa toistaiseksi sellainen,  jonka mitat vaihtelevat 1.5—2.0 m; 

nämä istutusvälit  eivät lisää ainakaan sanottavasti kuusen oksai  

suutta. 

Kuusen taimet jurovat istutuksen  jälkeen  muutamia 

vuosia, ja sitä kauemmin mitä huonommalla maalla ne kasvavat.  

Kuusikylvöt  (ainakin  ruutukylvöt)  vaativat lukuisia har  
vennuksia jo nuorella iällä, jolloin  istutuksiin  ei  vielä tarvitse 

kajota.  Ensimmäiset harvennukset istutuskuusikoissa  tarvitsee suo  

rittaa vasta 25—30 vuoden iällä. 

Yleisimmät  kuusi  viljelyksissä  sattuneista vahingoista  ovat  

karjan ja hallan aiheuttamia.  
Lahovikaisuus ei ole  tutkituissa kuusi  viljelyksissä  ollut  

yleinen eikä yleisempi  kuin  luonnonkuusikoissa. 

Kylvökuusikoiden  vähälukuisuuden vuoksi on  vaikeata suorit  

taa suoranaisia vertailuja  niiden ja istutuskuusikoiden tuoton kesken. 

Kuitenkin jo se seikka,  että näiden eri tavoilla perustettujen  metsi  

köiden mittaustuloksia on tuottolaskelmissa  voitu  helposti  yhdistää 

samoihin sarjoihin,  osoittaa,  etteivät meikäläiset kylvökuusikot  jää 

paljon, jos ollenkaan,  istutusmetsiköistä  jälkeen,  edellyttäen,  että 

kumpiakin  metsiköitä hoidetaan hyvin. Ennen kaikkea  istutus  
kuusikoiden juromisaika,  jota kylvökuusikoissa  luonnollisesti  ei 

esiinny, tasoittaa istutustaimien taimitarhassa saamaa etumatkaa. 
Joskin siis kylvökuusikoiden  tuotto on ainakin lähes yhtä suuri 

kuin istutuskuusikoiden,  mutta niiden perustamiskustannukset  toisen 

verran pienemmät, on kuitenkin otettava huomioon ennen muita 

kylvökuusikoiden  monet,  välttämättömät harventamiset jo ennen 
kuin istutuskuusikkoihin  tarvitsee kajota,  mitkä luonnollisesti suu  

rentavat kylvökuusikoiden  hoitokustannuksia. 



Koealametsiköiden  luettelo  ja vaiheiden  kuvaukset.  

Käenkaali-oravanmarjatyyppi.  

N:o  51. Särkisalo,  Förby  (Karl Forsström A. B.).  
Istutus suoritettiin 1918 2-vuotisilla, omasta, Förbyn taimitarhasta 

saaduilla taimilla entiselle niitylle. Istutusväli oli  suunnilleen 1.5x1.5 m. 
Taimet ovat kasvaneet  koko  ajan erittäin hyvin, muodostaen  jo nyt 

lähes  sulkeutuneen taajan ja tasaisen  metsikön. 
Maa  on hyvää, multavaa niittymaata, mullasta  7—lo sm. 

N:o  52. Särkisalo,  Pettu (Karl Forsström  A. B.).  
Istutus suoritettiin samoin  1918 2-vuotisilla,  omasta taimitarhasta 

saaduilla taimilla entiselle  niitylle. Istutusväli on tässäkin tapauksessa 
1. 5 x 1. 5 m. 

Metsikkö  on juuri sulkeutumassa  oleva, kaunis  ja tasainen  puhdas kuu  
sikko. 

Maa  on hyvää, sorapohjaista niittymaata, mullasta 6—B sm.  

N:o  24. Lahti, Mukkula  (Varatuomari v. Hausen). 

Entinen metsä oli  jokseenkin puhdasta männikköä, joka hakattiin  

jättämällä vain jokunen puu  sinne  tänne. Istutuksen tapahtuessa olivat 
hakkaustähteet  jo hävinneet.  

Istutus suoritettiin keväällä  1912 avonaisiin kuoppiin. 2+2 ja 2+3 
vuotisilla taimilla. Taimet saatiin  suurimmaksi  osaksi Tuomarniemeltä, 

pieni osa  Evolta. Istutusväli  oli  yleensä  l.äxl.s  m (osalla ehkä  1.5X2.0 m). 
Istutuksen aikana  oli  maa jo hyvin  ruohoista  ja pensaista.  

Heti  istutuksen  jälkeen  taimet joutuivat valtavan  leppä-koivumetsän 

alle, josta ne täydellisesti  vapautettiin vasta  1924. Tämän  perkauksen jälkeen 
kuuset  ovat kasvaneet  erittäin  hyvin,  mutta pitkä alimetsänä 010  on luon  
nollisesti hidastanut niiden  kehitystä.  - Nykyään metsikkö on jokseenkin 

puhdasta, sangen  hyväkasvuista  kuusikkoa,  jossa joukossa hiukan  lehtipuu  

vesoja ja -vesaryhmiä. Kuusiin  on levinnyt  jokin sienitauti, joka aiheuttaa  
varsinkin  suurimpien yksilöiden  latvoissa  monihaaraisuutta.  

Koeala  sijaitsee länteen  viettävällä  rinteellä.  Maa on erittäin  hyvää  
multavaa rinnemaata.  Mullasta  15—20  sm. Jonkin verran kivistä.  

N:o  34. Ruokolahti, Rautio (Enso-Gutzeit Osakeyhtiö).  
Istutus on suoritettu entisille  pelloille,  jotka pitemmän ajan olivat  olleet  

vuorovil  j  elyksessä.  
Istutus alkoi  kesäkuun  alussa  1906. Taimet, jotka saatiin Kaukaan  

tehtailta Lappeenrannasta, olivat 4-vuotisia, koulittuja. Istutus suoritettiin  

avoimiin  kuoppiin 1.5x1.5 välimatkoilla, mikä maan kivisyyden  vuoksi 
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kuitenkin usein häiriintyi. Istutuskuoppien paikat määrättiin  nuoran avulla.  

Täydennysistutusta suoritettiin 1907 ja 1908. 

Leppää ei alalle erikoisen häiritsevästi koskaan  ilmestynyt,  mutta sen  
sijaan valtava, lähes metrinen heinä  sulki  taimet kokonaan  sisäänsä. Heinän 
leikkaamista suoritettiinkin sen vuoksi  useina ensimmäisinä  vuosina.  

Metsikköön  sijoitettiin  syksyllä  1932  5  Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen 

pysyvää  harvennuskoealaa. Sitä ennen oli  metsiköstä  poistettu ainoastaan  
muutamia lumen  murtamia puita sekä  lehtipuita 1924  ja 1932. 

Koealaa otettaessa (1—2/8)  kasvoi  alalla  erittäin komea  ja tasainen, 

suorarivinen, puhdas kuusikko.  Aukkoja  ja poistettuja  puita  oli  hyvin  vähän.  
Oksat  olivat kuolleita keskimäärin n. 3 m. korkeudelle. 

N:o  61. Helsinki,  Viikin  latokartano.  (Helsingin yliopisto).  
Istutus toimitettiin virkatalo-metsänistuttajan toimesta luultavasti  1885  

hakkausalalle 4-vuotisilla taimilla avoimiin kuoppiin, niinkuin useilla muillakin 

virkataloilla. Istutusväli on todennäköisesti  ollut  sangen  pieni (n.  1. o  Xl.  o m), 

mutta jälkeenpäin on taimistosta poistettu ehkä  kokonaisia  taimirivejäkin. 

Lähemmät tiedot puuttuvat.  

Nykyään  kasvaa  alalla  jokseenkin  säännöllisissä riveissä, hoidon puut  
teessa  hiukan  epätasaiseksi  jäänyttä, puhdasta kuusikkoa. Metsikkö on 

kärsinyt  viime aikoina  ylitiheydestä.  
Maa  on hyvää murtosoraa, kiviä  sangen  vähän, mullasta 4—B  sm.  

Käenkaali-mustikkatyyppi.  

N:  o  68. Valkeala  (Kymmene Aktiebolag). 
Istutusala  on ollut pitkät  ajat peltona. Istutus suoritettiin 1923  4-vuoti  

silla  koulituilla  taimilla.  Istutusväli oli  1.3X1.3 m. 

Istutus on onnistunut sangen  hyvin,  taimet ovat juuri lopettaneet juro  
misensa ja alkaneet  voimakkaan  kasvun. Aukkoja ja kuolleita taimia on 
vähänlaisesti.  

Maa  on multavaa, hyvää entistä peltomaata, mullasta n.  6—lo  sm.  

N:o  69. Valkeala, (Kymmene Aktiebolag). 

Tiedot samat kuin edellisestä. 

N:o 13.  Kuru, Paappanen (A.  B. J. W. Enqvist  O. Y.).  
Ennen istutusta oli ala  niityntapaista  ahoa, jossa harvakseltaan  kasvoi  

lehtipuuta, pääasiallisesti  haapaa. Haavat  kaulattiin, myöhemmin  hakattiin 

ja kuljetettiin  pois;  ainoastaan  oksat jäivät jäljelle. 

Kuoppaistutus suoritettiin 1920, luultavasti  2-vuotisilla  kuusen taimilla  

ja  1. 2 xl.  2 m  väleillä. Taimet saatiin  Nygärdin  taimitarhasta (Kuru). Siemenet 
ostettiin.  

Ennen ja jälkeen  istutuksen on karja vapaasti  käynyt  alalla  pitäen 
heinän lyhyenä,  mutta samalla  jonkin  verran  vahingoittaen taimia. Myöskin  
alalle  ilmestynyt  tiheä lepän ja haavan  vesakko  on hidastanut  kuusten kehi  

tystä.  
! 

Leppiä ja haapoja hakattiin  1926  ja 1927.  
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Istutus on sangen  hyvin  onnistunut, aukkoja on vähänlaisesti  ja taimet  

hyvässä kasvukunnossa,  joskin  lepänvesaa on jälleen runsaasti  alalla.  
Maa viettää hiukan lounaaS3en  kivistä murtosoraa, mullasta  5—7 sm. 

N:o  49. Elimäki, Mustila  (Tilanomistaja C. G.  Tigerstedt).  

Istutus suoritettiin keväällä  1924 savipohjaiselle  pellolle, omista  sieme  
nistä kehittyneillä  5-vuotisilla taimilla.  Istutusväli oli  pieni, keskimäärin 
1.3X1.3 m.  

Kuoppaistutus on onnistunut sangen  hyvin,  ainoastaan  muutamia  taimia  

on kuollut.  Pituuskasvu  on, kuten  tavallisesti, ollut aluksi  hidas, mutta juuri 

viime  vuosina kiihtynyt,  ollen  nykyään  40 —50 sm vuodessa.  
Maa  on tasaista, ruohon  ja heinän  peittämää,  kivetöntä, entistä savi  

peltoa. 

N:o  24. Padasjoki,  Vesijako. (Tutkimuslaitoksen kokeilualue).  
Entinen metsä oli 70 —80-vuotista kuusimetsää,  seassa jokin mänty. 

Metsä  paloi 1915  ja loput hakattiin  paljaaksi  1916  sekä  kaskettiin  1917  ja 1919. 
Ennen  istutusta poistettiin  reunoilta  kituva  kuusinuorennos ja haavan  vesat  
1923. 

Istutus  suoritettiin 19. 6. 1923 6-vuotisilla  kahdesti  koulituilla taimilla, 

avoimiin  kuoppiin. Istutusväli  oli  2.  ox2. o m. Taimet saatiin  Evon  metsä  
koulun  taimitarhasta. 

Istutus on onnistunut  jokseenkin hyvin,  kuusen taimet  alkavat  juuri 

kiihtyvän  pituuskasvunsa. Paitsi suorissa  riveissä  olevia istutettuja  taimia 
joukossa on myöskin  luonnonsiemennyksestä syntyneitä kuusen  ja männyn 

taimia. Kaikki  kuusen  taimet ovat kärsineet jonkin verran hallasta.  

Maa  on yleensä tasaista, hyvin kivistä  murtosoraa,, mullasta 4—5 sm.  

N:o  4. Ylöjärvi,  Niemi (A. B. J. W. Enqvist  O. Y.).  
Istutusala oli  aluksi  niittynä,  mutta myöhemmin se jäi pitkäksi  ajaksi 

luonnontilaan.  Istutettaessa kasvoi  alalla  lyhyttä,  karjan syömää ruohoa  ja 
heinää, joka ei  ole  haitannut  ainakaan  taimien maanpäällistä kehitystä.  

Kuoppaistutus suoritettiin  toukokuussa 1919 2+2 vuotisilla  omassa 
taimitarhassa  kasvaneilla  taimilla.  Istutusväli oli 1.25X1.5 m. Täydennys  
istutusta ei ole suoritettu. 

Alalle luonnonsiemennyksestä syntyneitä lehtipuita vesottiin 1926, 
1930  ja 1931. Samalla  poistettiin  muutamia  »susikuusia».  

Nykyään  ovat kuuset erittäin hyvässä kasvukunnossa  muodostaen  
jokseenkin aukottoman  ja tasaisen, puhtaan metsikön.  

Maa on tasaista, kivetöntä  murtosoraa, mullasta 7 —B sm.  

N:o 13. Mänttä, Koskela  (G. A. Serlachius  Osakeyhtiö).  
Istutusala oli  vesiperäinen niitty,  joka kuivatettiin tiheällä sarkaojituk  

sella.  

Kuoppaistutus suoritettiin  1919 2+2 vuotisilla, omasta taimitarhasta  
saaduilla  taimilla. Osittain heinänkasvun  osittain maan .vetisyyden  ja 
hallanarkuuden vuoksi kuoli taimista kuitenkin n. 10 %. Ensimmäinen  täy  

dennys suoritettiin 1925, jolloin myöskin  haitalliset lehtipuut poistettiin. 
Seuraavana  vuonna jatkettiin täydentämistä.  1927 poistettiin  jälleen lehti  

puita ja samalla  ojat uudelleen  avattiin.  
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Täten on taimisto  nykyään aukotonta, joskin myöhemmin  istutetut  
luonnollisesti ovat jääneet huomattavasti kehityksessä  jälkeen. Samoin ovat 

puurivit lähinnä  ojia  jäljessä  saran keskellä  kasvavista.  Puut ovat kasvaneet  
5—7 viime  vuotena  erittäin  hyvin. Seassa  on joku  harva  lehtipuu. Halla  
on vahingoittanut  monena vuonna kasvaimia.  

Maa on tasaista,  multavaa ja kivetöntä,  kokonaan  vahvan heinän peit  
tämää. 

N:o 50. Elimäki,  Mustila (Tilanomistaja  C.  G. Tigerstedt).  

Istutus suoritettiin savipohjaiselle pellolle (ent. kauramaa) 1919 5-vuoti  

silla  omista siemenistä  kehittyneillä  taimilla. Istutusväli  oli  0.8—1. ixO. 9 
1.3 m. Täydennysistutusta  on suoritettu 1920 samoilla,  tällöin  6 vuotisilla  
taimilla. 

Kuoppaistutus on onnistunut hyvin,  mutta kuuset  ovat monina  vuosina 
kärsineet  hallasta.  Nykyään kasvaa  alalla  tasaista suorarivistä  kuusikkoa,  

entisissä  sarkaojissa  runsaasti  leppää. 

X:o 32. Heinola, Jyränkö, Nynäs.  (Kymmene Aktiebolag). 
Entinen  metsä  oli  melkein  puhdasta männikköä, joka hakattiin  harvaan  

asentoon. Tämän harvan  metsän alle suoritettiin  istutus 1918 4-vuotisilla  

taimilla. Istutusväli lienee  tuskin ollut säännöllinen.  

Viimeiset  ylispuumännyt  hakattiin  1919 ja alalle  ilmestynyttä  leppää 
poistettiin  1930. 

Nykyään  on metsä tiheänlaista, hiukan  epätasaista nuorta  kuusikkoa,  
joukossa jokunen mänty  ja hiukan lehtipuita. 

Maa  on kivistä  ja ohutmultaista  (4—6  sm). Viettää  loivasti  etelään.  

X:o 6. Ylöjärvi,  Siivikkala. (A.  B.  J. W. Enqvist  O. Y.). 
Istutusala  oli  aluksi  peltona,  jäi sittemmin laidunniityksi,  jollainen se  

oli  istutusta suoritettaessa.  Ala  istutettiin  syksyllä  1917  2+3 vuotisilla Hyytiä  
lästä  (Juupajoki) saaduilla  taimilla  avonaisiin  kuoppiin. Istutusväli oli  n. 
1.25x1.2ä  m. Pääasiallisesti  hallan  vuoksi  n.  15 % taimista  kuitenkin kuoli, 

mistä syystä  1919  toimitettiin  täydennysistutus  2+2 vuotisilla  taimilla. 
Istutusala  on vesottu  1925  ja 1929, harvennuksia ei  ole toimitettu.  

Kun osa istutusalasta  on suolla  osa vanhalla  niityllä, ovat kuuset kehitty  
neet eri  osissa  eri  tavalla.  Kovalla  maalla  on metsikkö  erittäin hyväkasvuista  

ja tasaista, juuri sulkeutumassa  olevaa  nuorta kuusikkoa.  Suolla kasvavat 
puut taas  ovat joko kuolleet  tai  vain muutaman dm:n pituisia, takkuisia ja 

pensasmaisia pikkukuusia. Näiden  välillä  on sitten kaikkia kehitysasteita.  
-  Koeala  sijaitsee niityllä olevassa osassa. 

Maa  on melko  tasaista,  jokseenkin kivetöntä  ja runsasmultaista (7—-9  sm). 

N:o 19. Asikkala, Kurhila (Kymmene Aktiebolag). 
Istutusala oli  pitkän aikaa  aukeana  ahona, jolla karja säännöllisesti  

kävi. Istutus suoritettiin  syksyllä,  4. 10.  1914. Taimet, jotka olivat  2-vuotisia, 

koulimattomia, saatiin  omasta taimitarhasta  Kurhilasta, siemenet  »lähetettiin  
tehtaalta».  Istutusväli  oli  1.0x1.25 m. Istutettaessa taimet  painettiin avo  

naisen kuopan pystysuoraa  seinää  vasten ja kuoppa samalla  täytettiin. Tavalli  
sen täytemaan lisäksi  käytettiin  ruokamultaa. Istutuksen  jälkeen  alue  
aidattiin.  
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Istutus on erittäin  hyvin  onnistunut, aukkoja vähän  ja nekin  pieniä, 
kasvu nykyjään  hyvä,  oksat kuolleet  n. 0.7—1.0  m  korkeudelle.  

Maa  on melko  tasaista, hiukan  etelään  viettävää entistä ahoa, josta 

kivet  on korjattu pois. Mullasta  melkoisesti, n. 7—lo  sm.  

N:o  20. Asikkala,  Kurhila  (Kymmene Aktiebolag). 
Istutusala oli  aukea aho  ja osittain torpan pelto,  johon istutettiin 2. 5. 1914 

4-vuotisia koulittuja taimia. Istutusväli  on sama  kuin  n:o 19:llä, samoin 
taimien alkuperä. 

Karja on käynyt  alalla  koko  ajan aiheuttaen  sinne  tänne  pieniä aukkoja.  

Nykyään kasvaa  alalla  juuri sulkeutunutta, tiheänlaista, hyväkasvuista  
melkein  puhdasta kuusikkoa.  

Maa  on hiukan  viettävää, kivetöntä  ahoa, mullasta  5—6 sm.  Murto  

sorapohja. 

N:o  14. Keuruu, Pohjoislahti  (G.  A. Serlachius  Aktiebolag). 

Istutus suoritettiin  syksyllä  1914 5-vuotisilla taimilla  entisille  pelloille.  
Istutusväli oli  n. 1.ex1.5 m. 

Istutus on onnistunut  erittäin  hyvin,  metsikkö on juuri sulkeutunut, 
tasainen  ja puhdas kuusikko.  

Maa  on hyvää, tasaista  ja kivetöntä,  mullasta  n.  5—6 sm.  

N:o  21. Asikkala,  Kurhila  (Kymmene  Aktiebolag). 
Istutusala oli  osittain  vanha kaskimaa  osittain torpan pelto. Istutus 

toimitettiin  toukokuussa 1913 4-vuotisilla koulituilla  taimilla. Istutusväli, 

-tapa ja taimien  alkuperä  samat  kuin  n:o 19:llä.  Karja on käynyt  alalla  koko  

ajan aiheuttaen  melkoisia aukkoja.  
Itse istutus  on onnistunut  ilmeisesti hyvin  ja paikotellen tapaa kauniita  

ja yhtenäisiä aloja, joilla  metsä on melkein puhdasta kuusikkoa,  suorarivistä 

ja hyväkasvuista. 
Maa  on tasaista  entistä ahoa, jolta kivet on korjattu kasoihin,  mullasta 

s—-65—-6  sm. Murtosorapohja. 

N:o  22. Asikkala,  Iso-Äiniö (Kymmene  Aktiebolag). 
Istutusala on ollut ennen metsänviljelystä  hylättynä peltona, joka 

vähitellen  lepittyi  kokonaan.  Lepät raivattiin  osittain  pois  ja alalla suori  
tettiin  männynkylvö. Kun  kylvö  kuitenkaan  ei onnistunut, istutettiin  alalle  
toukokuussa  1913 4-vuotisia, koulittuja kuusen  taimia.  

Nykyään  on metsikkö melkein puhdasta, osittain suorarivistä,  hiukan  

ylitiheätä, hyväkasvuista  kuusikkoa.  
Kivet on alalta  koottu  kasoihin.  Mullasta  7—B sm. Murtosorapohja. 

N:o 31. Lahti, Mukkula  (Varatuomari v. Hausen).  
Entinen  metsä ja hakkaustähteet:  vrt. OMaT N:o 24. Kuoppaistutus 

suoritettiin  keväällä  1914 4-vuotisilla  koulituilla taimilla, jotka saatiin  osittain 
Tuomamiemeltä osittain omasta taimitarhasta. Istutusväli  oli  1.5X1.5 m. 

Istutuksen jälkeen  taimet  joutuivat valtavan  lehtipuumetsän ja ruohon  
kanssa  kilpailemaan. Ala  perattiin  vasta 1924, jonka jälkeen taimet ovat 
kasvaneet  erittäin  hyvin.  
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Nykyään  kuusikko  on varsinkin  rinteen alareunalla kaunista, tasaista 

ja suorarivistä, ylempänä  hiukan  epätasaisempaa ja epäsäännöllisempää. 
Maa  on sangen  kivikkoista  murtosoraa; mullasta  B—l  28—12  sm.  

N:o 33.  Nastola, Koiskala (Tilanomistaja  A. E. Frigren).  
Istutus suoritettiin 1914 4-vuotisilla taimilla harvan koivikon  alle.  

Koivuja on n. 60 —70 kpl.  ha:lla. Istutusväli  on n.  2.0x2.  o m.  
Alalle  jonkin verran ilmestynyttä  leppää lienee tuskin koskaan  perattu.  

Sen sijaan ylispuukoivut  yritettiin poistaa  muutamia vuosia  sitten,  mutta 
kaatuessaan  ne turmelivat  kuusen  taimistoa niin pahasti, että työ täytyi  

keskeyttää  muutamien puiden  kaadon  jälkeen. Jäljellä olevia koivuja on 
karsittu  sitä  myöten  kun  kuuset  ovat kasvaneet. Koivut  ovat suuria: D 1.3 
21—31  sm ja pituus 17—18 m.  

Nykyään  on metsikkö  luultavasti sopivasta istutusvälistä riippuen san  

gen  tasaista  ja kaunista, juuri sulkeutunutta  nuorta  kuusikkoa.  Oksat ovat 
vielä  tuoreet  alas saakka.  

Maa  on tasaista,  jonkin verran kivistä.  Mullasta  5—7 sm. Murtosora  

pohja. 

N:o  67. Valkeala, Tikkala (Kymmene Aktiebolag). 
Istutusala  on entinen  joenvarsipelto. Istutus suoritettiin 1913 4-vuotisilla  

kuusen  taimilla.  Istutusväli oli  n. 1.2 xl. 2 m. 

Istutuksen jälkeen  ei taimistoon  ole  kajottu,  joten leppää ilmestyi  alalle  
runsaasti ja se on jonkin  verran haitannut kuusten  kasvua. Lepät raivattiin 
koealojen kohdilta  pois  1931.  

Kasvaa nykyään  jokseenkin kaunista ja tasaista, juuri sulkeutuvaa 
kuusikkoa.  

Maa  on tasaista  ja kivetöntä.  Mullasta 2—4 sm. 

N:o 70. Puumala, Konttila (Enso-Gutzeit Osakeyhtiö).  
Istutus suoritettiin  aukealle  alalle  1913  4-vuotisilla,  Söderkullasta  saa  

duilla  taimilla. Istutusväli oli  suunnilleen  1. 6xl.  7 m. 

Taimisto on useaan kertaan perattu lepästä ja muusta lehtipuusta,  
n. 3—4 v. väliajoin. Luonnonsiemennyksestä noussutta  taimistoa  on jonkin 

verran joukossa. Ala  kasvaa  nykyään hyvin  kaunista, hiukan  aukkoista  
kuusikkoa.  

Maa, j  oka  viettää loivasti  itään, on kivistä  murtosoraa, mullasta  3—5  sm.  

N: o 7. Hämeenkyrö,  Kyröskoski  (Hammaren & Co.  A. B.).  
Istutusala oli aikaisemmin  Kyrösjärven vesijätölle tehty pelto, joka 

sittemmin  jäi niityksi  ja jolle lopuksi,  1912, istutettiin 4-vuotisia  taimia avoimiin  
kuoppiin 1. 75x  1. 6 tai  1. 75 xl.  7 5  m:n välein.  Sitä  paitsi  on joidenkin neliöiden  

keskelle  istutettu taimi, joten metsikkö muodostui  tiheäksi. 
Metsikkö on muuten saanut olla  koskemattomana, mutta  lehtipuu vesoja 

on 1930  poistettu  ja joitakin seiväspuita  otettu silloin  tällöin. 

Kokonaisuudessaan istutusala  on osittain karjan osittain hallan  vuoksi  

aukkoista; ainoastaan pohjoisreunalla on taajempi yhtenäinen  metsikkö. 
Täällä metsikkö on vielä  hyväkasvuista,  mutta harvennuksen  tarpeessa. 

Maa  on hyvää  peltomaata, mullasta 10—12 sm.  Pintakiviä on hyvin  
vähän. 
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N:o  42. Punkaharju (Tutkimuslaitoksen  kokeilualue).  

Kuoppaistutus suoritettiin 1903  entiselle kaskimaalle  2-vuotisilla  taimilla. 
Istutusväli  oli  1.6x1.5 m. 

Raivauksia on suoritettu  useita kertoja ennen vuotta 1909 sekä sen  

jälkeen 1909, 1911, 1913, 1918 ja 1921. 
Kasvaa  nykyään tiheähköä  ja tasaista,  jonkin aikaa sitten  sulkeutunutta, 

puhdasta kuusikkoa.  
Maa on kivikkoista murtosoraa,  mullasta 5—6 sm. 

N:o 36. Ruokolahti, Rautio  (Enso-Gutzeit Osakeyhtiö).  
Tiedot  samat  kuin  koealalla  OMaT n:o 34. Koealaa  otettaessa (2.  8.)  

kasvoi  alalla  erittäin  tasaista, suorarivistä, aukotonta ja koskematonta  melkein  

puhdasta  kuusikkoa;  joukossa jokunen leppä tai  -vesaryhmä. Lumi  murtanut 
muutamia puita.  

N:o 74. Pieksämäki  (Kymmene  Aktiebolag). 

Kylvöala oli aukea aho, jolla toimitettiin ruutukylvöä 1898. Kylvössä  
käytettiin  kuusen  ja männyn siementä  sekaisin. Siemenet  tuotiin »muualta». 
Ruutuväli  n. 1.5—2.0  m kumpaankin suuntaan.  

Ensimmäinen  harvennus  toimitettiin luultavasti 1908, jolloin leppiä 

perattiin  pois. Sen  jälkeen metsikköä  on harvennettu  useita kertoja;  syksyllä  
1930  toimitettiin perinpohjainen harvennus  ja perkaus.  Silloin  saatiin  jonkin 

verran jalkapropsia ja halkoja. 

Näiden lukuisten harvennusten  ja perkausten avulla  on metsikkö  saatu 

jokseenkin sopivan harvaksi  ja tasaiseksi. Joidenkin  ruutujen kohdissa on 

vielä turhan  monta yksilöä.  
Kylvöala on suojattu  pohjoiseen viettävä rinnemaa. Maa  kivistä  murto  

soraa, mullasta  4—5 sm. 

N:o  75. Pieksämäki. (Kymmene Aktiebolag). 

Kuusen  ja männyn sekasiemen  kylvettiin  kauran  sekaan  ruutukylvöä  

käyttäen  1898. Ruutuväli  oli  luultavasti  sama kuin  edellisessä.  Siemen  on 
tuotu  »muualta».  

Metsiköstä on koko  ajan  pidetty  erittäin  hyvää huolta, joten se lukuisilla  

ja sopivilla  harvennuksilla  on saatu  sangen  hyvään kuntoon, sopivan harvaksi  

ja tasaiseksi. 

Länteen  viettävä, hiukan  kivinen  rinnemaa. Mullasta  4—5 sm.  

N:o  66. Valkeala, Tikkala (Kymmene Aktiebolag). 
Istutus suoritettiin  1901 3-vuotisilla  kuusen  taimilla  entiseen peltoon. 

Metsikköä on harvennettu  ja perattu lievästi  muutamia  kertoja,  joten 

se  on saatu  verraten  tasaiseksi,  hyväkasvuiseksi,  puhtaaksi kuusikoksi.  
Maa on entistä peltomaata, jonkin verran kivistä. Mullasta  3—5 sm. 

N:o  12. Mänttä, Pättiniemi (G.  A. Serlachius  Osakeyhtiö)  (Vertauskoeala).  
Istutusala oli aikaisemmin melkein  aukea  kaskiaho, jossa siellä täällä 

kasvoi  jokunen, pienikokoinen mänty. 
Istutus suoritettiin  1899  avonaisiin  kuoppiin 4-vuotisilla  kuusen  taimilla.  

Istutusväli oli  melko suuri  1. 3 x 2. 25 tai 1.3x2.5  m. 

Metsikköä  harvennettiin  lievästi  muutamia vuosia sitten. 
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Istutusala  on aikaisemmin  ollut  2 ha laajuinen, mutta muut  puut ovat 
suurimmalta  osalta  päässeet vallalle.  Selvä ja kaunis  istutuskuusikko  käsittää 
enää vain neljä  riviä, joiden puut  ovat  jokseenkin yhtä vahvoja, pitkänpuoleisia 

ja terveitä. Oksat kuolleet  n. 2—3 m korkeudelle.  
Maa on tasaista, hyvää mullansekaista hiekkaa.  

N:o 2. Etelä-Pirkkala, Suojanen (Maanviljelijä V. Saarinen). 

Entinen metsä oli  melkein  puhdasta kuusikkoa,  josta kaikki kuuset  

hakojen ottoa varten  kaadettiin. Muutamia mäntyjä  jäi alalle. 

Kylvön suorittivat kansakoululapset keväällä  1890. Maa raavittiin  
rautanaulaisella  haralla  n.  1.25X1.5 m väleillä ruutuihin, joihin siemen  kyl  
vettiin. Pari  vuotta kylvön  jälkeen istutettiin  aukkopaikkoihin 2-vuotisia  
kuusen  taimia. 

Ensi  kerran  harvennettiin  metsikkö luultavasti  1914 ja sen jälkeen 
lievästi  useampia kertoja.  1914  karsittiin puut »maasta  miehen  korkeudelle», 

mutta koska  silloin  poistettiin  pääasiallisesti  kuivia  oksia,  ei  toimenpide ole  

sanottavasti vahingoittanut puita. Lahovikaisuutta esim. saattoi  huomata  
vain  muutamissa puissa.  

Metsikkö  sijaitsee  pohjoiseen  viettävällä  rinteellä. Maa on hyvin  kivistä  

murtosoraa, mullasta vaihtelevasti  7—15 sm. 

N:o  8. Hämeenkyrö,  Osara (Osaran Kartano  OY.).  
Entinen  metsä oli puhdasta, vanhaa  kuusikkoa, joka vuosilohkoina 

hakattiin  muuten paljaaksi, mutta 10 siemenpuuta jätettiin tynnörinalaa 
kohti. Torpparit korjasivat  hakkaustähteet  pienimpiin oksiin saakka.  

Huolimatta siemenpuista  vuosilohkot kylvettiin  haja-, osittain mah  
dollisesti ruutukylvöllä 1887. Kävyt  ja siemenet saatiin  omasta metsästä. 

Viimeiset ylispuut  poistettiin  luultavasti  1911. Lieviä  ala-harvennusten 
luontoisia  puhdistushakkuita suoritettiin  1917 —1920.  

Nykyään  metsä on vartevaa, sangen  hyväkasvuista, järeätä  kuusikkoa,  
joukossa hiukan  leppää ja koivua. Oksat  kuolleet  n. 5—6 m  korkeudelle.  

Maa  on  erittäin hyvää, savipohjaista, mullasta 7—lo  sm. Viettää loi  
vasti koilliseen.  

N:o  9. Hämeenkyrö,  Osara (Osaran Kartano OY.)  
Vrt. edellistä.  

N:o 1. Vesilahti, Laukko  (Kauppaneuvos Raf.  Haarla). 

Entinen  metsä oli nähtävästi  mänty-kuusi-koivu sekametsää. Ala  

hakattiin paljaaksi  ja kulotettiin  hakkuutähteineen. 
Kulotuksen  jälkeen toimitettiin ruutukylvö  1887, luultavasti  mänty  -  

kuusi  sekasiemenellä. Siemenet  karistettiin  ainakin  suurimmaksi osaksi  

kartanossa.  

Huomattavasti on metsää  harvennettu  vasta 1931, jolloin poistettiin  

pääasiallisesti kuusia.  Keväällä 1932 harvennettiin  metsikköä  uudelleen  

lievästi.  

Metsikkö  on nykyään molempien hakkuiden jäljiltä hiukan repaleinen  
ja epätasainen. Koivua on joukossa melkoisesti. 

Maa on lievästi itään  viettävää, kivistä murtosoraa, mullasta  3—4 sm. 

N:o  47. Hämeenkyrö,  Osara (Osaran Kartano  OY.).  
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Tiedot  muuten samat kuin  koealalla  OMT n:o 8, mutta kylvö  on toimi  
tettu 1885. 

N:o  58. Lammi, Evo  (Evon hoitoalue). 

Istutus suoritettiin 1880 entiseen  peltoon. Tällöin istutettiin joka kol  
manteen  riviin lehtikuusia ja muihin  2-vuotisia  kuusen  taimia. 

1898 puhdistettiin  ala  lehtipuista ja samalla  poistettiin  kesinä 1892 ja 
1893 Chermes-vahinkoihin kuolleet  puut. 1912 harvennettiin  metsikköä 

jälleen poistamalla varsinkin lehtikuusia. Metsikkö  on sen jälkeen ollut  jok  
seenkin  koskematon.  

N:o 28. Padasjoki,  Vesijako (Tutkimuslaitoksen  kokeilualue).  

Aikaisempi metsä oli  leppävaltainen sekametsä, joka hakattiin  paljaaksi  
1879 ja kaskettiin 1880. Samana  vuonna kylvetty  ruis epäonnistui,  jonka 
vuoksi  osa  kylvettiin kauralle uudelleen 1881. 1882  istutettiin  alalle  avonaisiin 
kuoppiin 3 000 männyn (2-vuot.),  1 000  kuusen  (4-vuot.)  ja 4  000  Larix sibirican  

(2-vuot.)  tainta. Kuuset  istutettiin mäntyrivien väliin.  
Alkuaikoina  suoritettiin  taimistossa raivauksia. 1915 poistettiin n. 1/

5 
kuutiomäärästä. Sen jälkeen harvennettiin 1924 ja 1929, eteläosa  myöskin  
1925. 

Nykyään on metsä tiheätä, solakkaa kuusi-mänty-sekametsää  (kuusta 
n- lU).  

Maa, joka viettää loivasti  pohjoiseen, on jonkin  verran kivistä,  tuoretta  

murtosoraa,  mullasta  5—6  sm. 

N:o  59. Lammi, Evo  (Evon hoitoalue). 

Sama kuin  OMT n:o 58.  (Mitattu  5 v. myöhemmin).  

N:o 25. Padasjoki,  Vesijako (Tutkimuslaitoksen kokeilualue).  
Aikaisemman metsän laadusta  ei ole muistiinpanoja. Se hakattiin  pal  

jaaksi 1880 ja seuraavana vuonna kaskettiin ala  ja kylvettiin  rukiille  sekä 

sen jälkeen jatkuvasti  viljeltiin. 1884 suoritettiin alalla  kuoppaistutus  3-vuoti  
silla  kuusen taimilla.  

Alkuaikoina  toimitettiin  raivauksia. 1911 poistettiin n. 
1
/ 6 kuutio  

määrästä kuusta  suosien.  1926 suoritettiin  jälleen kohtalainen  harvennus.  

Nykyinen metsä on vartevaa, puhdasta kuusikkoa.  Aivan  pientä tai  
mistoa on runsaasti.  

Maa  on tasaista,  hyvin  kivistä  murtosoraa, alla  hiekkaa, mullasta  n.  5  sm.  

N:o 17. Padasjoki,  Iso Saksala  (Kunnallisneuvos Karl  Fieandt). 
Entinen  metsä oli  melkein  puhdasta hongikkoa, j  oka  kaadettiin  kokonaan  

miilunpolttoa varten.  Puita  ei  karsittu, vaan oksat  poltettiin puista kaato  

paikalla. Maa paloi  tällöin  aivan  mustaksi. 
Alalla  suoritettiin  kuoppaistutus 1881 3-vuotisilla  kuusen  ja lehtikuusen 

taimilla.  Taimet  saatiin  Mustialan  maanviljelysopistolta.  Istutusväli  oli  
luultavasti  s'xs'. 

Istutuksen jälkeen tunkeutui alalle  runsaasti leppää, joka melkoisesti  
hidasti kuusen  kehitystä. Leppä raivattiin 1912, ja 1914 harvennettiin  met  
sikköä ottamalla  riukuja ja seipäitä. Karjalta on ala  ollut  vasta 3 vuotta 
rauhoitettu.  
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1622—33 11 

Nykyinen  metsä on sangen  pitkää  ja hoikkaa, tiheätä kuusi-lehtikuusi  

mänty-sekametsää.  
Maa on hiukan kumpuilevaa,  sangen  kivistä murtosoraa, mullasta 

10—-12  sm. 

N:o  54. Urjala, Nuutajärvi (Rouva  Jenny Neovius).  

Kylvö,  joka suurimmaksi  osaksi  oli  männyn  ja kuusen  sekakylvö,  suori  
tettiin 1865 suurelle, palaneelle  alalle.  Se oli ruutukylvön  tapaista: 30—40  
henkeä  eteni  rivissä repien maanpintaa  auki aina pienen  matkan  päästä, 

pudottaen siemenet  ja peittäen  ne risun  tai  kepin avulla. Siemenet  saatiin  
luultavasti omista metsistä. Karja kävi  alkuaikoina vapaasti alalla  ainakin  
osittain  siten  pitäen ruohon  kurissa. 

Harvennettu  useita kertoja aikaisemmin ja vahvasti  1923. Talvella 

1931 —-32  kaadettiin suurimmat puut ja valmistettiin ns. Hollannin  

Nykyisin kasvaa  alalla  vartevaa, melkein puhdasta, järeätä kuusikkoa.  
Maa on tuoretta murtosoraa, mullasta  7—-10 sm.  

N:o 55. Urjala, Nuutajärvi (Rouva Jenny Neovius).  

Perustaminen sama kuin edellisessä. 

Metsikkö on jätetty  melkein  koskemattomaksi säästömetsäksi. 
Maa on kivistä, tuoretta murtosoraa.  

N:o  56. Urjala,  Nuutajärvi (Rouva  Jenny Neovius).  

Kylvö  (kts.  edellisiä)  suoritettiin paljaaksihakatulle vuosilohkolle  1864. 
Harvennettu useita kertoja,  joten metsikkö  on nykyään  harva-asenteista, 

jokseenkin  puhdasta järeätä kuusikkoa.  
Maa  on kivistä murtosoraa, mullasta 7 —B sm.  

N:o  57.  Urjala, Nuutajärvi (Rouva  Jenny Neovius).  
Perustaminen kuin edellisessä.  

Metsikkö on jätetty  luonnontilaiseksi, joten se  on erittäin tiheätä, kaiken  
mittaista puuta sisältävää, melkein  puhdasta kuusikkoa.  

Maa on kivistä,  kosteahkoa murtosoraa, mullasta  7—B sm. 

Mustikka-tyyppi.  

N:o 11.  Kuru, Nygärd, Nimetön (A.  B. J. W.  Enqvist  O.  Y.).  
Istutusala oli  vanha niitty,  johon aluksi  kylvettiin  kuusta,  mutta kylvön  

osittain ruohonkasvun  osittain karjan vuoksi  epäonnistuttua,  alalle  istutettiin 
1922 koulimattomia 4-vuotisia kuusen  taimia. Taimet ympäröitiin  kolmella,  

neljällä maahan  työnnetyllä kepillä,  jottei karja  niitä  uudelleen  vahingoittaisi. 
Taimet saatiin luultavasti Nyg&rdin  (Kuru) taimitarhasta. Istutusväli n. 

1. 7 xl. 7 m. 

Taimisto on nykyään  melko  kaunista ja tasaista, aukkoja on vähän  
laisesti.  Pituuskasvu on ollut  jo parina  vuonna kiihtymässä.  

Maa.viettää loivasti  itään. Kivet  on korjattu  kasoihin, mullasta 7 —B sm.  
Kuivahko  murtosorapohja. 

N:o  38.  Rautjärvi,  Ilmee (Yhtyneet  Paperitehtaat  Osakeyhtiö).  
Istutus suoritettiin aukealle hakkausalalle  1921  2+2 vuotisilla  taimilla.  
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Heti istutuksen  jälkeen ilmestyi  alalle  runsaasti harmaaleppää. Lepät 
raivattiin 1928 ja sen jälkeen kuuset  ovat kasvaneet  erittäin  hyvin. Nykyään  

ovat kuuset  jälleen leppävesakon alla.  
Maa  on kumpuilevaa, paikoin kuivempaa paikoin tuoreempaa murto  

soraa, mullasta  vain pari  sm. 

N:o  62. Vanaja, Harviala  (A.  B. Harviala  O. Y.).  

Istutus suoritettiin 1919 3-vuotisilla koulituilla taimilla 20—30-vuotisen 

harvan  koivikon  alle. Istutusväli  oli 2. ox2. o m. 

Syksyllä  1931 poistettiin melkein  kaikki  ylispuukoivut,  ainoastaan 

jokin vähemmän haittaava, hyvämuotoinen  yksilö  jätettiin sinne  tänne.  
Istutus on jokseenkin hyvin onnistunut, taimet  ovat jonkin verran 

kärsineet päällysmetsästä.  
Maa on hieman  viettävää  rinnemaata, mullasta. 3—4 sm. 

N:o  63. Vanaja, Harviala  (A.  B.  Harviala O. Y.).  
Tiedot samat  kuin edellisestä.  

N:o 64. Vanaja, Harviala (A.  B. Harviala  O.  Y.).  
Istutus suoritettiin  1919  3-vuotisilla,  koulituilla taimilla, harvan, 20—30  

vuotisen koivikon  alle. Istutusväli oli 2. ox2. o m. 

Ala  on jätetty luonnontilaan.  
Maa on tasaista  murtosoraa,  mullasta 3—4 sm.  

N:o  65. Vanaja, Harviala  (A.  B. Harviala  O. Y.).  
Tiedot  muuten  samat kuin  edellisestä, mutta ylispuukoivut poistettiin  

syksyllä  1931.  

N:o 37. Simpele,  Kivijärvi  (Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö).  
Istutus suoritettiin  keväällä  1918 entiseen  perunapeltoon koulituilla 

3-vuotisilla taimilla.  Istutusväli oli  1. 5 xl.  5 m. Taimet saatiin Raut  järveltä. 
Alalle  ilmestyi  heti  istutuksen jälkeen runsaasti  leppää, mikä jonkin 

verran on häirinnyt kuusten  kasvua.  Lepät poistettiin  1928.  

Nykyisin  kasvaa  alalla  paikotellen hyvinkin  tasaista  paikotellen auk  
koista  nuorta  kuusikkoa.  Leppää on joukossa  runsaasti.  

Ala  on suojainen  laakso,  maa viettää loivasti  länteen, mullasta B—lo8 —10  

sm, kivet on korjattu  kasoiksi.  

N:o  5. Ylöjärvi,  Lielahti  (A.  B. J.  W.  Enqvist  O. Y.).  

Entinen  metsä  oli  kuusi-mänty-sekametsää,  jonka venäläiset  hakkasivat 
melkein  paljaaksi;  lähiseudun  asukkaat  taas  korjasivat hakkaustähteet pois.  

Kuoppaistutus toimitettiin syksyllä 1917 2+3 vuotisilla, Hyytiälästä  
(Juupajoki) saaduilla  taimilla.  Istutusväli  oli  n. 1.5X1.25  m.  

Ala  perattiin lehtipuista ja  ylispuita poistettiin 1927 ja 1931. 
Istutus on onnistunut jokseenkin hyvin, pieniä aukkoja on jonkin 

verran. Vapaussodan aikana taimet jossain määrin  kärsivät  ammunnasta. 

Istutusala  on jyrkällä,  itään viettävällä rinteellä. Maa  on hyvin  kivistä  
vierinkivisoraa, mullasta 6 —7 sm. 
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N:o  15. Ruovesi,  Siikakangas  (Korkeakosken hoitoalue). 
Istutus suoritettiin 22—30. 5. 1916 4-vuotisilla koulimattomilla taimilla 

avonaisiin kuoppiin entiselle  kuloalalle.  Istutusväli oli  1.5x1.5 m. Taimet 

saatiin  Hyytiälän  (Juupajoki)  taimitarhasta. 

1930  toimitettiin lievä  perkaus, jolloin poistettiin  koivua ja haapaa. 

Koealalla  on edelleen  runsaasti  koivua,  haapaa ja mäntyä, jotka ovat  
suojelleet kuusia  hallalta, mutta toiselta puolen hidastaneet jonkin verran 
kuusten kasvua.  

Maa  on kivikkoista  rinnemaata, viettää loivasti  itään, mullasta  3—7 sm.  

N: o 35. Ruokolahti, Rautio (Enso-Gutzeit Osakeyhtiö).  
Entinen  metsä oli vankkaa, melkein  puhdasta koivikkoa,  joka pää  

asiallisesti hakattiin talvella  1916—17.  

Kuoppaistutus suoritettiin keväällä  1917 5-vuotisilla  taimilla,  1. 5 xl.  5 m  
istutusvälein.  Taimet saatiin omista  taimitarhoista.  

Muutamina  istutuksen  jälkeisinä vuosina  poistettiin  vähitellen  loput 

ylispuukoivuista. Nuoria koivuja ja leppiä perattiin 1925 ja 1932. 

Nykyään on metsikkö jokseenkin kaunista, hyvässä kasvukunnossa  
olevaa, paikotellen  hyvin  tasaista  ja tiheätä kuusikkoa. Viereiselle  rämeelle 

päin pienenevät  taimet  huomattavasti. Halla on ahdistanut  taimia  monina  
vuosina.  

Maa  on kivistä,  hiukan  länteen  viettävää murtosoraa, mullasta  4—B sm.  

X:o 16. Längelmäki, Länkipohja (Aktiebolaget  Walkiakoski).  

Istutus suoritettiin  1912 entiselle  pellolle  4-vuotisilla, koulituilla taimilla.  

Istutusväli oli melko pieni, n. 1.3x1.3 m.  

Istutus on erittäin  hyvin  onnistunut, joskin  karja  ja hirvet  ovat  aiheutta  
neet jonkin verran aukkoja. 

Maa  on tasaista, jokseenkin kivetöntä peltomaata; mullasta  on melkoi  

sesti, n. 10—12 sm. 

N:o  71.  Puumala, Konttila (Enso-Gutzeit Osakeyhtiö).  

Istutus on suoritettu  aukealle  alalle  1913 4-vuotisilla  taimilla.  Istutusväli  

n. 1.«x1.7 m. 

Taimistoa  on muutamia kertoja  perattu lepistä ja muista  lehtipuista. 

Nykyään  on metsikkö melko  tasaista,  jonkin verran aukkoista,  melkein  

puhdasta kuusikkoa.  Luonnonsiemennyksestä on alalle jonkin verran noussut  

mäntyä. 
Maa  on koilliseen  viettävää, hiukan  kivistä  murtosoraa, mullasta  3—i  sm.  

N:o  72.  Puumala, Konttila (Enso-Gutzeit Osakeyhtiö).  
Tiedot samat kuin edellisestä.  

N:o  73.  Puumala, Konttila (Enso-Gutzeit Osakeyhtiö).  
Tiedot samat kuin edellisistä.  

N:o  41. Punkaharju (Tutkimuslaitoksen kokeilualue).  

Kylvöala  on entinen kaskimaa.  Ruutukylvö  suoritettiin 1903. Ruutuväli 
oli 2. o  x  2. o m. 
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Ennen  vuotta 1909 toimitettiin  useita  raivauksia  sekä myöhemmin  
1909, 1911, 1913, 1918, 1921  ja 1926. Kaikissa  raivauksissa  poistettiin  runsasta  
luonnon  siementämää  mäntyä ja koivua sekä samalla  harvennettiin  kylvö  

ruutuja. 

Nykyisin  kylvömetsikkö  on jokseenkin aukotonta ja tasaista,  puhdasta 
kuusikkoa. Oksat  ovat tuoreita alas saakka. 

Maa on kivikkoista  murtosoraa, mullasta 3—5 sm. 

N:o  43. Valkeala, Multamäki  (Kymmene  Aktiebolag).  
Istutus suoritettiin harvan  männikön  alle, mahdollisesti  1908 4-vuotisilla  

taimilla (metsikön  ikä  28 v.). Istutusväli  oli  1.5x1.25 m.  

Suurin osa männyistä kaadettiin 1924, muuten  on metsikkö saanut 
olla jokseenkin rauhassa.  

Nykyään  on metsikkö hiukan epätasaista, sulkeutuvaa kuusikkoa, 

joukossa melkoisesti  luonnon  siementämää  mäntyä. Joitakin ylispuumäntyjä  
on samoin  vielä  pystyssä.  Viime  vuosina on kasvu ollut  sangen  hyvä.  

Maa on kivikkoista,  kuivahkoa soramaata, mullasta  3—5 sm. 

N:o 48. Elimäki, Mustila  (Tilanomistaja C. G. Tigerstedt).  

Istutusala on entinen, uuvutettu kauramaa, johon istutettiin 1908 
4-vuotisia, koulittuja taimia. Siemenet saatiin luultavasti  omista metsistä  

ja taimet Mustilan  taimitarhasta. Istutusväli oli 1.3x1.3 m.  
Ala on ojitettu muutamia  vuosia sitten.  

Istutus on hyvin onnistunut, aukkoja  on vähän, lepän- ja koivunvesaa 
on jonkin verran joukossa. Kuuset ovat kuitenkin melkoisesti  kärsineet 
hallasta, joka on niitä  hätyytellyt  melkein joka vuosi. 

Maa  on tasaista, ruohoista  ja savipohjaista  entistä peltomaata.  

N:o 47.  Jokioinen (Maanviljelijä Mäki-Heikkilä).  

Istutusala  on entinen pelto, joka ennen istutusta oli  muutamia  vuosia 

niittynä. Istutus suoritettiin 1898 4-vuotisilla taimilla. Istutusväli  oli  luulta  
vasti 1.25 x 1.25 m, vaikka  se ojien vuoksi  jonkin verran häiriintyi. —Ennen  
istutusta poistettiin  luonnon siementämät männyt  ja lehtipuut  ojavarsilta.  

Joitakin kuusia  tai  kuusiryhmiä  on silloin  tällöin poistettu.  

Nykyään  kasvaa  alalla  tiheätä, suorarivistä  ja taisaista, puhdasta kuu  
sikkoa. 

Maa  on savipohjaista entistä peltoa, mullasta 4—5 sm.  

N:o  60. Nastola, Koiskala  (Tilanomistaja A. E. Frigren).  

Istutus suoritettiin peltojen ympäröimälle  mäelle 4. o x 4.  o m välein. 
Metsikön ikä on 38 v. (istutus  1898 4-vuotisilla taimilla?). 

Istutus on hyvin onnistunut, taimia ei ole  kuollut  ollenkaan.  Puut  
ovat jokseenkin yhtä vahvoja ja yhtä pitkiä,  tavattoman  paksuoksaisia  ja 
useimmat  latvasta  kaksihaaraisia.  Kasvu  on koko  ajan ollut  erikoisen  hyvä.  

Maa on kivikkoista  mäkirinnettä.  Mullasta  4—5 sm. 

N:o 3. Tampere, Hatanpää (Tampereen kaupunki).  

Aikaisempi metsä oli  epätasaista ja jonkin verran eri-ikäistä kuusi  
metsää; seassa etenkin kuivemmilla paikoilla mäntyä. Metsän  hakkasivat  

Hatanpään torpparit vesoja myöten  paljaaksi. Hakkaustähteet  korjattiin pois.  
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Hakkuun  jälkeen toimitettiin ruutukylvö 1890, ruutuväli oli  suunnilleen 
2. o X 2. 5 m. Siemenet saatiin ympäristön  metsistä. 

1913 toimitettiin lievä  harvennus, jolloin otettiin aidaspuita; 1927 toimi -  
tetttiin voimakkaampi harvennus, jolloin poistettiin keskimäärin  18 m 3  ha:lta. 

Nykyään  kasvaa  alalla kookasta, harvanlaista, melkein  puhdasta kuu  
sikkoa. 

Maa on kivistä murtosoraa, mullasta  4—5 sm. Karikkeita on maassa  

runsaasti.  

N:o  23. Padasjoki,  Vesijako (Tutkimuslaitoksen kokeilualue).  

Aikaisempi metsä  oli  lehtipuuvaltaista. Ala  kaskettiin  ja hajakylvettiin  
männyn ja kuusen  sekasiemenellä  1890.  

1926 toimitettiin  sangen  voimakas  alaharvennus. 

Nykyinen  metsikkö on harvennuksen  jäljeltä tasaharvaa, puhdasta 
kuusikkoa.  

Ala  on lounaaseen  viettävä rinne, maa sangen  kivistä  murtosoraa, mullasta  

4—5 sm. 

N:o  27. Padasjoki,  Vesijako  (Tutkimuslaitoksen kokeilualue).  
Aikaisempi metsä oli lehtimetsää, joka kaskea  varten  kaadettiin; sen 

jälkeen ala  kylvettiin  männyn ja kuusen  sekasiemenellä 1884. 
Alkuaikoina toimitettiin useita  raivauksia.—l9l6 harvennettiin n. 1/5  

kuutiomäärästä, sekä  mäntyä  että kuusta, 1925  samoin. 

Kasvaa  sangen  tasaista, järeätä kuusimetsää, joukossa jonkin verran  

mäntyä.  
Maa on tasaista, kivistä  murtosoraa, mullasta 5—7 sm. 

N:o  18. Padasjoki,  Iso  Saksala  (Kunnallisneuvos Karl  Fieandt). 

Entinen  metsä  oli melkein  puhdasta  hongikkoa, joka kaadettiin  miilun  

polttoa  varten  (Vrt.  OMT n:o 17). 
Istutus suoritettiin  1888 3-vuotisilla,  koulituilla Mustialasta  saaduilla  

taimilla.  Istutusväli  oli suunnilleen  10' x s'. 

1916 perattiin  alue  haitallisista  lehtipuista, varsinkin  lepistä,  ja samalla 
harvennettiin  lievästi  ottamalla  seipäitä ja riukuja.  

Nykyinen  metsä  on jokseenkin  puhdasta  kuusikkoa,  seassa jokunen  harva  

mänty. Metsikkö on ylitiheä. 
Maa  on jokseenkin tasaista,  hyvin  kivistä  murtosoraa, mullasta  6 —7 sm.  

N:o  29. Padasjoki,  Iso Saksala (Kunnallisneuvos Karl  Fieandt). 
Entinen  metsä oli  jokseenkin puhdasta hongikkoa, joka miilunpolttoa 

varten  kaadettiin. (Vrt.  OMT n:o 17). 
Alalle  kylvettiin  1884  pääasiallisesti  kuusen  siementä.  Siemen  oli  kotoisin  

Mustialasta. 

Vasta 1912 suoritettiin ensimmäinen perkaus,  jolloin poistettiin  pieniä  

»pilkkakoivuja>>.  Tämä 28-vuotinen  harventamattomana  ja perkaamattomana 
010  hidastutti kuusten  kasvua  huomattavasti. 1917 poistettiin seipäitä  ja 

riukuja,  minkä jälkeen ala  on ollut  harventamattomana.  
Koko kylvöalalla  kasvaa  nykyisin  mänty-kuusi-sekametsää. Koealan  

kohdalla  on jokseenkin puhdasta kuusikkoa,  hiukan  aukkoista  ja harvaa.  
Maa on hyvin  kivistä  murtosoraa, mullasta  3—6 sm.  
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N:o 40. Punkaharju (Tutkimuslaitoksen kokeilualue).  

Kylvöala on entinen kaskimaa, jolla toimitettiin  vakokylvö keväällä  
1878.  Vakojen väli  oli  s'. Siemenet saatiin  Evolta.  

Rikkaruohot niitettiin  syksyllä  1881. Raivauksia  suoritettiin  1892  ja 
1895. Lievästi harvennettiin  metsikkö 1900 ja 1906 toimitettiin  voimakas  

harvennus, jolloin poistettiin n. 70% runkoluvusta. Ollut alkuaikoina 
aidattu. 

Metsikkö on kärsinyt huomattavasti  liikatiheydestä  ja runsaasta  leppä  
vesakosta. Puut ovat suhteellisen lyhyitä  ja tiheäoksaisia. 

Maa viettää loivasti itään, kivistä murtosoraa,  mullasta  4—5 sm. 

N:o  46.  Jokioinen, Jokioisten kartano  (Valtio).  

Tiedot näistä  Jokioisten kuusikylvöistä  ovat jossain määrin epävarmoja 

ja epätäydellisiä. 

Kylvö  suoritettiin hakkausalalle  1879.  Siemenet  saatiin omista metsistä. 
Alkuaikoina  harvennettin  muutamia kertoja  sekä  viimeksi  1929, jolloin 

poistettiin  60—70 m
3/ha. 

Nykyään kasvaa  alalla  jokseenkin tasaista, tiheänlaista  melkein puhdasta 
kuusikkoa.  Oksat  ovat kuolleet  n. 3—4 m korkeudelle.  

Maa  on tasaista, hiukan  kivistä  ja multasavipohjaista; mullasta  on 7 —B 

sm. 

N:ot 44 ja 45. Jokioinen, Jokioisten  kartano  (Valtio).  

Kylvö  on toimitettu hakkausalalle  1878. Siemenet kerättiin omista  
metsistä  ja karistettiin  kartanossa.  

Alkuaikoina  toimitettiin muutamia  harvennuksia.  Viimeksi on metsi  

köitä harvennettu  lievästi  1923—24.  

Nykyään metsiköt ovat melko  järeitä, jonkin verran epätasaisia ja auk  
koisia.  Oksat  ovat kuolleet 3—4  m korkeudelle.  

Maa  on jonkin verran  kivistä,  multasavipohjaista; mullasta  n. B—lo8—10  sm.  
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UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER 

KULTURFICHTENBESTÄNDE IN  SÜD-FINNLAND.  

Einleitung.  

(S. 5—6).  

Waldkulturen sind bisher  in Finnland  ziemlich  wenig angelegt 

worden.  Jährlich sind  nur verhältnismässig  kleine  Waldflachen kiinstlich  ver  

jiingt worden, wahrend  sonst  die Verjiingung zum grössten Teil  durch  Natur  -  

besamung stattgefunden hat. 1924  berechnete  z. B. Dr. L. Ilvessalo die 
Gesamtfläche  aller  bis  dahin  durch  Pflanzung  und  Saat  begrundeten Bestände  
auf ca. 20  000  ha. Seitdem haben  jedoch infolge der  neuen Forstgesetze,  des  

gesteigerten Papierholzverbrauchs u. a. Umstände  die Waldkulturen  in  Finn  
land bedeutend  zugenommen,  so dass heute  jährlich  ca. 10 000 ha kiinstlich 
aufgeforstet werden diirften. Da die  Zunahme  der  Waldkulturen zum grossen  
Teil  gerade auf der  Zunahme der  Fichtenkulturen beruht,  erschien  es notwendig 
in  einer besonderen  Untersuchung auf Grund  des  heutigen Materiales  den Er  
trag der Kulturfichtenbestände  in  Finnland  zu ermitteln und  die Ergebnisse 
mit den  Zuwachs-  und  Ertragstafeln, die  Y. Ilvessalo friiher  veröffentlicht 
hat, zu vergleichen. Gleichzeitig werden  die Erfahrungen, die sich  aus 
diesen  älteren  Fichtenkulturen fiir  kiinftige Kulturen  ergeben, besprochen. 

Ein  solcher Vergleich ist natiirlich nur dort möglich,  wo die Bonitierung 
der Waldboden mit Hilfe der  auf  der  Vegetation  fussenden  Waldtypen  geschieht. 
Wo dagegen die  Bonitierung  der Waldboden auf Grund irgendwelcher den 
Bestand charakterisierender Momente, wie  der  Mittel- oder  der  Oberhöhe vor  

genommen  wird, lässt  sich  diese  Untersuchung nur mit  Hilfe von Parallelprobe  
flächen  durchfiihren, ein  Verfahren, das  jedoch in  der  Praxis ziemliche Schwie  

rigkeiten bereitet.  

Das  Untersuchungsmatcrial. 

(S. 7—13).  

Um die  Ergebnisse der Untersuchung mit den  friiher veröffentlichten 
Zuwachs-  und Ertragstafeln vergleichen zu  können, wurde  das Material  wie 
bei  diesen ausschliesslich  aus den  verschiedenen Teilen  Sud-Finnlands be  
schafft und das gleiche Messungsverfahren verwendet.  

Der  Klassifizierung der Waldboden  wurden  die  Cajande rschen  
Waldtypen zu Grunde  gelegt. Jeder  Fichtenbestand musste einigermassen  
gleich geschlossen und  liickenlos,  ziemlich rein  (Beimischung mit  anderen  Holz  
arten  höchstens  15 %) und  der  Waldtyp  auf  der ganzen  Fläche  der  gleiche sein.  
In solchen  Beständen wurden  Probeflächen von wechselnder Grösse (0.  i— 
-0.  3 ha)  angelegt. 
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Alle  Stämme einer Probefläche wurden gezählt und  mit einer selbst  

regulierenden Kluppe  in  Brusthöhe  (1.3 m) in  Durchmesserklassen  von 1 oder  

2 cm  gemessen. Bei ganz jungen  Beständen  wurden  die Stämme in Höhen  
klassen  von y 2  m gezählt und  gemessen.  Dann  wurde  die Höhe  von 30—40  
Stämmen  aus möglichst verschiedenen Durchmesserklassen  mit dem Hypso  
meter oder  einer  Messstange mit l/>  m  Genauigkeit gemessen  und  die  Höhen  

kurve  des  Bestandes gezeichnet. 

Auf  Grund  dieser Messungen  wurden  Probestämme, deren  Anzahl zwischen 

5—15 schwankte, gleichmässig aus  den verschiedenen  Durchmesserklassen  
und  im Verhältnis zu  ihrer  Stammzahl ausgewählt. Diese  Probestämme wur  

den  dann  nach  dem  sog.  Sektionsverfahren kubiert: die  liber  12 m  hohen  Stämme 
in Sektionen von 2  m  Länge, die  kleineren  und  ganz  kleinen Stämme in  solchen  

von 1  bzw. % m Länge. An  jeder Messstelle wurde die  Stärke des  Stammes 
mit einer Eisenkluppe in  zwei senkrecht  zueinander stehenden  Richtungen 
bestimmt und  die  Dicke  der Rinde mit dem Rindenmesser, der Radialzuwachs 

der 5 letzten  Jahre mit dem Zuwachsbohrer oder  an der Durchschnittsfläche 

festgestellt. Ausserdem  wurden  etwaige Besonderheiten  betr.  Den  Stamm und  
die Krone  notiert.  

Dann  wurden  fiir  jeden Bestand  allgemeine Feststellungen, z. B. be  

ziiglich  der  Besitzverhältnisse,  des  topographischen  Charakters des Standortes, 
der Pflanzendecke auf Grund der Nor  r  1 i nschen Abundanzskala, des  Wald  

typs, der  Steinigkeit  des  Bodens, der  Menge der  Bodenstreu  usw. vorgenommen.  
Dieses  Material  umfasst  insgesamt 73  Probeflächen; ausserdem  wurden  

Aufzeichnungen auch  fiir eine Reihe  von Kulturflächen vorgenommen,  auf 

denen  sich keine  geeigneten Probeflächen anlegen liessen. Von  diesen 73  Probe  
flächen, die in  Tab. 1, S. 11 nach  dem Bestandesalter und dem Waldtyp  auf  

gefiihrt sind, entstammen 54 Beständen, die durch  Pflanzung, 19 solchen,  die 

dureh  Saat  begriindet sind. Wie die Tabelle zeigt,  entfallen  von diesen 5 auf 

den Oxalis-Majanthemum-Typ  (OMaT), 40 auf den  Oxalis-Myrtillus-Typ 

(OMT) und  28  auf  den  Myrtillus-Typ  (MT). Das  Alter  der Bestände  schwankte  
auf OMaT zwischen 16 und  50, auf OMT zwischen 12 und  68  und auf MT zwischen 

14 und  53 Jahren.  Das Material  fiir OMT  geniigt  also  bis ungefähr zur 
Altersklasse  70, während  das Material fiir  MT nur  bis  ca. zur Altersklasse  55 

Unterlagen bietet. Die  Kurven  wurden  jedoch bis  zur Altersklasse 70  weiter 

gezeichnet, da der  allgemeine Verlauf  der  die  Entwicklung der  Bestände  cha  

rakterisierenden  Kurven  durch mehrere  friihere  XJntersuehungen (Y. Ilves  

salo  1920  a, b, Lönnroth 1925, La  p  p  i-S ep  p  ä 1 ä 1930, Mietti  

nen 1932) festgestellt ist und  ausserdem  die entsprechenden Kurven  fiir 
OMT Vergleichsmaterial bieten. Entsprechend wurden  auch  fiir OMaT alle  
Kurven  gezeichnet, obgleich das  Material,  5  Probeflächen, natiirlich  ungeniigend 
ist. In den  graphischen Da,rstellungen sind die unsicheren  Teile  der Kurven  
durch  gebrochene Linien  dargestellt. 

Bei  der Behandlung dieses  in  den  Sommern  1931  und 1932  gesammelten 
Materiales  wurden  zunächst die  Probestämme kubiert.  Fiir  jeden Probestamm 

wurde  das Volumen  mit und  ohne  Rinde sowie  das Volumen 5  Jahre friiher 

berechnet.  Die  so  erhaltenen  Volumina der Probestämme fiir  jede Probe  

fläche  wurden  dann  durch  die sog. Volumenkurve ausgeglichen,  auf Grund  
deren  die erwähnten  Volumina  fiir  jede Probefläche  berechnet  wurden. Die 

Ermittelung der  übrigen Charakteristika des Bestandes  wird später an den  

entsprechenden Stellen besprochen werden.  
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Vergleich zwischen  den  Kulturfichtenbeständen und  den Naturbeständen. 

(S.  14—35). 

Da  die Kulturfichtenbestände  sowohl  durch  Pflanzung  in  verschieden  

artigem Yerband  wie  durch  Saat  begriindete Bestände  enthalten, schwanken  

die  Stammzahlen in so weiten Grenzen, dass ein  Ausgleich nicht  eher  

möglich  ist, bis eine  solche  Kurve  fiir  jeden Verband  und  jede Saatmethode  

gesondert gezeichnet werden  kann.  
Als  allgemeiner  Zug lässt  sich  jedoch erwähnen, dass die  Stammzahlen  

des Kulturfichtenbestandes  immer kleiner  sind  als  die des Naturfichtenbestan  

des. In jungen Beständen ist der  Unterschied recht  gross; er kann  bis  iiber  
15 000  betragen,  später nimmt er aber auf einige Tausend ab. Dagegen 
seheinen  die Stammzahlen  des  Naturkiefernbestandes denjenigen des Kultur  

fichtenbestandes besser zu entsprechen. 
Die  Mittelhöhe  wurde  fiir  jede Probefläche  in  der  Weise berechnet, 

dass  die Werte fiir  die  Höhenkurve des  Bestandes  in  jeder  Durchmesserklasse  

mit der Stammzahl  derselben  multipliziert,  die Ergebnisse addiert und die 
Gesamtsumme durch  die Stammzahl  der Probefläche  dividiert  wurde.  Die so 

erhaltenen  Mittelhöhen  der Probeflächen  wurden  dann  fiir die  verschiedenen  

Waldtypen und die  Altersklassen  graphisch ausgeglichen (Fig. 2,  S. 16). 
Tab. 2, S. 15  gibt die aus  der Kurve erhaltenen  Ergebnisse an. Wir sehen, 

dass die  Unterschiede zwischen der Mittelhöhe des Kulturfichtenbestandes auf 

den  verschiedenen  Waldtypen  recht  deutlich sind  und  ziemlich  gleichmässig 
mit dem Alter zunehmen. Die  Mittelhöhe  des  Naturfichtenbestandes ist in  

alien  Altersstufen  sowohl  auf OMT wie  auf MT  kleiner  als die  des  Kulturfichten  

bestandes; der  Unterschied  ist am grössten auf OMT mit  50  Jahren, 4.  4 m, auf  

MT zwischen 40—45 Jahren, 3.8 m. Die Mittelhöhe  des Naturkiefern-  und  

Kulturfichtenbestandes wiederum ist ziemlich  gleich gross bis zum 35. —40.  

Jahre, dann  wird jedoch die Mittelhöhe  des  ersteren grosser.  

Als Oberhöhe der Bestände  wurde  in  dieser Untersuchung die 
Oberhöhe der  100 stärksten  Stärnme pro  ha  gerechnet. Die  so berechneten  
Werte fiir  die Oberhöhe der verschiedenen  Probeflächen  wurden  dann  fiir die  

einzelnen  Waldtypen gesondert nach  dem Alter  ausgeglichen  (Fig. 3, S. 18). 
Auf Grund der  Ausgleichungskurve wurde  dann  die Oberhöhe (Tab. 4, S. 18) 
und die Zunahme  derselben in  den  verschiedenen Altersklassen  (Tab. 5,  S. 20)  

ermittelt. 

Wie  aus der Tab. 4 hervorgeht,  ist die  Oberhöhe des Kulturfichtenbe  
standes  um so grosser,  je besser  der  Waldtyp  ist. So  betragen  die Unterschiede  
der  Oberhöhe mit 70  Jahren  zwischen OMaT und OMT 1. 6 m, zwischen  OMT 

und  MT 2.6 m. Immer ist die Oberhöhe des Kulturfichtenbestandes grosser 

als die  des Naturfichtenbestandes; der Unterschied ist am grössten  im  Alter 
von 40 Jahren, wo er auf OMT 4. 2m,  auf MT 5.3  m  beträgt. Auch  die  Ober  

höhe  des Naturkiefernbestandes ist auf beiden  Waldtypen  zunächst  kleiner, 
und  zwar auf OMT bedeutend kleiner; auf MT wird  die  Oberhöhe des Kiefern  

bestandes  später grosser,  auf OMT ungefähr gleich gross. 

Der  Vergleieh zwischen  den  Höhen zeigt also, dass die Mittelhöhe  des  
Kulturfichtenbestandes geringer ist als die des  Naturkiefernbestandes, dass  
aber  die Oberhöhe keine  grossen  Unterschiede aufweist.  Dies erklärt  sich  offen  
bar  daraus, dass  die Fichte  mehr  Schatten  erträgt  und  die  unterdriickten In  
dividuen länger leben  als  im  Kiefernbestand.  Die Mittelhöhe im  Fichtenbestand 

wird durch solche  unterdriickten Individuen, wie sie  im Kiefernbestand  nicht  
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so reichlich  und lange vorkommen, herabgesetzt. Das gleiche Verhältnis geht 
auch  schon  daraus  hervor, dass  im  Fichtenbestand der  Unterschied zwischen 

Ober- und Mittelhöhe grosser  ist als im Kiefernbestand. 

Auch in  der  Entwicklung des Mitteldurchmessers bemerkt  

man die gleiche Tendenz. Der  Mitteldurchmesser  wurde so bestimmt, dass  
die  mit der Stammzahl aller  Probeflächen  gewogenen arithmetischen  Mittel 

der Durchmesser  nach  dem Alter fur jeden Waldtyp  ausgeglichen wurden  

(Fig. 4,  S. 22).  Die  in  den  Kurven  angegebenen verschiedenen  Durchmesser  
und  die Zunahme  des  Durchmessers gehen aus Tab. 6 und 7, S. 21 und  23 

hervor.  

Der  Mitteldurchmesser  des  Kulturfichtenbestandes ist  also  auf  ergiebige  

rem  Waldtyp immer  deutlich grosser  als auf schlechterem. Vor  allem  fällt  
in  den  Tabellen der grosse  Unterschied zwischen den  Durchmessern  des  Kultur  
fichten-  und Naturkiefernbestandes  auf. Wie man sieht, wachst der  Unter  

schied  in den  jungen Beständen  schnell, aber  schon  mit  dem 40. Jahre  ist  die  

Zunahme des  Durchmessers  bei  den  beiden  Holzarten  ziemlich  gleich gross, 

der Unterschied wird  also  nicht  mehr  grosser. Dies  bildet eine Parallele  zur der  

oben  inbetreff der Oberhöhe besprochenen Erscheinung. 

In einem jungen Fichtenpflanzenbestand wachsen  die Jungfichten 
ohne  gegenseitige Konkurrenz  bis zum Bestandesschluss, also  ca. 20 Jahre. 

Gerade dann  ist die Zunahme  der Mittelhöhe wie des Mitteldurchmessers am  

grössten. Wenn  die  Bestände  geschlossen sind, beginnt der  Kampf zwischen  
den  einzelnen Bäumen, ein  Teil  bleibt  zuriick  und  solche  kummernden Indi  

viduen  setzen den mittleren Durchmesser  herab. Zur selben Zeit wird  auch  

der  mittlere Durchmesser  des Kiefernbestandes  aus  dem friiher  angegebenen 

Grunde wieder grosser,  wahrend er  vorher kleiner  als  der  mittlere  Durchmesser  
des Kulturfichtenbestandes war. 

Um die Grundfläche des Kulturfichtenbestandes berechnen zu 

können, wurden  die  Grundflächen jeder Probefläche  nach  dem Alter  fiir  alle  

Waldtypen graphisch ausgeglichen (Fig. 5, S. 24). Mit Hilfe der Kurven  

wurde auch  die  Zunahme  der Grundfläche berechnet (vgl.  Tab. 8 u. 9, S. 

24 und 25). 

Auf den  verschiedenen  Waldtypen ist die Grundfläche des Bestandes  
also  umso grosser,  je besser  der Waldtyp  ist. Die  Unterschiede  der Grund  
flächen  in den Ivultur- und Naturfichtenbeständen sind mit 20—25 Jahren  

sehr  deutlich. Auf OMT beträgt der  grösste Unterschied 8. 6 m 2,  auf  MT 5. i m  2, 
auf beiden  Waldtypen ist also  der  Unterschied  recht  bedeutend.  Bei  älteren  
Beständen  bleibt  die  Grundfläche  auch  in  Kiefernbeständen  kleiner  als  in  Kultur  

fichtenbeständen.  

Die Holzmasse  des Kulturfichtenbestandes  wurde  so erhalten, 

dass  die  auf  oben  angegebene Weise  berechneten  Volumina der Probeflächen  
in einem Koordinatensystem  ausgeglichen wurden, wo die Abszisse  das 
Alter, die Ordinate das  Volumen pro  ha angibt. Tab. 10 und  11, S. 26—27  

und  30 enthalten  das ausgeglichene Volumen  und die jährliche Zunahme  
des  Volumens  des  Kulturfichtenbestandes fiir die verschiedenen  Altersklassen  

und Waldtypen. 
Wie  die Tabelle  zeigt,  ist  das Volumen  des  Kulturfichtenbestandes  von An  

fang an umso grosser,  je besser  der  Waldtyp ist. Der  Unterschied zwischen  
OMaT und  OMT ist  am grössten,  117 m s

, im  Alter  von 50 Jahren, der  Unter  

schied zwischen OMT und  MT erreicht  sein Maximum  in  45—50-jährigen Be  
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ständen, 82 m 3 ohne Rinde. -  Das Volumen des Xaturf  ic  h  ten bes  t and  e s ist 

zunächst  auf alien  Waldtypen  grosser als  das  des  Kulturfichtenbestandes,  was 
natiirlich  durch  die grössere Stammzahl begriindet ist; das Verhältnis wird 

jedoch bald das umgekehrte und  zwar um so friiher, je besser  der betr. Wald  
typ ist.  Der  Unterschied  zwisehen  den  Volumina der Bestände  ist  am grössten auf 
OMaT, 156 m 

3,
 im  Alter  von 50  Jahren, auf OMT, 96  m  3,  mit 50—55  Jahren  

und auf  MT, 65  m 3,  mit 60  Jahren.  Das  Volumen des Kultur  

fichtenbestandes  ist also in  jiingerem Alter bedeu  

tend grosser  als das des Naturfichtenbestandes; 
ausserdem ist daran  zu erinnern, dass  die  Stammzahl  des Kulturfichtenbestan  

des  trotz des  grösseren  Volumens  kleiner  ist, so dass  er also  schneller  Nutz  

holz, z. B. Papierholz, zu produzieren vermag als der  Naturfichtenbestand. 
Auch  das Volumen des  Naturkiefernbestandes  ist  zunächst  grosser  als  

das des Kulturfichtenbestandes; das Verhältnis  wird  jedoch umgekehrt auf  

OMT mit 25—30 Jahren, auf MT erst mit  55—60  Jahren. Später beträgt  der  

grösste Unterschied auf  dem  ersteren  Waldtyp 51  m 3, auf  dem  letzteren  14 m 3.  

Auf OMT vermag also  der Kulturfichtenbestand eine grössere Holzmasse  
zu erzeugen  als der Naturkiefernbestand; MT scheint dagegen fur beide  
ziemlich  gleich gut zu sein.  

Um den  laufenden  jährlichen Volumzuwachs be  
rechnen  zu können  wurde  das Volumzuwachsprozent jeder Probefläche  aus  

geglichen und  mit  Hilfe  dieser  Zahlen  der Volumzuwachs fiir  die  ausgeglichenen 
Volumina  ohne  Rinde bestimmt. Die ausgeglichenen Volumzuwachsprozente 

sind  in  Tab. 12, S. 32,  das  Volumzuwachsprozent in  Tab. 13, S. 33  angegeben. 

Das  Volumzuwachsprozent ist  also  im  allgemeinen umso kleiner, je besser  
der  betr.  Waldtyp  ist,  weil  die  Masse,  auf welche das  Prozent  sieh bezieht,  grosser  
ist. Der laufende jährliche Volumzuwachs des Kulturfichtenbestandes ist 
natiirlich  auf besserem  Waldtyp  grosser  als  auf schlechterem.  So beträgt  der  
Maximalwert auf OMäT 14 m 

3,
 auf OMT 11.8 m 3 und auf MT 11. l m 3.  Der  

Volumzuwachs des Naturfichtenbestandes  bleibt beträchtlich  hinter  diesen 

Werten zuriick; so  beträgt der  Unterschied des Maximalzuwachses auf OMT 
4 m 3 und auf MT 3. 5 m  3  pro Jahr und ha. Auch  der  Volumzuwachs  des  

Naturkiefernbestandes ist schon in  jungem Alter kleiner  als  der des Kultur  
fichtenbestandes. Der  Unterschied des Maximalzuwachses  ist in  diesem Palle  

etwas kleiner, auf OMT 2. 9 m 3,  auf MT 2.  e m 3.  

Alle  im  vorigen mitgeteilten Messungsergebnisse fiir  die  Bestände  zeigen 

also, dass  der  Kulturfichtenbestand bessere Ergebnisse zeitigt  als  der  Natur  - 

fichtenbestand. Die  Unterschiede zwisehen diesen  verschiedenen Beständen  

waren so gross, dass  sich  die Begriindung von Fichtenkulturen  in  viel grösse  
rem Ausmasse empfiehlt als  bisher  und  zwar  nicht  nur dann, wenn man durch  

Naturbesamung keinen  geniigenden Pflanzenbestand erzielt.  

Berechnung der  Produktion und Qualität von Papierholz in  den  

Kulturfichtenbeständen. 

Berechnungsweise. 

(S.  36—37). 
Da die Begriindung und  Erziehung von Kulturfiehtenbeständen in  Finn  

land  heute  hauptsächlich den  Zweck hat den  kiinftigen Papierholzbedarf 

sicher zu stellen, wird im  folgenden versucht  den  Umfang und  die  Qualität 
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der Papierholzproduktion in  den finnischen Kulturfichtenbeständen zu er  
mitteln. 

Die Berechnungen fussen auf dem gleichen Probeflächen-Material wie 

die  oben  besprochenen Ertragsberechnungen. Als  Einheit  wurde  Papierholz 

gewahlt, das am schmaleren  Ende  wenigstens 5 cm stark, 1 m lang sowie 

vollständig entrindet  war. 

Wie friiher  dargelegt wurde, wurde  die  Rindendicke fiir  jeden Probe  
stamm an jeder Messs'telle  bestimmt.  Auf  diese  Weise  wurde der  Durchmesser 
der Messstellen ohne  Rinde  erhalten  und  auf Grund  desselben die Stammkurven 

der Probestämme gezeichnet.  Da die Durchmesserstellen  bei Stämmen, die 
im  Waide  gemessen  waren,  sich  wegen  der  Stockhöhe  einige Zentimeter nach  
oben  verschoben, wurden  neue Durchmesser  fiir  die gezeichneten Stammkurven 

erhalten. Jeder Probestamm  wurde  also wieder nach  dem Sektionsverfahren 

in  1 m  langen Blöeken  gemessen,  derenDurchmesser  der  Stammkurve  entnommen  
wurde.  Dieses  Verfahren  wurde  solange fortgesetzt,  wie 1 m  langes und wenig  

stens  5  cm  starkes  Papierholz  von dem Probestamm  erhalten wurde.  Auf Grund 
dieser Berechnungen liess  sich  also  die Anzahl  der  späteren Papierholzblöcke 

von jedem Probestamm, der  mittlere Wert des  Mittendurchmessers (=mittlerer 
Durchmesser Djq-),  ihr  Volumen und die  mit diesem gewogene  Mittenstärke 

(Dy) bestimmen. Alle diese Ergebnisse wurden dann  in  einem  Koordinaten  

system ausgeglichen,  wo die Abszisse  die Durchmesserklasse,  die Ordinate die 

auszugleichende Grösse bedeutet. So wurden die erwahnten  Ergebnisse fiir  

jede  Probefläche  erhalten.  Das so  berechnete  Volumen  der Papierholzstämme 

der Probeflächen war natiirlich  Festmeter;  bei  der Umrechnung in  Raum  

meter  wurde  auf  Grund neuerer Untersuchungen fiir  die  finnischen  Verhältnisse 

als  Reduktionsfaktor  1.316 verwendet. 

Ergebnisse  der  BerecKnungen.  

(S.  37—45). 

Die Papierholzkubikmasse desKulturfichtenbestandeswurde  

dadurch  erhalten, dass das Volumen der Papierholzstämme fiir jede Probe  
fläche  auf den  verschiedenen  Waldtypen nach  dem Alter ausgeglichen wurde.  
Die  Ergebnisse sind in  Tab. 14, S. 38, Spalte 2 und  3 mitgeteilt (Die  Tabelle 
enthält  der  Übersichtlichkeit  halber  auch  die  Ergebnisse anderer, später  zu 

besprechender Berechnungen). 

Auch  fiir die Papierholzstämme  stellt  man  wieder f  est,  dass die Holz  
masse  auf OMT grosser  ist  als auf  MT. Der  Unterschied  nimmt  zunächst  mit  

dem Alter  zu um mit 50—55  Jahren seinen Maximalwert, 71  Fm (=93 Rm)  

zu  erreichen. Tab. 15, S. 38 gibt die  jährliche  Zunahme  des Papierholzvo  

lumens  auf  jedem Waldtyp  an.  Diese war in  den  letzten  Jahren grosser  als  die  
Zunahme  der Gesamtmasse des  Bestandes (S. 30),  was dadurch  zu erklären  

ist,  dass  selbst  eine  geringe Zunahme  der  Stärke im  Zopfteil einige Festmeter  

Papierholz mehr  ergeben kann. 

Wenn dann  von dem Volumen des Bestandes mit Rinde die  entsprechenden  
Volumina  der  Papierholzstämme abgezogen wird,erhält mandieMengederHiebs  

reste  in  den  verschiedenen  Altersklassen auf jedem Waldtyp.  Die Ergebnisse 
sind  in  Tab. 16, S. 40  mitgeteilt. Der  Betrag der  Hiebsreste  ist also  am grössten 

in  50—60-jährigen Beständen.  
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Um die mittlere Stärke, den Mitteldurchmesser des  in den 

versohiedenen Altersklassen aus dem Kulturfichtenbestand zu hauenden  Papier  
holzes bestimmen  zu  können,  wurde  der  mittlere Durchmesser  der Papierholz  

stämme fiir  jede Probefläche  nach  dem Alter graphisch  ausgeglichen. Die  

Ergebnisse  sind aus Tab. 14, S. 38, Spalte 4 und 5 ersichtlich.  
Der  mit der Stiickzahl  gewogene  mittlere Durchmesser  (Djj)  wird mit  

dem Alter  gleichmässig, wenn auch langsam grosser,  und  zwar  4—6 mm  in 

5 Jahren, anfangs etwas  schneller.  Die  langsame Zunahme  des  Durchmessers  

ist natiirlich  dadurch  bedingt, dass, solange die  Bäume  in die  Hohewachsen, 

das  Zopfende immer diinne  Blöeke ergibt,  welche  den  mittleren  Durchmesser  
herabsetzen.  Der  Unterschied im Durchmesser  auf OMT und  MT ist im all  

gemeinen ziemlich klein, 5—7  mm, am Ende wird er  jedoch grosser.  
Wenn das prozentuale Verhältnis  zwischen  dem mittleren  Durchmesser  

der Papierholzstämme und  dem Brusthöhendurchmesser  des Bestandes (S.  21)  
fiir die verschiedenen Altersklassen  berechnet  wird, erhält  man die in  Tab. 17, 

S. 41 angegebenen Zahlenreihen.  Der  erstere ist also  zunächst  grosser,  aber  

von den  Altersklassen  25—30 ab wird er kleiner  als  die letztere. Der  Grund  

liegt natiirlich darin, dass der  feste  Brusthöhendurchmesser  verhältnismässig 

umso  höher  liegt, je kiirzer  der  Baum ist; bei  ganz  jungen Beständen  liegen 

also  die  meisten  Papierholzstämme unterhalb  der  Brusthöhe, bei  alten  dagegen 

oberhalb, so dass  der  mittlere  Durchmesser  der  Blöeke  im  ersteren Kalle  grosser,  

im  letzteren  kleiner  als  der  in Brusthöhe  gemessene  ist. Ausserdem  diirften  

die oben  angegebenen Prozentzahlen  eine  Auffassung von der  Beschaffenheit  
der aus dem Kulturfichtenbestand zu  hauenden  Papierholzblöcke geben, wenn 

der mittlere Durchmesser  des Bestandes  bekannt  ist. 

Der  mit  dem  Volumen  gewogene  mittlere  Durchmesser  (Dy  )  wurde  haupt  

sächlich  deswegen berechziet um einen Vergleich der  einzelnen Ergebnisse  zu 
ermöglichen.  

Indem  die  Anzahl  der  Papierholzblöcke von jeder Probefläche durch  die  

entsprechende Anzahl  Rm dividiert wurde, wurde  die Anzahl  der 
Blöeke  im Mittel pro 1 Rm erhalten.  Diese  Zahlen  wurden  in  einem  

Koordinatensystem ausgeglichen, wo die Abszisse  den mit dem Volumen  ge  

wogenen  mittleren  Durchmesser, die  Ordinate  die  Stiickzahl  in  Rm  angibt (Pig. 

9, S. 43). Die  aus  der Kurve  erhaltenen  Zahlen  stimmen gut mit  den  Ergebnis  

sen friiherer  auf Messungen im  Walde beruhender  finnischer Untersuchungen 

(Saari,  Pöntynen, Aro 1929) iiberein.  Tab. 18, S. 42 gibt diese  
Zahlen  nebeneinander, oben  die  in  der  erwähnten  Untersuchung veröffentlich  

ten, unten die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung. 

Die  obigen Zahlen  kann  man leicht als  Funktion  des  Alters  und  Wald  

typs auffassen. Mit Hilfe der  friiher  ausgeglichenen Kurve  lässt  sich  nämlich  
der mit dem Volumen gewogene  mittlere Durchmesser in den verschiedenen 

Altersklassen auf OMT und  MT bestimmen. Wenn die diesen Durchmessern 

entsprechenden Stiickzahlen  in  Rm der betr.  Kurve  entnommen werden, erhält  

man die  Stiickzahl  in Rm fiir jede Altersklasse  auf  jedem Waldtyp. Die  Zahlen  
sind in Tab. 14,  S. 38, Spalte  6  angegeben. 

In derselben Tabelle, Spalte  7, ist  die  Anzahl  der  auf  den  Hektar  entfallen  
den Papierholzblöcke  mitgeteilt. Die Zahlen, die  kaum  grössere  

Bedeutung haben diirften, wurden  so erhalten, dass die Stiickzahl in Rm  

mit der  entsprechenden Anzahl  Rm multipliziert  wurde.  

Entsprechende Berechnungen fiir  Naturfichtenbestände  sind in  Pinnland  
nicht vorgenommen  worden, aber  auf Grund der approximativen Ergebnisse 
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16 22—33 13 

lässt sich  doch  folgern, dass  in  diesen Beständen  die Anzahl Papierholzblöcke 
mit 40—70 Jahren  ca. 100 % grosser,  ihr  Volumen  jedoch 75—50  % kleiner  
ist als  im  Kulturfichtenbestand, was  also deutlich die bessere Beschaffenheit 

des Papierholzes aus dem Kulturfichtenbestand zeigt.  

Allgemeine Beobachtungen betr. die  finnischen Kulturfichtenbestände. 

Die Entwicklung jedes untersuchten  Kulturfichtenbestandes von der  

Begriindung an wurde  so genau  verfolgt,  wie  dies auf Grund  schriftlicher oder  

gedruckter Quellen sowie mit Hilfe von Angaben der  Ortsangesessenen möglich  
war. 

Die  Begriindung der  Bestände.  

(S. 46—57). 

In diesem Kapitel wird  in  Form einer Zusammenstellung eine  Übersicht  

iiber  die Begriindungsweise der finnischen Kulturfichtenbestände, wie Be  
handlung der Hiebsreste, Arealverhältnisse der  einzelnen Waldkulturen, Pflanz  

und  Saatmethoden, Herkunft des  Samens  und  der  Pflanzen  und  Alter  der  ?ur  

Pflanzung verwendeten  Fichtenpflanzen  gegeben. Einige wichtigere  Umstände, 
nämlich  die  Erziehung  der Fichte unter altem  Wald  in Lichtstellung sowie der  
fvir  diese  Holzart passendste Verband seien  hier  etwas  näher  behandelt. 

In Finnland haben  wir  bisher  nur wenig Fichtenbestände, die  
unter Birken- oder Kiefernwald in  Lichtstellung begriindet 

sind,  gehabt, soweit sich aber aus den bisherigen Erfahrungen ziehen  
lassen, ist diese Erziehungsweise fiir  die  Fichte durchaus  nicht  ungeeignet; 
der Schirmwald schiitzt die jungen Fichten vor  Nachtfrösten und  zu  

grosser  Trockenheit und verhindert gleichzeitig allzu  starke Vergrasung.  
Einige Umstände  sind  jedoch schon  bei  der  Pflanzung zu beachten. Der  Schirm  
bestand darf  nicht zu dicht  sein, damit  sich  die  Fichtenpflanzen  geniigend ent  
wickeln  können. Wegen der Unzulänglichkeit des zur Verfiigung stehenden  
Materiales lassen  sich  keine  genaueren  Angaben betr.  die  geeignetste Dichte  
des  Schirmbestandes machen, aber  kaum darf  die  Anzahl  der  Bäume, welche 

Sägeblockstammmass  erreicht haben, pro  ha  iiber  250—300  Stuck  betragen. 
Ausserdem muss der Altersunterschied zwischen Schirmwald und  Unteiwuchs 

so gross sein, dass  sich  der erstere 10—15  Jahre  nach  der  Pflanzung mit Vor  
teil  schlagen lässt. Nur in  Ausnahmefällen darf  nämlich, vom Standpunkt  der  

Fichtenpflanzung  aus gesehen, der Schirmbestand länger stehen, denn  eine 
gut gelungene Fichtenpflanzung  wächst  so schnell, dass  sich  der  Schirmwald 
später nur schwer  weghauen lässt,  ohne  dass  die Fichten stark  darunter  leiden.  

Da  in  Finnland bisher  nur wenig Fichtenpflanzungen vorhanden  sind, ist 
auch  der  Frage des geeignetsten Verbandes fiir die Fichte 
nur wenig Beachtung geschenkt worden.  Im allgemeinen  schwankt  die  Weite 
des Verbandes stark. Im folgenden werden  einige Beobachtungen iiber  diese  
Frage mitgeteilt,  wobei  unter mitteldichter  Pflanzung und  mittlerem Verband  
ein  Verband verstanden  wird,  bei  dem der  urspriingliche Abstand  der  Pflanzen 
zwischen 1.  5—2. o m  variiert, während  bei  dichter  Pflanzung und  engem  Ver  
band die  Abstandzahl kleiner  und  bei  weitem  Verband  die  Zahl grosser  ist.  

In alien  Pflanzungen geht bald ein  Teil  der Pflanzen  ein, doch  ist ihre  
Anzahl  nicht sehr  gross, bis  zum 10. —12. Jahre höchstens  ca. 200 pro ha.  
Bald darauf  wird  der Jungfichtenbestand jedoch infolge natiirlicher Selbst  
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abscheidung lichter  und  zwar oft sehr  schnell.  Diese Selbstabscheidung ist  

umso  starker, je enger  der Verband ist, m.  a. W. der Unterschied  zwisehen 
den  Stammzahlen der  Pflanzungen mit verschieden grossem  Verband gleicht 
sich, wenn die  Bestände alter  werden, aus. Daraus  diirfte sich  der Schluss  ziehen 

lassen, dass  bei dichten Pflanzungen eine grosse  Menge Pflanzen schon  bald 

eingehen, ohne  irgendwelchen grösseren  Nutzen  zu bringen.  
Da die  Bestände  schon in  jiingerem Alter  einer  solchen  Selbstabscheidung 

unterworfen  sind, miissen  natiirlich  die  ersten  Durchforstungshiebe umso friiher  

vorgenommen  werden, je dichter  der  betr.  Bestand  begrundet ist.  Dabei  wer  

den  in  dichten Pflanzungen  durch  die erste, vielleicht sogar  die beiden  ersten  

Durchforstungen  so kleine  Bäume  entfernt, dass  sich  diese Massnahme  bei  uns 

nicht  lohnt.  Bei  grösserem Pflanzenabstand  brauchen  die  Bestände  dagegen 
bei  weitem nicht so fr  ii  h  d,urchforstet  zu werden, so dass  schon  die erste  Durch  -  

forstung  wenigstens die  Kosten  decken  kann.  

Vergleicht man die Holzvolumina dichter und  mitteldichter Pflanzungen 

miteinander, so bemerkt man, dass  wenigstens auf OMT  schon  im  Alter von 

20—22 Jahren das Volumen der mitteldichten Bestände fast ebenso  gross 
ist wie die der  dichten, während  in  den  jiingeren Altersklassen  die Masse  der  
letzteren  wegen  der  grösseren Stammzahl  bedeutend  grosser  sein  kann.  Ausser  

dem sind die  lichter  entstandenen  Bestände  gleichmässiger, was  in  erster  

Linie durch  die  schwache  Ausbildung der  Kronenetagen bedingt ist.  
Die obigen Beobachtungen lassen  einen  mittleren  Verband als  geeignet 

erscheinen.  Zu dem gleichen Ergebnis kommt man, wenn man diese Prage  
direkt vom Standpunkt  der fiir  die Pflanzungen erforderlichen Kosten  aus 
beurteilt. Bei  einem  Verband  von 2.  o x  2. o m  sind  pro  ha 2 500  Stiick  not  

wendig, wahrend ein Verband von 1.3 X 1.5 m ca.  5  000 Stiick  erfordert. Die  

Gesamtkosten  fiir  die Begriindung des Verbandes sind im ersteren  Falle  fiir  

4-jährige Pflanzen heute 400 —500  Finnische Mark, im  letzteren  Falle  800— 

1 000  Mark pro  ha. Die  Verdoppelung der  Aufforstungskosten bestimmt die 
Rentabilität  der Waldkulturen  entscheidend.  Daneben bedeuten  diejenigen  

Gesichtspunkte,  die dichtere Pflanzungen als empfehlenswert erscheinen lassen, 

wenigstens vorläufig  wenig. 
Dichte  Pflanzungen haben  grössere Voraussetzungen zu gelingen, da  hier  

mehr  Pflanzen  eingehen können, ohne  dass  die  Gesamtheit darunter  wesentlich  
leidet.  Ausserdem  hat  man bei  Durchforstungen  grössere Auswahlmoglichkeiten. 
Vor  allem diirfte jedoch gegen  lichtere Pflanzung der  Umstand sprechen,  dass  
die  Fichten  sich  dabei  zu iippig entwickeln und  zu starke Zweige bilden.  Dieser 

Umstand  darf  indessen  nicht allzu  stark betont werden. Wie  wir  später 
sehen  werden, ist das Wachstum der Fichten in den Altersklassen 15—20 

besonders lebhaft, d. h. in  dem Alter,  wo die Bestände  sich  schliessen.  Darum  

geschieht der  Bestandesschluss  in  sehr  kurzer Zeit und  zwar um so friiher, 

je besser  der Boden  ist,  auf  dem  der  Bestand  stockt. Der  schnelle  Bestandes  

schluss  bringt  es mit  sich, dass  der  Unterschied, obwohl  die  dichten Bestände  
sich  im  Mittel friiher schliessen, doch  kaum  viele  Jahre  beträgt; im  Vergleich  
zu der  verhältnismässig  langen Periode  des  noch  nicht geschlossenen Bestandes  

zustandes,  ist  er  jedenfalls ziemlich  kurz. Gleichzeitig sei  auf  die Beobachtung 

hingewiesen, dass  die  Stammzahlen  in  verschieden  dichten  Pflanzungen eine  

Tendenz haben sich  auszugleichen, ein  Umstand, der  dazu  beitragen kann, dass  
sich  der Bestandesschluss in  dichten  Pflanzungen verzögert. 

Die  stark harzhaltigen und  darum  schwer  vermorschenden  Aste der  Fichte  

bleiben, wenigstens ihre  Basalteile, bis  weit zum  Boden herunter  erhalten.  Das 
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Absterben der Zweige wird also  nicht entscheidend durch  den Verband be  
einflusst,  aber vielleioht, wenn auch  nur  in  geringem Masse,  die  Dicke  der  Äste.  
Die aus einer dichten Pflanzung in dieser Beziehung sich vielleioht  ergetenden 

Vorteile  verschwinden  jedoch fast ganz,  wenn die Pflanzung unter Schirm  
wald, z.  B. Unter  einem  Weisserlenbestand angelegt wird. In  diesem Falle  

bleiben  die  untersten  Äste der  Fichte im  allgemeinen schwach.  

Natiirlich hat  der  Verband auch  seine  Maximalgrenze, wenigstens  wenn 

es sich  um ein  wertvolleres Holzsortiment  handelt.  Ein  mit  grossen  Zwischen  

räumen  begriindeter Bestand  entwickelt  zwar starke  Aste, aber  die Stammzahl  
ist  dabei meist so gering, dass  die Masse  des  ganzen  Bestaiides  niedrig bleibt.  
Auch  die Äste werden  dabei sehr  dick. Fiir  Parkanlagen eignen sich  solche  

Bäume  zwar,  aber  wertvollere  Holzsortimente  lassen  sich  aus ihnen  nicht er  

zielen.  

Zusammenfassend können  wir  feststellen, dass  sich ein Verband von 

1.  5—2.0 m fiir  die finnischen Verhältnisse  vorläufig am besten  eignet. 

Die  Enlwicklung des Bestandes nach der  Begriindung  

(S.  58—67). 

Nachbesserungspflanzungen sind  hauptsächlich nur dann  
verwendet  worden,  wenn die  betr. Kultur  aus irgendeinem Grunde  misslungen 

war,  da  sich  kleine  Liicken  beim  Heranwachsen  des  Jungbestandes allmählich  

von selbst schliessen.  

In den  ersten  Jahren nach  der  Anlage der  Pflanzung geht  die Entwicklung  
der  Fichtenpflanzen sehr  langsam  vor sich, ihr  Hohenzuwachs  ist  recht  gering. 
Diese  Stockungsperiode dauert im allgemeinen 3—6 Jahre; sie  ist  

umso kiirzer,  je besser  der  Boden  ist,  auf dem die Pflanzung  angelegt ist.  Diese 

Wachstumsstockung  ist zum grossen Teil wohl  dadurch  bedingt, dass  
sich  die  Pflanzen im Pflanzgarten an gute und  leichte  Nahrungsaufnahme 

»gewohnt» und  ihr  Wurzelsystem danach entwickelt haben. Wenn sie  beim  

Auspflanzen jedoch  in  den  allermeisten Fallen  in  schlechteren  Boden kommen, 
als  ihnen der  Pflanzgarten bot, vermögen die leichter Nahrungsaufnahme ange  
passten Wurzeln nicht  gleich sich  umzustellen.  In den  meisten  mitteleuro  

päischen Ländern, wo die Waldboden im allgemeinen besser  sind als in  
Finnland, kommt  eine solche  Stockungsperiode iiberhaupt nicht vor,  oder  sie  

dauert  nur I—21 —2  Jahre. Naturlich  kann  die  nachlässige Ausfiihrung der  Pflan  

zung,  iippige  Bodenvegetation, Laubblattauschläge, die Schneehöhe im  Winter, 
Beweidung, Nachtfröste  u.  a. Faktoren  in einzelnen Fallen die Stockungs  

periode wesentlich  verlängern. 
Wenn  die  Pflanzung gut gepflegt wird, setzt die  Erholung dann  sehr  

schnell  ein. Dabei  werden  die Jahrestriebe von Jahr  zu Jahr länger, bis  sie  

etwa 50 —70  cm  lang sind. Gleichzeitig  werden  auch  die Jahresringe in  wenigen 
Jahren breiter  um dann lange Zeit eine  Breite von ca. y, cm zu behalten.  
Dieses  schnelle  Wachstum  halt  in  Kulturfichtenb eständen  sehr  lange an;  noch  

in  30—35-jährigen Beständen  trifft man die längsten Jahrestriebe. Erst mit  

40—45  Jahren  beginnt  dann  das  Wachstum  langsamer zu  werden; doch bleibt  

es auch  weiterhin verhältnismässig lebhaft. 

In dieser Zeit erfährt  der  Bestand  eine  Reihe von inneren Veränderungen. 

Es  setzt natiirliche  Selbstabscheidung ein  und s—-105—-10  Jahre  nachdem  die  lebhafte  

Wachstumsperiode begonnen hat, tritt, Bestandesschluss  ein.  
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Dieser geht sehr  schnell  vor sich,  in  einigen Jahren  hat  der  Bestand sein  äusseres  
Aussehen  fast ganz  verändert.  •  Die  Bodenvegetation wird immer  artenärmer  

und nur die Sehattenpflanzen vermögen noeh  eine Zeitlang fortzukommen. 
Wenn der Bestand weiter  unberiihrt bleibt, besteht die Bodenvegetation 
schliesslich  hauptsächlich nur noch  aus Moosen  und einigen Flechten.  Natiir  
lich  werden  die an Licht  gewohnten und  Licht verlangenden Feld- und  Wiesen  

pflanzen, wenn der Bestand sich schliesst,  steril und  sterben allmählich ab. 
In dieser Zeit  zeigen sich  die  ersten  trockenen  Aste an den  Fichten. Im allge  
meinen beginnt  das  Absterben  der Äste mit 20 Jahren  bei  den  
grössten  Stämmen  des Bestandes. Zwischen 25 und  30 Jahren  beginnen die 
Äste dann  schneller abzusterben.  Nach dem 45.—50. Jahre  wird  das  Absterben  

dann  wieder langsamer und hört  später vermutlich ganz  auf.  Dabei  sind  die 
Äste bis  in  7—B 

m
 Höhe  vertrocknet. 

Wenn man die  verhältnismässig lange Stockungsperiode  und die dann 
einsetzende  sehr  lebhafte  Wachstumsperiode beriicksichtigt,  lässt  sich  bei der  

Durchläuterung der Pflanzungen ziemlich  systematisch  ver  
fahren. Auf fast alien  Kulturflächen in  Finnland  zeigen sich bald nach  der 

Anlage der Pflanzung Erien, Birken  oder Espen, die schneller  wachsen  
als  die Jungfichten und diese  darum einschliessen. Wenn die ersteren 

schon so friih fortgenommen werden, dass die Fichtenpflanzen nach  

einigen Jahren noch  kein stärkeres Wachstum zeigen, muss schon  nach  zwei  

bis  drei Jahren eine  neue Reinigung vorgenommen  werden.  Im ganzen  können  
dann  drei bis  vier solcher  Reinigungen notwendig sein.  Wird  dagegen die  erste  

Reinigung erst dann  ausgefuhrt, wenn die Jungfichten schon  einige längere 
Jahrestriebe entwickelt haben, so vermögen die Laubholzausschläge  kaum  
mehr  die  Jungfichten zu  unterdriicken  und  die  zweite  und  meist  letzte  Reinigung 
kann  dann  auf später verschoben  werden.  Jungfichten in  der Stockungs  

periode  haben  natiirlich  grossen  Nutzen  von dem iiberschirmenden Wald; dieser 
schiitzt  sie  vor  Nachtfr  Östen,  zu  iippiger Bodenvegetation usw.,  wenn sich  aber  

der  Jungfichtenbestand nach  der  Stockungsperiode wieder  zu  echolen  beginnt, 
ist ein  solcher  niedriger Schutzbestand sehr  schädlich fiir die Entwicklung 
der Fichten,  was  man sehr  deutlich auf Kulturflächen feststellen  kann, die  

zu lange unter  Schirm  gestanden haben.  

Von  den  iibrigen in  diesem  Kapitel behandelten Fragen seien noch  die 
Durchforstungen der Bestände  erwahnt, die in  durch Pflanzung 

begriindeten Beständen  erst mit  25—30  Jahren  begonnen haben, wahrend  die 

ersten Durchläuterungen von Fichtenbeständen, die durch  Saat  begriindet 

waren, bei  gut gepflegten Beständen schon  in  5—6-jährigem Jungfichtenbe  

stand, später mit 3—4  Jahren Zwischenraum, vorgenommen  wurden, bis der  
Bestand im allgemeinen einem durch  Pflanzung begriindeten glich. Diese  

zahlreichen, aber  unvermeidlichen Durchläuterungen bezw. Durchforstungen 

von durch  Saat begriindeten Beständen  erhöhen  natiirlich  die Kosten  fiir  

diese und  so werden  die  Kosten fiir beide  Begriindungsarten wieder  

ausgeglichen. 
Da  durch  Saat begriindete Fichtenbestände  bei  uns selten  sind, ist es 

schwierig ihren  Ertrag mit dem der durch  Pflanzung begriindeten Fichten  

kulturen  zu vergleichen, aber  schon  der  Umstand, dass  sich bei  den  Ertrags  

berechnimgen beide  in den  gleichen Reihen  zusammenfassen  liessen, zeigt,  

dass  der  Ertrag  der  durch Saat  begriindeten Kulturen  in Finnland  kaum  hinter 
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den entsprechenden Zahlen  fiir die durch  Pflanzung angelegten Fichtenbestände 
zuriickbleibt, vorausgesetzt  natiirlich,  dass  beide Bestände gut gepflegt werden.  
Vor  allem  wird  durch  die Stockungsperiode in  den  durch Pflanzung  begriinde  
ten  Fichtenkulturen, die in durch Saat  begriindeten Fichtenbeständen natiir  
lich  nicht  vorkommt, der  Vorsprung, den  die Pflanzen  im Pflanzgarten  ge  
wonnen haben, wieder ausgeglichen. 

Schäden  in den Besländen.  

(S.  .67—69).  

Im allgemeinen sind  die Kulturfichtenbestände  nur sehr  wenig von 

Schäden betroffen worden. Am schädlichsten  haben  sich  die Frii  h  

j ahrsnachtfröste und  die Beweidung geltend gemacht, wodurch 
bisweilen der ganze Pflanzenbestand oder wenigstens ein grosser Teil  
desselben  vernichtet  worden  ist. Zum Schutz  gegen  Nachtfröste  und  Viehfrass 
ist darum die Anlage der Pflanzung unter Schirm und  die Einzäunung des 
Kulturgebietes an manchen  Stellen  unvermeidlich. Dichter  Erien-  oder  

Birkenausschlagvvald  hindert allerdings  in  manchen  Fallen  die freie  Bewegung 
des Viehes  schon stark. Schneebruch sowie durch Insekten oder  

Schwamme verursachte  Schäden  waren im allgemeinen geringfiigig. 
Stockfäule wurde  besonders beachtet, da man vielfach  angenommen  
hat, dass Kulturfichtenbestände empfindlicher gegen  diese Krankheit  seien  
als  Naturfichtenbestände. Eine  Stiitze fiir  diese Ansicht  liefern die  untersuchten  

Kulturfichtenbestände jedoch nicht, da in  ihnen  Stockfäule zwar hie  
und  da auftrat, aber  keineswegs allgemeiner oder  häufiger als  in  Natur  
fiohtenbeständen. 
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Johdanto.  

Metsätieteellisessä tutkimuslaitoksessa  suoritettiin joitakin  vuo  

sia sitten Suomen puun käyttöä  koskeviin  tutkimuksiin  liittyvä  

selvittely  maamme teollisuuden polttoaineen  kulutuksesta  v. 1927 

(Hilden  1930). Siinä  käsiteltiin,  sanotun vuoden viralliseen  teol  

lisuustilastoon sisältyvien  teollisuuslaitosten  teollisuustarkoituksiin  

käyttämien  kaikkien  erilaisten polttoaineiden  laatua,  määrää ja  arvoa.  

Selvittelyä  varten tarpeellinen  aineisto koottiin  Tilastollisen  päätoi  
miston välityksellä.  Koska  teollisuuden polttoaineen  kulutusta  kos  

kevien tietojen  jatkuvaa  julkaisemista  pidettiin  varsin tärkeänä,  

päätti  Tilastollinen päätoimisto  kerätä sitä  varten aineistoa edelleen 

joka kolmas vuosi. Suoritettujen  polttoainetiedustelujen  tulokset  

julkaistaan  sanotun viraston vuosittain toimittamassa teollisuusti  
lastossa (Suomen  virallinen tilasto XVIII  A). Puheena olevia  tietoja  
koottiin  näin ollen toisen kerran v:lta 1930. Viimeksi  mainitun vuo  

den  teollisuustilaston yhteydessä  on julkaistu  kaksi  teollisuuden polt  

toaineen kulutusta selvittelevää  yhdistelmää  (taulukot  5  ja 6).  Lisäksi  

on Tilastollisen  päätoimiston  julkaisussa  Tilastokatsauksia  esitetty  

polttoainetilastoa  koskevia  tietoja  sanotulta vuodelta (Hartikai  

nen 1932). 

Teollisuustilastossa  v:lta  1930 esitetyt  tiedot teollisuuden poltto  

aineen kulutuksesta  eivät  edellyttäneet  yhtä  laajaa  aineiston käsit  

telyä  kuin Metsätieteellisessä tutkimuslaitoksessa  suoritettu v:een 

1927 kohdistunut vastaava selvittely.  Pidettiin  kuitenkin suotavana, 

että  myöskin ensiksi  mainitulta vuodelta toimitettaisiin  teollisuuden 

polttoaineen  kulutuksesta  samantapainen  selvittely  kuin  viimeksi  

mainitulta vuodelta. Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen toimesta 

sellainen suoritettiinkin.  Tilastollinen päätoimisto avusti osaltaan 

puheena  olevaa selvittelyä  huolehtien sitä  varten tarpeellisesta  lasku  

työstä.  

Aineistoa käsiteltäessä  esillä  olevaa  selvittelyä  varten nouda  

tettiin  pääasiallisesti  sitä  menettelytapaa,  jota oli  käytetty  suori  
tettaessa vastaavaa v:n  1927 selvittelyä.  Tässä yhteydessä  ei ole 

syytä toistamiseen ryhtyä  yksityiskohtaisesti  tekemään selkoa  tästä  

menettelytavasta.  Viitataan edellä mainitussa Hildenin tutkimuk  
sessa  olevaan sitä  koskevaan  esitykseen  (ss.  14—30). Puheena olevaa 
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aineiston käsittelytapaa  kosketellaan seuraavassa  esityksessä,  vain 

sikäli,  kuin siihen tätä selvittelyä  suoritettaessa  on tehty  muutoksia. 

Nyt  julkaistavassa  selvittelyssä,  joka myös liittyy  edellä mai  

nittujen  puun käyttötutkimusten  sarjaan,  rajoitutaan  etupäässä  käsit  
telemään teollisuuden polttoaineen  kulutuksessa  vv.  1927—1930 

ilmenneitä muutoksia. Mitä valaisevan vertailun helpottamiseksi  on 

julkaisun  asetelmat ja taulukot laadittu, mikäli  mahdollista, v:n  

1927 vastaavan selvittelyn  mukaisiksi.  Tähän tutkimukseen perus  

tuvat myöskin ne  tiedot  teollisuuden polttoaineen  kulutuksesta vii  

meksi mainitulta vuodelta,  joita  nyt  julkaistavassa  selvittelyssä  on 

esitetty.  Milloin muita lähteitä on käytetty,  on siitä  erikseen asian  

omaisessa yhteydessä  huomautettu. Se  vilkas mielenkiinto,  jota 

polttoainetaloudelliset  kysymykset  ovat viime aikoina herättäneet 

maassamme useilla tahoilla, on kohdistunut varsinkin erilaatuisten 

polttoaineiden,  ennen  muita halkojen  ja kivihiilen hin  
tavertailuihin. Tämän johdosta on katsottu  olleen syytä  

käsitellä  esillä  olevassa  selvittelyssä  polttoaineiden  arvoa 

jonkin  verran  laajemmin  kuin vastaavassa selvittelyssä  v:lta  1927. 

Teollisuuden ja polttoaineiden  tuonnin kehitys  vv.  1927—1930. 

Edelleen jatkuvan  vaikean lamakauden vaikutus maamme 
teollisuuden viimeaikaiseen  kehitykseen  on  yleisesti  tunnettu. Teolli  

suustuotteiden hintain  jatkuvasti  alentuessa on useiden teollisuuden 

alojen  täytynyt  huomattavasti supistaa  tuotantoansa. Tosin  eräiden 

teollisuuden haarojen  valmisteilla  on ollut menekkiä siinä määrin, 

että niiden tuotantoa on viimeksi  kuluneina vuosina tuntuvasti 

laajennettukin,  mutta hintain laskua  ei  ole voitu  välttää tällaisiakaan 

valmisteita  markkinoille  sijoitettaessa  (vrt. s.  46).  
Maamme teollisuuden asemaa  v. 1930 edellisiin vuosiin ver  

rattuna valaisee taulukko 1 (Teollisuustilasto).  Kuten  tunnettua,  oli  

vuosi 1928 teollisuuden viime nousukauden huippuvuosi.  Tosin  nykyi  

sen  lamakauden alkuvaiheet olivat  havaittavissa  jo sanottuna vuonna, 

mutta varsinainen laskukausi  alkoi teollisuuden kehityksessä  v.  

1929 (ks.'esim.  Tudeer 1932). Taulukossa 1 esitetyistä,  viimeksi  

mainittua vuotta koskevista  luvuista ovat useimmat tuntuvasti 

alhaisempia  kuin vastaavat v:n  1928 luvut.  Työpaikkojen  lukumäärä 

on kuitenkin vielä vähän lisääntynyt,  ja varsinkin  primäärimootto  
rien tehon lisäys  on ollut erittäin  huomattava. Tämä yhfäkkinen  

nousu primäärimoottorien  tehoa osoittavassa  lukusarjassa  on joh  

tunut siitä, että Imatran voimalaitos aloitti  toimintansa v. 1929. 
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Teollisuuden kehitykselle  on v.  1930 ollut  ominaista yhä  lisääntyvä  
taantuminen. Tarkasteltavana olevan taulukon lukusarjoissa  ilme  

nevä  vähennys  on sanottuna vuonna ollut  huomattavasti suurempi  
kuin v. 1929. Vain primäärimoottorien  teho on edelleen vähän 

lisääntynyt.  Jos vertaamme vuotta 1930 vuoteen 1927, on työ  

paikkojen  luku  vähentynyt  0.4 %, työntekijöiden  luku 8.9  %,  työn  

tekijöiden  palkkaus  8.2 %,  raaka-aineiden arvo  7.8  %, tuotannon 
bruttoarvo  8.8  %, mutta primäärimoottorien  teho  lisääntynyt  32.5 %.  

Taulukko 1. Tietoja Suomen teollisuudesta vv. 1919—1932. 

Tabellc  1. Allg.  Angaben iiber die Industrie in Finnland i. d. J. 1919—1932. 

Polttoaineiden tuonti maahamme selviää taulukosta 2 (Ulko  

maankauppa).  V:n  1927 jälkeisinä  vuosina  on kivihiilen  ja koksin  
tuonti ollut suurimmillaan. Tosin jo v.  1930 näitä polttoaineita  tuo  

tettiin maahamme huomattavasti vähemmän kuin v. 1929, mutta 

silloinkin kivihiilen  tuonti oli  vähän suurempi  ja koksin  huomatta  

vasti  suurempi  kuin  v.  1927. Myöskin  nestemäisiä polttoaineita  tuo  
tettiin v. 1930 enemmän kuin v.  1927. Erikoisesti  herättää huomiota 

bensiinin tuonnin äkillinen kohoaminen v:sta 1929 v:een  1930. Sen  on  

aiheuttanut v:n 1931 alussa voimaan astunut bensiinin tullin koro  

tus. Polttoaineiden tuonnin arvon osuus  koko tuonnin arvosta  on 

v. 1930 (8.4  %)  ollut melkoisesti  suurempi  kuin  v. 1927 (5.8  %).  

Primääri-  

Primääri- 
moottorien 

Työnteki-  
tehosta Työnteki-  liaaka- Tuotannon  

Työpaik-  
moottorien 

vesivoimaa,  joiden aineiden brutto-  

Vuosi 
kojen  luku 

Anzahl d.  

jöiden  luku. 
tuhansia 

teho, 

1 000  hv. 
o/ 
/o 

Vom Effekt 

palkkaus,  
milj. mk 

arvo, milj.  
mk 

arvo, milj.  
mk 

Jahr 
Arbeits- Anzahl d. Effekt der d. Primär- Entlohnung Wert d. 

Bruttowert  

stellen Arbeiter , Primär-  motoren d. Arbeiter, Rohstoffe, d.  Produk-  

in 1 000 motoren, W asser- Mill. Fmk Mill. Fmk tion, Mill. 
Fmlc 1 000  PS. kraft, 

% 

1919 
....

 2 535  93.8 300.2 47.8  457.1  1 417.0 2  809.0  
1920 

....
 2 921 117.2 323.6 44.7  921.7 3 338.7 6  168.0  

1921 
....

 3141 120.3 372.8 46.0  1129.2 3 427.4 6 533.8  

1922 
....

 3 294 132.8 414.6 46.2  ■ 1  344.5  4 327.4 8 085.4 

1923 
....

 3  29.3 143.3 428.5 45.7  1  590. o 5 018.0 9156.3 

1924 
....

 3  212 139.4 455.9 43.3  1604.7 5081.3 9345.1 
1925 

....

 3 317 141.0 454.4 43.8  1670.8  5409.3 10126.2 

1926 
....

 3  526 149.4 512.2 40.o  1 860.5  5 885.1  10 942.9 
1927 

....

 3  787  159.1 548.2 41.5  2 058.5  6 579.1 12 379.6  
1928 

....

 4 021  169.7 589.1 41.4 2 277.0 7  452.5 13 709.9  

1929 .... 4109 165.1 712.6 47.8  2 218.0 7141.2  13179.1 

1930 
....

 3 773  144.9 726.0 50.8  1 889.0 « «69.3 11285.1 
1931 

....

 3 497 129.6 737.8 49.0 1484.8 4 761.1 9 249.1  
1932 

....

 3 371 127.2 792.9 51.1 1  397.4 4 989.9 9  556.2 
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Taulukko  2. Polttoaineiden tuonti Suomeen vv.  1913 ja 1919—1933. 

Täbelle 2.  Einfuhr von Brennstoffen  nach Finnland i. d. J. 1913  u. 1919—1933. 

Polttoainei- 

Petrolia, 

1 000 t 

Petro- 

leum, 

1 000 t 

den tuonnin Polttoaineiden !  

Kivihiiltä,  Koksia.  Naftaa. Bensiiniä,  arvo, milj.  arvo % koko  
Vuosi  1 000 t 1 000 t 1 000 t 1 000 t mk tuonnista 

Jahr Steinkohle, Koks, X aphtha Benzin
,
 Wert der Wert  der  Brenn-  

1 000 t 1  000  t 1 000 t 1 000 t  Brennstoff- stoffe in % der 
einfuhr in 
Mill. Fmk 

ganzen Einfuhr  

1 1913  ...  536.9 48.6 2.3 36.1 2.9 23.1 4.7 

1919 
...

 35.2 7.7 0.4 41.5 2.7 75.9  3.0 

i 1920 ... 80.9 9.2  3.9 12.0 3.8  173.6 4.9 

1 1921  
..

 ■  81.0 5.4 3.0 16.9 3.6 99.8 2.8 

: 1922 
...

 229.1 14.0 4.1 20.6 5.7 133.6 3.4 

!  1923  ... 490.5 34.4 4.2 27.1 7.8 209.3 4.5 

! 1924 
...

 i 562.6 57.5 5.6 33.5 16.4 244.6 5.2 

1925 ... 563.4 48.7 9.5 28.6 28.6  264.0 4.8 

1 1926 
...

 486.1 81.1 11.9 30.2 27.8  283.1 o.o 

1927 
...

 907.1 128.0 13.6 34.7 48.5 371.9 5.8 

1928 
...

 939.1 117.3 12.4 43.8  55.1 377.6 4.5 

1 1929  
...

 972.9 197.2 12.7 36.3 67.7 428.3 6.1 

1930 
...

 918.-2 102.8 16.6 37.9 93.7 440.4 8.4 

1931  
..
 . . 883.5 189.6 12.8  32.3  56.7 271.7 7.8 

1 1932 
...

 890.8 170.3 10.9 44.4 28.5 275.1  7.9 

|  1933  ...  ! 950.7 185.9  13.6 36.4 60.2 321.3 8.2 



Tutkimuksen  toimeenpano.  

Tietojen  kerääminen ja aineiston tarkastelu.  

V:n 1930 polttoainetiedustelua  koskevat  kyselylomakkeet  lähe  
tettiin teollisuuslaitoksille  v:n 1931 alkupuolella. 1) Polttoaineiden 
ryhmitys  näissä kyselylomakkeissa  oli pääasiallisesti  sama kuin 

niissä  lomakkeissa,  joille tiedot  polttoaineen  kulutuksesta  v:lta  1927 

koottiin. Katsottiin  kuitenkin tarpeelliseksi  täydentää  viimeksi 
mainituissa  lomakkeissa käytettyä  polttoaineiden  ryhmitystä  eräillä  

uusilla  nimikkeillä  ja tietojen  merkitsemistä  selittävillä huomautuk  

silla. Niinpä  tämän ryhmityksen  puunjalostusjätteitä  koskevaan  

osaan lisättiin  nimikkeet: »sekoitettuja  hakkeita ja sahajauhoja»,  

»lahoja  yms.  paperipuita»  ja »vanhoja  rakennuksia,  laatikoita yms».  

Näin ollen sisältyvät  v:n  1930 polttoainelomakkeisiin  kaikki  ne 

puunjalostusjätteiden  nimikkeet,  jotka  Hilden esittää aikaisem  

min mainitussa tutkimuksessa  s. 26. Näihin lomakkeisiin varattiin 

tilaa myöskin  puunjalostusjätteiden  arvon (kustannusarvo  tehtaalla,  
varastoimiskustannukset  mukaan luettuina)  merkitsemistä  varten. 

Lisäksi  niihin liitettiin sellainen huomautus,  että niitä nestemäisten 

polttoaineiden  määriä,  jotka on käytetty  autoissa ja venemootto  
reissa,  ei oteta tiedustelussa huomioon. Edelleen huomautettiin 

siitä,  että milloin samalla  lomakkeella ilmoitetaan useiden teolli  

suuslaitosten  yhteinen polttoaineen  kulutus, on selitettävä,  mitä 

laitoksia tiedot koskevat.  

Kuten v:n 1927 polttoaineen  kulutusta koskevassa  tutkimuk  

sessa  huomautetaan (s.  15), ei edellisellä kerralla  polttoainetiedus  

telua suoritettaessa lähetetty  kyselylomakkeita  kaikille  teollisuus  

laitoksille.  Koska  ei  kuitenkaan  saatu riittäviä takeita niiden perus  

teiden paikkansa  pitävyydestä,  joiden  mukaan silloin Tilastollisessa  

päätoimistossa  polttoainelomakkeita  lähetettäessä jätettiin  1067 
teollisuuslaitosta tiedustelun ulkopuolelle,  pyydettiin  toista poltto  

ainetiedustelua toimitettaessa tietoja  kaikilta  v:n  1930 viralliseen 

K.  o. tiedustelua suoritettaessa ei  otettu huomioon  meijereitä, 

koska  ne eivät  sisälly viralliseen  teollisuustilastoon.  Tämän  johdosta sanottu  

jen teollisuuslaitosten polttoaineen  kulutusta  ei  myöskään käsitellä, tämän  sel  

vittelyn  yhteydessä. 
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teollisuustilastoon sisältyviltä  teollisuuslaitoksilta.  Niitäkin  tehtaita,  

jotka eivät olleet käyttäneet  polttoaineita  kysymyksessä  olevana 

vuonna, kehoitettiin palauttamaan  kyselylomake  tätä seikkaa kos  
kevalla huomautuksella varustettuna. 

Toimitetun kiertokyselyn  onnistuminen käy  selville  taulukosta  

3. Tätä samoin kuin  muitakin  sellaisia  taulukoita laadittaessa,  joissa  

käsitellään polttoaineen  kulutusta  teollisuusluokittain,  on käytetty  

samaa teollisuuden luokitusta kuin  vastaavissa  taulukoissa Hil de  

ni n tutkimuksessa. Tämä luokitus on laadittu virallisessa teol  

lisuustilastossa  käytettävän  teollisuuden luokituksen perusteella.  

Sanottuun tilastoon on kuitenkin v:n 1927 jälkeen  tehty  eräitä  

luokitusta koskevia  muutoksia. Ne on otettu huomioon esillä  ole  

Taulukko 3. Toimitettu 

Tabelle 3. Beantwortung 

*)  Luvut  ovat  samat kuin  teollisuustilastossa  v. 1930.  —'Die  Zahlen  sit  id  

Merkki Teolli- 

suustilastossa 

Zeichen in der 

Industriesta- 

tistik 

Teollisuusluokka  

Industrieklasse  

Vastanneet laitokset 

Betriebe,  welche geant- 

wortet haben 

Luku-  

määrä 

Anzahl 

Tuotannon l»r
.-
 

arvo, 1 000  mk 

Bruttowert  der 

Produktion 
1 000 Fmk 

I Malminnosto  ja rikastaminen  — Erzgewinnung und  

-Aufbereitung  4 33 539.8 

II Sulatot yms. metallien  jalostuslaitokset  — Hütten-  
luerke  u. Metallveredlunqsbetriebe  151 299  586.» 

III Konepajat — Maschinenbau  389 879  539.1 

IV Hienompi koneteollisuus  — Feinere  Masehinenin-  
10 10 846.1 

V  8,  15 Tiilitehtaat  — Zieqeleien  83 39477.5  

20 Sementtitehtaat  — Zementfabriken  2 84 579.0 

1—7, 9—14.  

16—19, ' 
Muu kivi-  ja saviteollisuus — Sonst.  Stein-  u. Ton-  

warenindustrie  99 153 910.4 21—22 

23—24 Lasiteollisuus  —  Glasindustrie   19 45  975.9 ! 
25—26 Turveteollisuus — Torfindustrie  28 4 599.4 

VI Kemiallinen  teollisuus  — Chemische Industrie   137 286  894.9 

:  VII Nahka-, kumi-  ja karvateollisuus — Pelz-,  Fell- und  
Gummiindustrie  146 543  262.1 
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van selvittelyn  aineistoa käsiteltäessä.  Huomattavin näistä  muutok  

sista  on se, että v:n 1927 teollisuustilastossa  esiintyvä  teollisuus  

ryhmä »terva-,  öljy-,  kumi-  ym. tällaisten aineiden teollisuus» on 

sittemmin osittain  yhdistetty  ryhmään  »kemiallisia  valmisteita tuot  

tava  teollisuus» ja osittain ryhmään  »nahka- ja karvateollisuus».  
Näin ollen teollisuusryhmien  lukumäärä on vähentynyt  l:llä.  V:n 

1930 teollisuustilastossa  se on 14. Muista muutoksista mainittakoon,  

että ryhmästä »kivi-,  savi-,  lasi-,  hiili-  ja turveteollisuus»  on »hiili  

teollisuus» siirretty  edellä mainittuun kemiallisen  teollisuuden ryh  

mään ja että ryhmässä  »puuteollisuus»  erillisenä  nimikkeenä esiinty  

neet »koivukeppisahat»  on yhdistetty  saman ryhmän  nimikkeeseen 
»sahat ja höyläämöt».  

kiertokysely  ja sen onnistuminen. 

der vorliegenden Erhebung. 

die  gleichen wie in  der  Industriestatistik fur 1930. 

Vastanneiden prosentti-  

määrä 

j Prozentzahl  d. Betr.,  
I welche  geantwortet  haben 

Lllk.u -  | Tuotannon  
I I br. -arvosta  
J 

3

 \  Vom Bruttowert  

Vastaamisen laimin- 

lyöneet laitokset 

Betriebe, welche nicht  
geantwortet  haben 

Tuotannon br.-  

Luku- arvo, 1000 mk 

määrä Bruttowert  der  

Kaikki  laitokset')  

Alle Betriebe 1) 

j Tuotannon br.-  
Luku- 1 arvo,  1 000 mk  
määrä  1 ßruttowert  der 

Kyselyn  

ulkop.  v. 
1927 jää-  
neet  lai- 

tokset  

Betriebe,  
welche i.  J. 

1927 von  der 

Erheb, nicht 

erfasst wur-  
den 

Lukumäärä  

Anzahl  

Vastanneet 

laitokset, 
jotka v. 1930 

eivät käyttän. 

polttoainetta  

Betriebe, die 
1930 kein 

Brennmaterial 

verbraucht 

haben 

Lukumäärä 

Anzahl 

1 von Oer 
l  Anzahl 

d.  Produktion Anzahl Produktion 

1 000 Fmk  

Anzahl Produktion 

1 000 Fmk  

100.0 lOO.o — —  4 33 539.8 — 

78.6  91.9 41 26 264.2 192 325  851.1 4 20 

\ 84  
9
 93.4 69 62  388.9  458 941 928.0 15 44 

83.3  94.7 2 613.0  12  11 459.1 11  2 

87.4 90s  12 4 140.6  95 43  618.1 

100.o  lOO.o  — — 2 84 579.0 — 

85.3 92.0  17 13 457.1  116 167 367.5 55 13 

82.6 69.8  4 19 894.2  23 65 870  1 9 3 

71.8  82.0 11 1008.5 39 5 607.9 . (81)  10 

90.7 83. s 14 56 529.1 151 343  424.0 3 10 

76.8  90.2  44 59050.6 190 602 312.7  (107)  20 
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Jatkoa -—•  

Merkki Teolli- 

suustilastossa 

; Zeichen in der 

j Industriesta-  
i ti8tik  

Teollisuusluokka 

Industrieklasse  

Vastanneet laitokset 

Betriebe, weicht  geant- 
wortet haben 

Luku-  

määrä 

Anzahl 

Tuotannon br.-|  
arvo,  1 000 mk 

Bruttowert  der 

Produktion 

1 000 Fmk  

: ! 

VIII 1—9 Kehruu-, kutoma-  ja punomateollisuus —  Spinnerei 
Weberei-, und  Zwirnindustrie   51  607  495.3  1 

10-29 Vaatetustavara-  ia  muu tähän  kuuluva  teollisuus  — 

Bekleidunqs- u. ä. Industrie 1 171 370092.8 j 

IX 1 Puuhiomot ja pahvitehtaat —  Holzschleifereien u. 
Papveherstellunq  43 | 396  772.6  |  

2 

3 

4 

Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitzellulosefabriken ..  
Sulfaattiselluloosatehtaat —  SulfatzelMosefabriken..  
Paperitehtaat —  Papierfabriken   

1 21 
10 

25 

898 651.3  

271088.9 

741119.9  

5—10 Paperi-,  pahvi- ja kartonkitavarateollisuus — Pa-  
pier-,  Papp- und  Kartonwarenindustrie   81 135 606.8  

X 1 

2—3 

Sahat  ja höyläämöt —  Säge- u. Hobelwerke   
Halkosahat ja lastuvillatehtaat  —  Brennhohsäge- 

werke  u. Holzivollefabriken   

385 

36 

1615014.9 

21 489.1  '  
4 Faneeritehtaat — Furnierfabriken   i 13 240  653.0  j 

5—21 Puunvalmisteteollisuus — Tischlereiindustrie  210 300  889.2  j 

XI 4  Leipätehtaat  ja leipomot —  Brotfabriken  und  Bäcke-  
reien   183 269397.4 I 

1—3. 5—6 
7—10 

Muu  viljatavarateollisuus  — Mühlenindustrie u. ä.
..  

Liha-,  rasva-  ja kalatavarateollisuus —  Fleisch-,  Fett-  
und  Fischwarenindustrie   

55 

98 

320 316.8  

255462.8 
11—12 Sokeriteollisuus 

—
 Zuckerindustrie   5 302 522.9 j 

13—23 Suklaa-  yms. teollisuus, juoma- yms. teollisuus ja 
tupakkateollisuus — Schokoladen- u. ä. Industrie, 

Getränke u. ä. Ind.  u. Tabakindustrie   154 720  993.9 

XII 1 Kaasutehtaat— Gaswerke   12 50  627.9 

2 Sähkö-  ja voimansiirtolaitokset —  Elektrizitäts- u. 

Kraftverteilungsanlagen   235 312 219.0 

3 Vesijohtolaitokset  —  Wasserwerke   16 40 951.6 

XIII Graafillinen  teollisuus  —  Graphische  Industrie   163 231 822.7 

XIV Edellisiin ryhmiin  kuulumaton  teollisuus  — Industrie.  
die iri  "den vorigen  Gruppen nicht  aufgeführt  ist.. 

Yhteensä, keskimäärin -—  Zusammen , durchschnittlich  

5 

i 3 040 

1  598.5  

I 10 486 998.4 

Keskim.  laitosta  kohti  — Durchschnittl. pro  Betrieb  » — 3 449.7 

Yhteensä,  keskimäärin  v. 1927  —  Zusammen, durch- 
schnittlich i. J . 1927  2 031 10 186 400.o  

Keskim. laitosta kohti  v. 1927  ■—  Durchschnittlich 

pro  Betrieb i.  J. 1927  5010.1 
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Fortsetzung  

Kyselyn  
Vastanneet 

Ul&Up. V. 

1927 jää-  

neet lai- 

laitokset, 
jotka v. 1930 

Vastanneiden prosentti-  

määrä 

Vastaamisen laimin- 

lyöneet  laitokset  Kaikki laitokset  
tokset  eivät käyttän. 

polttoainetta  

Prozentzahl  d.  Betr., Betriebe, welche nicht Alle Betriebe 
Betriebe, 

welche i . J . Betriebe,  die 

welche geantwortet  haben geanwortet haben 1927 von der 

Erheb, nicht 

1930 kein 

Brennmaterial  

erfasst wur- 
den  

verbraucht  

haben 

Luku-  

mää- 

rästä 

Von der 

Anzahl 

Tuotannon 

br. -arvosta  

Vom Bruttowert  

d. Produktion 

Luku»  

määrä 

Anzahl 

Tuotannon br.-  

arvo, 1 000 mk 

Bruttowert  der  

Produktion 

1 000  Fmk 

luku- 

määrä 

Anzahl 

Tuotannon  br.- 

arvo, 1 000  mk 

Bruttowert  der 

Produktion 

1 000 Fmk  

Lukumäärä 

Anzahl 

Lukumäärä 

Anzahl 

! 100.0 lOO.o 51 607 495.3 14 5 

71.0  83.4 70 73 530.3 241 443  623.1 54 45 

I 89.6 

j 100.o  
j 100.0  

96.2 

97. e  

lOO.o  

lOO.o  

97.1 

5 

1 

9 917.4 

22 469.9  

48 

21 

10 

26 

406  690.0 

898 651.3  

271088.9 
763  589.8 

— 

85.3 91.1 14 13 287.7 95 148 894.5  (73) 24 

j 78.* 
■  

93.9 106 104 899.1  491 1 719  914.0 60 50  

I 52.9  
1 92.S 

| 73.7 

53.4 

90. o 

84.9 

32 

1 

75 

18 721.5 

26 630.0  

53  626.9  

68 

14 

285 

40  210.6  
267  283.0 

354  516.1 

53 

184 

31 

31 

73.2  

, 83.3 

83.5 

90.6 

67 

11 

53 353.6  

33 201.8  

250 
66 

322 751.0  

353  518.6  

9 

28 

2 

19 

' 73.7 
1 100.o 

82.8 

lOO.o 

35 52 952.8 133 

5 

308  415.6 

302  522.9 

5  2 

j 87.0  95.4 23 34 799.7 177 755 793.6  2 6 

\ 100.  o lOO.o —  — 12 50 627.9  — —  

85.8 

88.9 

97.3 

97.7 

39 

2 

8 522.4  

984.2  

274 
18 

320 741.4  
41 935.8  

106 

1 

109  
6 

81.9 83.2 36 46 934.9 199 278  757.6  178 44 

I 71.4 62.7 2 951.5 7  2 550.0  15 1 

80. s 92.9 733  798129.9 3 773  11 285128.3  —  497 

— — — 1  088.9  2  991.0 — — 

74.7 91.8 689 912 600.O 3 787  12 379 600.  o 1067 
— 

—  —  —  1  320.1 3 270.  o  — 
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Puheena oleva taulukko osoittaa,  että toinen polttoainetiedus  
telu onnistui  keskimäärin vähän paremmin  kuin ensimmäinen. Esillä  

olevaa selvittelyä  suoritettaessa  lähetettiin kyselylomake  3  773  teolli  

suuslaitokselle,  joista  3  040 palautti  kaavakkeen,  mutta 733 ei sitä 

uudistetuista kehoituksista  huolimatta tehnyt.  Tiedusteluun vastan  
neista laitoksista  497 ei  ollut lainkaan  käyttänyt  polttoaineita.  Vas  

taamisen laiminlyöneiden  laitosten lukumäärä oli  19.4  % kaikkien  
laitosten lukumäärästä,  mutta tuotannon bruttoarvo vain 7.1  % 

kaikkien  laitosten vastaavasta arvosta.  Suoritettaessa  v:n  1927 poltto  

aineen kulutuksen  selvittelyä  vastaavat prosenttiluvut  olivat  25.3  ja 

8.2. V:n 1930 polttoainetiedusteluun  vastanneiden laitosten keski  

määräinen tuotannon bruttoarvo oli  3.45 milj.  mk (v.  1927 5.0  i milj.  

mk), mutta vastaamisen laiminlyöneiden  laitosten vain 1.0 9 milj.  
mk (v.  1927 1.32 milj.  mk). Näin ollen viimeksi  mainitut laitokset  

tälläkin kerralla  olivat  keskimäärin  huomattavasti pienempiä  kuin 

vastanneet laitokset.  

Yksityisten  teollisuusluokkien  suhteen onnistui toinen poltto  
ainetiedustelu osittain  paremmin,  osittain  huonommin kuin  ensim  

mäinen. Entistä  paremmin saatiin  tietoja  esim.  sulatoilta ja metallien 

jalostuslaitoksilta  (v.  1930 91.9 %,  v. 1927 85.5 %),  tiilitehtailta (v.  
1930 90.5 %,  v.  1927 75.8 %),  vaatetustavarateollisuudelta (v.  1930 
83.4  %, v. 1927 53.4 %), faneeritehtailta (v.  1930 90.0 %,  v. 1927 

75.3)  ja eräiltä  ravinto-  ja nautintoaineteollisuuden alaan kuuluvilta  
tehtailta. Niistä  teollisuuslaitoksista,  jotka  tällä kerralla  vastasivat  

tiedusteluun vaillinaisemmin kuin  aikaisemmin,  mainittakoon ennen 

muita lasitehtaat (v.  1930 69.8 %, v.  1927 100.0 %).  

Taulukkoon 3 on teollisuusluokittain  merkitty  kyselyn  ulko  

puolelle  v. 1927 jätettyjen  teollisuuslaitosten lukumäärä. Samoin 

siitä  käy  selville  niiden vastanneiden laitosten jakaantuminen  eri  

teolhsuusluokkien kesken,  jotka  v.  1930 eivät olleet  käyttäneet  poltto  
ainetta. Sellaisten teollisuusluokkien kohdalla,  joihin  v. 1930 ei ole 

kuulunut samoja  teollisuuslajeja  kuin v.  1927,  on tiedustelun ulko  

puolelle  jätettyjen  laitosten lukumäärä asetettu sulukkeihin. Eräissä  

teollisuusluokissa (muu kivi-  ja saviteollisuus,  puunvalmisteteolli  

suus, graafillinen  teollisuus)  on niiden vastanneiden laitosten  luku  

määrä, jotka  v.  1930 eivät  olleet käyttäneet  polttoainetta,  huomatta  
vasti  pienempi  kuin  tiedustelun ulkopuolelle  v. 1927 jätettyjen lai  
tosten lukumäärä. Puheena olevien lukumäärien erot ovat siksi  

suuret,  että ne  tuskin ovat muuten täydellisesti  selitettävissä kuin 

otaksuen,  että tiedustelun ulkopuolelle  jätettyihin  teollisuuslaitoksiin  

v.  1927 on sisältynyt  polttoainetta  käyttäneitäkin  laitoksia.  Eräiden 
teollisuusluokkien v:n 1927 polttoaineen  kulutusta  koskevat  luvut 
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ovat  näin ollen todennäköisesti  jääneet jossakin  määrin liian alhaisiksi.  
Nämä teollisuusluokat  ovat polttoaineen  käyttäjinä  kuitenkin  ver  

raten vähän merkitseviä.  

Siihen katsoen,  että toista polttoainetiedustelua  suoritettaessa  

lähetettiin kyselylomake  kaikille  teollisuuslaitoksille,  voidaan tätä 

tiedustelua pitää  tyydyttävästi  onnistuneena. 

Kulutuksen laskeminen. 

Palautettuihin kyselylomakkeisiin  merkittyjä  tietoja tarkas  

tettaessa kävi  selville, että niihin välistä sisältyi  sellaistakin  poltto  

ainetta, jota ei oltu  käytetty  teollisuustarkoituksiin.  Niinpä  esim.  

eräiden kaupunkien  teollisuuslaitoksia  koskeviin  tietoihin oli  sisälly  

tetty  myöskin kaupunkien  yleisissä  laitoksissa,  kuten  kouluissa ja 

sairaaloissa,  käytetyt  polttoaineet.  Samoin  valtion rautateiden teolli  

suuslaitosten ilmoituksiin  sisältyi  vetureiden polttoaineita  ja eräiden 

lauttausyhdistysten  ilmoituksiin  hinaajissa  kulutettuja  polttoaineita.  

Tällaisissa  tapauksissa  lopullisesti  huomioon otettavien polttoaineiden  

määrä oli  tavallisesti  vain vähäinen osa  ilmoitettujen  polttoaineiden  

määrästä. On syytä  kiinnittää  huomiota vastaisia  polttoainetiedus  

teluja  suoritettaessa edellä mainitun tietojen  ilmoittamistavan mah  
dollisuuteen. 

Tiedusteluun vastanneet teollisuuslaitokset  ovat käyt  

täneet v. 1930 erilaisia polttoaineita  seuraavat määrät: 

Halkoja 1 515 976 p.-m
3 

Kantoja 1 003 » 

Sysiä 20  422 » 

Puunj  alostusj  ätteitä:  

Lankun- ja laudanpäitä. 68 688 » 

Rimoja  ja rimahalkoja 687 648 » 

Hakkeita 1 351 450 » 

Sahajauhoja ; 1 594 899 » 

Sekoitettuja  hakkeita ja sahajauhoja 3  047 922 » 

Paperipuiden  kuorima  jätteitä 1 229 985 » 

Lahoja  yms.  paperipuita 27 407 » 

Rullateollisuuden jätteitä 155 402 » 
Faneeriteollisuuden jätteitä 784 545 » 

Muita jätteitä 45  653 » 
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Polttoturvetta 13 892  tonnia 

Kivihiiltä 517376 » 

Kokeia 33 652 »  

Naftaa 3148 »  

Petrolia • 308 » 

Bensiiniä 132 » 

Vastaamisen laiminlyöneiden  laitosten  polttoaineen  kulutuksesta 
suoritettiin nyt  samanlainen laskelma kuin  v:lta  1927. Se perustuu  

siihen todennäköiseen olettamukseen,  että »saman teollisuusluokan 

tehtaat suunnilleen samalla paikkakunnalla  kuluttavat polttoainetta  

suorassa  suhteessa tuotannon bruttoarvoon» (Hilden  1930, ss.  

26—27). Huomautettakoon tässäkin yhteydessä,  ettei esitettyyn  

olettamukseen perustuvan  menettelytavan  soveltaminen yksityis  

tapauksiin  tietenkään voi johtaa  paikkaansa  pitäviin  tuloksiin,  mutta 

tuotannon bruttoarvo on todennäköisesti  keskimäärin verrannollinen 

polttoaineen  kidutukseen. Puheena olevan laskelman suorittamista  

varten on vastanneiden laitosten polttoaineen  käytön  lisäksi  tunnet  

tava näiden laitosten ja vastaamisen laiminlyöneiden  laitosten tuo  

tannon bruttoarvot.  Jos  nämä tiedot ovat käytettävissä,  on helppo  
laskelmallisesti  selvittää  viimeksi mainittujen  laitosten polttoaineen  

käyttö.  
Suoritettaessa laskelmaa vastaamisen laiminlyöneiden  laitosten 

polttoaineen  kulutuksesta  käsiteltiin  aineisto erikseen maaseudun 

ja kaupunkien  osalta. Tulosten luotettavuus olisi  todennäköisesti 

jossakin  määrin lisääntynyt,  jos olisi  käytetty  yksityiskohtaisempaa  

paikkakuntajakoa.  Aineisto olisi  voitu käsitellä lääneittäin ja erikseen  

kuhunkin yksityiseen  kaupunkiin  nähden. Näin meneteltiin suori  

tettaessa vastaavaa laskelmaa v.lta 1927. Tällainen paikkakunta  

jako  olisi  kuitenkin  siinä määrin paisuttanut  muutenkin  laajaa  aineis  

ton  käsittelyä,  että sen  noudattaminen olisi edellyttänyt  runsaampia  

työvoimia,  kuin  mitä esillä  olevaa selvittelyä  varten oli käytettävissä.  

Vastaamisen laiminlyöneiden  laitosten polttoaineen  kulutus käy  
selville  seuraavasta asetelmasta. 

Vastanneet Vastaamisen laiminlyöneet  Yhteensä 

Halkoja   1930 

1927 

1  515  976  p.-m
3
 

2172  029 » 

95.7 

94.0 

% 

» 

67  810 p.-m
3
 

136 386 » 

4 .? O -'  J JO 

6.0 » 

1 583 786  p.-m
3

 
2 308  415 » 

100. o 

100.«  

0/ 
/o 

» 

Puujätteitä,  muun- 
nettuina mänty- 
haloiksi  1930 

1927 

3  917  358 p.-m
3 

4 226  684 » 

97.3 

95. s 

% 

» 

110  485  p.-m
=
 

188 288 » 

2.7  o/o 
4.2 » 

4  027  843  p.-m
3
 

4 414  972 >>  

100. o 

100.9 

%  
» 
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Vastaamisen laiminlyöneiden  laitosten halkojen,  puujätteiden  ja  

sysien  todennäköinen kulutus  on v. 1930 ollut huomattavasti pie  

nempi  kuin v. 1927. Niiden kivihiilien  kulutus  on sen  sijaan  vähän 

lisääntynyt,  ja koksin  käyttö  pysynyt  lähimain entisellään. Puheena 
olevien laitosten käyttämien  erilaisten polttoaineiden  osuudet  kaik  

kien laitosten vastaavista  polttoaineista  ovat v.  1930 olleet jonkin  

verran,  sysien  osalta  tuntuvastikin,  pienemmät  kuin  v. 1927. Sysien  

käytön  suuri absoluuttinen ja suhteellinen väheneminen on johtunut  

siitä, että sanotun polttoaineen  pääasiallinen  kuluttaja,  metalliteolli  

suus, vastasi toiseen polttoainetiedusteluun  paljon  täydellisemmin  

kuin ensimmäiseen (vastaamisen  laiminlyöneitä  laitoksia v. 1930 
112, v.  1927 190). 

Tietoja  kantojen,  polttoturpeen  ja nestemäisten polttoaineiden  

kulutuksesta  ei tälläkään kerralla  täydennetty  vastaamisen  laimin  

lyöneiden  laitosten osalta (vrt. Hilden s.  29).  Teollisuus kuluttaa 

näitä polttoaineita  siksi  vähän muihin polttoaineisiin  verraten,  että 
niiden suhteen voidaan vastanneita laitoksia koskevien  tietojen  sel  

vittely  katsoa  riittäväksi.  Kun myöhemmin  esitetään tietoja  teolli  
suuden koko polttoaineen  käytöstä,  käsittävät  sanottuja  poltto  

aineita koskevat  luvut ainoastaan vastanneiden laitosten kulutuksen.  

Sen lisäksi,  mitä aikaisemmin on esitetty  aineiston käsittelyn  

eroavaisuuksista  tämän ja vastaavan  aikaisemman selvittelyn  välillä, 

huomautettakoon,  ettei käytettävissä  ollein työvoimin  ollut mah  
dollista tällä kerralla selvitellä halkojen puulajisuh  

teita. Käsiteltäessä jäljempänä  sanotun polttoaineen  kulutusta  

voidaan tämän johdosta  esittää ainoastaan nimike »halkoja».  

Edellä  esitetyn  asetelman mukaan perustuu polttoaineen  koko  
naiskulutuksesta v. 1930 96.9 % teollisuuslaitosten ilmoituksiin  ja 

3.1 % on selvitetty  laskelmallisesti.  Vastaavat v:n  1927 sadannekset 

ovat 95.6 ja 4.4. Tämän selvittelyn  tulosten luotettavuus on  näin 
ollen jotakuinkin sama kuin aikaisemman. 

1) Punnittuja  keskiarvoja,  jotka  on laskettu  s. 23  lueteltuja polttoarvoon 
perustuvia suhdelukuja käyttäen.  

Svsiä   1930 

1927 

Vastanneet 

20  422 p.-m'  

46 547 » 

94.2  o/ 

88-3 » 

Vastaamisen laiminlyöneet  

1  249  p.-m
3 5.8  % 

6142 » 11.7 
,»
 

Yhteensä 

21  671  p.-m
3
 

52 689 » 

100.o% 

]00.o  »  

Kivihiiltä   1930 

1927 

517 376 t 

403  433  » 

97.4  o/o 
97.1 » 

14 025  t . 
12 185 » 

2.6 0' 
" " yo  

2.9 
»
 

531401 t 

415  618 »>  

100.o% 

100. o »  

Koksia   1930 

1927 

33 652  t 

22 627  » 

94.4 % 
91.2 » 

1  985 t  

2 191 » 

5 - 6  % 
S.  s » 

35  637  t  

24 818 » 

100.o% 

100. o » 

Keskimäärin 1930 

1927 

96.9 % 
95.6 ,> 

3.1  % 
4.4 

»>
 

100.  o% 
100. o » 



Teollisuuden  polttoaineen  kulutuksen  määrä.  

Kokonaiskulutus.  

Kulutus todellisina mittoina. 

Kun seuraavassa  esitetään  tuloksia polttoaineen  käytön  selvit  

telystä  v:lta 1930, vertaillaan niitä  samalla vastaavan aikaisemman 

selvittelyn  tuloksiin. Tätä varten on nyt julkaistaviin  asetelmiin  ja 

taulukkoihin v:n 1930 lukujen  rinnalle merkitty  v:n  1927 vastaavat 

luvut. 

Maamme -teollisuus on käyttänyt  vv.  1930 ja 1927 erilaisia  

polttoaineita  teollisuustarkoituksiin  kaikkiaan seuraavat määrät: 

J
) Nämä  maamme koko  teollisuuden polttoaineen kulutusta  osoittavat  

luvut eroavat melkoisesti  v:n 1930 virallisen  teollisuustilaston  vastaavista  

luvuista, jotka koskevat  ainoastaan  sanotun  vuoden  polttoainetiedusteluun 
vastanneita  teollisuuslaitoksia. 

v. 1930 >) v, 1927 

Halkoja   1 583 786 p.  -m 3 2 308 415 p.  .-m
3 

Kantoja   1 003 » 3 435 » 

Sysiä   21 671  » 52 689 » 

Puunj  alostus  j  ätt  eitä: 

Lankun- ja laudanpäitä  
...

 70 625 » 209  745 » 

Rimoja  ja rimahalkoja  ....  707 040  » 1 385 728 » 

Hakkeita   1 389 561  » 2  372 002 » 

Sahajauhoja   1 639 875 » 3 251 284  » 

Sekoitettuja  hakkeita  ja  saha- 

jauhoja   3 133 873  » 1 013 541 » 

Paperipuiden  kuorimajätteitä  1 264 671  » 553 036 » 

Lahoja  yms. paperipuita  .  
.
 28  180 » 5 602 » 

Rullateollisuuden jätteitä  ..  159 784  » 216 402 » 

Faneeriteollisuuden jätteitä  .  806 669 ■»  380 972 » 

Muita jätteitä   46  940 »  36 846 » 

Polttoturvetta  13 892 tonnia 10 565 tonnia 

Kivihiiltä   531 401  » 415 618 » 

Koksia   35 637 » 24 818 » 

Naftaa  3 148 » 4 000 » 

Petrolia   308 » 456 » 

Bensiiniä  132 »  658 i)  



Suomen  teollisuuden  polttoaineen kulutus  v. 1930  19.4 21 

Teollisuus on v. 1930 käyttänyt  halkoja  724600 p.-m
3 eli 

31% vähemmän kuin v.  1927. Ennestään pieni  kantojen  
kulutus  on vähentynyt  vielä 2  400 p.-m

3 eli  71 %. Sysien  vähen  

nys  on  ollut 31 000  p.-m
3  eli  59  %. Puunjalo  s  t  u  s  j ä  11 eid e n 

käyttö  on osittain vähentynyt,  osittain  lisääntynyt.  Lankun- ja 

laudanpäiden  kulutus  on  vähentynyt  61 600 p.-m
3 eli  47 % 1

), rimo  

jen ja rimahalkojen  678 700  p.-m
3 eli 49 %,  hakkeiden ja sahajau  

hojen  551  100  p.-m
3  eli 8 % 2 )  sekä  rullateollisuuden jätteiden 56  600  

p.-m
3 eli  26  %.  Paperipuiden  kuorimajätteiden  kulutus  on  sen  sijaan  

lisääntynyt  711  600  p.-m
3 eli 129 %, lahojen  yms. paperipuiden  

22  600 p.-m
3 eli 404 %,  faneeriteollisuuden jätteiden  425 700 p.-m

3  
eli 112 % ja muiden jätteiden  10 100 p.-m

3  eli  27.%.  
Sahateollisuuden jätteiden  tuntuva väheneminen lankun- ja 

laudanpäiden  sekä  rimojen  ja rimahalkojen  osalta  vastaa myöhemmin  

s. 45 esitettävää tämän teollisuuden tuotannon kehitystä.  Saha  

tavaran valmistus  on v:sta 1927 v:een'  1930 vähentynyt  35 %.  Ensiksi  

mainitun vuoden jälkeen  ovat varsinkin  lukuisat  sellaiset sahalai  

tokset,  jotka  käyttävät  melkoisia määriä puheena  olevia  puujätteitä  

polttoaineena,  huomattavasti supistaneet  tuotantoaan tai kokonaan 
lakkauttaneet  toimintansa. Tämän johdosta  onkin sanottujen  puu  

jätteiden  käyttö  polttoaineena  vähentynyt  suhteellisesti verraten 

paljon  enemmän kuin  sahatavaran valmistus. Sahajauhojen  ja 
hakkeiden yhteisen  käytön  vain 8 %:n  väheneminen on selitettävissä  

siten,  että suuressa  määrin tuotantoaan laajentanut  paperiteollisuus  

on  kuluttanut hakkeita entistä runsaammin, vaikkakin se on tyy  

dyttänyt  lisääntyneen  polttoaineen  tarpeensa huomattavalta osalta  

x
) Tämä prosenttiluku on laskettu edellyttäen,  että teollisuus on käyt  

tänyt v. 1927 lankun-  ja laudanpäitä 132  182 p.-m
3

,  mikä  määrä  on 77  563 

p.-m
3 pienempi kuin asetelmassa  s. 20 esitetty vastaava  luku.  Ero on seli  

tettävissä siten, että muuan teollisuuslaitos on virheellisesti  ilmoittanut käyttä  
neensä  v. 1927  puheena olevan  määrän lankun-  ja laudanpäitä, vaikka  onkin  
ollut  kysymys  hakkeista. 

2) S. 20 esitetyn  asetelman  mukaan  ja huomioon  ottaen  edellisessä  ala  
viitassa  mainitun  hakkeiden  määrän (77 600  p.-m

3
) teollisuus  on käyttänyt  

v. 1930  hakkeita  ja sahajauhoja yhteensä  6  163  300  p.-m
3 ja v. 1927 6  714  400  

p.-m
3

.  Levon  in (1931, s. 41) mukaan on näiden polttoaineiden kulutus  

jälkimmäisenä vuonna ollut  7  466 600  p.-m
3

. Tämän ja edellä  esitetyn  vas  
taavan luvun  eron selittää Levon  johtuneen siitä,  että teollisuuslaitokset,  
varsinkin  sahat, ovat todennäköisesti  ilmoittaneet  käyttämänsä  sahajauho  
määrät  liian  pieniksi  vastatessaan  polttoainetiedusteluun. Jos otaksutaan  
tämän  huomautuksen  pitävän paikkansa v:n 1930:kin polttoainetiedusteluun 

nähden, ja lisätään  tämän  tiedustelun mukaista hakkeiden  ja sahajauhojen 
kulutusta  vuotta 1927  koskevien  lukujen eroa vastaavalla  määrällä, saadaan  

kysymyksessä  olevien  polttoaineiden käytöksi  v. 1930 6  853 600  p.-m
3

.
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kivihiilellä.  Kenties  jossakin  määrin hakkeiden käyttöä  lisäävä on 

ollut vaikutukseltaan myöskin halkojen  kulutuksen vähentäminen 

kysymyksessä  olevan teollisuuden alalla,  jos kohta  tämäkin on pää  

asiallisesti  aiheuttanut lisäystä  kivihiilen  käyttöön.  Hakkeiden  kulu  
tuksen todennäköisesti  hyvinkin  tuntuva suuremmuus v.  1930 ver  

rattuna v:een 1927 on tietenkin edellyttänyt,  sahausmäärän jyrkästi  

laskiessa,  rimojen  entistä tarkempaa  talteen ottamista ja suurta suh  

teellista lisäystä  niiden valmistamiseen hakkeiksi. Mitä sitten tulee 

sahajauhojen  kulutukseen,  niin se on tietenkin  vähentynyt  lähimain 

samassa suhteessa kuin  sahatavaran tuotanto. Edellä esitetystä  
asetelmasta ei selviä,  paljonko  on käytetty  erikseen hakkeita ja 

sahajauhoja.  Tästä voimme tehdä laskelman Levönin (1931)  
sahateollisuuden jätepuuta  ja sen  käyttöä  käsittelevien tutkimusten 

perusteella.  Niiden mukaan yhtä  valmiin  tavaran standarttia kohden 

saadaan keskimäärin  3.8 p.-m
3  sahajauhoja,  ja teollisuus on v. 1927 

käyttänyt  polttoaineena  näiden puujätteiden  koko  määrästä 87.6 %.  
Näiden tietojen  ja virallisen  teollisuustilaston mukaisen sahausmää  

rän (971  820 std)  perusteella  laskettu sahajauhojen  kulutus  poltto  
aineena on v.  1930 ollut 3  235 000 p.-m

3
.  Jos tämä luku vähennetään 

8. 21 ala  viitassa  2 mainitusta hakkeiden ja sahajauhojen  yhteisestä  

määrästä (6  853 600  p.-m
3 ), saadaan hakkeiden käytöksi  v. 1930 

3  618 600 p.-m
3

. Levönin (1931,  s. 41)  mukaan teollisuus on  

v. 1927 kuluttanut polttoaineena  hakkeita 2  611 900 p.-m
3  ja saha  

jauhoja  4 854 700 p.-m
3

.
 Näiden vuosia 1930 ja 1927 koskevien  luku  

jen vertailu tukee äskeistä  esitystä  puheena  olleiden puujätteiden  

käytön  muutoksista teollisuuden polttoaineena.  

Rullateollisuuden jätteiden käytön  väheneminen v:sta 1927 

v:een 1930 on suoranainen seuraus  tämän teollisuuden tuotannon 

kehityksestä  alenevaan suuntaan. Samoin välittömästi  paperi-  ja 
faneeriteollisuuden tuotannon voimakkaasta  noususta johtuu näiden 
teollisuuksien jätteiden polttoaineena  käyttämisen  erittäin huomat  

tava  lisääntyminen  (taulukko  8).  

Polttoturpeen  kulutus v. 1930 verrattuna v:een 1927 

osoittaa 3 300  tonnin eli  31 %:n  lisäystä.  Edellä esitettyä  suurta 

halkojen  käytön  vähenemistä vastaa kivihiilen kulutuksen 

huomattava lisäys:  115  800  t eli  28%. Koksin käyttö  on 

lisääntynyt  n. 10 800 t eli 44 %.  Nestemäisiä poltto  

aineita, varsinkin bensiiniä, on tarkasteltavana olevan 

asetelman mukaan v. 1930 kulutettu tuntuvasti vähemmän kuin  v. 

1927. Näiden polttoaineiden  käyttö  ei  todennäköisesti ole kuitenkaan  

vähentynyt  siinä määrin, kuin kysymyksessä  olevat luvut,  jotka  
eivät ole täysin  verrannollisia keskenään,  osoittavat. V:n 1927 
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polttoainetiedustelun  tuloksiin  näyttää näet ainakin osaksi  sisältyvän  
teollisuuslaitosten autojen  ja venemoottorien nestemäisten poltto  

aineiden käyttö,  jota  ei ole otettu huomioon v:n 1930 polttoaine  
tiedustelussa. 

Kulutus  mäntyhaloiksi  muunnettuna. 

Erilaatuisten polttoaineiden  vertailu ja niiden merkityksen  sel  

vitteleminen yksityisten  teollisuuslajien,  teollisuuden pääryhmien  

ja koko  teollisuuden polttoaineen  käytössä  edellyttää  alkuperäiseltä  

mittayksiköltään  ja polttoarvoltaan  erilaisten polttoainemäärien  

muuntamista keskenään yhteismitallisiksi.  Tässä kuten vastaavassa 

edellisessäkin  selvittelyssä  esitetään teollisuuden käyttämät  poltto  

aineet mäntyhaloiksi  muunnettuina.1) Kuten  aikaisemmin 

huomautettiin,  ei  tällä kerralla  ole  selvitelty  halkojen  puulajisuhteita.  

x ) Polttoaineita mäntyhaloiksi  muunnettaessa  käytettiin  pääasiallisesti  
samoja suhdelukuja kuin  vastaavassa  selvittelyssä  v:lta 1927. Ne selviävät  
seuraavasta  asetelmasta. 

PolttoteHoltaan vastaava 

määrä mäntyhalkoja,  p.-m" 

1 p.-m® kantoja 0. 70 
* sysiä 1.00 

» lankun-  laudanpäitä 1.00 

» rimoja ja rimahalkoja 0. se 

» hakkeita 0.4  3 

» sahajauhoja 0.33  

» sekoitettuja hakkeita  ja sahajauhoja . 0.  46 

» lahoja yms. paperipuita 1.00 
o paperipuiden kuorimajätteitä 0.30  

» rullateollisuuden jätteitä 0.70  
» faneeriteollisuuden jätteitä 0.44  
v muita  jätteitä 0.7  5 

.

 

1 t  polttoturvetta 3.00 

» kivihiiltä 6.  o o 

» koksia 6.00  

» naftaa 9.00  

» petrolia 9.00 

» bensiiniä 10.00  

Hilden on olettanut, että faneeriteollisuuden jätteet ovat v. 1927 
olleet  etupäässä faneeripuun  sydämiä  ja niin ollen muuntanut  ne mänty  
haloiksi suhdeluvulla  1.00. K. o. polttoaineen on v. 1930 katsottu  käsittäneen 

pääasiallisesti  faneeripuiden kuorimajätteitä, ja sille  on käytetty  suhdelukua  

0.44  (ks.  Levön  1931, ss. 58—-59).  
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Sen vuoksi  ei  ole voitu  suorittaa puheena  olevaa muuntamislaskuakaan 

halkojen  osalta.  Niiden ilmoitetun määrän ön katsottu sellaisenaan 

polttoteholtaan  keskimäärin  vastaavan mänty  halkoja  (vrt. Hilden 

1930, s.  42).  

Teollisuuden vv.  1930 ja 1927 käyttämät  polttoaineet  mänty  
haloiksi  muunnettuina ja niiden prosenttinen  jakaantuminen  selviävät  

seuraavasta  asetelmasta.  

Teollisuuden polttoaineen  kokonaiskulutus mäntyhaloiksi  muun  
nettuna on v.  1930 (9.1  milj.  p.-m

3 )  ollut 0.4  milj. p.-m
3 eli  4 % pie  

nempi kuin  v. 1927 (9.5  milj.  p.-m
3 ).  Kotimaisten polttoaineiden  

kulutus  on vähentynyt  l.i milj.  p.-m
3 eli  16 %, mutta ulkomaisten 

polttoaineiden  käyttö  lisääntynyt  0.7 milj.  p.-m
3  eli  26 %. Teolli  

suuden polttoaineen  kokonaiskulutus  vastasi v.  1930 -1.52 milj.  tonnia 

kivihiiltä  (v.  1927 1.5 9 milj.  t) (taulukko  15). 
Halkojen  osuus  teollisuuden polttoaineena  on vielä  v.  1927 ollut 

miltei  yhtä  suuri kuin kivihiilen. Sen jälkeen  on kivihiili  varsin tun  
tuvasti  kyennyt  syrjäyttämään  halkojen  kulutusta. V.  1930 ei  haloilla 

enää ollut  lähimainkaan niin huomattavaa merkitystä  kuin  kivihiilellä.  

Puunjalostusteollisuuden  jätteet  ovat edelleen v. 1930 olleet teolli  

suuden  tärkein polttoaine.  Koksin  osuus  on  vuoteen 1930 mennessä 

jonkin  verran  suurentunut. Kannoilla,  sysillä,  polttoturpeella  ja 

v. 1930 

Halkoja 1  583 786 p. -m 3  
Puun j alostusj  ät-  

teitä 4 027 843 » 

Kiantoja 703 » 

Sysiä 21  671 » 
Polttoturvetta 

.

 41 676 » 

Kivihiiltä 3 188 402 » 

Koksia 213 819 » 

Naftaa 28 334 » 

Petrolia 2 779 » 

Bensiiniä 1 324 » 

17.4 

44.2 

O.o 

0.2 

0.5 

35.0 

2.4 

0.3 

O.o 

O.o 

0/  
/o  

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

v. 1927 

2  319 178 p.-m
3  

4 414 972 » 

2 405 » 

52 689 » 

31 695 » 

2  493 708  '  » 

148 908 » 

36 001 » 

4 107 
.

 » 

6 580 » 

24.4 

46.4 

O.o 

0.6 

0.3 

26.2 

1.6 

0.4 

O.o 

0.1 

0/ 
/o 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Yhteensä 9 110 337 p.-m
3 100.o % 9  510 243 p.-m

3  100.o % 

Kotimaisia  polt-  
toaineita 5 675 679 p.-m

3 

Ulkomaisia polt-  
toaineita 3 434 658 » 

62.8 

37.7 

0/ 
/o 

» 

6 820 939  p.-m
3 

2 689 304 » 

71.7 

28.3 

0/ 
/o 

» 
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nestemäisillä polttoaineilla  on  edellä mainittuihin  polttoaineisiin  ver  

rattuna v. 1930 niin kuin  kolme vuotta aikaisemminkin ollut tois  

arvoinen merkitys.  

Eri teollisuusluokkien  kulutus. 

Seuraavassa selvitellään lyhyesti  teollisuuden eri  alojen  merki  

tystä  erilaatuisten polttoaineiden  kuluttajina  ja tarkastellaan teolli  

suuden pääryhmien  polttoaineen  käytön  muutoksia vv. 1927—1930. 

Halkojen  käyttäjänä  on puunjalostusteollisuudella  edelleen 

v.  1930 ollut huomattavin merkitys.  Siitä  huolimatta että tämä pää  

ryhmä  on vähentänyt  puheena  olevan polttoaineen  kulutusta  verraten 

paljon (15 %,  kuva  2),  on sen osuus  koko teollisuuden halkojen  käy  

töstä tuntuvasti suurentunut (48  %:sta 59  %:iin,  taulukko 4). Muiden 

pääryhmien  vastaavat osuudet ovat  sen  sijaan  jonkin  verran  pienen  

tyneet,  mikä osoittaa,  että nämä pääryhmät  ovat vähentäneet hal  

kojen  käyttöä  suhteellisesti  enemmän kuin  puunjalostusteollisuus.  

Niinpä  esim. metalliteollisuuden halkojen  käytön  vähennys  on v.  1930 

verrattuna v:een 1927 ollut 48 %, kivi-,  savi-,  lasi-  ja turveteolli  

suuden 52 %,  kutoma-  ja vaatetustavarateollisuuden 65 %  sekä  var  

laistus-,  voimansiirto-  ja vesijohtoteollisuuden  41  %. Halkojen  merki  

tys  teollisuuden eri  pääryhmien  polttoaineena  on v:n 1927 jälkeen 

yleensä  huomattavasti  vähentynyt  (taulukko  5).  Tämän polttoaineen  

osuus esim. metalliteollisuuden (58  %:sta  39 %:iin),  kutoma- ja vaa  

tetustavarateollisuuden (35  %:sta  16 %:iin)  sekä  ravinto- ja nautinto  

aineteollisuuden (35  %:sta  25  %:iin)  polttoaineen  kokonaiskulutuk  

sesta  on pienentynyt  varsin  tuntuvasti.  

Puunj  alostusjätteiden  kokonaiskulutuksesta on 

v. 1930 tullut 91 % (v. 1927 86 %) puunjalostusteollisuuden  osalle,  

joten muilla pääryhmillä  on tämän polttoaineen  käyttäjinä  ollut 

aivan vähäinen merkitys. Puujätteiden  osuus  puunjalostusteollisuu  
den polttoaineen  kokonaiskulutuksesta on v:een 1930 mennessä 

jonkin  verran  pienentynyt  (67  %:sta 58 %:iin).  Kivi-,  savi-,  lasi  

ja turveteollisuuden (15  %),  kemiallisen,  nahka-,  kumi-  ja karva  
teollisuuden (30  %) sekä valaistus-,  voimansiirto- ja vesijohtoteolli  

suuden (24  %)  käyttämistä  polttoaineista  on edelleen v.  1930 ollut 
huomattava osa  puunjalostusjätteitä.  
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Taulukko 4. Teollisuuden pääryhmien  

Tabette  4. Brennstoffverbrauch iti den  Haupt- 

! Kotimaisia polttoaineita  — 

Puunjalostus-  
jätteitä  mänty-  

Vuosi Halkoja  
haloiksi muun- 

Teollisuuden pääryhmä  nettuina 

Hauptgruppe  der Industrie Jahr Brennholz 
Holzabfälle.  

umger  in Kie- 
jernbrennholz  

p.-m
3,  % —  

i Metalliteollisuus — Metallindustrie  1930 193 752  21566 

12.3 0.5 

1927  376  037  34 515 

16.3  0.8 

Kivi-,  savi-,  lasi-  ja turveteollisuus  —-  Stein-, Ton-, 
Glas-  und  Torfindustrie  1930 134 743  124  523 

8.5  3.1 

1927  279161 193 564  
12.1 4.i 

Kemiallinen, nahka-, kumi-  ja karvateollisuus — 
Chemische, Pelz-,  Fell-  und  Gummiindustrie 

....
 1930 55 529 68  844 

3.5 1.7  

1927  81 712 99225 
I 

3.6  2.2  

' Kutoma-  ja vaatetus ta  varateollisuus —  Textil- und  
Bekleidungsindustrie   1930 50 808  7  956 

3.2 0.2  
1 • 

1927  .143493  19 948 

6.2 0.5 

; Puunjalostusteollisuus  — Jlolzveredlungsindusirie  ..  1930 936  413  3658106 

59.1 90.8  !  
1927 1 103413  3 799  750  

• 

■ 47.8 86.1 

i Ravinto-  ja nautintoaineteollisuus — Nahrungs- 
mittel- u. Genussmittelindustrie  1930 103153  ■ 32 459 

6.5  0.8: 

1927 150 724  34 231 

|  Valaistus-,  voimansiirto-  ja vesijohtoteollisuus  — 6.5  0.8 

Beleuchtungs-  u. Kraftverteilungsindustrie,  Wasser-  
werke ..: :  1930 101 550 112  288 

6.4  2.8  ] 
i 

1927  173 237  232 182 

£ O ' 

Graafillinen  ja edellisiin  ryhmiin  kuulumaton  teolli- 
i .5 0.2  

suus — Graphische Industrie und  solche, die  in  
den  vorigen Grupven nicht  aufgeführt ist   1930 7 838  2  101 i  

0.5  0.1 

1927  638  1  557 

O.o O.o 

Yhteensä  
—

 Zusammen  1930 1 583 786  4027  843 
100. o 100. o  

1927 2 308415 4 414 972 

100. o 100.0  I  
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kuluttamat polttoaineet.  

(jruppen  der Industrie. 

Kinheimische Brennstoffe Ulkomaisia polttoaineita  — Ausländische Brennstoffe 

j 

Poltto- 
Kantoja Sysiä  turvetta Kivihiiltä Koksia Naftaa Petrolia Bensiiniä 

Stubben 

i   

Holzkohle ' 

_j  

Brenntorf  
Steinkohle Koks  Naphtha  Petroleum Benzin 

Um,  % onnia, % — Tonnen, ° 

[  
19014 ! 265 28 076  11430 2 028.5 224.0  85.7 

— 
87.1 i 1.9 5.3  32.1 64.4 72.6  64.7  I 

50 48 573 504 18 689  9100 1 847.7 277.1  269.2 

1.5 92.2  ; 4.8 4.5 36.7 46.2 60.7  40.9 1 

435 502 : 1362 91  481  676  68 4  18.3 12.5 

43.4 2.3 9.8 17.2  1.9 2.2  5.9 9.4 j 
499 569  2  504  111483  305 599.9 34.4 80.6 

14.5 l.i  23.7 26.8  1.2  15.0 7.5 12.3 I 

252 5 15 240 1 ß82  28.3 3.5 7.4 

1.2 , O.o 2.9  4.7 0.9 1.2 5.6 !  

1)49 1376 306 6  986 763  
— 3.4 16.7 

27.6  2.6  2.9 1.7 3.1 — 0.8 2.5 

43  67 40 43 699  843 
—.  

3.  H 7.0 

4.2  0.3  0.3 8.2 2.4  .—  7.2 5.3 

388 106 — 40 472 1020 33.4 5.9 35.1 

11.3 . 0.2  — 
9.7 4.1 O.s 1.3 5.3 

50 1 125 11540 282 238  486 17.3 16.1 4.6 | 
5.0  .5.2  ' 83.1 53.1  1.4 0.6 5.2  3.5: 

1 549 1  627  5 500 128 245  218 145.1 84.2 63.8  

45.1 3.1  52.0 30.9 0.9  3.6 7  8.5 9.7 ; 

532 43  296  3 225  265.5 5.2 12.5 !  
— 2.0  8.2 9.0  8.4 1.7 9.4 

— 298  20 36 459 2 928  419.6 10.6 178.4 i 

— 0.6  0.2 8.8 11.8  10. s 2.3 27.1 

475  178 680 26  680  15 590 740.1 27.4 1.0 i 

' 47.4 0.8  4.9 5.0 43.7  23.5 8.9 0.8 

— 77 ■ 1 731  73  203  10 057  954.4 40.5 14.2 1 
— 0.1  16.4 17.6  40.5  23.9 8.9 2.2 1 

1 691  1 705  10.1 1.7 j 
— 0.0  — O.l 4.8  — 3.3 1.3 

— 
63 

— 
81 427 — 0.2 

— 0.2 — O.o  1.7 
— 

O.o  
— 

1 003  21 671  13 892  35 637 3 148.1 8.4 132.4 
100. o  100.o O.o lOO.o ; 

.  3 435 52 689  10 565 415  618  24  818 4 000.1 45  6.3 658.0  ! 
100  o  100.  o 100. o lOO.o  10 7« lOO.o j 
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Suurimmat kantojen  kuluttajat  ovat v.  1930 olleet kivi-,  

savi-,  lasi-  ja turveteollisuus sekä valaistus-,  voimansiirto- ja vesi  

johtoteollisuus,  mutta nämäkin pääryhmät  ovat  käyttäneet  sanottua 

polttoainetta  varsin pieniä  määriä. Huomattavin sysien  käyttäjä  

on molempina  puheena  olevina vuosina ollut metalliteollisuus (v.  
1930 88 %, v.  1927 92 % koko  määrästä).  Puunjalostusteollisuuden  

merkitys polttoturpeen  käyttäjänä  on suuressa  määrin lisään  

tynyt (v.  1930 83  %,  v.  1927 52 %).  Kivi-,  savi-,  lasi-  ja  turveteolli  
suuden sekä valaistus-,  voimansiirto- ja vesijohtoteollisuuden  osuus  

viimeksi  mainitun polttoaineen  kokonaiskulutuksesta  on sen sijaan  

v:n 1927 jälkeen  tuntuvasti  pienentynyt.  

Puunjalostusteollisuus  on ollut kivihiilenkin suurin 

kuluttaja.  Se  on käyttänyt  v.  1930 tätä polttoainetta  120  %  enemmän 

kuin  v.  1927. Puunjalostusteollisuuden  osuus koko  teollisuuden kivi  

hiilen kulutuksesta on tuntuvasti  suurentunut (31  %:sta  53  %:iin).  

Kivi-,  savi-,  lasi-  ja  turveteollisuuden (27  %:sta 17 %:iin)  sekä  valais  

tus-,  voimansiirto- ja vesijohtoteollisuuden  (18 %:sta  5  %:iin)  vastaava 

osuus  on  sitä  vastoin huomattavasti pienentynyt.  Muiden pääryh  

mien osuudet kivihiilen  kokonaiskulutuksesta  eivät ole sanottavasti  

muuttuneet, joskin  nämä pääryhmät  ovat  absoluuttisesti  käyttäneet  

kysymyksessä  olevaa polttoainetta  v.  1930 verraten paljon  enemmän 

kuin v.  1927. Kivihiilen  merkitys  teollisuuden eri  pääryhmien  poltto  

aineena on yleensä  huomattavasti  lisääntynyt.  Niinpä  tämän poltto  

aineen osuus  esim.  kutoma- ja vaatetustavarateollisuudenpolttoaineen  

kokonaiskulutuksesta  on suurentunut 59  %:sta 80 %:iin.  Vastaava 
metalliteollisuuden koko polttoaineen  käytön  osuus  on kohonnut 

17 %:sta  34 %:iin  ja kemiallisen teollisuuden 18 %:sta 40 %:iin.  

Ainoastaan valaistus-,  voimansiirto- ja vesijohtoteollisuuden  poltto  

aineena ei kivihiilellä  ole enää v.  1930 (34  %)  ollut sitä merkitystä  
kuin v.  1927 (48  %).  

Koksin huomattavimmat käyttäjät  ovat v.  1930 olleet va  

laistus-,  voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus  (44 % koko määrästä)  

ja metalliteollisuus (32  %).  Suhteellisesti  runsaimmin on koksia 

käyttänyt  graafillinen  teollisuus (v.  1930 42 % pääryhmän  poltto  

aineen  kokonaiskulutuksesta),  mutta sen  osalta  puheena  olevan poltto  
aineen absoluuttinen määrä on jäänyt verraten vähäiseksi.  

Metalliteollisuus on edelleen v. 1930 ollut nestemäisten 

polttoaineiden  suurin kuluttaja  (65% koko määrästä).  
Tämän pääryhmän  jälkeen  huomattavimmat puheena olevien poltto  

aineiden käyttäjät  ovat  olleet valaistus-,  voimansiirto-  ja vesijohto  
teollisuus (21  %)  ja. ravinto-  ja nautintoaineteollisuus (8%).  
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Kotimaisten polttoaineiden  merkitys on  v:n  1927 

jälkeen  kaikkien muiden teollisuuden pääryhmien  paitsi  valaistus-,  

voimansiirto-  ja  vesijohtoteollisuuden  osalta tuntuvasti vähentynyt  

ja ulkomaisten polttoaineiden  merkitys  vastaavasti  

lisääntynyt.  Kotimaisten polttoaineiden  osuus esim. metalliteolli  

suuden polttoaineen  kokonaiskulutuksesta  on pienentynyt  71 %:sta 

48 %:iin,  vastaava kemiallisen,  nahka-,  kumi-  ja karvateollisuuden  

osuus  80  %:sta  55  %:iin sekä  kutoma-  ja vaatetustavarateollisuuden 

40 %:sta  18 %:iin.  

Taulukko 6 osoittaa,  mikä merkitys  teollisuuden eri pääryh  

millä on ollut kotimaisen ja ulkomaisen polttoaineen  kuluttajina  

vv.  1930 ja 1927. Siitä  huomataan,  että puunjalostusteollisuuden  

asema  maamme  polttoainemarkkinoilla  on  v:n 1927 jälkeen  käynyt  

entistä  keskeisemmäksi.  Sanotun pääryhmän  osalle on  v.  1930 tullut 

69 %  teollisuuden polttoaineen  kokonaiskulutuksesta.  Vastaava pro  

senttiluku  v:lta 1927 on  ollut 60.  Puunjalostusteollisuuden  osuus koti  

maisten  polttoaineiden  kokonaiskulutuksesta  on suurentunut 72 %:sta  

82 %:iin ja ulkomaisten polttoaineiden  kokonaiskulutuksesta  29  %:sta  

49 %:iin.  Muita pääryhmiä  koskevista  muutoksista mainittakoon,  

että kivi-,  savi-,  lasi-  ja turveteollisuus sekä varsinkin  valaistus-,  

voimansiirto-  ja vesijohtoteollisuus  ovat käyttäneet  kotimaisia  ja 

ulkomaisia polttoaineita  v.  1930 tuntuvasti vähemmän kuin  v.  1927. 
Teollisuuden eri  pääryhmien  polttoaineen  kulutuksen muutok  

set  v:sta 1927 v:een 1930 selviävät  havainnollisesti  seuraavassa  ly  

hyesti  esiteltävistä graafisista  piirroksista  (kuvat I—3). Missä  on 

pääryhmät  »kemiallinen, nahka-,  kumi-  ja karvateollisuus» sekä 

»graafillinen  ja edell. ryhmiin kuulumaton teollisuus» yhdistetty  ryh  

mäksi  »muu teollisuus». Muut ryhmät vastaavat edellä käsiteltyjä  

pääryhmiä.  

Kuva 1 valaisee teollisuuden eri  pääryhmien  polttoaineen  koko  
naiskulutuksen muutoksia. Siitä  käy  selville,  että teollisuuden poltto  

aineen käyttö  on lisääntynyt  kahden pääryhmän,  puunjalostusteolli  

suuden ja  muun teollisuuden osalta,  mutta vähentynyt  muiden viiden 

pääryhmän  osalta.  Puunjalostusteollisuuden  polttoaineen käytön  

lisäys on ollut absoluuttisesti  varsin  huomattava ja suhteellisestikin  

melkoinen. Kaasu- ja sähkölaitosten polttoaineen  kulutuksen vä  

hennys on ollut sekä absoluuttisesti että suhteellisesti  suurin. Myöskin  

kivi-,  savi-  ja lasiteollisuuden polttoaineen  kulutuksen  negatiivinen  

muutos on ollut sangen merkittävä. Metalliteollisuutta  ja kutoma  

teollisuutta koskevat  vähennykset  ovat niin ikään olleet verraten 

huomattavia. Ravintoaineteollisuuden polttoaineen  kulutus  on  sen 

sijaan pysynyt  lähimain entisellään. 
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Kuva  1. Teollisuuden  pääryhmien polttoaineen kokonaiskulutuksen muutokset  
v:sta 1927 v:een 1930 (mäntyhaloiksi  muunn.,  p.-m

3 ).  

Fig.  1. Veränderungen im Gesamtbrennstofjverlrauch der industriellen  Hauplgruppen  von 
1927  bis  1930  (umger. in  Kiefernbrennholz, Rm).  

Kuva 2 osoittaa erilaatuisten polttoaineiden  käytön  muutoksia 

teollisuuden pääryhmittäin.  Tässä esityksessä,  samoin kuin  kuvassa 

3, on puujätteisiin  yhdistetty  kaikki  muut kotimaiset  polttoaineet  

paitsi  halot ja kivihiileen kaikki  ulkomaiset polttoaineet.  Ne  pääryh  

mät, puunjalostusteollisuus  ja muu teollisuus, joiden  polttoaineen  

kokonaiskulutus on ollut v. 1930 suurempi  kuin v. 1927, ovat 
melkoisesti  vähentäneet halkojen  ja puujätteiden  käyttöä,  mutta 
erinomaisen suuressa  määrin lisänneet kivihiilien  kulutusta. Molem  

pien  puheena  olevien  pääryhmien  kivihiilen  käyttö  on v.  1930  kohonnut 

enemmän kuin kaksinkertaiseksi  verrattuna v:een 1927. Niistäkin  

viidestä  pääryhmästä,  joiden polttoaineen  kokonaiskulutus  on vähen  

tynyt,  on kolme,  metalliteollisuus,  ravintoaineteollisuus ja kutoma  

teollisuus,  lisännyt  kivihiilen  käyttöä.  Tällainen polttoaineen  käytön  

järjestely  on tietenkin edistänyt  muutenkin huomattavaa puupoltto  
aineiden kulutuksen vähentymistä.  Niinpä  viimeksi  mainittujen  pää  
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Kuva  2. Teollisuuden pääryhmien erilaatuisten  polttoaineiden kulutuksen  
muutokset  v:sta 1927 v:een 1930 (mäntyhaloiksi  muunn., p.-m

3

).  

Fig.  2. Veränderungen  im Verbraucli  verschiedenartiger  Brennstoffe  in  den industriellen ,  
Hauptgmppen von 1927 Us  1930 (umger.  in  KiefernbrennJwlz, Rrn).  
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Kuva  3. Teollisuuden  polttoaineen kulutuksen  jakaantuminen teollisuuden  eri  

pääryhmien  kesken  vv. 1930 ja 1927.  

Fig.  3. Die  Verteilung  des Brennstoffverforauchs  der  Industrie  auf die  verschiedenen  Hauptgruppen 
der Industrie  i.  d. J. 1930 u. 1927. 
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ryhmien halkojen  ja puujätteiden  käyttö  onkin  pienentynyt  erittäin  

voimakkaasti. Kivi-, savi-  ja lasiteollisuus  sekä kaasu-  ja sähkö  

laitokset  ovat vähentäneet kaikkien  kysymyksessä  olevien poltto  

aineiden kulutusta.  Ensinmainittu pääryhmä  on kuitenkin  pienen  

tänyt  puupolttoaineiden  käyttöä  suhteellisesti  enemmän kuin kivi  

hiilen kulutusta.  

Kuvasta 3, joka esittää teollisuuden polttoaineen  kulutuksen 

jakaantumista  teollisuuden eri  pääryhmien  kesken,  käy selville,  että 

puunjalostusteollisuus  on edelleenkin v. 1930 ollut ylivoimaisesti  

suurin polttoaineen  käyttäjä.  Kivi-,  savi-  ja lasiteollisuus on osuu  

tensa tuntuvasta pienenemisestä  huolimatta säilyttänyt  toisen  sijan.  

Kolmannella sijalla  ovat  olleet metalliteollisuus sekä kaasu-ja  sähkö  

laitokset.  Jälkimmäisen pääryhmän  osuus  on kolme vuotta aikai  

semmin ollut huomattavasti suurempi  kuin  edellisen. Muiden pää  

ryhmien  osuudet  eivät  ole sanottavasti  muuttuneet. Kysymyksessä  

olevasta piirroksesta  selviää  lisäksi  kunkin  pääryhmän  polttoaineen  

kokonaiskulutuksen jakaantuminen  erilaisten polttoaineiden  (hal  

kojen,  puujätteiden  ja kivihiilien)  kesken. Kaikkien muiden pää  

ryhmien  paitsi  kaasu-  ja sähkölaitosten ulkomaisten polttoaineiden  

kulutus  on suhteellisesti  lisääntynyt.  Tämä koskee  ennen  muita muuta 

teollisuutta,  metalliteollisuutta ja kutomateollisuutta. Kotimaisille  

polttoaineille  edullisinta tilannetta v. 1930 osoittaa puunjalostus  

teollisuuden polttoaineen  käyttö,  epäedullisinta  kutomateollisuuden 

polttoaineen  käyttö.  
Eri  teollisuusluokkien polttoaineen  kulutus  v. 1930 käy  selville  

taulukoista 14 ja 15, joissa  erilaatuisten polttoaineiden  määrät on  

esitetty  sekä alkuperäisinä  mittoina että mäntyhäloiksi  ja  kivihii  

leksi muunnettuina. 

Polttoaineen kulutuksen  ja teollisuuden kehityksen  vertailua. 

Teollisuuden eri  pääryhmien  ja osittain yksityisten  teollisuus  

lajienkin  polttoaineen  käytön  muutoksia vv. 1927—1930 vertaillaan 

seuraavassa  teollisuuden kehitykseen  vastaavana aikana. Tähän esi  

tykseen  liittyvät  tiedot  teollisuuden työntekijäin  lukumäärästä,  tuo  

tannon bruttoarvosta ja määrästä sekä käyttövoimasta  perustuvat  

viralliseen teollisuustilastoon. 

Metalliteollisuuden koko  polttoaineen  kulutus  mänty  

haloiksi  muunnettuna on v.  1930 (493  300 p.-m
3 )  ollut  24 %  pienempi  

kuin  v. 1927 (649  200 p.-m
3 ). Sulattojen  ja muiden metallien jalostus  

laitoksien  polttoaineen  kulutus  on lisääntynyt  7  %, konepajojen  vä  
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hentynyt  35 % (taulukko  15). Käytettävissä  olevien lukujen  perus  

teella ei saada oikeata käsitystä  teollisuusryhmän  malminnosto ja 

rikastaminen polttoaineen  kulutuksen kehityksestä  (v.  1930 SOO  

p.-m
3

,  v.  1927 9  800 p.-m
3). Tämä johtuu  siitä,  että  sanotun teolli  

suusryhmän  polttoaineen  kulutus,  joka v:lta 1927 on huomatta  

valta osalta sisältynyt  äsken esitettyyn  lukuun,  on  v:lta  1930 pää  
asiallisesti  ilmoitettu  sähkölaitosten yhteydessä,  ja näin ollen otettu 

huomioon teollisuusryhmässä  sähkö-  ja voimansiirtolaitokset. 
Edellä esitettyjä  metalliteollisuuden polttoaineen  käytön  muu  

toksia  verrataan seuraavassa  puheena  olevan teollisuuden alan kehi  

tykseen.  Tällöin  esitetään ensinnäkin tietoja  työntekijöiden  luvusta  

ja tuotannon bruttoarvosta vv.  1927—1931. 

Sulattojen  ja muiden metallien jalostuslaitosten  työntekijöiden  

luku on v.  1930 ollut 5  % ja tuotannon bruttoarvo 12 % suurempi  

kuin v.  1927. Konepajojen  työntekijöiden  luku on lisääntynyt  10 % 

ja tuotannon bruttoarvo 0.3  %. Koko pääryhmän  työntekijäin  

lisäys  on ollut 9  '%  ja tuotannon bruttoarvon lisäys 5 °/
0

.  Jos verra  

taan näitä prosenttilukuja  vastaaviin polttoaineen  käytön  kehi  

tystä osoittaviin  lukuihin,  tulee esille varsin  huomattavia eroavai  
suuksia. Metalliteollisuuden kehitys  on kyllä  v:n  1929 jälkeen  käy  

nyt alenevaan suuntaan, mutta vielä v. 1930 se ei  ole taantunut 

v:n 1927 tasolle. Edellä esitetyssä  tarkastelussa totesimme me  

talliteollisuuden polttoaineen  kokonaiskulutuksen olleen v. 1930 

huomattavasti  pienemmän  kuin  v.  1927. Voidaksemme selittää,  minkä 

tähden polttoaineen  käyttö  on kehittynyt  tuntuvasti voimakkaammin 
alenevaan suuntaan kuin työntekijöiden  luku ja tuotannon brutto  

arvo, on  lähinnä selvitettävä  syitä,  jotka ovat aiheuttaneet kone  

pajojen  polttoaineen  kulutuksen  suuren  vähenemisen. Pitäähän näet 

sulattojen  ja muiden metallien  jalostuslaitosten  polttoaineen  käytön  

kehitys  verraten hyvin  yhtä  tämän teollisuusryhmän  työntekijöiden  

luvun ja  tuotannon bruttoarvon  kehityksen  kanssa.  Näin tosin ei ole 

asian laita malminnostoa ja rikastamista edustavan teollisuusryhmän  

Työntekijöitä  Tuotannon bruttoarvo,  milj.  mk 

1927  1928 1929 1930 1931 1927 1928 1929 1930 1931 

Malminnosto ja ri-  

kastaminen 
....

 206 227 249 320 227 3.4 16.2 45.1 33.5  24.6  

Sulatot  yms. me-  

tallien jalostus-  
laitokset  4  376 5 012 5 231 4584 3 936 292.2 392.8 370.5 325.9 260. o 

Konepajat  18300 21690 22  329  20 063 17467 939.5 1200.8 1273.7 941.9 741.s  

Hienompi kone-  
teollisuus 228  270 276 183 176 12.1 14.2 14.5 11.5 9.1 
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ja hienomman metalliteollisuuden suhteen,  mutta niiden vähäisessä 

polttoaineen  käytössä  tapahtuneet  muutokset eivät  ole sanottavasti 

vaikuttaneet pääryhmän  polttoaineen  kokonaiskulutukseen.  

Konepajojen  polttoaineen  käytön  muutoksia selvitettäessä  on 

ensinnäkin otettava huomioon,  että tiedot polttoaineiden  määristä 
v:lta 1930 eivät ole täysin  verrannollisia vastaaviin  tietoihin v:lta  

1927. Viimeksi  mainittuihin tietoihin ovat teollisuuslaitokset  näet 

sisällyttäneet  eräitä sellaisia verrattain huomattavia polttoaine  

määriä,  joita  ei  ole  käytetty  teollisiin tarkoituksiin.  Näin ollen on 

konepajojen  polttoaineen  kulutus todellisuudessa  muuttunut jonkin  

verran  vähemmän kuin aikaisemmin esitetyt  luvut osoittavat.  Mutta 

siitä huolimatta se on v.  1930 ollut  tuntuvasti  pienempi  kuin v.  1927. 

Tämä lienee osittain selitettävissä  konepajojen  käyttövoi  

man kulutuksessa  tapahtuneiden  muutoksien perusteella.  Puheena 

olevien tehtaiden välitön käyttövoima  on vv.  1927—1930 lisään  

tynyt  16 %,  samalla kuin omien primäärimoottorien  teho on vä  

hentynyt 18 % (taulukko  7),  vaikkakin  se on vesimoottorien osalta  
huomattavasti lisääntynyt  (v. 1930 1261 teh. hv., v. 1927 636 

teh. hv.).  Primäärimoottorien tehon osuus  koko  välittömästä käyt  

tövoimasta on v. 1930 ollut 11 %. Vastaava prosenttiluku  oli  

v.  1927 15. Konepajat  ovat näin ollen kysymyksessä  olevana ajan  

jaksona  todennäköisesti lisänneet primäärisen  vesivoiman kehitystä  

ja käyttövoiman  ostoa,  mistä on tietenkin ollut  seurauksena poltto  
aineen  keskimääräisen  kulutuksen  pieneneminen.  Lisäksi  on otettava 

huomioon,  että puheena  olevalla niin kuin muillakin teollisuuden 

aloilla  on yleensä  kehitetty  polttoaineen  käyttöä  entistä säästeliääm  

mäksi. 

Huomautettakoon tämän yhteydessä,  että teollisuuslaitosten 

välittömän käyttövoiman  lisääntyminen  ja primäärimoottorien  tehon 

väheneminen v:sta 1927 v:een 1930 ei ole  johtunut  yksinomaan  

käyttövoiman  oston lisääntymisestä,  vaan useissa  tapauksissa  siihen 

on todennäköisesti suurelta osalta  ollut  syynä  myöskin  se,  että teolli  

suuslaitokset  ovat  lisänneet voiman kehitystä  omissa  erillisissä  voima  

keskuksissaan,  jotka virallisessa  teollisuustilastossa  ja  polttoaine  

tilastossakin  muiden teollisuuksien paitsi  puunjalostusteollisuuden  

osalta on otettu huomioon pääryhmässä  valaistus-,  voimansiirto- ja 

vesijohtoteollisuus.  Esitetty  huomautus koskee  niin hyvin  edellä 

puheena  olleita kuin myöskin  myöhemmin käsiteltäviä  teollisuuden 

aloja.  Huomautettakoon edelleen,  että tässä selvittelyssä  esitetyt  
konevoiman tehoon perustuvat  luvut voiman kulutuksesta  antavat 

tietenkin jossakin  määrin väärän kuvan teollisuuslaitosten todelli  
sesta  voiman kehityksestä  (vrt. Hilden 1930,  ss.  72—74).  Sano  
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Taulukko 5. Teollisuuden pääryhmien  kuluttamat  

Tabelle 5. Brennstoffverbrauch in den Hauptgruppen 

Kotimaisia polttoaineita  — Einheimische 

Teollisuuden pääryhmä  Vuosi 
Halkoja  

Puunjalos-  
tusjätteitä Kantoja Sysiä  

Hauptgruppe  der Industrie Jahr Brennholz 
Holzabfälle  

Stubben Holzkohle 

1 - ■ 
Mäntyhaloiksi  muunnettuina,  

• 

Metalliteollisuus — Metallindustrie  
...

 1930 193  752 21566 19014: 

39.3 4.4 3.8  \ 
1927 376  037  34 515  35  48  573 ;  

57.9 5.4 O.o 7.5  ' 
Kivi-,  savi-,  lasi-  ja turveteollisuus — 1  

Stein-, Ton-, Glas- u. Torfindustrie 1930 134  743  124 523 305  i 502 
16.5 15.2 O.o O.l 

1927 279161 193 564 3491  569 
24.1 16.7 O.o O.i 

Kemiallinen, nahka-, kumi-  ja karva- 
teollisuus — Chemische

, Pelz-,  Fell- 
i und  Gummiindustrie  1930 55 529 68  844  —! 252 j 

24.5 30.4 
— i O.l 

1927 81 712 99  225 664  1 376  j 
35.4 43.0 0.3  | 0.6 !  

1  Kutoma-  ja vaatetustavarateollisuus 
j — Textil-  und  Bekleidungsindustrie 1930 50 808 7  956 30  67 

15.6 2.5 O.o O.o 

1927 143 493 19 948 272 i 106 

34.7 4 8 0.1 O.o  j 
Puunjalostusteollisuus  — Holzvered- 

lungsindustrie   1930 936 413 3 658106 35i  1125! 
14. s 57.8 O.o O.o 

1 
1927 1103 413 3 799  750  1084  1 1 627  j  

19.4 66.8  O.o i O.o 

I  Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — 
Nahrungsmittel-  u. Genussmittelin-  
dustrie   

l  

1930 103153 32 459 1 532 

24.7 7.8 O.l 

1927 150  724  34  231 •  298 

35.3 7.9 O.l  \  
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto- 

teollisuus — Beleuchtungs- u.  Kraft-  

verteilungsindustrie,  Wasserwerke ..  1930 101  550 112 288  333 178) 
21.3 23.6 O.i  0.1 1 

1927 173 237 232182 —' 77 

Graafillinen ja edell.  ryhmiin  kuulu-  18.8 25.3 
—  :  

O.o 

maton  teollisuus  — "Graphische  In- 

.  dustrie  und  solche die in den vorigen 
Gruppen nicht  aufgeführt ist   1930 7 838 2101 —! 1 

32.1 8.6 
— i O.o  | 

1927 638  1 557 — 63 

12.0 29.3 
—

 1 1.2 

Yhteensä — Zusammen 1930 1583 786  4027  843 703  | 21  6711  
17.4 44.2 O.o j 0.2  \  

1927 2 308 415  4 414  972  2  404  j 52 689  
24.4 46.4 O.o 0.6  1 
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polttoaineet  mäntyhaloiksi  muunnettuina. 

der  Industrie umgerechnet in Kieferribrennholz. 

Brennstoffe  Ulkomaisia polttoaineita  — Ausländische Brennstoffe  
Kaikkiaan 

poltto-  
Poltto- Petro- Bensii-  aineita 

turvetta Yhteensä Kivihiiltä Koksia Naftaa lia niä Yhteensä Alle Brenn- 

Brenn-  Zusammen Steinkohle  Koks Naphtha  Petro- Benzin Zusammen stoffe zu- 
torf leum sammen 

p.-m
3,  % -  -  Umgerechnet in Kiefernbrennholz,  Rm, % 

795!!  235 127 168 458 68 577 18 257 2 017  857 258 166 493 293 

0.2 47.7 34.1 13.9 3.7 0.4 0.2 52.3 lOO.o 

1 512 460 672 112 134 54 600  16 629  2 494 2 692 188 549  649  221 
0.2  71.0  17.3 8.4 2.6 0.3  0.4 29..  o 100.0 

4 086 264159 548  886 4 057 616  165  125 553 849 818  008  
0.5 32.3 67.1  0.5 0.1 O.o  O.o 67.7  lOO.o 

7  512   481155 668  898 1830 5 399  310 806 677 243 1158 398  

O.e.  j 41.5 57.7 0.2 0.5 O.o  O.i 58.5 lOO.o 

15. 124 640 91436 10 094  255 32 74 101 891 226  531 
O.o  55.0 40.4 4.5 O.i O.o  O.o 45.0 lOO.o 

918' 183 895 41 916 4 578 — 31 167 46 692 230 587 

| 0.4  79.7  18.2 2.0 ■— O.o  0.1 20.3 100 o 

120 58 981 262 191 5 055 34 70 267 350  326  33J 

O.o  18.1 80.3 1.6 O.o  O.o 81.9 loo.o; 
rr4-  163 819  242 832 6120 301 53 351 249  657 413 476  t 
— 

30.« 58.7 1.5 O.l O.o O.i 60.4  lOO.o 

34 620  4 630  299  1 693  429 2 913 156 146 46 1 696 690  6  326  989  j 
0.6 73.2  26.8 O.o O.o O.o O.o 26.8 100.O 

16 500 4 922  374 769470 1308 1306 757 638  773 479  5  695 853 !  
o.3  il  86.5 13.5 O.o O.o O.o O.o 13.5 lOO.o  |  

-  136144 259 776  19 353  2 390 47 125 281 691  417  835 |  
32.6 62.2  4.6 0.6 O.o  O.o 67.4  100  o 

60 185 313 218 754  17 568 3 776  95 1784 241 977 427  290  

t O.o 43.3  51.2 4.2 0.9 O.o 0.4 56.7 lOO.o 1 

2  040  : 216  389 160 078 93 541  6 660  247 10 260 536  476 925 

0.4 45.4 33.6 19.6 1.4 0.0  O.o 54.6 lOO.o 

5 193 410 689 439218 60 342 8 590 365 142 508 657 919 346 

1 0.6  , 44.7 47. s 6.6 0.9 O.o O.o 55.3 lOO.o 

' 
-

 9 940  4148 10 229  91 17 14 485  24 425 

i 40.7 17.0 41.9 0.4  O.o 59.3 lOO.o 

2 258  486  2 562 2 
— 

3 050  5 308  
! 42.5 9.2  48.3  O.o  

— 
57.5 lOO.o 

[ 41 676  li  5 675  679 3  188 402 213 819 28  834  2 779  1324 3 434 658  9 110 337 

0.5 II 62.3  35.0 2.4 0.3  0.0 O.o 37.7 100.O 

31  695  2 493  708 148 908 36 001  4107 6  580 2 689 304  9  499  479 {  
0.3  l|  71.7 26.2 1.6 0.4 O.o O.i 28.3 lOO.o 1 
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tuilla luvuilla  on kuitenkin suurin piirtein  pyritty  valaisemaan  käyttö  
voiman kulutuksen muutoksia v:sta 1927 v:een 1930,  koska  ei ole  

ollut  käytettävissä  tietoja  kehitetyistä  energiamääristä.  
Kivi-, savi-, lasi-  ja turveteollisuuden poltto  

aineen kokonaiskulutus  mäntyhaloiksi  muunnettuna on vähentynyt  

29 % (v.  1930 818 000 p.-m
3

,  v.  1927 1 158 400 p.-m
3 ). Tiilitehtaiden 

polttoaineen  käyttö  on v. 1930 ollut 43 % pienempi  kuin  v. 1927, 
sementtitehtaiden 27 %,  muun kivi-  ja saviteollisuuden 21  % ja lasi  
tehtaiden 23 %.  

Puheena olevan teollisuuden pääryhmän kehitystä  v:n  1927 jäl  
keen valaisee seuraava  asetelma. 

Vv.  1927—1930 on tiilitehtaiden työntekijöiden  vähennys  ollut  

19  %  ja bruttoarvon vähennys  46  %.  Tiilitehtaiden tuotannon määrän 

vähennys  kysymyksessä  olevina vuosina on myöskin  varsin suuri. 

Tiilien, kaakeleiden,  salaojitusputkien,  kattotiilien  ja kalkkitiilien  

yhteinen  valmistusmäärä  oli  v. 1927 120 094 000 kpl.  ja v. 1930 

84 874 000 kpl.,  joten  sen  vähennys  on ollut 29 %.  Kuten  tunnettua 

on tiilitehtaiden tuotannon erittäin voimakas taantuminen v:n  1929 

jälkeen  johtunut  rakennusteollisuuden äkillisestä  lamautumisesta. 

Sementtitehtaiden työntekijöiden  luku on v.  1930 ollut  35 % ja tuo  

tannon bruttoarvo 27  %  pienempi  kuin  v.  1927. Viimeksi mainittuna 

vuonna sementtitehtaat valmistivat  1 291 000 astiaa sementtiä,  v. 

1930 1128 000 astiaa.  Näin ollen puheena  olevien tehtaiden tuotannon 

määrän vähennys  on ollut 13 %. Sementtitehtaidenkin tuotannon 

kehitys  alenevaan suuntaan on ollut  rakennusteollisuuden alalla vallin  

neen lamakauden seurauksia. Lasitehtaiden työntekijäin  vähennys  

on ollut 3  % ja tuotannon bruttoarvon lisäys  6  %. 
Tiilitehtaiden polttoaineen  käyttö  on vähentynyt,  kuten edellä 

esitetyistä  luvuista selviää,  suhteellisesti  huomattavasti  enemmän 
kuin näiden tehtaiden työntekijäin  luku,  mutta ei  kuitenkaan  aivan 

niin paljon  kuin tuotannon bruttoarvo. Polttoaineen käytön  kehitys  

on parhaiten  verrattavissa  tuotannon määrän kehitykseen,  silloin  

kuin tästä on  saatavissa  mittayksiköltään  yhdenmukaisia  tietoja.  

Työntekijöitä  Tuotannon  bruttoarvo,  milj.  mk 

1927 1928 1929 1930 1931 1927 1928 1929 1930 1931 

Kivi-,  savi-,  lasi-  ja 
turveteollisuus  . 10091 11690 11307 8 833 7 335 458.6  562.3 492.4 367.0  285.2  

Siitä: 

Tiilitehtaat   2 700 3 260 3114 2199 1  885 81.4  91.3 62.7 43.- 32.7  

Sementtitehtaat 
..
 391 450 418 255 195 116.2  140.7 138.3 84.6 62.4  

Lasitehtaat  1 918 2176 2 243 1 864 1314 62.4  72.0  73.5 65.9  45.o  
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Verrattaessa tiilitehtaiden polttoaineen  käytön  ja niiden tuotannon 

määrän kehitystä  toisiinsa havaitaan polttoaineen  käytön  vähen  

tyneen  tuntuvasti enemmän kuin tuotannon määrän. Y. 1930 on 
tiiliteollisuus käyttänyt  polttoainetta  mäntyhaloiksi  muunnettuna 

tuhannen  tiilen valmistukseen keskimäärin  1.92 p.-m
3 .  Vastaava v:n  

1927 luku on  2.7  9.  Tämä näin huomattava polttoaineen  keskimääräisen  

Taulukko 6. Teollisuuden pääryhmät  kotimaisen  ja ulkomaisen 

polttoaineen  kuluttajina.  

Tabelle  6. Die  einzelnen Hauptgruppen der  Industrie als  Konsumenten  

einheimischer und  ausländischer Brennstofje.  

Polttoaineen kulutus, mäntyhaloiksi  muunnettuna 

Brennstoffverbrauch,  umger. in Kiefernbrennholz 

Teollisuuden pääryhmä  Vuosi Kotimaiset Ulkomaiset 

I Hauptgruppe  der Industrie  Jahr  polttoaineet polttoaineet Yhteensä 

Einheimische Ausländische  Zusammen 

Brennstoffe Brennstoffe 

p.-in
5 — Rm % p.-m

a —  Rm % p.-m
3  —  Rm\ % 

|  Puunjalostusteollisuus  —  Holz-  
veredlungsindustrie   1930 4 630  299 81.6 1 696 690  49.4 6  326 989 69.4 

1927 4 922 374  72.3  773  479  28.8 5 695  853 60.0 
I  Kivi-,  savi-,  lasi-  ja turveteolli- 

suus  — Stein-,  Ton-, Glas-  u.  
T  orjindustrie   1930 264 159 4.7 553 849  16.1 818  008 9.0 i  

1927 481155 7.1 677  243 25.2 1 158 398 12.21 

j Metalliteollis. — Metallindustrie  1930 235 127 4.1 
'

 258166  7.5 493  293! 5.J  
1927 460  672  6.S 188 549  7.0 649  221  j 6.s!  

I Valaistus-,  voimansiirto- ja ve-  
sijohtoteoll.  — Beleuchtungs- 

u. Kraftverteilungsindustrie,  
Wasserwerke   1930 216  389 3.8 260 536 7.6 476  925 5.21 

1927 410  689 6.0 508 657  18.9 919  346 9.71 

Ravinto- ja  nautintoaineteolli-  

suus
— Nahrungsmittel- u.  Ge-  

nussmittelindustrie  1930 136 144 2.4 281 691  8.2 417  835 4.e\  
1927 185 313 2.7 241  977  9.0 427  290 4.51 

Kutoma- ja vaatetustavara-  
teollisuus  — Textil-  und  Be-  

1 kleidunqsindustrie   1930 58 981 1.0 267  350 7.8 326 331 3.6 

1927 163 819  2.4 249 657  9.3 413 476 4.3 

!  Kemiallinen, nahka-, kumi-  ja 
karvateoll.—Chemische, Pelz-,  
Fell- und Gummiindustrie 

..
 1930 124  640 2.2 101 891 3.0 226  531 2.5 

1927 183 895 2.7 46 692  1.7 230 587 2.4 

Graafillinen ja edell.  ryhmiin  • 

kuulumaton  teollisuus —  

Graphische Industrie  u. solche 
die  in  den  vorig  :n Gruppen  

'  nicht  aufgeführt ist   1930 9 940 O.s 14 485 0.4 24  425 0.3  

1927 2 258 O.o 3 050  0.1 5 308 O.l 

Yhteensä  
—

 Zusammen 1930 5 675 679 100.o 3 434  058 100.o 9 110  337 lOO.o 
1927 6 810 175 100.o 2 689  304 100.o 9 499 479  lOO.o  
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kulutuksen väheneminen on johtunut  todennäköisesti osittain  siitä, 

ettei tiiliteollisuus  ole enää v. 1930 itse kehittänyt  tarvitsemaansa  

käyttövoimaa  siinä määrin kuin  v. 1927. Puheena olevan teollisuu  
den välitön käyttövoima  on näet v:sta 1927 v:een 1930 lisääntynyt  

45 %,  mutta primäärimoottorien  teho on vastaavana aikana vähenty  

nyt  4 %. Tiilitehtaiden omien primäärimoottorien  teho on v. 1930 

ollut 27 %  ja v. 1927 41 % sanottujen  tehtaiden välittömän  käyttö  
voiman kokonaiskulutuksesta.  Tiilitehtaiden keskimääräisen  poltto  

aineen käytön  pienenemiseen  on osittain  saattanut olla  syynä  se,  

että v:n 1927 jälkeen  toimintansa lopettaneet  tiilitehtaat ovat  olleet 

sellaisia,  jotka  ovat kuluttaneet polttoainetta  keskimäärin  enemmän 

kuin v.  1930 käynnissä  olleet  tehtaat. (Tiilitehtaiden  lukumäärä oli  

v. 1927 100, v. 1930 95).  

Sementtitehtaiden polttoaineen  käyttö  ei  ole suhteellisesti  vä  

hentynyt  niin paljon  kuin puheena  olevien tehtaiden työntekijäin  
luku.  Tuotannon bruttoarvon vähennys  on sen  sijaan  ollut täsmälleen 

sama kuin polttoaineen  kulutuksen  vähennys. Tuotannon määrä ei 
tämänkään teollisuuden alalla ole suhteellisesti  vähentynyt  läheskään 
siinä  määrin kuin polttoaineen  käyttö.  Sementtiteollisuus  on tar  

vinnut polttoainetta  mäntyhaloiksi  muunnettuna yhtä sementti  

tonnia kohden  v.  1930 keskimäärin 1.74 p.-m
3
,  v. 1927 2.i0 p.-m

3
.  

Puheena olevan teollisuuden välittömän käyttövoiman  kulutus  

Taulukko 7. Eri teollisuusluokkien  polttoaineen  kulutus v. 1930 ja 
voimaan sekä raaka-aineiden 

Tabelle  7. Brennstoffverbrauch und  Wert desselben in  den  verschie.de- 

Triebkraft  der Industrie, dem Wert des 

Polttoaineen kulutus 

1 mäntyhaloiksi  muunn., 

P. -m
3 

,  Brennst of f  verbr., umger. 

, Tuotannon  
in Kiefernbrennholz, 

2tm 
bruttoarvo,  
1000 mk Kulutus 

Teollisuusluokka — Industrieklasse Bruttowert  tuotannon 

i der Pro-  
1 br.-arvon 

\ duktion, | [  Kokonais-  l  milj.  mark- 1 

1 000 Fmk I kulutus  kaa kohti  |  
Gesamt-  j Verbr.  pro  

• verbrauch  I Mill. Fmk 

i d. Bruttow. 

d.  Pro-  

duk ion  

i 1 Malminnosto ja likastaminen — Erzgewinnung  und  
-Aufbereitung   33 540 490 15 

! 2 Sulatot yms.  metallien  jalostuslaitokset  — Hütten- 
werke  u. ä. Metallveredlungsbetriebe   325851 193 883 595 

3 Konepajat — Maschinenbau  941  928  297 234 316  

1 4 Hienompi koneteollisuus —  Feinere  Maschinemn<i.  I  11459  16861 147 
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6 3527—33 

osoittaa vastaavana  ajanjaksona  38 °/
0
:n  lisäystä,  joka on pääasialli  

sesti kohdistunut ostettuun käyttövoimaan.  

Siitä huolimatta että  lasitehtaiden työntekijäin  luku on vähen  

tynyt  vain muutamia prosentteja  ja tuotannon bruttoarvo jonkin  

verran  lisääntynyt,  on  näiden tehtaiden polttoaineen  käyttö  vähen  

tynyt  varsin tuntuvasti. Tämä tuotannon bruttoarvon ja poltto  

aineen käytön  erisuuntainen kehitys  lienee ainakin osittain  johtunut  

siitä, että lasitehtaatkin ovat vähentäneet omaa käyttövoiman  

kehitystä,  mutta lisänneet voiman hankintaa muualta. Niinpä  

primäärimoottorien  osuus lasiteollisuuden koko käyttövoimasta,  

joka v. 1927 oli vielä 30 %,  on  v. 1930 ollut  vain 14 %; primääri  

moottorien teho on vähentynyt  49 %,  mutta  käyttövoiman  kokonais  
kulutus  on lisääntynyt  13 %. Olisi  edelleen valaisevaa verrata lasi  
teollisuuden polttoaineen  kulutuksen kehitystä  tämän teollisuuden 

tuotannon määrän kehitykseen  kysymyksessä  olevana ajanjaksona.  

Tällaista vertailua  ei voida kuitenkaan suorittaa,  koska  ei ole  saata  

vissa  sitä varten tarpeellisia  tietoja  lasiteollisuuden tuotannon mää  

rästä. 

Kemiallisen teollisuuden sekä nahka-,  kumi  

ja karvateollisuuden polttoaineen  kokonaiskulutus  män  

tyhaloiksi  muunnettuna on vähentynyt  ainoastaan 2  % (v.  1930 

226 500  p.-m
3

,  v. 1927 230 600 p.-m
3). 

sen arvo  verrattuna tuotannon bruttoarvoon,  teollisuuden käyttö  

arvoon  ja työpalkkoihin.  

nen Industrieklassen verglichen mit dem Bruttowert  der  Produktion, der  

Rohstoffes  und den Arbeitslöhneh. 

Primääri- 

in  oott  ori 6n 

Primäärimootto- 

rien tehosta 

Vom Effekt der 
Primärmotoren Välitön 

käyttö- Polttoai- Polttoaineiden arvo 
%
 

tuo-

 
tannon

 bruttoarvosta  
Wert

 
der

 Brennstoffe 
in
 

%

 
v.

 Bruttowert d. Produktion  
Raaka-aineiden arvo 
%
 

tuo-

 
tannon

 bruttoarvosta  
Wert

 
der

 Rohstoffe in 
%

 
vom

 Bruttowert
 d. Produktion  

'S. H 
3 »*■ '< 
S3- £ 
S*- <Ä 
S st CP 

*3 hj 

II 
3 2 »N 

«».s 

■s o  - rt" 

teho, hv. 

Effekt der 

Primär-  

motoren in 

PS 

1 

Vesivoi- 

maa, 
o/ 
/o 

Wasser-  

kraft 
% 

Polttoai- 

neesta 

saatua, 
o/ 
/o 

Brenn-  

stoffe 
°/o 

voima, 

teholl. hv.  

Direkte 

Triebkraft,  
Effekt in 

PS 

neiden arvo, 

1000 mk 

Wert, der 

Brennstoffe 
1 000 Fmk  

O? S.SO 
Set- 

F- » »jS  
•flS" rt. 
s S c 
8.55 §•§.  
Sä g 
o- S o 

s' s.» 

a. g, g^;  
*

 «>  «i
 p" 

»"Oft <   
a co o^r 

ä, <rt- O: 
P ■ 

.  

2 456 21 0.1 23. c 13.3  37.0 1 

6 046  

3 774  

31 

52.1 

33.4 

47.9 

66.6  

100.o 

14 748  

35 694 

224 

9 526  

16 094  

73 

3.0 

1.7 

6.3 

SS. s 

43.8 

32.0 

19.1 

36.3  

31.0 

77.9 

81.2 

64.1 

2 

3 

4  1  
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Jatkoa  

Polttoaineen kulutus  

mäntyhaloiksi  lriuunn., j 
p._m

3 

Brennstoffverbr.,  unmer. j  
Tuotannon 

in  Kielernbrennholz , 

bruttoarvo,  !  
Rm 

1000 mk Kulutus 

Teollisuusluokka — Industrieklasse  Bruitowert tuotannon 

der Pro-  
br.-arvon 

duktion, 
Kokonais-  milj. mark-  

1000 Fmk  kulutus  kaa kohti 

Gesamt-  Verbr. pro 

verbrauch  Mill. Fmk 

d.  Bru'tow. 

d. Pro-  

duktion 

1 

!  i Tiilitehtaat  — Ziegeleien  43 618  157 535 3 612  

1 2  Sementtitehtaat — Zementfabriken   84 579 334 521 3 955 

3 Muu  kivi-  ja saviteoli. —  Sonst. Utein-  u. Tonindustrie 167 368 192 137 1148 

4 Lasiteollisuus  — Glasindustrie   65 870  131 362 1 994 

5 Turveteollisuus — Torfindustrie   5 608  2 453  4371 

I 6  Kemiallinen  teollisuus — Chemische Industrie  
....

 343 424 123  290 359 

1 7 Nahka-, kumi-  ja karvateollisuus — Pelz-,  Fell- und  
Gummiindustrie  .602 313  103 241 171 

i 8  Kehruu-, kutoma-  ja punomateollisuus —  Spinnerei-, 
Weberei- und  Zwirnindustrie   607 495  267  395 440 

, 9 Vaatetusta  vara-  ja muu tähän  kuuluva  teoll.  — 
Bekleidungsindustrie u.  ä.  Ind   443  623  58 936 133  

I  10 Puuhiomot ja pahvitehtaat — Holzschleifereien u.  
Pappeherstellung  216 098  266 145 1232  

1 11 , Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitzellulosefabriken  . ■  235 221  462 724  1967  

12  Sulfaattisel.uloos tehtaat  —  Sulfatzellulossfabriken  .  139 444  400  547  2  873  

13 Paperitehtaat — Papierfabriken   276  460  327 861 1 186 

14  Paperi-,  pahvi- ja kartonkitavarateoll.  — Papier-,  
Papp- und  Kartonwarenindustrie  148 895  15 425  104 

15 Sahat ja höyläämöt — Säge-  u. Hobelwerke  ...... 1 322 669  686179 519 

16 Halkosahat  ja lastuvillatehtaat — Brennholzsäge- 
werke und  Holzwolle/ab iken   40 211 538 13  j 

I  17  Faneeritehtaat —  Furnierindustrie  121  264 241 658 1993 

18  Puunvalmisteteollisuus — Tischlereiindustrie   354 516 168 464 475  

'  10 Paperi- ja f uuteollisuusko  m  pieksit  —• Papier-  und  
Holzindustriekomplexe   2 160 259 3 757 448 1 739| 

20 Leipätehtaat  ja leipomot — Brotfabriken und  Bäcke- 
reien   322  751  107480  333  !  

1 21  Muu  viljatavarateollisuus  — Mühlenindustrie u. ä..  353  519  23 255 66:  

!  22 Liha-, rasva-  ja kalatavarateollisuus —Fleisch-,  Fett-  
und Fischwarenindustrie   308  416 43 609  141 

23 Sokeriteollisuus  
—

 Zuckerindustrie   302  523 122 332 404  j 
24 Suklaa-  yms.  teoll., juoma-  yms. teoll.  ja tupakka- 

teoll.  — Schokoladen u. ä. Industrie,  Getränke- 
u.  ä. Ind. «. Tabakindustrie  755  794  121159 160 

25 Kiasutehtaat. —  Gaswerke   50 628  98 641  1948 

26 Sähkölaitokset  — Elektrizitätswerke  176 540 371 349 2104 

:  27 Vesijohtolaitokset  — Wasserwerke   41 936 6 935 165 

28 Graafillinen teollisuus  —  Graphische Industrie  ....  278 758 24 152 87 

29 Edellisiin ryhmiin kuulumaton  teoll.  — Industrie, 
die  in  den  vo  •igen  Gruppen nicht  aufgeführt ist.  2  550  273 107 

30 Yhteensä, keskimäärin  —  Zusammen, durchschnittlich  ill  285128  9110 337 807 

31 1927 » » » » 112  379  560  !  9  499  479  767  
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Fortsetzung  

Primääri -  

moottorien  

teho, hv. 

Effekt der  
Primär-  

motoren in 

PS 

Primäärimootto- 

rien tehostu  

Vom Effekt der 

Primärmotoren 

Vesivoi- 

maa, 1 aineesta 
or
 saatua, 

/O | 0,  

Wasser-  1 ° 

kraft  |  Brenn-  
o' I Stolle  

% 

Välitön 

käyttö-  

voima, 
teholl. hv.  

Direkte 

Triebkraft. 
Effekt in 

PS 

Polttoai- 

neiden arvo, 
1 000 mk 

Wert der 

Brennstoffe, 
1 000 Fmk  

to*   

£§• gg 
o ** sc. 

3 to 
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r-s c s  

° §  
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5, 5' d 

c s 
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-aineiden arvo 
%

 
tuo-

 tannon

 bruttoarvosta  
Werl

 
der

 Rohstoffe in 
%

 
vom

 Bruttowerl
 d. Produktion  

Työpalkat % tuotannon  bruttoarvosta  
Arbeitslöhne in 
%
 

vom

 Bruttowerl
 d. Produktion  

Polttoaineet,

 raaka-aineet 
ja

 
työ-

 
palkat

 
%

 tuotannon bruttoarvosta 
;

 Brennstoffe,

 Rohst, u. 
Arbeits-
 

löhne

 
in

 % vom Br.-wert 
d.

 
Prod.

 
2 276 _ 100.0 8 418 5 735  13.1 1.4 41.1 55.6 1 

11522 8 789  10.4 12.2 5.1 27.7 2 

1271 6.7 93.3  9 532 8 653  5.2  21.2 34.0 60.3  3 

145 27.6 , 72.4  1071 5 968 9.1 21.7  30.5  61.3  4 

420 — 100.0 1131 61 l.i  0.3  47.3 48.7 5 

3 682 6-5.2  34:8 7  086  4 809  1.4 52.3 9.1 62.9  6 

1095 100.o 11443 4 218 0.7 54.0 16.0 7  0.7 7  

26 191 37.2  62.8  34 585 10 843  1.8 45.6 20.5 67.9  8 

834 

3T.«|  
62.8  3 512 2 695  0.6 60.9  18.0 79-6  9 

72 541 87.1 12.9 118  648 9.523 4.4 45.8 12.8 6.3.0 10 

8 700  4.6 95.4  42 330 19 455  8.3 54.0 8.2 70.5  11  

5 470  . — lOO.o 17 100 16 799  12.0 42.8 15.6 70.4  12  

18 464 44.1  j 55.9 56  375 13 436  4.9 48.8 7.6 61.3  13 

367 
' ' 

lOO.o 1777 663  0.4 43.2 25.6 69.2  14  

53 675  7.ö ' 93.0  93 200  13 712  1.0 74.0  18.7 93.8 15 

219 .32.5 68.5 1257 20 0.04  78.6  9.8 88.5 16 

3 909 — lOO.o 9 221 7 863 6.5 55.9 22.4 84.8 17 

4  680  7.4  i 92.6 18 936  4137  1.2 50.1 27.7 78.9  18 

150 896 7.0  19 

8 •  lOO.o 2 021  5 612  1.7 64.1  13.7 79.5  20 

910 17.«  82.4 8434 1092 0.3 81.9 2.8 85.0 21  

' 381 —  100.0 3 383 2132 0.7 70.6  7.3 78.6 22 

3112  lOO.o 3 471 4 268 1.4 68.5  4.8 74.7  23 

2 763  -  lOO.o 7189 5 419 0.7 52.3 8.6 61.6  24 

249 — i lOO.o 1461 3 841 7.6 34.5 17.8 59.9 25 

503 369  5 4.0 46.0 16 549 13 939 7.9 — 14.0 21.9 26 

1 362 41.0  >  59.0 5187 442 1.1 — 13.9 15.o 27 

9 —
 1  lOO.o 5 250 1 363 0.5 37.5 38.7 7  6.7 28 

18 — I lOO.o 63 31 1.2 37.2 35.7 74.1 29 

352  128 

418 129 

3.12 

3-38 

53.78 

53.15 

16.74 

16.63 

73.64 

73.16 

30 

31 
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Kysymyksessä  olevan teollisuuden pääryhmän  työntekijäin  
luku ja tuotannon bruttoarvo vv.  1927—1931 selviävät  seuraavasta 

asetelmasta. 

Työntekijäin  luvun lisäys  v:sta 1927 v:een 1930 on ollut  6 % 

ja tuotannon bruttoarvon lisäys 4 %. Pääryhmän  omien primääri  

moottorien teho on vähentynyt  6  %, kun sen sijaan  välittömän 

käyttövoiman  kulutus  on lisääntynyt  33 %.  Tässäkin tapauksessa  

on siis  voiman osto tai ainakin  sen hankinta omista erillisistä  voima  

keskuksista  huomattavasti lisääntynyt,  ja sen takia polttoaineen  

käyttö  onkin  v. 1930 jäänyt  vähän pienemmäksi  kuin  v.  1927, vaikka 

kysymyksessä  olevan teollisuuden pääryhmän  tuotanto on vastaavana 

aikana  jonkin verran  laajentunut.  
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuudenpolt  

toaineen kokonaiskulutus mäntyhaloiksi  muunnettuna on v. 1930 

(326  300 p.-m
3 ) ollut 21 % pienempi  kuin  v. 1927 (413  500 p.-m

3

). 

Kehruu-,  kutoma- ja punomateollisuuden  polttoaineen  käyttö  on 

vähentynyt  24  %.  Vastaava vaatetustavarateollisuutta koskeva  vä  

hennys  on ollut 8  %.  

Seuraava asetelma valaisee kutoma- ja vaatetustavarateollisuu  

den kehitystä  vv.  1927—1931. 

Työntekijäin  luvun vähemmyys  v.  1930 verrattuna v:een 1927 

on ollut 6  % ja tuotannon bruttoarvon vähemmyys  12 %. Kuten 
äskeisestä  esityksestä  selvisi,  on kutoma- ja vaatetustavarateolli  
suuden polttoaineen  käyttö  vähentynyt  suhteellisesti  tuntuvasti 

enemmän kuin  työntekijäin  luku tai tuotannon bruttoarvo.  Tämän  

kin  pääryhmän osalta lienee sanottu eroavaisuus  ainakin osittain 

Työntekijöitä  Tuotannon bruttoarvo,  milj.  mk 

v. 1927  9 722 913.0 

» 1928  10 739 1 123.5 

» 1929  11029 998.1 

»> 1930  10 258  945.7 

» 1931  8  924 696.8 

Työntekijöitä  Tuotannon bruttoarvo,  milj.  mk 

v. 1927 
..

  21  832 1 192.8 

» 1928  23  311 1 295.5 

» 1929  22 838  1 202.o 

» 1930  20 494 1051.1 

» 1931   20 068 950.7 
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johtunut ostetun käyttövoiman  lisääntymisestä.  Välittömän käyttö  

voiman lisäys  v:sta 1927 v:een.  1930 on ollut 4 %. Primäärimootto  

rien teho on molempina  vuosina  ollut  miltei yhtä  suuri.  

Puunjalostusteollisuuden  polttoaineen  kokonais  

kulutus  mäntyhaloiksi  muunnettuna on v.  1930 (6  327 000 p.-m
3 )  

ollut  11 % suurempi  kuin  v. 1927 (5  695 900 p.-m
3 ). Käytettävissä  

olevien tietojen  perusteella  ei  ole mahdollista saada selville,  missä  

määrin puunjalostusteollisuuden  eri  alojen  erilliset  tehtaat ovat vä  

hentäneet polttoaineen  kulutusta.  Taulukossa 14 ja 15 samoin kuin  

Hildenin tutkimuksen vastaavissa  taulukoissa on kyllä  esitetty  
teollisuusluokittain  tietoja  sanotusta kulutuksesta,  mutta nämä tiedot 

eivät ole  keskenään verrannollisia. V. 1930 käytetty  puunjalostus  

laitosten jako erillisiin  laitoksiin  ja komplekseihin  on  näet eronnut  

jonkin  verran  vastaavasta v:n  1927 jaosta.  Eräät  puunjalostuslaitok  

set,  jotka  käyttävät  huomattavia määriä  erilaisia polttoaineita,  ovat 

v.  1927 sisältyneet  erillisiin  laitoksiin,  mutta v. 1930 paperi-  ja puu  

teollisuuskomplekseihin.  Tiedot tehdaskompleksin polttoaineen  
kokonaiskulutuksesta  ovat tietenkin  helpommin  selville  saatavissa  

kuin vastaavat  tiedot kompleksiin  kuuluvista  laitoksista  erikseen.  
Osittain  ehkä tämän johdosta  eräät puunjalostuslaitokset  eivät ole 

vastatessaan v:n 1930 polttoainetiedusteluun  jaoitelleet  polttoaineen  
kokonaiskulutusta  eri  valmistusaloja  edustavien tehtaiden kesken  

siinä määrin, kuin v:n 1927 aineistosta päätellen  todennäköisesti 

olisi ollut mahdollista. 

Taulukko  8  valaisee puunjalostusteollisuuden  kehitystä  vv.  1927— 

1931. On tunnettua,  että sahateollisuuden taantuminen 

on nykyisen  lamakauden vallitessa  ollut  erittäin  voimakas. Vuosi 

vuodelta on sahojen  ollut  pakko  suuressa  määrin supistaa  tuotan  

toansa. Lukuisat sahalaitokset ovat v:n 1927 jälkeen  kokonaan 

lopettaneet  toimintansa. Viralliseen teollisuustilastoon sisältyvien  

sahojen  luku oli  v.  1927 608,  v.  1930 vain 491. Sahojen  tuotannon 

määrä oli  edellisenä vuonna  jo lähes 1.5 milj.  standarttia,  jälkim  

mäisenä se oli  vain vajaa  1.0 milj. standarttia. Sahojen  tuotannon 

bruttoarvo,  joka edellisenä vuonna jo alkoi lähestyä  3:ea mil  

jaardia  markkaa,  oli jälkimmäisenä  vain vähän yli  1.5 miljaardin 

markan. Sahatavaran keskimääräinen myyntiarvo  tehtaalla oli 

v.  1927 1  850mk/std,v.  1930 1 680 mk/std.  Myöskin rullateolli  

s  uuden tuotanto on  puheena olevana ajanjaksona  vähentynyt  

huomattavasti,  mutta tämän teollisuuden alan tärkeimmän val  

misteen,  lankarullien keskimääräinen myyntiarvo  tehtaalla on v. 1930 

(11.7  mk/krossi)  ollut  jonkin  verran  korkeampi  kuin v.  1927 (10.9  

mk/krossi).  
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Sen  sijaan että sahateollisuuden on täytynyt  rajoittaa tuotan  

tonsa v. 1930 kahteen kolmannekseen siitä määrästä, mikä se oli 

tämän teollisuuden huippuvuonna  1927,  ja rullateollisuuden tuotannon 

vähentyminen  on ollut  lähimain  yhtä  suuri,  on  faneeriteolli  

su  u s vastaavana aikana ihmeteltävän suuressa  määrin voinut 

laajentaa tuotantoansa. Faneerin tuotannon lisäys oli  v:sta  1927 

v:een 1930 47 %.  •  Tämän puunjalosteen  keskimääräinen myynti  

arvo  tehtaalla oli v.  1927 2  460 mk/t, v.  1930 2  470 mk/t.  Myöskin  

paperiteollisuus  on kysymyksessä  olevana aikana huo  

mattavasti  laajentanut  tuotantoansa. Puuvanukkeen ja pahvin  

tuotannon lisäys  oli  v:sta 1927 v:een 1930 30 %, selluloosan 42 % ja 

paperin  13 %. Puuvanukkeen keskimääräinen myyntiarvo  tehtaalla 

oli  v.  1927 820 mk/t, v.  1930 800 mk/t.  Vastaavat selluloosan ja 

paperin  myyntiarvot  olivat  edellisen 1  960 mk/t  ja 1 650  mk/t, jäl  

kimmäisen 2  770 mk/t  ja 2  410 mk/t. Hintain lasku on siis  ollut  

sangen tuntuva eräillä niilläkin puunjalostusteollisuuden  aloilla, 

joilla  tuotannon laajentaminen  vv.  1927—1930 on osoittautunut 
mahdolliseksi. 

Taulukko  8. Tärkeimpien  puunjalos-  

Tabelle 8.  Herstellung der  wichtigsten Holzver■ 

Seuraavasta  asetelmasta käyvät  selville  puunjalostusteollisuuden  

työntekijäin  luku ja tuotannon bruttoarvo vv.  1927—1931. 

Paperiteollisuuden  työntekijäin  luvun vähennys  v:sta 1927 

v:een 1930 on  ollut 2 % ja tuotannon bruttoarvon lisäys  9 %.  

Puuteollisuuden työntekijäin  luku on vähentynyt  25 % ja tuotannon 
.bruttoarvo 32 %. Vastaavat koko  pääryhmää  koskevat  vähennykset  

Vuosi 

Sahatavaraa 

Sägewaren  

Faneeria 

Furnierholz 

Lankarullia  

Zwirnrollen 

Jahr 
Määrä, std 

Menge,  Std 

Arvo, 

1 000 mk 

Wert, 

1000 Fmk 

Määrä, 

Menge , 

t 

Arvo, 

1 000 mk 

Wert, 

1 000 Fmk  

Määrä, 

krossia  

Menge,  
Gros  

Arvo.  

1000 mk 

Wert, 

■ 1 000  Fmk  

1927  14 27  "0 718.7 6» 580 171183.4 4 451  600 48 339.8 

,  1928   14 25 897 en 77 263 197 155.7 4  076 000  46 820.6  

1929   1 2 ftiTfÜI  2 2( 102 875 265  182.5 3 825 200  45 878.  S 

1930   9 71 820 1 6! >7 885.9 102  132 252 085.3 3 147  900 36 927.0  
1931   8 ns  79  383 166 861.8 3 183 500  32 554.fi 

Työntekijöitä  Tuotannon bruttoarvo,  milj. mk 

1927  1028 1929 1930 1931 1927 1928 1929 1930 1931 

Paperiteollisuus  18124 17 578 17  332 17  826 17 026  2 254.1 2  394.8 2 513.9 2 488.9 2 288.2 

Puuteollisuus.. 57 185 58 575 53 746 42 742  36 218 3 500.6 3 532.8 3156.0 2 381.9 1636.8 
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ovat olleet 20 % ja 15 %. Nämä viimeksi  mainitut vähennykset  

ovat lähinnä johtuneet  sahateollisuuden tuotannon huomattavan 

suuresta supistumisesta  ja sahatavaran samoin kuin paperiteollisuus  
tuotteidenkin hintain laskusta. Paperiteollisuuden  tuotanto on  

laajentunut  siinä määrin, että tämän teollisuuden tuotannon brutto  
arvo hintain laskusta  huolimatta osoittaa v.  1930 melkoista  lisäystä  

verrattuna v:een 1927. Pääasiallisesti  samasta syystä  koko pää  

ryhmän  polttoaineen  käytön  muutos on ollut  positiivinen,  vaikka  
sahateollisuuden ja eräiden muidenkin puuteollisuuden  alojen  tuo  

tanto ja  polttoaineen  käyttö  ovatkin  kehittyneet  alenevaan suuntaan. 

On syytä  huomauttaa, että edellä esitetyt  tiedot puunjalostusteolli  
suuden polttoaineen  käytön  sekä työntekijäin  lukumäärän ja  tuo  

tannon bruttoarvon muutoksista v:sta 1927 v:een 1930 eivät ole  

keskenään täysin  verrannollisia. Sanotut tiedot sisältävät näet 

polttoaineen  käytön  osalta kaikki puunjalostusteollisuuden  voima  

laitokset,  joista  verraten huomattava osa  kuuluu virallisessa teollisuus  
tilastossa  pääryhmään  valaistus-,  voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus,  

ja tältä osalta näiden laitosten työntekijäin  lukumäärä ja tuotannon 

teiden tuotanto vv.  1927—1931. 

edlungserzeugnisse i. d. J. 1927—1931■ 

bruttoarvo eivät sisälly  edellä esitetyn  asetelman lukuihin. Tämän 

polttoainetilastossa  ja virallisessa  teollisuustilastossa  käytetyn  teolli  
suuden luokituksen eroavaisuuden johdosta  ei tämän yhteydessä  
oteta käsiteltäväksi  puunjalostusteollisuuden  käyttövoiman  muutok  

sia  kysymyksessä  olevana ajanjaksona.  Ohimennen vain huomautetta  

koon,  että käyttövoiman  osto on todennäköisesti puunjalostusteolli  
suudenkin alalla v:n 1927 jälkeen  jossakin  määrin lisääntynyt.  

Puunjalostusteollisuuden  tärkeimpien alojen  keskimääräinen polt  
toaineen käyttö  vv. 1930 ja 1927 selviää taulukosta  9. Siinä  esitetyt  
tiedot koskevat  ainoastaan »erillisiä  laitoksia». 

Puuvanuketta ja pahvia  

Holzstoff und Pappe  

Selluloosaa 

Zellulose 

Paperia  

Papier  

Määrä, Arvo, 
1 000  mk 

Wert, 

1 000 Fmk 

Määrä,  
Arvo,  

1 000 mk 

Wert, 
1 000 Fmk  

Määrä, Arvo, 
1 000 mk 

Wert, 

1000  Fmk 

Menge, 

t 

Menge,  

t 

Menge,  

t 

334 039  
371 493 

411181  

432 739  

437  739 1 

327  699.8  

348 543.4  

386 051.1 

406 690.0 
391 245.2 

495 069  

584 335 

625 131 

704  521 

712 379 

972 355.5 

1078 097.1 

1 149  828.8 
1165  289.2 

1033  145.2 

281592  

305 152 

312  838 
316 757 

328 051 

782  315.2 

803  576.3 

792  689.3 

762  752.6 

735 230.8 
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Taulukko 9.  Puunjalostusteollisuuden  tärkeimpien  alojen  keskimääräinen 

polttoaineen  käyttö  vv.  1930 ja 1927. 

Tabelle  9. Durchschnittlicher Brennholzverbrauch der  wichtigsten  Gebiete der  Holzvered  

lungsindustrie 1930 u. 1927. 

Puuhiomoiden ja paperitehtaiden  keskimääräinen polttoaineen  

käyttö  on pienentynyt  huomattavasti.  Sahat  ja höyläämöt  eivät  

myöskään  ole enää v. 1930 tarvinneet polttoainetta  yhden  stan  

dartin valmistamiseen niin paljon kuin  v.  1927. Selluloosatehtaiden 

keskimääräinen polttoaineen  käyttö  näyttää pysyneen entisellään.  

Vaikka  puheena  olevassa  taulukossa esitetyt  tiedot eivät  koskekaan  

samoja  tehtaita molempina  vuosina (vrt. s.  45),  mikä jossakin  määrin 

vaikuttaa häiritsevästi  niiden vertailuun,  osoittavat  ne kuitenkin  

sen  suunnan, johon kysymyksessä  olevien teollisuuden alojen  keski  

määräinen polttoaineen  käyttö  on kehittynyt  vv.  1927—1930. 
Ravinto- ja nautintoaineteollisuuden koko  

polttoaineen  kulutus mäntyhaloiksi  muunnettuna on vähentynyt  

ainoastaan 2 % (v. 1930 417 800  p.-m
3

, v.  1927 427 300 p.-m
3). 

Pääryhmän  eri teollisuusluokkien polttoaineen  kokonaiskulutus on 

leipomoiden  (4  %),  »muun viljatavarateollisuuden»  (6  %)  sekä  »suklaa  

yms. teollisuuden,  juoma-  yms.  teollisuuden ja tupakkateollisuuden»  
(15  %) osalta vähentynyt,  mutta »liha-, rasva-  ja kalatavarateolli  
suuden» (49  %) sekä sokeritehtaiden (3  %)  osalta lisääntynyt.  Vii  
meistä edellisen  teollisuusluokan polttoaineen  käytön  suhteellisesti  
suuri lisäys  on johtunut  sellaisesta teollisuuden luokituksen eroavai  

suudesta,  että margariinitehtaat,  jotka v. 1930 ovat kuuluneet 

puheena  olevaan teollisuusluokkaan,  ovat v.  1927 sisältyneet  nimik  
keeseen  »suklaa-  yms.  teollisuus,  juoma-  yms.  teollisuus ja tupakka  

Teollisuuslaitos 

Industriebetrieb 

Tuotanto 

Produktion  

Polttoaineen kulu-  

tus  mäntyhaloiksi 
muunn., p.-m

s  

Brennholzverbrauch,  

umger. in Kiefern-  

brennholz,  Rm  

Keskimääräinen polttoaineen  

kulutus 

Durchschnittlicher  Brennholz-  

verbrauch  

1930 1927 1930 1927  1930 1927 

Puuhiomot — Hob-  

schleifereien   
Suliiittiselluloosateht.— 

Sulfitzellulosefabriken .  
Sulfaattiselluloosateht. 

—  Sulfatzellulosefabri- 
ken   

J Paperitehtaat  —  Papier-  
fabriken  

Sahat  ja höyläämöt — 
Säge-  u.  Hobelwerke

..  

240127 t 

124 313 » 

96 562 »> 

98 408 » 

751 565 std 

164 872 t 

152 016 » 

83 734 » 

158165 » 

1130  230std 

266  145 

462  724 

400  547  

327  861 

686  179 

299 346 

559 583  

347  821 

765 896 

1 284 809 

1.11 p.-m
3/  t 

3.72 » 

4.15 » 

3.33 » 

0.91  p.-m
3/std  

1.82 p.-m
3/ t 

3.6 g » 

4.15 >> 

4.85 » 

1.15  p.-m
3/std 
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teollisuus».  Tämä luokituksen eroavaisuus on toiselta puolen  suuren  

tanut viimeksi mainitun teollisuusluokan polttoaineen  käytön  vähen  

nystä.  

Ravinto-  ja nautintoaineteollisuuden työntekijäin  luku ja tuo  

tannon bruttoarvo vv.  1927—1931 käyvät  selville seuraavasta ase  

telmasta. 

Pääryhmän  työntekijäin  luvun lisäys  v:sta 1927 v:een 1930 on 
ollut 5  %, tuotannon bruttoarvon vähennys  7%. Hintain alennus 

tämänkin teollisuuden  alalla  on todennäköisesti aiheuttanut tuotan  

non bruttoarvon kehityksen  alenevaan suuntaan siitä  huolimatta,  

että työntekijäin  luku osoittaa  lisäystä.  Useat  pääryhmän  teolli  
suusluokat ovat v:n  1927 jälkeen  lisänneet käyttövoiman  ostoa tai 

sen  hankintaa erillisistä  voimakeskuksistaan,  mikä  osaltaan on tehnyt  

mahdolliseksi  polttoaineen  käytön  vähentämisen. Koko pääryhmän  

välitön käyttövoima  on lisääntynyt  24  %. Primäärimoottorien teho 

ei  ole  sanottavasti muuttunut. 

Valaistus-,  voimansiirto- ja vesijohtoteol  

lis  uuden polttoaineen  kokonaiskulutus mäntyhaloiksi  muun  

nettuna on vähentynyt  48  % (v.  1930 476 900 p.-m
3

,
 v.  1927 919  300  

p.-m
3 ). Kaasutehtaiden polttoaineen  käyttö  on v. 1930 ollut  58% 

suurempi  kuin v.  1927. Sähkö-  ja voimansiirtolaitosten polttoaineen  

käyttö  on pienentynyt  56 %. Vesijohtolaitokset  ovat v. 1930 tar  

vinneet polttoainetta  13  % enemmän  kuin v. 1927. 

Kysymyksessä  olevan teollisuuden alan kehitystä  vv.  1927 

1931 valaisee seuraava asetelma. 

Pääryhmän  työntekijäin  luku on v:sta 1927 v:een 1930 vähenty  

nyt 2%,  ja tuotannon bruttoarvo lisääntynyt  8 %. Tämä tuotannon 

Työntekijöitä  Tuotannon brutto 

arvo, milj.  mk 

v. 1927  10 529 2 186.2 

» 1928  11256 2 496.3 

» 1929  11561 2 335.3 

» 1930  11046 2 043.0 

)> 1931  9 969 1 726.1 

Työntekijöitä  Tuotannon brutto 

arvo, milj.  mk 

v. 1927  3 306 384.3 

» 1928  3 435 419.5 

» 1929  3 589 479.1  

» 1930  3 247  413.3 

» 1931   2 987 380.8 
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bruttoarvon lisäys  on pääasiallisesti  johtunut  §iitä puheena  olevan 

teollisuuden alan huomattavasta laajentumisesta,  jonka Imatran 

voimalaitoksen rakentaminen on aiheuttanut. Hintain laskun joh  

dosta  sanottu  lisäys  on kuitenkin  jäänyt  verraten pieneksi  eikä sellai  

sena anna oikeata kuvaa  kysymyksessä  olevan pääryhmän  kehityk  

sestä  v:n 1927 jälkeen.  Käyttövoiman  tehon muutokset  valaisevat 

tätä kehitystä  paremmin kuin tuotannon bruttoarvon vaihtelut. 

Pääryhmän  primäärimoottorien  kokonaisteho on lisääntynyt  puheena  

olevana ajanjaksona  65 % (v.  1930 504  980 teh. hv.,  v.  1927 305 819 

teh. hv.); primääristen  vesimoottorien tehon lisääntyminen  on ollut  

107 % (140  715 teh. hv.) ja höyry-,  öljy-  sekä kaasumoottorien 38 % 

(60  096  teh. hv.).  V:n  1927 jälkeen  lisätyn  konevoiman tehoa on 

kuitenkin käytetty  etupäässä  vain vesimoottorien osalta,  kun sen  

sijaan  polttoainetta  tarvitsevat primäärimoottorit  ovat olleet toden  
näköisesti käynnissä  vain osittain, useissa tapauksissa  ehkä vain 

sikäli,  kuin  vesivoimaa ei  ole  ollut  syystä  tai toisesta riittävästi saata  

vissa. Tämän johdosta  on puheena  olevan  pääryhmän  polttoaineen  

käyttöä,  kuten  edellä esitetyistä  luvuista  kävi  selville,  voitu suuressa  

määrin vähentää. Samalla voidaan näin ollen todeta,  että teollisuu  

den muiden pääryhmien  käyttövoiman  oston  lisääntyminen  on  koh  

distunut pääasiallisesti  vesivoimaan. 

Esillä  olevan selvittelyn  yhteydessä  on tehty  laskelma siitä,  
kuinka suuren vähennyksen  Imatran voimalaitos on 

aiheuttanut maamme teollisuuden polttoaineen  käyttöön  v. 1930. 
Tämä laskelma, joka osittain  perustuu  sanottuna vuonna Imatran 

voimaa käyttäneiden  sähkölaitosten  antamiin tietoihin, tietenkin 

edellyttää,  ettei puheena  olevan voimalaitoksen perustamisesta  

luopuminen  olisi  aiheuttanut sanottavia muutoksia muun vesivoiman 

käyttöön.  Laskelman tulos  osoittaa kivihiilen  vähennystä  75  000 —  

80  000 t. Tämä määrä on n. 15 % maamme  teollisuuden kivihiilen  

kokonaiskulutuksen määrästä v. 1930 ja sen arvo,  14—15 milj.  mk,  
suunnilleen yhtä monta sadannesta saman kokonaiskulutuksen 

arvosta. Jos  esitettyä  kivihiilimäärää  vastaava sähköenergian  määrä  

(75 —80 milj.  kWh)  vähennetään kysymykseen  tulevien teollisuus  

laitosten käyttämästä  Imatran voimalaitoksen sähköenergian  koko  

naiskulutuksesta (Imatran  voimalaitoksen ilmoituksen mukaan 111.3 

milj.  kWh),  saadaan selville  pääasiallisesti  puupolttoaineiden  vähen  

nystä  vastaava energiamäärä  (31.3  milj.  kWh).  Viimeksi  mainitun 

energiankulutuksen  korvaamiseksi  tarvittavien puupolttoaineiden  

arvo  olisi  ollut 7—B milj.  mk olettaen, että sanotut polttoaineet  
olisivat  jakaantuneet  suunnilleen tasan halkojen  ja puunjalostus  

jätteiden  kesken.  Puheena olevan voimalaitoksen aiheuttama poltto  
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aineiden kokonaisvähennyksen  arvo on edellä esitettyjen  lukujen  

perusteella  ollut  jonkin  verran  yli  20 milj.  mk  eli  5—6 %  teollisuuden 

polttoaineen  kokonaiskulutuksen  arvosta  v.  1930. Esitetyn  laskelman  

mukaan Imatran voimalaitoksen perustaminen  näyttää  merkinneen 

verraten huomattavaa supistusta  maamme  teollisuuden polttoaineen  

käyttöön. 1)  
Graafillisen  ja  edellisiin  ryhmiin  kuulumat  

toman teollisuuden polttoaineen  käytön  lisäykset  eivät ole 
olleet  niin suuria,  kuin  taulukossa  4 esitetyt  luvut osoittavat. V:n 

1927 polttoainetiedustelussa  ei ole näet otettu huomioon kaikkia  
niitä puheena  olevan teollisuuden alan tehtaita,  jotka  ovat  sisältyneet  

v:n 1930 vastaavaan tiedusteluun (vrt. s. 16). Jonkin verran  pää  

ryhmän  polttoaineen  kulutus lienee kuitenkin lisääntynyt,  mikä  

näyttää johtuneen  pääasiallisesti  graafillisen  teollisuuden tuotannon 

laajentumisesta.  Tämän teollisuusluokan tuotannon bruttoarvon 

lisäys  on v:sta 1927 v:een  1930 ollut 16 %, ja sen osuus  koko pää  

ryhmän  polttoaineen  käytöstä  on  viimeksi  mainittuna vuonna  ollut 

99  %.  

Edellä esitetty  polttoaineen  käytön  ja  teollisuuden kehityksen  

vertailu osoittaa, että teollisuuden polttoaineen  kulutuksen  vähenty  
miseen v:sta 1927 v:een 1930 on ollut  osittain  syynä  useiden teollisuu  

den alojen  tuotannon supistuminen  ja osittain  vesivoiman käytön  

lisääntyminen.  Teollisuuden primäärimoottorien  tehosta v. 1927 

on ollut  vesivoimaa 42 %  (227  800  teh. hv.),  vastaava sadannes on  

v.  1930 ollut 50  (365  200 teh. hv.).  Lisäksi  on  erikoisesti korostettava,  

että vallinneen lamakauden johdosta  on teollisuuden tuotantokustan  

x ) Kysymyksessä  olevassa  laskelmassa esitettyjen polttoainemäärien 

arvot perustuvat tämän  selvittelyn mukaisiin keskimääräisiin omakustannus  
hintoihin.  Huomautettakoon  lisäksi, että laskelmassa  käytetty  sähköenergian 
määrä  111. s milj.  kWh tarkoittaa sitä  todennäköistä energiamäärää, joka olisi  
ollut korvattava polttoaineilla v. 1930, jos Imatran  voimalaitosta ei olisi raken  

nettu. Sanotun voimalaitoksen  sähköenergian kokonaiskehitys  on v. 1930  

(Sähkölaitostilaston mukaan  256 milj. kWh) ollut  huomattavasti suurempi 
kuin  edellä  mainittu  energiamäärä, johon ei  sisälly  sellaisten  teollisuuslaitosten  

(esim. sähköuunit) sähkövoiman kulutus, jotka yleensä voivat kannattavasti  
toimia  vain  vesivoimaa käyttäen,  joten niiden osalta Imatran  voiman käyttö  
ei ole todennäköisesti aiheuttanut  vähennystä polttoaineiden kulutukseen.   

Laskelma  edellyttää, että erilaisilla polttoaineilla voidaan kehittää sähkö  

energiaa seuraavasti  (Sähkölaitostilasto 1930, s. 237):  

1 toimilla  kivihiiliä n. 1 000 kWh 

1 p.-m
3 :llä halkoja » 200 » 

1 p.-m
3:llä puunjalostusj ätteitä » 100 » 
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nuksia pyritty supistamaan  myöskin  polttoainemenojen  osalta,  ja 

sitä  varten on polttoaineen  käyttöä  koetettu kehittää entistä  tar  
koituksenmukaisemmaksi  ja  säästeliäämmäksi. Tällä alalla on  maas  

samme  etenkin Voima-  ja polttoainetaloudellinen  yhdistys  suoritta  

nut varsin tuloksellista  työtä.  

Puunjalostusjätteiden  puulajisuhteet  ja  kiintomitta. 

Niin suotavaa kuin  olisikin  ollut, etenkin puun käytön  jatkuvaa  

tarkkaamista varten, saada selvitetyksi  teollisuuden halkojen  

puulajisuhteet  v. 1930,  ei  siihen tätä tutkimusta tehtäessä 
valitettavasti  ollut tilaisuutta (vrt.  s. 19). Mahdollisesti puheena  

oleva puulajierittely  voidaan suorittaa,  jos  se  katsotaan  tarpeelliseksi,  

myöhempien  polttoaineen  käytön  selvittelyjen  yhteydessä.  
Polttoaineena käytetyt  puunj  alostusj  ätteet ovat 

jakaantuneet eri puulajien  kesken vv.  1930 ja 1927 seu  
raavasti: 

Sahausjätteiden  osalta  esitetyt  luvut v:lta 1930 perustuvat  
sahateollisuuden raaka-aineiden puulajisuhteisiin.  Virallisen teolli  

suustilaston  mukaan sanotuista raaka-aineista (omaan ja vieraaseen 

1
) Tässä  selvittelyssä  on käytetty  seuraavia  pino- ja kiintomitan  välisiä  

suhdelukuja:  

Halot 1 p.-m
s = 0.65  k.-m 3

 
Lankun-  ja laudanpäät » =  0.  6o » 
Rimat ja rimahalot » =0.56 » 

Hakkeet » = 0.3  8 » 

Sahajauhot..' » =0.3 o » 

Sekoitetut hakkeet  ja sahajauhot » = 0.41 » 

Paperipuiden  kuorimaj  ätteet » =0.33 » 
Lahot  yms. paperipuut » = 0.7  3 » 

Rullateollisuuden jätteet » =0.37 » 
Paneeriteollisuuden  jätteet » =0.55 » 

Muut jätteet » = 0.50 » 

Halkoja,  rimoja ja rimahalkoja,  lahoja paperipuita sekä rullateollisuuden 

jätteitä koskevat  suhdeluvut ovat Kiintomittataulukkojen mukaisia.  

v. 1930 v. 1927  v. 1930 v. 1927 

k.-m 3 kuorineen 1 ) % 

mäntyä ....  2  123 000 2 340 000 57.3 63.7 

kuusta   1 043 000 1 017 000  28.1 27.7 

koivua  541 000 318 000 14.6 8.6 

Yhteensä ~3  707 000 3 675 000  100.o 100.o 
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sahaukseen käytetyistä  tukeista)  on ollut  mäntyä  75.3 %,  kuusta  

23.6  % ja koivua  l.i %;  muiden puulajien  varsin  vähäistä osuutta 
ei  ole selostettavaa laskelmaa tehtäessä otettu huomioon. Myöskin  

paperiteollisuuden  jätteiden  on oletettu jakaantuneen  eri puulajien  

kesken  samalla tavalla kuin  kysymyksessä  olevan teollisuuden raaka  

aineiden,  joista  teollisuustilaston mukaan (haapaa  ja koivua  lukuun  

ottamatta)  on ollut  kuusta 88.0 % ja mäntyä  12.0 %. Rulla- ja 
faneeriteollisuuden jätteiden on katsottu  kokonaan olleen koivua.  
»Muista jätteistä»  sisältyy  1/

3
 kuhunkin puheena olevaan puulajiin.  

Asetelmasta käy  selville,  että  männyn  osuus  on v. 1930 ollut  

tuntuvasti  pienempi kuin  v. 1927. Koivun osuus  on vastaavasti  

suurentunut ja kuusen pysynyt  lähimain entisellään. Kysymyksessä  

olevien puulajisuhteiden  kehittyminen  esitetyllä  tavalla on  männyn  
osalta  johtunut  sahateollisuuden jätteiden  vähentymisestä,  mikä on 

myöskin  ollut  syynä  siihen,  ettei  kuusen osuus  ole sanottavasti  suu  

rentunut,  vaikka paperiteollisuuden  jätteiden  lisääntyminen  olisi  

sitä  edellyttänyt.  Koivun osuuden suureneminen on aiheutunut 

faneeriteollisuuden jätteiden huomattavasta lisäyksestä.  

Puunjalostusjätteiden  kiintokuutiomäärä  on jakaantunut  eri 

jätelajien  kesken  vv.  193Q ja 1927 seuraavasti:  

Puunjalostusjätteiden  kiintokuutiomäärästä on v. 1930 ollut 
sahateollisuuden jätteitä  74.0 % (v.  1927 86.5),  paperiteollisuuden  

jätteitä  11.8 % (5.i),  rullateollisuuden jätteitä 1.6 % (2.2),  faneeri  

teollisuuden jätteitä  12.0  %  (5.7) ja muita jätteitä  0.6 %  (0.5).  

v. 1930 

k.-m 3 

v. 1927  

kuorineen 

Lankun-  ja laudanpäitä   42 000 126 000  

Rimoja  ja rimahalkoja   396 000 762 000 

Hakkeita   528 000 901 000 

Sahajauhoja   492 000  975 000 

Sekoitettuja  hakkeita ja sahajauhoja  ....  1 285000 416 000  

Yhteensä sahateollisuuden jätteitä  2 743 000  3 180 000 

Paperipuiden  kuorimajätteitä   417 000  183 000 

Lahoja  yms.  paperipuita   21 000  4 000 

Yhteensä paperiteollisuuden  jätteitä  438 000 187 000 

Rullateollisuuden jätteitä   59 000  80 000 

Faneeriteollisuuden jätteitä   444 000 210 000 

Muita jätteitä   23 000 18 000 

Yhteensä puunjalostusjätteitä  3 707 000 3 675 000 
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Teollisuuden halkojen  kulutus kiintomitaksi  muunnettuna 

on v.  1930 ollut 102 9 00 0 k.-m 3 (kuorineen).  Vastaava  määrä 

on v. 1927 ollut  1 500 000 k.-m 3
.  Polttopuun  kokonais  

kulutus on edellisenä vuonna ollut 4 73 6 00 0 k.-m  3, jäl  
kimmäisenä 5 175 000 k.-m 3

.
 Halkojen  osuus  polttopuun  kokonais  

kulutuksen kiintokuutiomäärästä  on v:een 1930 (21.7  %) mennessä 
pienentynyt  jonkin verran (v.  1927 29.0 %)  ja puunjalostusjätteiden  

osuus  vastaavasti  suurentunut (v. 1930 78.3 %, v. 1927 71.0 %).  



Teollisuuden  polttoaineiden arvo. 

Erilaatuisten polttoaineiden omakustannushinnat vv.  1930 ja 1927. 

Virallisessa teollisuustilastossa julkaistaan  verraten yksityis  
kohtaisia  tietoja  raaka-aineiden arvoista.  Näistä  tiedoista käy  selville,  
minkälaatuisia ja kuinka suuria ovat kunkin  teollisuuden alan eri  

laiset n.  s. välittömät materiaalikustannukset. Sanottu tilasto sisältää 

jossakin  määrin tietoja  myöskin  teollisuuden tarveaineiden arvoista,  

jotka ovat sopivana  lähtökohtana n.  s.  välillisten  materiaalikustan  

nusten selvittelylle.  Tarveaineilla tarkoitetaan tässä  sellaisia raaka  

aineiden ohella käytettäviä  apuaineita,  jotka ovat  välttämättömiä 

teollisuustuotteiden valmistamista ja myyntikuntoon  saattamista 

varten mutta jotka  eivät sisälly,  kuten raaka-aineet,  itse tuotteisiin 

(poltto-,  valaistus-,  puhdistus-,  pakkaus-  yms.  aineet). Teollisuuden 

tarveainekustannuksista on käytettävissä  tavallista täydellisempi  
aineisto  niiltä vuosilta (vv.  1927 ja 1930),  joilta  on polttoainetilastoa  

varten kerätty  tietoja polttoaineiden  arvoista. 
Teollisuustilastossa  esitetyt  raaka-aineiden samoin kuin tarve  

aineidenkin arvot tarkoittavat omakustannushintaa teh  

taalla. Tätä hintaa määrättäessä on hankintakustannusten lisäksi  

otettava huomioon varastoimiskustannukset  (vrt. Kaitila 1928, 

s. 132). Näin on polttoainelomakkeissa  esitetyn  huomautuksen 

mukaan meneteltävä myöskin  polttoaineiden  arvoa  laskettaessa.  

Teollisuuslaitosten ilmoittamat tiedot polttoaineiden  arvoista  

eivät tietenkään aina  ole keskenään täysin  verrannollisia. Tämä 

saattaa johtua  osittain  omakustannuslaskelmissa  käytettyjen  menet  

telytapojen  erilaisuudesta  (vrt. Saari 1931, s. 53). Niinpä  eri 
teollisuuslaitokset  eivät aina ota  yhdenmukaisesti  huomioon esim. 

kuljetuskustannuksia.  Viitattakoon vain sellaiseen tapaukseen,  että 

polttoaineiden  kuljetus  kulutuspaikalle  voidaan suorittaa vesiteitse  

kiduttajan  omilla  laivoilla  (vrt. s.  74).  Tällöin kuljetuskustannukset  

helposti  aliarvioidaan,  jos kohta ne  ovatkin  tavallista  alhaisemmat. 

Sen sijaan  sellaiset teollisuuslaitokset,  jotka  käyttävät  polttoaineiden  

kuljetukseen  rautateitä, ottavat omakustannuslaskelmissaan huo  

mioon rahtikirjojen mukaiset kuljetusmaksut.  Omakustannuslas  
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kelmien  erilaisuus saattaa kohdistua myöskin varastoimiskustannuk  
siin. Polttoaineiden pienkuluttajat  eivät  useinkaan ole riittävästi 

selvillä  näistä kustannuksista  ja ottavat ne  sen vuoksi  vain osittain  
huomioon polttoaineiden  arvoa määrätessä. Saattaapa  verraten 

lukuisasti  esiintyä  sellaisiakin  tapauksia,  että  varastoimiskustannukset 

eivät  lainkaan sisälly  pienkuluttajien  ilmoittamiin polttoaineiden  

arvoihin. Polttoaineiden suurkuluttajilla,  joilla  yleensä on puheena  
olevat kustannukset  tarkasti  tiedossaan,  on sitä  vastoin mahdolli  

suus antaa polttoaineiden  omakustannushinnoista tietoja,  jotka  

ovat luotettavampia  kuin pienkuluttajilta  saadut vastaavat tiedot. 
Viitattakoon vielä  siihen  materiaalikustannusten vertailua yleensä  

häiritsevään tekijään,  josta Saari (1931,  s.  53)  on huomauttanut 

käsitellessään  paperipuun  omakustannushintaa ja jonka voi  olettaa 
aiheuttavan epävarmuutta  myöhemmin esitettäviin  polttoaineiden  

hintavertailuihin. Teollisuuslaitokset saattavat  näet välistä hinnan  

vaihtelujen  johdosta  tehdä muutoksia materiaalivarastojen  arvoihin,  
minkä vuoksi  niiden tilastolliset  ilmoitukset  eivät  ehkä eräissä  tapauk  

sissa  perustukaan  alkuperäisiin  ja todellisiin omakustannushintoihin 

vaan  muutettuihin varastoarvoihin. Tällä tavoin on mahdollisesti 

toisinaan teollisuuden v.  1930 käyttämien  halkojen  arvo  määrätty.  

Halkojen  hinnathan alkoivat  loppupuolella  v:ta 1930 kehittyä  alene  
vaan suuntaan,  joka sitten seuraavana  vuonna  jatkui  yhä  jyrkem  

pänä  (ks. esim.  Sosialinen Aikakauskirja  1930 ja 1931). Näin ollen 

on mahdollista, että teollisuuslaitokset  ovat jossakin  määrin tehneet 

alennuksia v:lle 1931 siirtyneiden  halkovarastojen  arvoon. Jos 
haloille tällaisissa  tapauksissa  on v:n 1930 polttoainetiedustelua  var  

ten ilmoitettu  varastoarvo,  on se saattanut jäädä  todellista omakus  

tannushintaa tuntuvastikin alhaisemmaksi. Bensiinille on välistä  

saatettu polttoainelomakkeisiin  merkitä  varastoarvo, joka  v:n 1931 
alkuun sattuneen sanotun polttoaineen  tullin korotuksen  johdosta 

on ollut korkeampi  kuin  todellinen omakustannushinta. 
Edellä esitettyjen  polttoaineiden  hintavertailuja  häiritsevien 

tekijöiden  vuoksi on syytä  sanottuja  vertailuja  tehtäessä,  varsinkin  

yksityistapauksissa,  pidättyä  kovin  pitkälle  kehitetyistä  johtopää  
töksistä. Toisaalta on kuitenkin todennäköistä,  että eri teollisuus  

laitokset  määrätessään polttoaineiden  arvoja  ottavat yleensä yhden  
mukaisesti  huomioon omakustannusten tärkeimmät  erät,  ja näin 
ollen nämä arvot muodostavat verraten luotettavan ja käyttökel  

poisen  perustan  seuraavassa  esitettäville  keskimääräisille  hintaver  
tailuille. 

V:n 1930 polttoaineen  käyttöä  koskeva  aineisto sisältää  verraten 

täydelliset  tiedot polttoaineiden  hinnoista. Miltei  jokainen  poltto  
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aineen suurkuluttaja  on ilmoittanut tarkasti  kaikkien  käyttämiensä  

polttoaineiden  arvon. Sellaisissa  tapauksissa,  jolloin  ei  ole saatu 

hintatietoja  tai ne  ovat olleet  vaillinaisia,  on tavallisesti ollut kysy  

mys  pienistä  ja vähän polttoainetta  käyttävistä  tehtaista. Tällöin 

on arvo  määrätty hinnoitetuista polttoainemääristä  laskettujen  keski  

määräisten yksikköarvojen  mukaan. Ne  teollisuuslaitokset,  joiden  
ilmoituksiin  nämä yksikköarvot  ovat perustuneet,  ovat mikäli  mah  

dollista aina  kuuluneet samaan teollisuusluokkaan ja sijainneet  sa  
malla paikkakunnalla  kuin  ne edellä mainitut tehtaat,  joiden  käyttä  

mien polttoaineiden  arvon  määräämisestä on ollut  kysymys.  

Eri teollisuusluokkien  käyttämien  polttoaineiden  (muut  poltto  

aineet kuin  puunjalostus  jätteet)  keskihinnat vv.  1930 ja 1927 käy  

vät selville taulukosta 10. 

Kaasutehtaiden (66.0 mk/p.-m 3 ) ja graafillisen  teollisuuden 

(65.9 mk/p.-m 3)  käyttämät  halot ovat  v.  1930 olleet kalleimpia.  

Lähimain samanhintaisia ovat  olleet leipomoiden  halot (63.2  mk/ 

p.-m
3 ), jotka  v:n  1927 (69.s  mk/p.-m 3 )  jälkeen  ovat  jonkin  verran  

halventuneet. Samoin paperiteollisuuden  halkojen  hinta on v.  1930 

ollut vähän alhaisempi  kuin v.  1927. Nämä  halot ovat ensiksi  mai  

nittuna vuonna olleet suunnilleen samanhintaisia kuin keskimäärin  

koko teollisuuden halot. Metalliteollisuuden halot ovat v:een 1930 

mennessä melkoisesti  kallistuneet. Tämä koskee  sulattoja  ja metal  

lien jalostuslaitoksia  (v.  1930 49.8 mk/p.-m 3
,  v.  1927 46.7 mk/p.-m 3 ), 

konepajoja  (v.  1930 55.2 mk/p.-m3

,
 v.  1927 48.1 mk/p.-m3

)  ja hie  

nompaa koneteollisuutta (v. 1930 56.6 mk/p.-m 3,  v. 1927 50.0 mk/ 

p.-m
3

);  malminnostoteollisuuden halkojen  hinta on sen  sijaan  molem  

pina  vuosina pysynyt  miltei  samana (v.  1930 39.5 mk/p.-m3

,  v.  1927 

40.8 mk/p.-m 3 ). Tiilitehtaiden halkojen  hinta on  jonkin  verran  
laskenut (v.  1930 41.0 mk/p.-m 3

,
 v. ,1927 44.9 mk/p.-m 3 ). Nämä 

tehtaat ovat v. 1930 samoin kuin kolme vuotta aikaisemminkin  

saaneet halkonsa keskimääräistä hintaa tuntuvasti halvemmalla. 

Myöskin  sähkölaitosten halkojen  hinta osoittaa vähäistä alenemista 

(v.  1930 45.9 mk/p.-m 3

,  v.  1927 48.1 mk/p.-m 3 ). Sanottu hinta on 

sähkötarkastuslaitoksen  julkaiseman  sähkölaitostilaston  mukaan ollut 

v.  1930 49 mk/p.-m 3 . (Sähkölaitostilasto  1930, s.  238.) Tämän ja 

vastaavan edellämainitun yksikköhinnan  ero on johtunut  ainakin 
osittain  siitä, etteivät  ne  aineistot,  joista puheena  olevat yksikkö  

hinnat on laskettu,  ole käsittäneet samoja  sähkölaitoksia. Sähkö  
laitostilastoon  kuuluvat kaikki  kysymyksessä  olevat  teollisuuslaitok  
set,  ja niiden polttoaineen  käytöstä  saatujen  tietojen  mukaan on 

sanotussa tilastossa  esitetty  halkojen  keskihinta laskettu. Poltto  

ainetilastossa puheena  olevaan teollisuusluokkaan eivät sisälly  ne 
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Taulukko 10. Polttoaineiden keskimääräinen  yksikköarvo.  

Tabelle 10. Durchschnittswert  der  Brennsloffe pro Einheit.  

sähkölaitokset,  jotka ovat pääasiallisesti  toimineet paperi-  ja puu  

teollisuuslaitosten voimalaitoksina;  ne  on viety  ryhmään  »paperi-  ja 

puuteollisuuskompleksit».  
Teollisuuden halkojen  hinta on v. 1930 (52.6  mk/p.-m3 ) ollut 

keskimäärin miltei  sama  kuin v.  1927 (51.9 mk/p.-m 3 ). 

x
) Puunjalostusteollisuuden käyttämien  halkojen keskimääräinen  arvo 

licher Wert  des  von der  Rolzveredlungsindustrie  verfeuerten Brennholzes  53.0  Fmk,  des  von 
-) Keskimääräinen  arvo, ellei  kaasutehtaita  oteta huomioon. Der  

1 p.—ms halkoja  1 hl sysiä 

1 t 

poltto-  
turvetta 

Teollisuusluokka 
1 Rm Brennholz 1 hl Holzkohle 

1 t 

Industrieklasse 
Brenn tor  f 

Arvo mk mittayksiköltä  — 

1930  1927 1930 1927 1930 i 
1 

Malminnosto  ja rikastaminen  — Erzge-  

winnung und -Aufbereitung   39.5 40.8 — — — ; 

Sulatot  yms.  metallien jalostuslaitokset  — 
Hüttenwerke u■  Metallveredlungsbetriebe 49.8 46.7 8.2 11.0 93.8; 

Konepajat  — Maschinenbau  55.2 48.1 10.8 10.2 114.3 

Hienompi  koneteollisuus  — Feinere Ma-  
schienenindustrie  56.6 50.0 15.9 —  

Tiilitehtaat  — Ziegeleien   41.0  44.9 16.0 — 
— !  

Sementtitehtaat —•  Zementfabriken   — 
— — 

Muu kivi-,  savi-  ja lasiteollisuus — Sonst. 
Stein-, Ton- u. Glasindustrie  50.9 49.8 12.6 11.7 100.1 

Kemiallinen teollisuus — Chemische In- 
dustrie   45.  s  46.2 lO.o —  

Nahka-,  kumi-  ja karvateollisuus — Pelz-,  
Fell- und Gummiindustrie  52.2 57.5 

Kutomateollisuus  — Textilindustrie 
....

 54.6 55.3 12.0 
•  

Puuhiomot ja pahvitehtaat — Holzschlei-  
fereien  und Pappeherstellung  49.6  54.1 — 

— 
95.0 

Selluloosatehtaat -—  Zellulosefabriken ..  50.9 56.7 12.3 lO.o —  

Paperitehtaat — Papierfabriken   48.3 51.6 — — 95.0 
Paperinjalostusteollisuus — Papiervered- 

lungsindustrie .   53.6 59.9 — — —  

Puuteollisuus — Holzindustrie  43.1  51.4 10.7 10.5 —  

Paperi-  ja puuteollisuuskompleksit  —  Pa- 
pier-  und  Holzindustriekomplexe   54.6 52.7 10.3 

— 123.9 

Leipomot — Bäckereien   63.2  69.8  — — 
—  

Muu  elintarveteollisuus — Sonstige  Nah-  
rungsmittelindustrie   60.3 61.2  14.2 

.  — 

Kaasutehtaat —-  Gasanstalten  66.0  — 
8.6 

— —  

Sähkölaitokset — Elektrizitätswerke  45.9 48.1 7.7 — 86.7 

Graafillinen teollisuus —-  Graphische In- 
dustrie   65.9  

.  
— — 

!)  52.6 51.9  9.8 I  1 1 
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Muut polttoaineet  kuin puunjalostus  jätteet.  

Brennstoffe mit Ausschluss der HolzverecUungsabfälle.  

Sysien  keskimääräinen hinta on v. 1930 ollut  9.8 mk/hl  (v.  

1927 10.5 mk/hl)  ja polttoturpeen  101.0 mk/t  (v.  1927 100.0 

mk/t). 

Useimpien  teollisuusluokkien kivihiilen hinta osoittaa 

v. 1930 tuntuvaa alemmuutta verrattuna v:een 1927. Varsinkin on 

.53.0 mk, muun, teollisuuden  käyttämien halkojen 51.9 mk. Durchschnitt 
der  übrigen  Industrie verfeuerten Brennholzes 51.9 Fmk. 
Durchschnittswert

,
 ioenn die Gasanstalten nicht beriicksichtigt  toerden.  

BBHBI1KQ 
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huomattava sulattojen  ja metallien jalostuslaitosten  käyttämän  

kivihiilen  hinnan jyrkkä  putoaminen  (v.  1930 236.6 mk/t,  v. 1927 

316.7 mk/t). Esitetyt  luvut antavat kuitenkin todennäköisesti  

jossakin  määrin väärän kuvan  kysymyksessä  olevan hinnan kehi  

tyksestä. Siihen aineistoon,  jonka perusteella  tämä hinta v. 1927 
on määrätty, näyttää  sisältyneen  jonkin  verran  myöskin  koksia,  

minkä johdosta  sanottua vuotta koskeva  yksikköhinta  on kohonnut 

niin korkeaksi  kuin  edellä esitettiin.  Joka tapauksessa  puheena  
olevan teollisuusluokan käyttämän  kivihiilen  hinnan ero vv.  1930 

ja 1927 on ollut  verraten suuri. Myöskin  konepajojen  kivihiili  osoittaa 
melkoista hinnan laskua (v.  1930 234.2 mk/t,  v. 1927 270.4 mk/t).  
Sementtitehtaat ovat edelleen v. 1930 (157.4  mk/t)  käyttäneet  tun  

tuvasti halvempaa kivihiiltä  kuin  muut teollisuusluokat,  mikä on 

johtunut siitä, että sanotuissa tehtaissa voidaan käyttää  laadultaan 

huomattavasti huonompaa  kivihiiltä  kuin muilla teollisuuden aloilla.  

Sitä paitsi  on otettava huomioon,  että sementtitehtaat sijaitsevat  

rannikolla,  joten kivihiilen  kuljetuskustannukset  ovat olleet vähäi  

set. Paperiteollisuuden  kivihiili  on v. 1930 ollut  lähimain saman  

hintaista kuin keskimäärin  koko  teollisuuden kivihiili.  Leipomoiden  
kivihiili  on halventunut sangen huomattavasti (v.  1930 231.5 mk/t,  

v.  1927 308.5 mk/t).  Samoin sähkölaitosten käyttämän  kivihiilen hinta 

on v.  1930 (181.7  mk/t)  ollut melkoisesti alhaisempi  kuin  v.  1927 (227.4  

mk/t).  Sähkölaitostilaston mukaan sanottujen  laitosten kivihiilen  kes  
kihinta on v. 1930 ollut 198 mk/t (Sähkölaitostilasto  1930, s. 238).  

Teollisuuden käyttämän  kivihiilen  keskimääräinen hinta osoittaa  

melkoisen huomattavaa kehittymistä  alenevaan suuntaan. Se on  

v. 1930 (214.5  mk/t)  ollut 10 % alhaisempi  kuin v.  1927 (237.5  mk/t).  

Myöskin  koksi  on v:n 1927 jälkeen  tuntuvasti huojistunut.  

Etenkin sulattojen  ja metallien jalostuslaitosten  koksi  on v. 1930 

(331.5 mk/t) ollut huomattavasti  halvempaa  kuin v. 1927 (372.0  

mk/t).  Samoin kaasutehtaat ovat ilmoittaneet  käyttämänsä  koksin  
hinnan ensiksi  mainittuna vuonna (229.2  mk/t)  jonkin  verran  alhai  

semmaksi  kuin viimeksi mainittuna (237.1  mk/t). Kaasutehtaiden 
koksin  halpuus  verrattuna esim. metalliteollisuuden käyttämään  

vastaavaan polttoaineeseen  on johtunut  siitä, että kaasutehtaat 

ovat käyttäneet  itse  valmistamaansa,  sivutuotteena kaasun kehityk  

sessä  syntynyttä  koksia,  ja  se on näin ollen tullut tietenkin paljon  

halvemmaksi  kuin muiden teollisuuden alojen  käyttämä  pääasialli  
sesti  maahan tuotettu koksi.  Edellä esitetystä  on myöskin  ymmär  

rettävästi ollut seurauksena,  että kaasutehtaat ovat voineet koko  

lailla vapaasti,  markkinahinnoista riippumatta,  määrätä kulutta  

mansa koksin  arvon (vrt. Hilden 1930, s. 79).  
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Koksin keskimääräinen  hinta,  jos  otetaan kaasutehtaat huo  

mioon,  on v. 1930 (286.2  mk/t)  ollut  6  % alhaisempi  kuin v. 1927 

(302.9  mk/t). Jos kaasutehtaat eivät sisälly  siihen aineistoon,  josta  

puheena  oleva hinnan alennus lasketaan, on vastaava prosentti  

luku ollut 4. 

Nestemäisten polttoaineiden  hinnan muutok  

sista kiinnittää huomiota ennen muita se,  että konepajojen  ja kaasu  

tehtaiden käyttämä  nafta on v.  1930 ollut suuressa määrin hal  

vempaa kuin v.  1927. Tämä hinnan alennus lienee osittain johtunut 

eräiden huomattavien teollisuuslaitosten v:ta 1930 varten suoritta  

mista edullisista  naftan hankinnoista. Puheena olevan polttoaineen  

keskimääräinen yksikköhinta  on v. 1930 (1.04  mk/kg)  ollut 20 % 

alhaisempi  kuin v. 1927 (1.30  mk/kg).  Vastaava petrolia  (v. 

1930 1.97 mk/kg,  v,  1927 2.17 mk/kg)  koskeva  prosenttiluku  on  

ollut  9. Bensiinin keskimääräinen hinta  (v. 1930 4.3  2 mk/kg,  

v.  1927 3.9 9  mk/kg)  on sen sijaan  kohonnut 8  %.  

Kuten aikaisemmin (s.  11) mainittiin, pyydettiin  v:n  1930 polt  

toainetiedustelua toimitettaessa teollisuuslaitoksilta  tietoja  myöskin  

niiden käyttämien  puunjalostus  jätte iden arvosta. 

Tältäkin osalta  sanotun tiedustelun vastaukset  olivat  verraten täy  

dellisiä. Puunj  alostusj  ätteitä koskevia  vaillinaisia hintatietoja  täy  

dennettäessä ja kokonaan puuttuvia  arvoja  määrättäessä käytettiin  

samaa menettelytapaa  kuin  muiden polttoaineiden  hintoja  vastaa  

vasti käsiteltäessä  (ks.  s. 57).  
Teollisuuden käyttämien  erilaisten  puunjalostusjätteiden  keski  

hinnat on teolliguusluokittain  esitetty  taulukossa 11. 

Taulukko 11. Polttoaineiden keskimääräinen yksikköarvo.  

Polttoaineeksi  käytetyt  puunjalostus  jätteet.  

Tabelle 11. Durchschnittswert der  Brennstojfe pro Einheit.  

Als  Brennstoff verwendete  Holzveredlungsabfälle. 

' 

j 
Teollisuusryhmä  

Industriegruppe  

Lan-  

kun-  ja 
laudan- 

päät  

Pl in- 

ken-  u.  

Bretter- 

enden 

Rimat 

ja rima- 
halot 

Latten 

u. Lal- 

ten- 

brenn-  

holz 

Hak-  

keet  

Häcksel  

mk/p.- 

Saha- 

jauhot 

Säge-  

mehl 

m3 — Fi 

Paperi-  
puiden  

kuo-  

rima-  

jätteet 

Schäl-  

abfälle  
von 

Papier-  
holz 

nk/Rm 

Uulia- 

puiden  
jätteet 

Abfälle  
der 

Zwirn- 

rollen- 

indus- 

trie 

Fanee- 

ripuiden  
jätteet 

Abfälle  
der Fur- 

nierin- 

dustrie 

j Metalliteollisuus —  Metallindustrie 
1 Kivi-, savi-, lasi-  ja turveteol- 

lisuas —  Stein-,  Ton-, Glas-  und  
Torfindustrie   

20.7 

22.0 

24.6 

23.2 

10.0 5.4 

8.0 

-  

.  
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Huomautettakoon tämän yhteydessä,  että puunjalostusteolli  
suuden ilmoittamat arvot  kysymyksessä  olevalle polttoaineelle  saat  

tavat  usein poiketa muita teollisuuksia koskevista  vastaavista ar  

voista. Tämä on johtunut  siitä, että puunjalostusteollisuus  on  käyt  

tänyt  itse  tuottamiansa puunjalostusjätteitä,  joten se on saattanut 
ilmoittaa  niiden arvon  sopivan  suuruiseksi  määrättynä,  markkinahin  

taa  korkeampana  tai alhaisempana  kirjanpidollisena  arvona. Muut 

teollisuudet ovat  sitä vastoin joutuneet  ostamaan käyttämänsä  puun  

jalostus  jätteet, joiden arvot osoittavat näin ollen markkinahintoja.  
Lankun- ja laudanpäiden  hintaa tarkasteltaessa  

voidaan panna merkille, että paperi-  ja puuteollisuuslaitokset  ovat 
ilmoittaneet tälle polttoaineelle  keskimäärin vähän korkeamman 

arvon  (24.6  mk/p.-m 3 )  kuin  muu  teollisuus (23.4  mk/p.-m 3 ). Ensiksi  
mainitut teollisuuslaitokset  ovat näin ollen,  hinnoitellessaan kysy  

myksessä  olevaa puunjalostusjätettä,  todennäköisesti jossakin  määrin 

ylittäneet  omakustannushinnan,  jota tässä tapauksessa  on lähinnä 

vastannut myyntiarvo  tehtaan varastossa,  ja sen  olisi  pitänyt  olla 

jonkin  verran alhaisemman kuin muun teollisuuden käyttämien,  

suurimmaksi  osaksi  ostettujen lankun- ja laudanpäiden  omakustan  

nushinnan. Viimeksi  mainittu hinta sisältää  näet myyntiarvon  lisäksi  

kuljetuskustannukset  myyntipaikalta  kulutuspaikalle  ja edelleen 

varastoimiskustannukset  kulutuspaikalla.  

Jos sitten tarkastellaan rimojen ja rimahalkojen  

hintaa,  käy selville,  että puunjalostusteollisuus  on ilmoittanut tälle 

polttoaineelle  keskimäärin melkoisesti  alhaisemman arvon (19.3  

mk/p.-m3) kuin  muu teollisuus (25.2  mk/p.-m 3 ). Tässä  tapauksessa  

puunjalostusteollisuuden  käyttämä hinta näyttää tarkoittaneen 

myyntiarvoa  tehtaan varastossa,  tai se ei  ole  ainakaan poikennut  

keskimäärin  sanotusta arvosta  niin paljon kuin lankun- ja laudan  

päiden  vastaava hinta. Halvimpia  ovat olleet puuhiomoiden  (12.0  

mk/p.-m 3)  ja sahojen  (14.2  mk/p.-m
3 ) käyttämät  rimat. Levönin 

(1931  s. 61)  mukaan polttoaineeksi  myytyjen rimojen  keskimääräi  

nen  myyntihinta  sahalaitosten varastossa  on v. 1927 ollut 17.4 

mk/p.-m 3 . Selluloosatehtaiden rimojen  hinta ei ole-  paljoakaan  poi  

kennut muuta teollisuutta koskevasta  keskimääräisestä  hinnasta. 

Kalleimpia  ovat olleet kutoma- ja vaatetustavarateolhsuuden (31.2  

mk/p.-m3 ) ja ravinto- ja nautintoaineteollisuuden (28.4  mk/p.-m3

)  

käyttämät  rimat.  

Puunjalostusteollisuuden  (16.4  mk/p.-m3) ja muun teollisuuden 

(16.3  mk/p.-m3) hakkeiden keskimääräiset  yksikköarvot  ovat 

olleet  yhtä  suuria. Paperiteollisuuden  hakkeet ovat  olleet  tuntuvasti 

kalliimpia  kuin puuteollisuuden  tai muun teollisuuden hakkeet. 
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Viimeksi  mainitun teollisuuden sahajauhojen  keskihinta  (9.2  

mk/p.-m 3 ) on vähän ylittänyt  puunjalostusteollisuuden  käyttämien  

sahajauhojen  vastaavan  hinnan (6.9  mk/p.-m 3). Puuteollisuus (5.8  

mk/p.-m 3 ) on ilmoittanut sanotulle polttoaineelle  varsin huomatta  

vasti  alhaisemman arvon  kuin paperiteolhsuus  (10.7  mk/p.-m 3).  

Paperipuiden  kuorimajätteiden  hinta on vaih  

dellut melkoisesti,  vaikka tiedot siitä koskevat  miltei  yksinomaan  

paperiteollisuutta,  joka pääasiallisesti  on käyttänyt  kaiken kysy  

myksessä  olevan polttoaineen.  Niinpä  paperi-  ja puuteollisuus  

komplekseihin  kuuluvat tehtaat (15.1  mk/p.-m 3 ) ovat ilmoittaneet 

tälle puujätteelle  alhaisemman hinnan kuin esim. erilliset puuhiomot  

(19.8  mk/p.-m 3 ) tai  paperitehtaat  (20.3 mk/p.-m 3 ). Puunjalostus  

teollisuuden (16.9  mk/p.-m 3) ja muun teollisuuden (46.0  mk/p.-m3)  

käyttämien  rullapuiden  jätteiden  hinnan ero on ollut  

erinomaisen suuri. Rullatehtaat ovat hinnoittaessaan kysymyksessä  

olevaa polttoainetta  todennäköisesti jossakin  määrin alittaneet 
markkinahinnan (myyntiarvon  tehtaan varastossa)  huolimatta siitä,  

että niiden omaan käyttöön  joutunut  rullapuiden  jäte on mahdolli  

sesti  ollut laadultaan jonkin  verran huonompaa  kuin myyty. Fa  

neeripuiden  jätteiden keskimääräinen hinta (17.8  mk/p.-m 3 )  

on määräytynyt  lähinnä paperi-  ja  puuteollisuuskomplekseihin  kuulu  

neiden faneeritehtaiden mukaan (17.3  mk/p.-m 3 ). 

Teollisuuden käyttämien  erilaatuisten polttoaineiden  keskimää  

räiset  hinnat,  jos  otetaan huomioon kunkin  polttoaineen  poltto  

arvo, käyvät  selville  seuraavasta asetelmasta. Siinä esitetyt  luvut 

osoittavat,  kuinka  paljon  polttoarvoltaan  l:tä  p.-m
3 mäntyhalkoja  

vastaava määrä erilaisia  polttoaineita  on maksanut w. 1930 ja 1927. 

Lisäksi  asetelmasta selviää  erilaatuisten polttoaineiden  suhteel  

linen arvo, jos halkojen  hinta merkitään sadaksi. 

Turve ja puunjalostusjätteet  ovat  v.  1930 olleet halvinta poltto  

ainetta. Niiden kanssa  lähimain samanhintaista on ollut kivihiili. 

mk v. 1930 mk v. 1927 

Halot  52.6 100 51.9 100 

Püunjalostusjätteet  .  .  .  33.8 64 — — 

Sydet   98.0 186 105.2 203 

Turve  33.7 64 —  —  

Kivihiili   35.7 68 39.6 76 

Koksi   47.7 91 50.5 97 

Nafta  
.

 
..

 115.5 220 144.5 279 

Petroli   .  
..

 218.8 416 241.0 464 

Bensiini   . 
.

 . 432.0 821  399.0 769 
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352  7—33 9 

Halot ovat sanottuna vuonna olleet keskimäärin  47  % kalliimpaa  

polttoainetta  kuin  kivihiili.  Vastaava v:n  1927 prosenttiluku  on ollut  

31. Tämän hintakehityksen  perusteella  tuntuu kivihiilen  runsas  li  

sääntyminen  teollisuuden polttoaineena  v:n  1927 jälkeen  varsin 

ymmärrettävältä.  Halkojen  hinta on v. 1930 melkoisessa määrin 

ylittänyt  myöskin  koksin hinnan (10  %).  Sydet ja nestemäiset  poltto  

aineet ovat molempina  kysymyksessä  olevina vuosina olleet teolli  

suuden kalleimpia  polttoaineita.  

Edellä esitettyjä  ulkomaisten polttoaineiden  omakustannus  

hintoja  verrataan seuraavassa  vastaaviin kauppatilaston  ci  f  -hi  n  

toih in (Ulkomaankauppa).  Allaolevassa asetelmassa on esitetty  

sanotut hinnat ja cif-hintojen  prosenttiset  osuudet  omakustannus  
hinnoista. Petrolia ja bensiiniä koskevia,  sulukkeihin asetettuja  

prosenttilukuja  laskettaessa  ei  ole otettu huomioon sanottujen  poltto  

aineiden tullia;  se  sisältyy  sen  sijaan  niihin  lukuihin,  joista  vastaavat 
sulukkeettomat sadannekset on laskettu. Bensiinin tulli on v. 1930 

ollut 1 200 mk/t, v.  1927 900 mk/t. Petrolilla  ei  ole ollut enää  v.  1930 

lainkaan tullia,  jota siitä v.  1927 oli maksettava  90 mk/t.  

Asetelmasta käy  selville,  että kivihiilen cif-hinnan osuus  vastaa  

vasta omakustannushinnasta on v.  1930 ollut tuntuvasti  pienempi  
kuin  v.  1927. Tämä viittaisi  siihen,  että puheena  olevan polttoaineen  

kuljetus-  ja  varastoimis-  yms.  kustannukset olisivat  v:n  1927 jälkeen 

keskimäärin melkoisesti  lisääntyneet.  Näin ei todennäköisesti kui  
tenkaan ole  asianlaita  ainakaan siinä määrin kuin kysymyksessä  olevat  

prosenttiluvut  osoittavat. Tosin kivihiilen käyttöalue  on v. 1930 

saattanut ulottua jonkin  verran  pitemmälle  sisämaahan kuin v. 1927,  

ja  kivihiilen  pienkuluttajia  on mahdollisesti  ensiksi  mainittuna vuonna 

ollut enemmän kuin viimeksi  mainittuna,  mutta näistä syistä  joh  

tuneet keskimääräisten kuljetuskustannusten  ja välittäjävoittojen  

lisäykset  ovat tuskin  olleet  niin  suuria, että niiden perusteella  voi  

taisiin selittää  kivihiilen  cif-hinnan ja omakustannushinnan suhteen 

kehittyminen  sillä tavalla kuin  tarkasteltavana  oleva asetelma osoittaa. 

Omakustannushinta. Cif-hinta,  Cif-hinta % oma- 

mk/t mk/t kustannushinnasta  

v. 1930 v. 1927 V.  1930 v. 1927 v. 1930  v. 1927 

Kivihiili.  . 214: 
—

 237: 
—

 172: — 204: —  80 86 

Koksi....  334: —  347: — 251: — 262: —  75 75 

Nafta  1 040: — 1 300: —  770: — 915: —  74 70 

Petroli  
...

 1 970: — 2 170: —  1 143: — 1189: —  (58)  

58 

(56)  

59 

Bensiini. . 4 320:— 3 990:  — 1 976: — 2 054: — (46)  

74 

(51)  

74  
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Päinvastoin  on syytä  olettaa,  että kivihiilen  kuljetus-  ja  varastoimia  

kustannukset  ovat työpalkkojen  alenemisen johdosta  v:n  1927 jälkeen  

jonkin  verran vähentyneet.  Onhan sitä paitsi  satamakaupungeis  
samme ollut v.  1930 enemmän käytettävissä  koneellisia  lastauslaitteita  
kuin kolme vuotta aikaisemmin,  minkä vuoksi  kivihiili  on voitu  siirtää  

laivoista  satamavarastoihin tai  rautatievaunuihin entistä nopeammin  

ja halvemmin. Toisaalta on otettava huomioon,  että Englannissa  v.  
1926 vallinneen hiililakon johdosta  se kivihiilimäärä,  jonka  maamme 

teollisuus on käyttänyt  v.  1927,  on mahdollisesti tuotu maahamme 

tavallista pienempinä  ja lukuisampina  erinä, mikä  on saattanut 

jossakin määrin lisätä kuljetus-  ja varastoimiskustannuksia. Näin 
ollen v.  1927 näyttäisi  edustavan sellaista ajankohtaa,  jolloin edellä 

mainittujen  kustannusten olisi  pitänyt  olla  jonkin  verran  korkeam  

mat kuin  niinä myöhempinä  vuosina,  esim.  v.  1930, joina  kivihiilimark  

kinat ovat olleet  verraten säännölliset,  ja työpalkat  ovat  sitä  paitsi,  

kuten edellä jo huomautettiin,  kehittyneet  alenevaan suuntaan, sa  

malla kuin  kivihiilen  koneellista  käsittelyä  maassamme on tehostettu. 
Kivihiilen cif-hinnan ja  omakustannushinnan suhteen kehitty  

minen vv. 1927—1930 siihen suuntaan, kuin  edellä esitetty  asetelma 

osoittaa,  lienee selitettävissä  siten,  että teollisuuden käyttämän  kivi  

hiilen keskimääräinen cif-hinta  on jompana  kumpana  kysymyksessä  
olevana vuonna poikennut  maahan tuodun koko  kivihiilimäärän  vas  

taavasta hinnasta tai asianlaita on ollut näin molempina  vuosina. 
Tämä onkin ymmärrettävää,  koska  kivihiilen samoin kuin  muidenkin 
ulkomaisten polttoaineiden  tuonnista joutuu  tavallisesti  huomattava 

osa  käytettäväksi  vasta tuontivuoden jälkeisenä  vuonna, joten  teolli  

suuden jonakin  vuotena käyttämien  polttoaineiden  cif-hinnat saat  

tavat hinnanvaihtelujen  johdosta erota melkoisen tuntuvastikin 

kauppatilaston  saman vuoden vastaavista arvoista. Tämän johdosta  
asetelmassa esitetyt  prosenttiluvut,  jotka on laskettu kivihiilen 

vv:n  1927 ja 1930 keskimääräisten cif-hintojen  perusteella,  antavat 
tietenkin jossakin  määrin erheellisen käsityksen  kysymyksessä  ole  

van polttoaineen  cif-hinnan ja omakustannushinnan välisestä suh  

teesta sanottuina vuosina. Lisäksi  on mahdollista,  että kivihiilen  

omakustannushinnat vv.  1927 ja 1930 ovat osittain perustuneet  eri  
laisiin omakustannuslaskelmiin ja sen vuoksi  eivät ole keskenään 
verrannollisia (vrt. s.  55).  Näin ollen puheena  olevassa  asetelmassa 

esitettyjen  lukujen perusteella  on tehtävä verraten varovasti johto  

päätöksiä  kivihiilen samoin kuin muidenkin polttoaineiden  kuljetus  

ja varastoimis-  yms.  kustannuksista.  Sanotut luvut  näyttävät  kui  

tenkin  koksin  ja nestemäisten polttoaineiden  osalta  olevan luotetta  

vampia  kuin kivihiilen osalta. Koksin  cif-hinnan osuus  omakustan  



Suomen  teollisuuden polttoaineen kulutus  v.-  1930  67 19.4 

nushinnasta  on asetelman mukaan ollut v.  1930 yhtä  suuri  kuin v. 

1927. Naftaa  koskeva  vastaava osuus  on viimeksi  mainitun vuoden 

jälkeen  jonkin  verran  suurentunut. Petrolin cif-hinnan ja  tullin yh  

teinen osuus  omakustannushinnasta on  pysyiiyt  miltei  muuttumat  

tomana, bensiiniä koskeva  vastaava osuus  on molempina  vuosina  

ollut täsmälleen yhtä  suuri. 

Maamme teollisuuden käyttämien  ulkomaisten polttoaineiden  

cif-arvo on v.  1930 ollut  103  milj.  mk eli  2.0 % valtakunnan koko  

tuonnin cif-arvosta  sanottuna vuonna. Vastaavat luvut ovat v.  1927 

olleet 97 milj.  mk ja 1.5 %. Nämä cif-arvot,  jotka on laskettu  maa  

hamme vv.  1930 ja 1927 tuotujen  ulkomaisten polttoaineiden  keski  

määräisten cif-arvojen  perusteella,  lienevät kuitenkin,  kuten äskei  

sestä tarkastelusta käy  selville,  jossakin  määrin virheellisiä.  Toden  

näköisesti  teollisuuden käyttämien  ulkomaisten  polttoaineiden  cif  

arvo  samoin  kuin sen  osuus koko tuonnin cif-arvosta  on ollut v.  1930 

jonkin  verran  suurempi  kuin v.  1927. 
Teollisuuden käyttämien  polttoaineiden  kokonaisarvo on ja  

kaantunut erilaatuisten polttoaineiden  kesken  vv.  1930 ja 1927 seu  

raavasti:  

Asetelman osoittama prosenttinen  jakaantuminen  on kumpanakin  

kysymyksessä  olevana vuonna suurin piirtein  samanlainen kuin vas  

taava erilaisten  polttoaineiden  määriä koskeva  jakaantuminen  (s.  24).  

Polttoaineiden kokonaisarvon jakaantuminen  teollisuuden eri 

pääryhmien  kesken  vv.  1930  ja 1927 ilmenee seuraavasta asetelmasta,  

jossa on myöskin  esitetty  polttoaineiden  arvon  prosenttiset  osuudet 

tuotannon bruttoarvosta.  

v. 1930 V. 1927 

1000 mk O' 
/O 

1000 mk 
/O 

Halot  83 328.8 23.7 119 884.0 28.7 

Puun jalostus  jätteet   136 235.4 38.7 176 599.0 42.2 

Sydet   2 127.9 0.6 5  541.0  1.3 

Polttoturve   1  446.8 0.4 1 056.o 0.3 

Kivihiili   114212.2 32.4 98 705.0 23.6 

Koksi   10 317.7 2.9 7 518.0  1.8 

Nafta  3271.3 0.9 5 20 8.0  1.3 

Petroli   611.9 0.2 990.0 0.2 

Bensiini  576.3 ' 0.2 2 628.0 0.6- 

Yhteensä 352 128.3 100. o  418 129.0 100.0- 

Kotimaiset  polttoaineet  ....  223 110.9 63.4 303 080.o 72.5 

Ulkomaiset » .... 128 989.4 36.6 115 049.0 27.5 
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Polttoaineiden arvon osuus  tuotannon bruttoarvosta on edelleen 

v.  1930 ollut suurin valaistus-,  voimansiirto- ja vesijohtoteollisuu  

dessa,  joskin  se  silloin  on ollut huomattavasti  pienempi  kuin  v.  1927,  

mikä on johtunut  puheena  olevan pääryhmän  polttoaineen  käytön  
varsin  huomattavasta vähentymisestä  (vrt.  s. 49).  Muissa pääryh  

missä  kysymyksessä  oleva  osuus  on jonkin  verran  pienentynyt,  lu  
kuunottamatta puunjalostusteollisuutta  ja muuta teollisuutta, joissa  

se on vähän suurentunut. 

Taulukossa 14 on esitetty  eri  teollisuusluokkien käyttämien  eri  

laatuisten polttoaineiden  arvot.  

Taulukosta 7 selviää teollisuusluokittain,  montako % poltto  

aineiden arvo  on v. 1930 ollut tuotannon bruttoarvosta. Lisäksi  

tästä taulukosta käy  selville,  kuinka suuri raaka-aineiden ja  työ  

palkkojen  arvon osuus tuotannon bruttoarvosta on sanottuna 

vuonna ollut kussakin  teollisuusluokassa. Raaka-aineilla on tuo  

tannon bruttoarvoon verrattuna ollut useimmissa teollisuusluokissa 

v. 1930 samoin kuin  v.  1927 huomattavasti suurempi  merkitys kuin 

polttoaineilla.  Ainoastaan tiilitehtaiden osalta polttoaineiden  arvon  

osuus  tuotannon bruttoarvosta  on v. 1930 (13.  l %)  ollut  suurempi  

kuin raaka-aineita koskeva  vastaava  osuus (1.4  %). Sementtiteolli  

suudessa kysymyksessä  olevat osuudet ovat olleet lähimain yhtä  
suuret (edell.  10.4 %,  jälkimm. 12.2 %). Myöskin  työpalkat  ovat 

miltei poikkeuksetta  ylittäneet polttoaineiden  arvon. Sementti  

teollisuuden polttoainekustannukset  (10.4  %) ovat kuitenkin ko  

honneet työpalkkoja  (5.1 %)  korkeammiksi,  ja eräillä paperiteolli  

suuden  aloilla  ensiksi  mainitut kustannukset  (sulfiittiselluloosatehtaat  

8.3  %,  sulfaattiselluloosatehtaat 12.0 %)  ovat olleet  yhtä  suuret tai 

Polttoaineiden arvo,  

milj. mk 

Polttoaineiden arvo % 

tuotannon br.-arvosta 

v. 1930 V.  1927  v. 1930 v. 1927 

Metalliteollisuus   25.71 36.63 1.95 2.94 

Kivi-,  savi-,  lasi-  ja turveteoll...  29.21 43.96 7.95 8.67 

Kemiallinen,  nahka-,  kumi- ja 
karvat  e  ollisuus   9.03 10.33 0.95 1.15 

Kutoma- ja vaatetustavarateolli- 

suus   13.54 19.40 1.28 1.62 

Puunjalostusteollisuus   236.51 247.10 4.72 4.26 

Ravinto-ja  nautintoaineteoll. ... 18.52 22.53 0.90 1.03 

Valaistus-, voimansiirto-  ja vesi-  

johtoteollisuus   18.22 37.92 6.77 13.10 

Muu teollisuus   1.39 0.26 0.49 O.io 

Yhteensä,  keskimäärin 352.13 418.13 3.12 3.38 
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lähimain yhtä suuret kuin työpalkat.  Koko teollisuuden polttoainei  

den arvon osuus tuotannon bruttoarvosta on v:een  1930 mennessä 

jonkin  verran  pienentynyt,  mutta raaka-aineita ja työpalkkoja  kos  

kevat vastaavat osuudet  ovat sitä vastoin melkoisesti  suurentuneet. 

Halkojen  ja kivihiilen keskimääräinen hintataso v. 1930. 

Talouselämän keskeisimpiä  ilmiöitä  on maailman sodan jälkeen  
ollut pyrkimys kansalliseen omavaraistalouteen (ks. esim. Suvi  

ranta 1931 ja Tudeer 1933).  Yleisesti  tunnettuja  ovat ne  

tulokset,  joihin  meidänkin maassamme tämän pyrkimyksen  toteutta  

misessa  on nykyisen  lamakauden aikana päästy.  Eräillä talouselä  

mämme aloilla  on omavaraistalouden periaatteen  soveltaminen koh  
dannut kuitenkin  huomattavia vaikeuksia. Niinpä  se on osoittautunut 

varsin pulmalliseksi  tehtäväksi esim. polttoainetaloutemme  järjes  

telyn  kannalta. Tätä talouden alaa  käsittelevät  kysymykset  ovat 
viimeksi  kuluneina vuosina saaneet maassamme tavallista suurempaa 

huomiota osakseen.  Se on lähinnä kohdistunut kivihiilen  runsaaseen  

käyttöön.  On esitetty  keinoja  tämän, varsinkin  halkoja  syrjäyttävän  

polttoaineen  kulutuksen rajoittamiseksi.  Eräillä  tahoilla on asiata 

käsitelty  tullikysymyksenä,  toisilla  on pidetty  tärkeänä kiinnittää  

päähuomio  kotimaisten polttoaineiden  kilpailukyvyn  lisäämiseen 

(ks.  esim. Saari ja Ilvessalo 1929, s. 9, Hilden 1929, 
Suviranta 1929, s.  115). N.  k. pienpuukomitea,  joka  

v.  1931 asetettiin laatimaan ehdotuksia pienen  puutavaran  menekki  
mahdollisuuksien  parantamiseksi  sekä kotimaisten  polttoaineiden  ja 
niiden valmistusmenetelmien kehittämiseksi,  on laajasti  ja perus  

teellisesti  käsitellyt  mietinnössään viimeksi  mainittua näkökohtaa 

ja  pitää  sitä  polttoainetaloutemme  vastaisen järjestelyn  yhtenä  tär  

keimpänä  ja keskeisimpänä  tehtävänä (Pienpuukomitean  mietintö, 

ss.  62—65 ja 114—159).  

Esillä olevankin  selvittelyn  tarkoituksena  on ollut kosketella  

»kivihiilikysymyksen»  eräitä puolia.  Aikaisemmin on jo esitetty,  

missä määrin kivihiilen käyttö  teollisuuden polttoaineena  on lisään  

tynyt  vv.  1927—1930, ja mikä vaikutus  sanotun  polttoaineen  käytön  

kehityksellä  tähän suuntaan on ollut  halkojen  kulutukseen. Lisäksi  

on esitetty  kysymyksessä  olevien  polttoaineiden  kulutuksen muu  

toksia  valaisevia hintatietoja  mainituilta vuosilta. Seuraavassa tar  
kastellaan vielä lyhyesti  teollisuuden halkojen  ja kivihiilen  maan  

tieteellisiä  käyttöalueita  ja keskimääräistä  hintatasoa eri  osissa  maa  
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tamme v< 1930. Tässä esityksessä  ei ryhdytä  yksityiskohtaisesti  

selvittelemään kysymyksessä  olevien polttoaineiden  hintatason alu  

eellisia  vaihteluja,  Tosin näitä vaihteluja  valaiseviin  karttoihin  on 

merkitty  yksityisissä  kaupungeissa  ja kunnissa  sijaitsevien  teollisuus  

laitosten käyttämien  halkojen  ja  kivihiilen  keskihinnat,  mutta poltto  
aineiden hintavertailuja  häiritsevien tekijöiden  vuoksi (ks.  s. 56) 

rajoitutaan  käsittelemään  etupäässä  hintatason  yleistä  muodostusta. 

Käytettävissä  oleva aineistokaan ei aina, varsinkaan maaseudun 

osalta,  ole ollut tarpeeksi  riittävä,  jotta  sen  perusteella  voitaisiin  tehdä 

johtopäätöksiä  polttoaineiden  hintatasosta yksityisillä  alueilla (vrt.  

Saari 1929 b,  s.  2). On näet otettava  huomioon,  että näiden aluei  
den keskihinnat olisivat  saattaneet eräissä  tapauksissa  muuttua 

verraten huomattavastikin, jos olisi  ollut käytettävissä  aineistoa 
niistä  teollisuuslaitoksista,  jotka eivät  vastanneet v:n  1930 poltto  

ainetiedusteluun. Sitä  paitsi  on  tähän tiedusteluun vastanneidenkin 
teollisuuslaitosten osalta pitänyt  aineiston käsittelyä  kustannus  

syistä  rajoittaa  siten,  ettei  ole otettu huomioon 100  p.-m
3  pienempiin  

halkomääriin eikä 20 t pienempiin  kivihiilimääriin  perustuvia  keski  

hintoja; Tämä rajoitus  on toisaalta jossakin  määrin vähentänyt  

puheena  olevien polttoaineiden  hintatason  muodostusta häiritsevien  

satunnaisten tekijöiden  vaikutusta. 

Koivuhalot. 

Koivuhalkojen  käyttöalue  ja keskimääräinen hintataso kaupun  

geissa  ja maaseudulla käy  selville  kartasta 1. Siinä esitetyn  hinta  
luokituksen mukaiset keskihinnat tarkoittavat, kuten aikaisemminkin  

esitetyt  tiedot polttoaineiden  arvosta,  omakustannushintaa tehtaalla,  

varastoimiskustannukset  mukaan luettuina. Kaupungit  on karttaan 

merkitty  ympyröillä,  joiden  tummuusaste vastaa kulloinkin  kysy  

myksessä olevaa hintaluokkaa. Maaseudulla on hintataso esitetty  
kunnittain. Niitä kaupunkeja  ja kuntia,  joissa  teollisuus ei  ole käyt  

tänyt  koivuhalkoja  tai joista  ei ole saatu aineistoa,  ei  myöskään  ole 
kartassa  varustettu minkäänlaisilla merkinnöillä. Samoin on mene  

telty  niiden kuntien suhteen,  joissa  ei ole  lainkaan sijainnut  sellaisia  

teollisuuslaitoksia,  jotka tässä selvittelyssä  on otettu huomioon. 
Edellä esitetyllä  tavalla on keskimääräinen hintataso kuvattu  myös  

kin jäljempänä  selostettavissa  sekahalkoja  ja  kivihiiltä koskevissa  
kartoissa. 

Se aineisto,  johon  kysymyksessä  oleva koivuhalkojen  hintatasoa 

osoittava kartta  perustuu, ei  ole sisältänyt  puunjalostusteollisuuden  
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käyttämiä  halkoja,  jotka  niinikään on jätetty  huomioon ottamatta 

käsiteltäessä myöhemmin  havu- ja sekahalkojen  hintatasoa. Sanottu 
teollisuushan hankkii tarvitsemansa halot pääasiallisesti  omista met  

sistään ja voi näin ollen markkinahinnoista riippumatta  määrätä 
niille  sopivaksi  katsotun hinnan. Tosin puunjalostusteollisuuden  halot 

(53.0  mk/p.-m 3 ) ovat aikaisemmin esitetyn  polttoaineiden  hintoja  

käsittelevän  selvittelyn  mukaan olleet v. 1930 keskimäärin  saman  

hintaisia kuin muunkin teollisuuden halot (51.9  mk/p.-m3), mutta 

sanottujen  halkojen  hinnoissa on kuitenkin ollut  havaittavissa  ver  

raten huomattavia eroavaisuuksia siksi  lukuisissa  yksityistapauksissa,  

että on katsottu olleen syytä  rajoittaa  seuraavaa  esitystä  edellä mai  

nitulla tavalla. Äskeinen  puunjalostusteollisuuden  halkojen  hinnan 
määräämiseen kohdistunut huomautus voi osittain  koskea  muidenkin 

teollisuuksien  käyttämien  halkojen hintoja,  mutta todennäköisesti 

ei kuitenkaan siinä määrin,  että ne sen johdosta  oleellisesti  poikke  

aisivat  markkinahinnoista. Vertauksen vuoksi mainittakoon, että 

puunjalostusteollisuuden  omien metsien paperipuiden  keskimää  

räinen kantohinta  on vv. 1920—1926  ollut 77  % ostometsien kysy  

myksessä  olevasta  hinnasta (Saari 1931,  s. 26).  Vastaava saha  

puita koskeva  prosenttiluku  on vv.  1923—1926 ollut 80 (Saari  

1932 b,  s. 62).  

Koivuhalkojen  käyttöalue  on ollut verraten hajanainen,  joskin  

huomattava osa  niistä kunnista,  jotka  eivät ole  joutuneet  mihinkään 

kartassa  esitetyistä  hintaluokista,  on sellaisia, joissa  ei  ole  ollut teolli  

suuslaitoksia.  Etelä-Suomessa sanottu käyttöalue  on ollut jonkin  

verran yhtenäisempi  kuin  muissa osissa  maata. Kysymyksessä  ole  

vien halkojen  hinta osoittaa sekä kaupungeissa  että maaseudulla 
selvää alentumista siirryttäessä  rannikolta sisämaahan. Kalleimpia  

ovat olleet rannikkokaupungeissa  (Helsinki,  Turku,  Hanko,  Kotka,  

Vaasa)  sijaitsevien  teollisuuslaitosten käyttämät  koivuhalot. Niiden 

hinta on eräissä  näistä kaupungeista  kohonnut suuremmaksi kuin 

85 mk/p.-m 3
.
 Alhaisimmat koivuhalkojen  hinnat sisämaan maaseu  

dulla ovat  vaihdelleet 35 —45 mk/p.-m 3 . Tämä hintaero on tietenkin 

suurelta osalta  johtunut  siitä,  että rannikolla käytettyjen  halkojen  

kuljetuskustannukset  ovat olleet tuntuvasti suuremmat kuin sisä  

maassa käytettyjen  halkojen.  Sisämaan kaupungeista  on Jyväskylä  

joutunut  verraten korkeaan hintaluokkaan (65 —75 mk/p.-m 3 ). Tämä 

on osittain saattanut johtua  siitä,  ettei tässä kaupungissa,  kuten 

kartta 3  osoittaa,  ole käytetty  kivihiiltä.  Näin ollen on  haloilla sano  

tussa  kaupungissa  ollut hyvä menekki, ja niiden hinta on pysynyt  

yhtä  korkeana kuin esim. rannikolla sijaitsevassa  Porissa. Samalla 

näyttää tämä tapaus  viittaavan eräänlaiseen halkojen  hinnan markki  
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napsyykilliseen  vanhoillisuuteen,  joka pyrkii  estämään hinnan ke  

hittymistä  alenevaan suuntaan,  vaikka  muuttunut markkinatilanne 

sitä edellyttäisikin  (vrt. Saari 1932 a,  s. 127). Koivuhalkojen  

keskihinta koko  maassa on v. 1930 ollut 67.0  mk/p.-m 3 . Vastaava 

hinta on kaupungeissa  ollut 69.8 mk/p.-m 3 ja maaseudulla 55.7 

mk/p.-m
3 (taulukko  12). 

Karttaan 1 on samoin kuin muihinkin myöhemmin  selostettaviin  
karttoihin  merkitty  yhtenäisellä  paksulla  viivalla kivihiilen  käyttö  

alueen  raja.  Tämän rajan  rannikonpuoleinen  osa  maata on v. 1930 

ollut varsinainen kivihiilen  kulutusalue. Jos kiinnitetään huomiota 

koivuhalkojen  hintaan sanotun rajaviivan  erottamissa osissa  maata,  ha  

paitaan,  että se  on ollut  varsinaisella  kivihiilialueella  (69.0  mk/p.-m3 ), 

joka on koivuhalkojenkin  varsinainen käyttöalue,  keskimäärin  huo  

mattavasti korkeampi  kuin muussa  osassa  maata (51.l  mk/p.-m 3 ). 

Koivuhalkojen  korkea  hintataso varsinaisella  kivihiilialueella  on osal  

taan  vaikuttanut edistävästi kivihiilen käyttöön.  

Havuhalot. 

Kysymyksessä  olevien halkojen  hinnat, joista  laadittua karttaa 

ei ole liitetty  tähän selvittelyyn,  ovat olleet  v.  1930 eri osissa  maata 

tuntuvasti  alhaisempia  kuin koivuhalkojen  hinnat. Muuten molem  

pien halkolaatujen  hintatason vaihtelut ovat olleet  likimain  saman  

suuntaisia. Alhaisimmat havuhalkojen  hinnat sisämaassa ovat vaih  
delleet 25—35  mk/p.-m 3

.
 Rannikkokaupungeissa  sanottujen  halkojen  

keskihinta on eräissä  tapauksissa  (Helsinki,  Kotka)  ylittänyt  65 

mk/p.-m 3
.
 Keskimääräinen hinta on ollut koko  maassa  55.5 mk/p.-m 3

.
 

kaupungeissa  58.4 mk/p.-m 3  ja maaseudulla 53.4  mk/p.-m 3  (taulukko  

12). Havuhalkojen  käyttöalue  on varsinkin Etelä-Suomessa  jo ollut  

melkoisesti yhtenäisempi  kuin  koivuhalkojen.  Myöskin  havuhalkojen  
hintataso on ollut kivihiilialueella (56.8  mk/p.-m 3 ) tuntuvasti kor  

keampi  kuin muussa osassa  maata (35.8  mk/p.-m 3 ). Nämäkin halot  

ovat ensiksi  mainitulla alueella olleet  siksi  kalliita, että kivihiilen 

käyttö  on  kannattanut varsin hyvin.  

Sekahalot. 

Sekahalkojen  käyttöalue  (kartta 2)  on ollut paljon  laajempi  ja 

yhtenäisempi  kuin  koivu-  tai havuhalkojen  käyttöalue.  Tämä koskee  

varsinkin kivihiilialueeseen kuulumatonta osaa maata. Huomau  
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tettakoon ohimennen, että sekahalkoja  koskevan  hintakartan ja sitä 

puunjalostusteollisuuden  osalta täydentävän,  myöhemmin selos  

tettavan kivihiilen hintakartan (kartta  3)  perusteella  saadaan verraten 

hyvä  yleiskäsitys  teollisuuden sijainnista  eri osissa  maatamme v. 1930 

(vrt.  Suomen kartasto  1925,  kartat  29—30).  

Sekahalkojenkin  hinta  on ollut  korkein (yli  65 mk/p.-m 3 )  eräissä 

rannikkokaupungeissa  (Turku,  Pietarsaari)  ja alhaisin  sisämaan maa  

seudulla (alle  35  mk/p.-m 3

). Tarkasteltaessa kysymyksessä  olevaa 

hintaa sisämaan kaupungeissa  kiinnittää  nytkin  huomiota Jyväskylän  

verraten korkea  hintaluokka (50 —55 mk/p.-m3 ) (vrt. s. 71). Seka  

halot ovat sanotussa kaupungissa  olleet  keskimäärin  samanhintaisia 

kuin  esim. Vaasassa ja Porvoossa. Muiden sisämaan kaupunkien  

vastaavat hintaluokat ovat sitävastoin  jääneet  tuntuvasti alhai  
semmiksi  (esim.  Savonlinna ja Heinola 35—40 mk/p.-m 3

,
 Mikkeli 

40—45 mk/p.-m 3 ). Jyväskylässä  ja muissa  sisämaassa sijaitsevissa  

kaupungeissa  käytettyjen  sekahalkojen  hinnaneroon on saattanut 
osittain olla syynä  kysymyksessä  olevien halkojen  erilainen laatu. 

Sekahalkojen  korkea  hintataso ensiksi  mainitussa kaupungissa  on 
toisaalta  voinut osittain  johtua  niistä  tekijöistä,  joihin  aikaisemmin 

viitattiin  huomautettaessa vastaavasta tapauksesta  koivuhalkojen  
hintavertailun  yhteydessä.  

Koko maata koskeva  sekahalkojen  keskimääräinen hinta on 

v.  1930 ollut 46.5 mk/p.-m 3  (taulukko  12). Kaupungeissa  on vastaa  

vaksi  hinnaksi saatu 53.5 mk/p.-m 3 ja maaseudulla 43.6 mk/p.-m 3
.  

Sanottu hinta on  ollut 37.i mk/p.-m3 siinä osassa maata,  joka ei 

ole  kuulunut varsinaiseen kivihiilialueeseen. Tämä hintatasoltaan 

alhainen sekahalkoalue näyttää  määränneen kivihiilen  käytön  kan  

nattavaisuuden maantieteellisen rajan.  Sekahalkojen  suhteellisen 
korkea  hintataso tämän rajan  rannikon puoleisessa  osassa  maata 

(50.4  mk/p.-m 3 ) on todennäköisesti sitä vastoin lisännyt  kivihiilen 

käyttöä.  

Kivihiili. 

Aikaisemmin jo puheena  ollut varsinaisen  kivihiilialueen raja 

(kartta 3) seuraa  suuntansa puolesta  suurin piirtein  ratajaksoa  Sor  

tavala—Viipuri—Kouvola—Riihimäki—Tampere—Pietarsaari.  Tä  

män kivihiilialueen  voidaan katsoa käsittäneen Uudenmaan,  Turun 

ja Porin  sekä Viipurin  läänit kokonaisuudessaan. Lisäksi  siihen on 
kuulunut lounaisosa Hämeen lääniä ja Vaasan läänin rannikkoseutu. 

Varsinainen kivihiilialue on ollut verraten yhtenäinen. Muussa 
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osassa maata on esiintynyt  sen  sijaan  vain muutamia kivihiilen  

suurkuluttajia. 1
) Kun varsinaisella  kivihiilialueella lukuisat teollisuus  

laitokset  ovat käyttäneet  kysymyksessä  olevaa polttoainetta  muu  

tamia satoja  tonneja,  on muussa  osassa  maata ollut kysymys  muuta  

mista tuhansista tai kymmenistä  tuhansista tonneista. Huomau  
tettakoon tämän yhteydessä,  että se aineisto,  josta kysymyksessä  

olevassa kartassa  esitetyt  hinnat on laskettu,  on sisältänyt  kaikki  

eri teollisuuden alat, siis myöskin  puunjalostusteollisuuden,  jota ei 

otettu huomioon halkojen keskimääräistä hintatasoa selviteltäessä. 

Kivihiilen  halvimpia  käyttöpaikkoja  (vähemmän  kuin 210 

mk/t)  ovat olleet  rannikkokaupungit  (Helsinki,  Kotka,  Pori, Vaasa 

ym.). Mutta rannikolta tai sen läheisyydestä  tapaamme  myöskin  

kivihiilen  korkeimmat hinnat (enemmän  kuin  300 mk/t). Tämä 

on selitettävissä  siten,  että eräät rannikkopitäjissä  sijaitsevat  teolli  

suuslaitokset ovat käyttäneet  yksinomaan  tai suurimmaksi osaksi  

pajahiiltä  ja antrasiittia,  jotka  ovat tuntuvasti kalliimpia  kuin  ta  

vallinen kivihiili.  Laadun ja alkuperän  vaikutuksesta kivihiilen  
hintaan mainittakoon,  että näiden tekijäin  johdosta  sanotun poltto  

aineen fob-hinta on vaihdellut esim.  v:n 1930 loppupuolella  ll:stä 

15:een sh./t  (Voima-  ja polttoainetaloudellisen  yhdistyksen  kertomus  

v.  1930). Puolalainen kivihiili  oli tällöin tuntuvasti halvempaa  kuin 

englantilainen  tai  skotlantilainen. Kivihiilen  erilainen laatu ja  alku  

perä,  joita ei  tähänastisissa polttoainetiedusteluissa  ole otettu  huo  

mioon, ovat vaikuttaneet siinä määrin häiritsevästi  kysymyksessä  

olevan  polttoaineen  hintatason selvittelyyn,  ettei kartta 3 osoita 

erikoisen selvää  kuljetuskustannusten  aiheuttaman hinnan kohoa  

mista siirryttäessä  rannikolta sisämaahan. 

Kivihiilen keskimääräinen hinta on koko maassa  v. 1930 ollut 

212.7 mk/t  (taulukko  12).  Vastaava hinta on varsinaisella kivihiili  
alueella ollut 210.3 mk/t ja muussa  osassa  maata 231.4 mk/t.  Erikoi  

sesti  kiinnittää huomiota se,  että kauas  sisämaahan kuljetettu  kivi  

hiili  on eräissä tapauksissa  ollut keskimäärin  suunnilleen saman  

hintaista kuin rannikolla käytetty.  Tämä on  johtunut  pääasiallisesti  

siitä, että kivihiili  on voitu kuljettaa  vesiteitse  käyttöpaikkaansa.  
Kun tämä kuljetus  on  lisäksi  järjestetty siten,  että sen  ovat  suoritta  

neet  kivihiilen kuluttajan  omat laivat  vientitavaran rahtausmatkalta  

palatessaan,  on  ymmärrettävää,  etteivät kuljetuskustannukset  ole  ko  

honneet kovinkaan suuriksi. Lienee  paikallaan  tämänkin esityksen  

] i Vilppulan, Jämsän  ja Leppävirran kunnissa  ei  ole  käytetty  kivihiiltä,  

vaikka  ne on k.  o. kartan  selventämiseksi  merkitty kuuluviksi  samoihin  hin  
taluokkiin  kuin  niiden  pinta-alaltaan pienet,  kivihiiltä käyttäneet  naapurikun  

nat  Mänttä, Jämsänkoski  ja Varkauden  kauppala. 



19.4 Suomen teollisuuden  polttoaineen kulutus  v. 1930  75 

yhteydessä  huomauttaa siitä, ettei usein toimeenpantavaksi  suosi  

teltu kivihiilen rautatierahdin korottaminen rajoittaisi sanotun 

polttoaineen  käyttöä  kysymyksessä  olevissa  tapauksissa;  sitä  varten 

olisi  korotettava  eräiden kanavien kanavamaksuja.  

Kartan 3 hintaluokat on määrätty siten,  että tämän kartan 
osoittama keskimääräinen hintataso on verrannollinen,  polttoarvo  

huomioon otettuna,  sekahalkojen  vastaavaan hintatasoon (kartta  2).  

Jos vertaamme näitä  karttoja  toisiinsa,  voimme todeta,  että kivi  

hiili  on koko  varsinaisella  käyttöalueellaan  ollut  keskimäärin  huo  

mattavasti  halvempaa  kuin  sekahalot. Muussa osassa  maata näiden 

polttoaineiden  hinta on ollut lähimain sama. 
Kartta  4 osoittaa teollisuuden käyttämän  kivihiilen  hinnan 

prosenttista  osuutta halkojen  hinnasta. Nyt  on kysymys  koivu-,  
havu- ja sekahalkojen  yhteisestä  keskimääräisestä  hinnasta. Kivi  

hiili on yleensä  varsinaisella kulutusalueellaan ollut tuntuvasti 

huokeampaa  polttoainetta  kuin halot. Mutta muussa  osassa  maata 
kivihiilen  käyttö  on tullut vähän kalliimmaksi kuin  halkojen.  Kivi  

hiili ei  tosin ole ollut,  kuten aikaisemmasta  esityksestä  selvisi, kysy  

myksessä  olevassa  osassa  maata paljoakaan  kalliimpaa  kuin varsi  

naisella kulutusalueellaan,  mutta halot ovat olleet niin halpoja,  

että  niiden käyttö  on  näyttänyt  kannattaneen yhtä  hyvin  tai vähän 

paremmin  kuin  kivihiilen.  

Taulukossa 12 on esitetty  eräitä edellä suoritettuihin hinta  
vertailuihin  liittyviä  numerotietoja,  joihin  jo aikaisemmin on osittain  

viitattu. Sanottuun taulukkoon on merkitty  teollisuuden käyttämien  

halkojen  ja kivihiilen keskihinta varsinaisella kivihiilialueella  ja 

muussa osassa  maata. Lisäksi  siitä  käy  selville,  kuinka laaja  se  

aineisto on ollut, josta  kysymyksessä  oleva hinta on laskettu.  Ver  

rattaessa  varsinaista kivihiilialuetta  muuhun osaan  maata ilmenee 

eri puulajisten  halkojen  hinnassa samansuuntainen hintaporrastus,  

joka on kuitenkin havuhalkojen  osalta  ollut  tuntuvasti syvempi  

kuin koivu-  tai sekahalkojen  osalta. Havuhalkojen  hinta on näet 

ollut  kivihiilialueella  keskimäärin  59 %,  koivuhalkojen  35 % ja seka  

halkojen  36 % korkeampi  kuin  muussa  osassa  maata. Vastaava 

kaikkia halkoja  koskeva  sadannes on  ollut 43. Kivihiilen  hinta on 

sen  sijaan  porrastunut  päinvastaiseen  suuntaan kuin  halkojen  hinta. 

Se on ollut varsinaisella  kivihiilialueella  keskimäärin  9  % alhaisempi  
kuin muussa osassa  maata. Jos sitten verrataan kivihiilen hintaa 

polttoarvo  huomioon otettuna halkojen hintaan,  havaitaan,  että se  

on  varsinaisella kivihiilialueella  ollut keskimäärin  65 % halkojen  
hinnasta. Vastaavat muuta osaa maata ja koko maata koskevat  

sadannekset ovat olleet 102 ja 70. Koivuhalkoja  (12  %) ja 
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Taulukko 12. Teollisuuden halkojen  ja kivihiilen  keskihinta  

Tabelle 12. Durchschnittspreis  fur  Brennholz und Steinkohlen in dem eigentli-  

havuhalkoja  (6  %)  on käytetty  siinä osassa  maata,  joka  ei ole kuu  

lunut kivihiilen  varsinaiseen kulutusalueeseen, suhteellisesti  paljon  

vähemmän kuin  sekahalkoja  (30  %).  Kivihiilen  käyttö  tällä alueella 

on  ollut  melkoinen (11  %),  kun otetaan huomioon, että kuluttajien  

lukumäärä on ollut  varsin pieni.  
Edellä  esitetyn  halkoja  ja kivihiiltä  koskevan  hintavertailun 

valossa v:n 1930 jälkeinen  erinomaisen voimakas halkojen  hinnan 

alentuminen näyttää  varsin ymmärrettävältä,  ja  sen  johdosta  halkojen  
menekki teollisuuden polttoaineena  onkin sanotusta vuodesta lähtien 

todennäköisesti tuntuvasti lisääntynyt.  Maaseudun Tulevaisuudessa 

(N:o  134, 1933) on  v:n 1933 aikana esitetty  niin alhaisia halkojen  

keskihintoja  kuin 44 mk/p.-m3  koivuhalot,  36  mk/p.-m 3 havuhalot 

ja 34 mk/p.-m 3  sekahalot. Voima- ja polttoainetaloudellinen  yhdis  

tys  pani  toimeen v:n  1932 loppupuolella  kiertokyselyn,  jonka  tar  

koituksena oli  saada tietoja siitä, missä  määrin halkojen  ja kivi  
hiilen muuttunut hintasuhde on lisännyt  ensiksi  mainitun poltto  

Koivuhalot 

Birkenbrennholz  

Havuhalot 

Nadelbrennholz 

Alue 

Gebiet p.-m* 
Rm 

°/ 
/o 

mk/ 

p.-m
8 

Fmk/Rm 

p.-m
3 

Rm  

or 
/O 

mk/ 

p.-m
ä 

Fmk/Rm 

'Kivihnlialuei—Steinkohlenverbrauchsgebiet: 

Kaupungit  — Städte  
' 

Maaseutu — Land  

|  Muu  osa maata:  —  Der  übrige Teil  des  
Landes :   

Kaupungit — Städte  

Maaseutu  — Land  

Koko  maa: — Das  ganze  Land:   

Kaupungit — Städte   

Maaseutu  — Land  

69.0  

71.0  

59.3 

51.1 

55.5 

46.0 

67.0  

69.  S 

55.7 

56.8 

59.1 

55.0  |  

35.8 1 

40.4 

34.1 

55.5 

58.4 

53.4 
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varsinaisella kivihiilialueella  ja muussa osassa  maata v. 1930. 

Chen Steinkohlenverbrauchsgebiet und in  den übrigen  Teilen Finnlands i. J. 1930. 

aineen menekkiä. Tiedustelu osoitti, että sanotun yhdistyksen  

jäsenlaitoksien  halkojen  hankinnat ovat lisääntyneet  seuraavasti 

(Pienpuunkomitean  mietintö, s. 18): v. 1931 623 000 p.-m
3
,  v.  1932 

776 000 p.-m
3 ja  v.  1933 941000 p.-m

3 (osaksi  arvioitu).  

Jos muutkin maamme teollisuuslaitokset  ovat  lisänneet halkojen  

"hankintaa suhteellisesti näiden lukujen  mukaisesti,  tulevat v:n  

1933 polttoainetiedustelun  tulokset todennäköisesti osoittamaan koti  
maisille polttoaineillemme huomattavasti edullisempaa  tilannetta 
kuin tässä selvittelyssä  tarkasteltavana olleet v:n  1930 luvut.  

Halkojen  vähittäis-  ja tukkuhintojen  sekä tehtaiden 

omakustannushintojen  vertailua. 

Seuraavassa vertaillaan lyhyesti taulukossa 13 esitettyjen  

lukujen  perusteella  halkojen  vähittäis-,  tukku- ja omakustannus  

I^HuEy^^HHHIES^^HH^flEZi^HIIH^^HB^^HHI  

[fjy'  ,laj'lill^B^» i^^^^B 11 1  XlliAl IB^BbIi^^JI  
■KnHHB^QH||H^BB|HHHH 

i 1 

IH»!i!fffi^^EiW^K!T!y!ii^^K!!W^B^gwi^»ti?W^^E!WI^B?!>3BI  
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Taulukko 13. Halkojen  vähittäis-.  tukku-  

Täbelle 13. Die Klein-, Grosshandels  und Selbst-  

x ) Eri paikkakuntien  vähittäishinnat ovat  kuukausittaisten ja tukkuhinnat viikot  
verschiedenen  Gegenden  sind ungewogene Mittelwerte der  monatlichen, die  Grosshandelspreise 

2
)  Omakustannushinnat ja rautateiden halkojen hinnat  ovat  käyttömäärillä  punnit  

die  mit  den Verbrauchsmengen  gewogenen mittleren  Preise. 

Koivuhalot 

Birkenbrennholz  

■ 

Havu-  

Naäel- 

Paikkakunta 

Ort  

Vuosi 

Jahr  

Vähittäis- 

hinta  l ) 

Klein- 

handels- 

preis  

Tukkuhinta')  

Gross-  

handels- 

preis  

Omakus- 

tannushinta 

tehtaalla 2)  

Selbst- 

kostenpreis 
an Fabrik 

Vähittäis- 

| hinta :) 
Klein- 

handels- 

preis  

mk/p.-m3 — 

Helsinki   1927 101.3 84.8 90.0 80.2 ! 

1930 99-7 79.0  85.3 82.2  j  
Loviisa   1927 75.0  62.5 

1930 82.5 
■

 — —  57.5 

Porvoo   1927 84.9 70.0  

1930 91.3 — — .. 68.5  

Hanko   1927 96.5 _ 70.6 

1930 97.1 — 92.5 72.7  

Kuusankoski  1927 75.0 66.0 : 

1930 75.0  
— 70.0 61.1 

'  ■ 

Hvvinkää   1927 70.7 45.6 i 

1930 83.4 — 72.0 58.5 I 

Grankulla   1927 93.2 74.5  i 

1930 92.1 — 
— 74.6  

Karjaa  1927 83.1 56.4 

1930 81.2 — 55.0 |  

Turku   1927 102.5 93.0 87.4 81.9 i 

1930 99.3 80.  o 92.6 79,2 I 

Pori   1927  83.2 75.0  65.2  

1930 73.2  72.3 70.6  59.2 ] 

Rauma   1927 86.8 80.0 67.8 • 

1930 84.1 — 67.6  ; 

I Maarianhamina  1927 111.3 77.9  {  
1930 110.2 — —  78.2  |  

1 Taalintehdas   1927 68.4  59.7 

1930 67.5  — — 58.8 

.  

Hämeenlinna  1927 78.8  80.2 62.9  

1930 81.0 71.7 64.0  56.7 
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ja omakustannushintoja  vv.  1927 ja 1930. 

kostenpreise fiXr Brennholz i. d. J. 1927 u.  1930. 

täisten hintailmoitusten punnitsemattomia keskiarvoja. Die Kleinhandelspreise der  
solche der  ivöchentlichen Preisangaben.  
tuja keskihintoja. Die Selbstkostenpreise und die Brennholzyreise der Eisenbahnen sind 

halot 

brennholz 

Sekahalot 

Mischbrennholz 
Rautateiden 

halkojen  
keskihinta  

Kivihiili 

Steinkohle  

ij Tukku-  
I hinta 1) 

Gross-  

I Handels- 

preis 

Omakus-  

tannushinta 

tehtaalla 2) 

Selbst-  

kostenpreis  
an Fabrik 

Tukku-  

hinta ') 

Oross-  

handels- 

prew  

Omakus-  

tannushinta 

tehtaalla 2
) 

Selbst- 

kostenpreis  
an Fabrik 

vetureissa  *) 

Mittl. Brenn-  

holzpreise  der 

Eisenbahnen 

auf den  Loko-  
motiven 

Omakustannushinta 

tehtaalla 2) 

Selbstkostenpreis  
an Fabrik 

Fmk/Rni  
hq 
-

 II 
mk/t 

6 

Fmk't ; 

6 j 

63.0 58.0 59.2 61.6  239.1 39.9 

' 62.8 65.9 59.5 61.3 — 204.6 34.1 1 

48.3 —  — 

50.  o — —  — — — 

58.5 51.1 _ 

I 

— 56.3 — 50.3 — 258.7 43.1 

63.1  53.8 

—. 58.0 
— 56.3 — 247.5 41.3 

j   57.0 253.0 42.2 ; 
_ —  

—  
— — 225.0 37.5  1 

:   54.1 210.0 35.0 | 
53.8 57.5 204.1 34.0 

67.3 

1 —  — — 
70.0  225.2 37.5 

66.4  64.7 56.2 61.4 69.0 336.0 56.0 ; 

64.3  60.0 61.4  69.2 72.0 247.5 41.3  ! 

59.2 56.2 56.2 40.7 
_  235.1 39.2 

50.0 51.7 53.7 
— 202.5 33.8 I 

69.4 66.2  218.2 36.4  ' 
— 

— — 59.6 180.0 30.0 

— — — 
65.0  

— — — 

■ — 35.4 
— 

42.9 
— 303.  o 50.5 

60.0  56.8 58.5 46.8 

53.8 48.7 51.8 45.5 
— 

230.9  38.5 : 



80 Eino Hartikainen  19.4 

Jatkoa   

Paikkakunta  

Ort  

Vuosi • 

Jahr  

'  

Koivuhalot 

Birkenbrennholz 

Havu-  

Nadel- 

Vähittäis- 

hinta  

Klein- 

handels-  

preis  

Tukkuhinta 

Gross-  

handels-  

preis  

Omakus- 

tannushinta 

tehtaalla 

Selbst- 

kostenpreis  
an Fabrik 

Vähittäis- 

hinta 

Klein- 

handels- 

preis  

mk/p.-m® 

.• 

Tampere  1927 85.5 73.3  73.8  

"

 '1  

64.9 ; 

1930 79.8  75.0  79.5  62.4: 

Lahti  1927 78.9 67.0  53.1 

1930 74.2 63.8  68.2 51.3 

Riihimäki  1927 88.5 '  
66.0  

1930 80.9 60.2  64.3 

Forssa   1927 70.9 65.0  53.5 

1930 73.3  
— 

72.0  58.3 

Jämsä   1927 48.4 44.0 39.4  

1930 55.7 
— 

56.3 45.8  

Toijala  1927 82.6 59.1 

1930 80.4 
. 

■— 55.8 

Viipuri   1927 93.6 57.0 69.8  77.6 

1930 87.2 66.5. 54.0  77.3 

Sortavala  1927 80.7 54.0 63.8 

1930 79.4 54.0 55.9 62.5 

Kotka  1927 88.2 80.5 74.7 

1930 88.3 — 
83.2 78.5 

Mikkeli   1927 64.5  . 58.6 52.9 
'

 1930 64.0  54.5 — 44.4 

Heinola  1927 50.2 41.3 

1930 63.7  — 45.8  

Savonlinna   1927 74.5 48.8 47.0 

1930 80.7 51.7 — ■ 46.4 

Pieksämäki  1927 61.3  50.0 51.5 

1930 59.4 — 
45.5 

Kuopio   1927 63.6  53.0 51.5 53.8 

1930 66.5  51.0 50.2 58.7 

Varkaus   1927 51.6 44.0 

1930 64.1 —. 
— 52.5 

Värtsilä   1927 50. o 48.0 38.7 

1930 52.9 — — 43.8 
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352 7—33 11 

Fortsetzung  

halot 

brennholz 

Sekahalot 

Mischbrennholz  
Rautateiden 

halkojen 

keskihinta  

Kivihiili 

Steinkohle 

Tukku-  

hinta 

Gross-  

handels- 

preis 

Omakus-  

tannushinta 

tehtaalla 

Selbst- 

kostenpreis  
an Fabrik  

Tukku-  

hinta 

Gross-  

handels- 

preis  

Omakus-  

tannushinta  

tehtaalla 

Selbst-  

kostenpreis 
an Fabrik 

vetureissa  

Mittl. Brenn-  

holzpreise  der 
Eisenbahnen 

auf den Loko-  

motiven  

Omakustannushinta  

tehtaalla 

Selbstkostenpreis  
an Fabrik 

—  Fmk/Ilm 
mk/t mk/t Fmk/t 

Fmk/t 6 6 

56.0 59.3 53.7 55.4 69.0 271.2 45.2 

55.7 60.2 53.7 54.6 72.1  249.1 41.5 

— 
50.0 36.6 — 257.0  42.8 

42.8  — — 50.  o — 239.0  39.8 

— 
55.0 67.4  280.0  46.7 

— — — —  70.1 249.1  41.5 

— 
52.4 41.2 — 

— 52.0 — 51.9 — — 

— — 35.9 

— 
50. o — 34.9 — — — 

54.8 

47.4 — 
50. o — 239.4 39.9 

48.0  51.7 47.5 50.2 63.0  272.6 45.4 

54.8 47.2 50.2 56.1 65.0 228.2 38.0 

46.5  52.0 45.3  50.0 63.0  

44.5 56.4 38.7 45.1 65.0  280.1 46.7 

— 63.6  54.2 233.2 38.9 

— 63.9  — 63.4  — 187.7 31.3 

— 52.6 52.7 
47.0 ■—- 46.3 43.6 —' 

— — — 38.0 — — — 

38.2 36.ä 36.8 32.7 

42.5 — 41.5 35.7 — 

— 43.0 63.7  
•  

— — 31.5 67.0  

42.5  43.3  48.3 63.2  399.9 66.7 

43.6 40.5  48.5 67.7  298.5 49.8  

— 59.8 304.0 50.7 

— 25.0 — 39.6 — 228.0 38.0 

— 36.0 43.7 

— — — 43.7 —  293.0 48.8 



82 Eino Hartikainen  19.4 

Jatkoa  

hintoja  tehtaalla vt.  1930 ja 1927. Sanotun taulukon vähittäishintoja  

koskevat  luvut on saatu  Sosialisesta  tutkimus-  ja tilastotoimistosta.  

Nämä tiedot on kerätty  lähes 40:ltä eri paikkakunnalta  maastamme,  

ja ne  osoittavat  kotiin  ajettujen  halkojen  punnitsemattomia  keski  

hintoja.  Tukkuhinnat ovat Maataloustuottajain  keskusliiton  toi  

mesta  kootusta aineistosta  laskettuja.  Ne on määrätty,  samoin kuin 

vähittäishinnatkin,  punnitsemattomina  keskiarvoina  vapaasti  mark  

kinapaikalla  ostettavissa  olleiden halkojen  hinnasta. Omakustannus  

hinnat tehtaalla ovat  tämän selvittelyn  mukaisia,  käyttömäärillä  

punnittuja  keskihintoja.  

Paikkakunta 

Ort 

Vuosi 

Jahr  

Koivuhalot 

Birkenbrennholz 

Havu-  

Nadel- 

Vähittäis- 

hinta 

Klein- 

handels- 

preis  

Tukkuhinta 

Gross- 

handels- 

preis  

Omakus- 

tannushinta 

tehtaalla 

Selbst- 

kostenpreis  
an Fabrik 

Vähittäis- | 
hinta 

Klein- 

handeU- 1 

'preis  

mk/p.-m*  

Lieksa  
...

 1927  51.4 45.9 

1930 61.1 — 49.4 

Vaasa 
.,.

 1927 94.5 72.0 

1930  94.5 — 76.7 76.6 

Kaskinen . 1927  77.8  50.2 

1930  81.4 — — 52.5 

Pietarsaari 1927  81.0 75.0  62.5  

1930 86.5 — — 62.7  

Jyväskylä  1927 69.4  67.0  70.0  59.6 

1930 77.3  61.0  65.6  69.6  

Oulu  1927 77.3  63.6  63.7  

1930 74.6  62.3  62.9  63.7  

Tornio 
...

 1927  72.0  80. o  

1930 73.5  
— 

Kajaani .. 1927  56.9 
_ 50. o 

1930 — 48.5 51.3 

Rovaniemi 1927 71.7  65.0  |  
1930 71.7  — -  65.0 1 

Keskimäärin  

Durchschnittli eh 

1927 

1930 
!•,  76.8  

> 78.7  
n 68.2  
}  64.8  

2\ 77.9  
>  69.7 

—ii 
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Fortsetzung  

Koivuhalkojen  vähittäishinnat ovat vv. 1927—1930 useilla 

paikkakunnilla  pyrkineet  kehittymään  jossakin määrin alenevaan 

suuntaan,  toisilla taas kohoavaan suuntaan. Keskimäärin nämä 

hinnat eivät  ole sanottavasti  muuttuneet (v. 1930 78.7 mk/p.-m 3
,  

v. 1927 76.8 mk/p.-m3 ). Koivuhalkojen  tukkuhintojen  kehityksessä  

on havaittavissa samansuuntaisia vaihteluita. Sanotut hinnat ovat 

x) Punnitsemattomia keskiarvoja. TJngewogene Mittelwerte. 
2) Punnittuja keskiarvoja. Gewojene Mittelwerte. 
3) Rautateiden halkojen keskimääräisiä (punnittuja) arvoja laskettaessa  on otettu 

huomioon myöskin  ne varikot  (Pasila,  Elisenvaara, Seinäjoki  ja Kouvola),  jotka eivät 
sijaitse  k.  o. taulukossa  mainituilla  paikkakunnilla. 

t 

halot 

brennholz 

Sekahalot. 

M ischbrennholz  
Rautateiden 

halkojen 

keskihinta   

Kivihiili 

Steinkohle 

Tukku-  

hinta 

Gross-  

handels- 

preis  

Omakus-  

tannushinta 

tehtaalla 

Selbst- 

kostenpreis  

an Fabrik 

Tukku-  

hinta 

Gross-  
handels- 

preis  

Omakus-  

tannushinta 

tehtaalla 

Selbst- 

kostenpreis  

an Fabrik 

vetureissa 

MitÜ.  Brenn- 

holzpreise  der 
Eisenbahnen 

auf  den  Loko-  

motiven 

Omakustannushinta 

tehtaalla 

Selbstkostenpreis  

an Fabrik 

— Fmk/Rm 
mk/t mk/t Fmk/t 

?mk!t 6 6 | 

— 

69.0  

63.0  

69.1 
50.7 

65.0 

67.9  

230.  o 
188.3 

! 

38.3 

31.4 

— 

~~ 

56.8 

62.8  

— 
57.8 

70.5  

— 288.1 

218.4  

48.0  

36.4 

53.0 

47.3 

46.7 57.0 

44.8  

65.2 

51.7  — — — 

55.8 

54.5 

60.1 

59.1  

54.3 

54.0 

60.8 
61.6  

68.0  

74.0 

400.0  

272.1 

66.7  

45.4  

— 65.0 — — — — 
— 

49.1 46.2 

— 

40.8 

-  -  

z  
— — 

— 

2\ 54.9  
> 58.0 mm mm ■sm 
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keskimäärin  jonkin  verran alentuneet (v. 1930 64.8 mk/p.-m 3

,  v.  
1927 68.2 mk/p.-m 3 ). Puheena olevien halkojen  omakustannushinnat  

kin ovat v. 1930 olleet milloin vähän alhaisempia,  milloin vähän 

korkeampia  kuin v. 1927. Näiden hintojen  keskimääräinen  kehitys  
osoittaa verraten huomattavaa laskua  (v. 1930 69.7 mk/p.-m 3

, v.  
1927 77.9 mk/p.-m3 ). Koivuhalkojen  vähittäishinnat ovat v. 1930 

olleet keskimäärin 13 %  korkeammat kuin omakustannushinnat 

tehtaalla ja 22 % korkeammat kuin tukkuhinnat markkinapai  

kalla;  omakustannushinnat ovat olleet 8  % kalliimmat  kuin tukku  

hinnat. On kuitenkin  huomattava,  että ne hinnat,  joista  esitetyt  

sadannekset on laskettu, eivät ole  täysin  rinnastettavissa  toisiinsa.  

Teollisuuden v.  1930 käyttämistä  koivuhaloista on näet huomattava 

osa  ostettu jo edellisenä vuonna, joten  niiden omakustannushinnan 

muodostumiseen ovat oleellisesti  vaikuttaneet myöskin  v:n 1929 

hinnat,  kun sen  sijaan  tarkasteltavana olevat  vähittäis- ja tukku  

hinnat koskevat ainoastaan v:ta 1930. Halkojen  hinnat ovat kui  
tenkin sanottuina vuosina vaihdelleet keskimäärin  siksi  vähän,  että 

kysymyksessä  olevat sadannekset antavat  todennäköisesti verraten 
oikean  käsityksen  vähittäis-,  tukku-  ja omakustannushintojen  keski  

näisestä suhteesta. 

Se, mitä edellä esitettiin koivuhalkojen  erilaisten  hintojen  
vaihteluista eri paikkakunnilla,  koskee  myöskin  osittain havu- ja 

sekahalkoja.  Pieniä hinnanputouksia  ja -kohoamia on havaittavissa  

näidenkin halkojen  hinnan kehityksessä.  Mutta  välistä kysymyksessä  
olevat hinnat osoittavat  poikkeuksellisen  suuriakin muutoksia.  

Tällaiset muutokset,  jotka koskevat etupäässä  sekahalkoja,  ovat 

todennäköisesti ainakin osittain johtuneet  sanottujen  halkojen  laatu  
eroavaisuuksista.  Tämän yhteydessä  on syytä  viitata siihen,  että 

pienpuukomitea  on  kiinnittänyt  erikoista huomiota halkojen  laatu  

kysymykseen  ja ehdottaa tämän sanotun polttoaineen  menekki  
mahdollisuuksien parantamisen  kannalta varsin tärkeän kysymyksen  

perusteellista  selvittämistä (Pienpuukomitean  mietintö, ss. 136 

—139). 

V. 1930 havuhalkojen  vähittäis-  (60.9  mk/p.-m 3), tukku- (51.0  

mk/p.-m 3)  ja omakustannushinnat (58.0  mk/p.-m 3 ) ovat olleet 

miltei samat kuin v. 1927. Sekahalkojenkaan  keskimääräiset  
hinnat eivät  osoita sanottavia muutoksia. Näiden halkojen  oma  
kustannushinta on vähän alentunut (v.  1930 50.9 mk/p.-m3

,
 

v. 1927 55.1 mk/p.-m 3 ); tukkuhinta on sen sijaan  pysynyt  enti  
sellään (v. 1930 49.7 mk/p.-m 3 ). Sekahalkojen  vähittäishinnoista ei 

ole ollut käytettävissä  tietoja. Havuhalkojen  keskimääräinen vähit  
täishinta on v.  1930  ylittänyt 5 %:lla  omakustannushinnan tehtaalla 
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ja 20 %:lla  tukkuhinnan. Sanottujen  halkojen  hinta on kohonnut 

tehtaalla 14 % korkeammaksi  kuin  markkinapaikalla.  Sekahalkojen  
keskimääräinen omakustannushinta on pysynyt  v. 1930 lähimain 

samana kuin  vastaava  tukkuhinta. 

Puheena olevaan taulukkoon on  vertauksen vuoksi merkitty  

myöskin  rautateiden halkojen  keskihinnat eri  varikoissa  (Rautatie  

tilasto).  Ne tarkoittavat  käyttömäärillä  punnittuja  omakustannus  

hintoja.  Rautateiden halot ovat v. 1930 (67.8 mk/p.-m 3
) olleet  

keskimäärin  lähimain samanhintaisia  kuin v.  1927 (65.1  mk/p.-m 3 ). 
Eri  paikkakunnilla  niiden hinta on vastannut välistä koivuhalkojen,  

välistä havuhalkojen  tämän selvittelyn  mukaista omakustannus  

hintaa;  eräissä  tapauksissa  se on ollut yhtä  korkea  tai  jonkin  verran  

korkeampi  kuin koivuhalkojen  vähittäishinta. Rautateiden halkojen  
keskimääräinen hinta on v. 1927 ylittänyt  teollisuuden käyttämien  

havuhalkojen  omakustannushinnan,  mutta ei ole kuitenkaan kohon  

nut  niin korkeaksi kuin koivuhalkojen  vastaava hinta. V. 1930 

rautateiden halot ovat olleet keskimäärin miltei yhtä  kalliita  kuin 

teollisuuden koivuhalot.  

Halkojen  ja kivihiilen  hinnan vertailua varten on kysymyksessä  

olevassa  taulukossa esitetty  myöskin  viimeksi  mainitun polttoaineen  
keskihinnat  eri  paikkakunnilla.  Ne  ovat esillä olevan ja vastaavan 

aikaisemman selvittelyn  aineistoon perustuvia  käyttömäärillä  pun  

nittuja  omakustannushintoja,  joita  laskettaessa ei  ole otettu huomioon 

20 tonnia pienempiä  kivihiilimääriä.  Taulukkoon on merkitty  kivi  

hiilestä tonnihintojen  lisäksi  polttoarvon  mukaan muunnetut keski  

hinnat (mk/t/  6), jotka vastaavat havu- ja sekahalkojen  hintoja.  

Jos verrataan halkojen  hintoja  näihin muunnettuihin kivihiilen 

hintoihin,  havaitaan,  että havu- ja sekahalot ovat muutamia poik  

keuksia  lukuunottamatta olleet kaikilla  taulukossa mainituilla  paikka  

kunnilla huomattavasti kalliimpaa  polttoainetta  kuin kivihiili.  

Havuhalkojen  keskimääräinen omakustannushinta  on v. 1930 ollut  

58 %  ja v. 1927 26 %  korkeampi  kuin kivihiilen  omakustannus  
hinta. Vastaavat sekahalkoja  koskevat  sadannekset ovat olleet 

39 ja 26. Havuhalkojen  keskimääräinen tukkuhinta on v. 1930 

ylittänyt  39 %:lla  (v.  1927 22 %:lla)  ja sekahalkojen  vastaava hinta 
35 %:lla  (v.  1927 18 %:lla)  kivihiilen  omakustannushinnan. Koivu  
halot ovat omakustannushinnan  mukaan v. 1930 olleet 58 % (v.  

1927 49 %)  ja tukkuhinnan mukaan 47 % (v.  1927 30  %)  kalliimpia  
kuin  kivihiili.  Viimeksi  mainitut  sadannekset on laskettu  edellyttäen,  

että 1 tonni kivihiiltä  vastaa  5 p.-m
3  koivuhalkoja.  



Polttoainetilaston  kehittäminen.  

Viitattakoon  lopuksi  eräisiin  näkökohtiin,  joiden  huomioon otta  
minen polttoainetilastoa  kerättäessä  ja sitä  koskevia  tuloksia jul  
kaistaessa  olisi  suotavaa. Kuten tämän selvittelyn  alussa  mainittiin, 
Tilastollinen päätoimisto  kokoaa puheena  olevaa tilastoa nykyään  

joka kolmas  vuosi. Polttoaineen käyttöä  koskevan  selvittelyn  suo  
rittaminen ainakin näin muutaman vuoden väliajoin  on välttämä  

töntä (Saari  1929 a,  s.  10). Mutta mikäli  nykyiset  niukat määrä  

rahat suinkin  sallivat,  olisi  se pyrittävä  suorittamaan joka vuosi. 

Hilden päättää  edellä usein mainitun teoksensa esitykseen,  jossa 
erikoisesti  korostetaan vuosittain julkaistavien  polttoaineen  käyttöä  
koskevien  tietojen  tarpeellisuutta.  Sen jälkeen  kuin  v:n  1927 poltto  
aineen käytön  selvittely  toimitettiin ja sen tulokset julkaistiin,  on 

polttoainekysymykseen,  kuten tunnettua, kiinnitetty  yhä lisään  

tyvää  huomiota, ja sen  onnelliseen ratkaisuun saattaminen on osoit  

tautunut erittäin  vaikeaksi.  Riittävien  polttoaineen  käyttöä  käsitte  
levien  tietojen  tarpeellisuus  on  näin ollen käynyt  entistä  ilmeisemmäksi.  

Niinpä  esim.  aikaisemmin  puheena  ollut  pienpuukomitea  ehdottaa 
kerättäväksi  ja julkaistavaksi  jatkuvaa  jokavuotista polttoaine  
tilastoa (Pienpuukomitean  mietintö, s.  120).  

Tämän selvittelyn  johdannossa  huomautettiin myöskin  siitä, 

että virallisessa  teollisuustilastossa  on julkaistu tietoja maamme 
teollisuuden polttoaineen  käytöstä  v.  1930. Nämä tiedot koskevat  

kuitenkin ainoastaan toimeen pantuun  polttoainetiedusteluun  vas  
tanneita teollisuuslaitoksia.  Tilastollisessa  päätoimistossa  suoritettiin  

kyllä  laskelma kaikkien puheena  olevan vuoden teollisuustilastoon 

sisältyvien  teollisuuslaitosten polttoaineen  käytöstä,  mutta sen 

tuloksia,  jotka on esitetty  sanotun päätoimiston  julkaisussa  Tilasto  

katsauksia  ja tässä  selvittelyssä,  ei  katsottu  voitavan esittää virallisen  
tilaston yhteydessä.  Pidettiin näet suotavana, että virallisessa  

tilastossa  julkaistaan,  mikäli mahdollista, yksinomaan  sellaisia  
tilastollisten  selvittelyjen  tuloksia,  jotka ovat suoraan  alkuperäi  

sestä aineistosta laskettavissa  tarvitsematta käyttää  usein jossa  
kin määrin likimääräisiä täydennyslaskelmia.  Tilaston käyttäjien  

kannalta olisi kuitenkin suotavaa,  että mainitusta tilastosta kä  
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visi selville  teollisuuden polttoaineen  kulutus  kokonaisuudessaan.  

Tosin teollisuustilastossa nykyään  polttoaineen  käytöstä  julkais  

tut luvut eivät  kovin paljon  poikkea  vastaavista kaikkia  teollisuus  

laitoksia koskevista  luvuista.  Ne ovat kuitenkin suurelta osalta  

järjestelmällisesti  liian alhaisia  ja sellaisina antavat  jossakin  määrin 

väärän kuvan teollisuuden polttoaineen  käytöstä.  Toisaalta eivät  

tietenkään täydennyslaskelmaankaan  perustuvat  tulokset ole  ehdot  

tomasti oikeita,  mutta ne ovat ilmeisesti  oikeampia  ja niin ollen 

myös käyttökelpoisempia  kuin teollisuustilastossa nykyään  jul  

kaistut tulokset.  Nämä viimeksi  mainitut, alkuaineiston mukaiset 

vastanneita teollisuuslaitoksia  koskevat  tulokset voitaisiin tietenkin 

myös  julkaista  edelleenkin virallisessa  teollisuustilastossa polttoai  

neen kokonaiskulutusta osoittavien  lukujen  ohessa,  jos  se katso  

taan tarpeelliseksi.  

Käsiteltäessä esillä olevassa tutkimuksessa polttoaineiden  hin  

toja  kävi  selville, että kivihiilen erilainen  laatu ja alkuperä,  joista  

ei  ollut käytettävissä  tietoja,  ovat  vaikuttaneet häiritsevästi  sanotun 

polttoaineen  hintatason selvittelyyn.  Tämän johdosta on poltto  

ainelomake kivihiilen osalta uusittu siten, että edellä mainitut teki  

jät voidaan ottaa huomioon seuraavia polttoaineen  käytön  selvit  

telyjä  suoritettaessa.  Näin ollen voidaan myöskin  selvitellä  Suomen 

ja Englannin  uuden kauppasopimuksen  mahdollista vaikutusta 

maamme  teollisuuden käyttämän  kivihiilen  hintaan. Polttoaine  

lomaketta on vastaisia polttoainetiedusteluja  varten lisäksi  täyden  

netty  siten,  että siihen tulee merkittäväksi  tietoja  myöskin teolli  

suuden  polttoaineiden  varastoista vuoden eri aikoina. Tällaiset tie  

dot, joita  kerätään lähinnä Taloudellista puolustusneuvostoa  varten,  

ovat  ymmärrettävästi  erinomaisen tarpeellisia  maamme puolustus  
valmiuden kannalta,  sitä  paitsi  niitä voidaan käyttää  tärkeänä lisä  
aineistona varsinaisia polttoaineen  kulutuksen selvittelyjä  suori  
tettaessa. 
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Taulukko 14. Eri teollisuusluokkii  

Tabelle, 14. Brennstoffverbrauch in den  vt  

Teollisuusluokka 

Industrieklasse  

Kotimaisia polttoaineita 

Halkoja  

Brennholz  

Puunj alostusj  ätteitä 

mäntyhaloiksi  muun- 
nettuina 

Holzablälle,  in Eiefern-  

brennholz umgerechnet 

Kantoja  

Stubben  

p.-m
1 

Rm ■ 

1 000  

mk 

Fmk  

p.-m
s 

Rm 

1 000 

mk 

Fmk  

p.-m
s 

Rm | 

1 oo< 

mk 

Fm\  

Malminnosto  ja rikastaminen —Erzgewinnung  und  -Aufbe- 
reitung  380 15.0 — -  

Sulatot  yms.  metallien  jalostuslaitokset— Hüttenwerke- u. ä. 

MetaUveredlungsbetriebe  94  828 4 736.1  4 640  174.9 — J 

Konepajat —  Maschinenbau  97 730 5 383.4 16130 429.6 
_ 

j  Siitä:  —  Davon:  
Valtionrautateiden konepajat —  Werkstätten  der Staats- 

eisenbahnen  38  508 2 234.6 6  887 135.0 — -  

Muut  — Sonstige   59222 3148.8 9243 294.6 
— 

' 
-

 

Hienompi koneteollisuus  —  Feinere  Maschinenindustrie  ....  814 46.2 796  18.5 — -  

Kivi-,  savi-,  lasi-  ja turveteollisuus  — Stein-, Ton-, Glas-  
und  Torfindustrie   134 743 6458.8 124 523  4 573.1 435 12 

!  Siitä: — Davon:  

Tiilitehtaat — Zieqeleien  48 625 1 983.3 63159 1 983.4 165 5 

Sementtitehtaat —  Zementfabriken  95 8.1 129 3.9 — - 

Muu kivi-  ja saviteollisuus  — Sonstige  Stein- u. Ton-  
industrie   49620 2 436.0 17 963  616.1 170 4 

Lasiteollisuus  
—

 Glasindustrie   36 273 2  027.4 42 806  1 959.1 — -  

Turveteollisuus  — Torfindustrie   130 4.0 466  10.6 100 1 

Kemiallinen  teollisuus  — Chemische  Industrie   33 361 1519.6 41 311 1271.2 
-  

Nahka-, kumi-  ja karvateollisuus  —  Pelz-,  Fell-  und  Gummi- 
814.7 industrie   22168  1159.0 27 533 — -  

Kutoma-  ja vaatetustavarateollisuus  —  Textil- und  Beklei-  

dungsindustrie   50 808 2 780.3 7 956 273.6 43 0  

Siitä: —  Davon:  

Kehruu-, kutoma-  ja punomateollisuus  — Spinnerei 
Weberei- u.  Zurirnindustrie  37  340 2 023.5 6  539 213.8 24 0 

Vaatetustavarateollisuus ja muu tähän  kuuluva  teollisuus 
— Bekleidungs-  u.  ä. Industrie   13 468 756.8 1417 59.8  19 0 

Paperiteollisuus —  Papierindustrie   271  640 13  515.2 577 417 24 286.2 — -  

(Erilliset laitokset  — „Freistehende" Betriebe) 
Siitä: — Davon: 

Puuhiomot ja pahvitehtaat —  Holzschleifereien u. Pappe- 

herstellung   76 819  3 810.9  133 736  3 704.5 — 

j  
Sulfiittiselluloosatehtaat  —  Sidfitzellulosefabriken   90 017  4 440.1 170 459 8 279.4 — 

-  

Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatzellulosefabriken   13 818  843.0  255 786  11 397.1 — -  

Paperitehtaat — Papierfabriken  85 936 4151.1 16 989 878.2 — -  

Paperi-,  pahvi- ja kartonkitavarateollisuus — Papier-,  
Papp- und  Kartonwarenindustrie  5050 270.1 447 27.0 — -  
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12  2 7—33 

iluttamat polttoaineet v. 1930. 

riedenen Industrieklassen i. J.1930. 

heimische Brennstoffe  Ulkomaisia polttoaineita  —■ A usländi8che Bre  n n sto ffe 

Sysiä i Polttoturvetta 

Holzkohle Brenntorf  

Kivihiiltä 

Steinkohle 

Koksia 

Koks  

Naftaa 

Naphtha  

Petrolia  

Petroleum 

Bensiiniä 

Benzin 

_ m 3 I 1000 i | 1 000 
*

 1 mk 1 t mk 
m | Fmk  j j Fmk  

t 

1 000 

mk 

Fmk  

t 

1 000 

mk 

Fmk  

t 

1 000 

mk 

Fmk  

t 

1  000  

mk 

Fmk 

t 

looo 

mk  

Fmk 

15 4.8 3  1.6 
— — _ — 

9 604 797.0 1(50 15.0 11299 2 676.0  2 485 824.3 150.1 227.0 26.2 53.6 4.1 22.1 

9  384'1017.1 105 12.0 16 754  3 924.7 8 942 3 042.3 1878.4 1574.6 197.4 375.8 
.

 81.6 334.9 

1078 75.4  

8 306 941.7 105 12.0 

1238  

15 516  

293.7 
3 631.0  

309 

8633 

91.7 

2 950.6 

1 273.0 

605.4 

676.2 

898.4 

53.4 
144.0 

78.9  

296.9 

11.5 

70.1 

43.51 

291.4 

26 4.1  8  3.1 — — — 0.4 0.8 
— — 

502 63.1 1862 137.0 91 481 17 494.6 676  260.8 68.4 109.1 18.3 40.0 12.5 57.3 

28 4.5 7.366 
55 694  

1651.5 
8 768.3 

203 

22 

68.8 

8.8 

17.3 28.7 3.8 8.2 0.2 0.6 

449 56.1 10 1.7 

25 2.5 779 103.8 

—| 573 31.5  

20 108 
8 309  

4 

5 212.9 

1 860.4 

1.5 

444 

7 

179.6 

3.6 

51.1 80.4 10.0 

4.5 

21.8 

10.0 

9.6 

2.2 

0.5 

43.51  

'kij  
251 25.0 7  211  1 688.9  804 268.2 28.3 29.9 2.1 4.2 0.4  1.7 

1 0.2 5 0.8 8 029 1 948.2 878 260.1 
_ 1.4 3.2 7.0 31.9 

67 8.0 40 9.1 43 699 10 133.0 843  278.7 3.8 8.7 7.0 46.5  

671 7.9 — 
—

 37174  8 563.3 62 21.7 
— — 

0.2 0.5 1.9 12.1 

— 0.1 40  i 9.1  6 525 1 569.7 781 257.0 — 3.6 8.2 5.1 34.4 

229 28.1 9 030 857.9 99  212 21104.2  147 49.0 9.4  15.8 8.7  17.5 0.7 3.1 

— — 2 200 209.0 

229 28.1 

6  830 648.9  

8165 

33  602 
21 805 

34 074  

1 798.7  

6 671.1 

4 553.2 
7  758.1 

55 

19 

17.6 

5.7  

—  

—  8.5 17.0 

_ 

0.4 1.9 

| 1566 323.1 73 25.7 9.4 15.8 0.2 0.5 0.3 1.2 
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Jatkoa  -  

Teollisuusluokka 

Industrieklasse  

Halkoja 

Brennholz 

Kotimaisia polttoaineita  

Puunjalostusjätteitä  [ 
mäntyhaloiksi  muun- ! 

;
 . 

nettuina Kantoja 

Holzabfälle,  in  Kiefern-\  Stubben 
brennholz umgerechnet  

p.-m
3 

Ilm 

1  000 

mt 

Fmk  

p.-m
3 

Rm 

1 000 

mk 

Fmk  

p.-m
3

 

Rm 

1 00' 

mk 

Fmi 

Puuteollisuus  — Holzindustrie   19 465 850.9 1060 267 24108.8 50 1 

(Erilliset laitokset — „Freistehende" Betriebe) 
!  Siitä: — Davon:  

Sahat  ja höyläämöt —  Säge- u. Hobelwerke   11 822 452.9 665  854  12  902.9 50 1 

Halkosahat  ja lastuvillatehtaat—Brennholzsägewerke und  
Baumwollefabriken  329  11.8 197 5.5 — 

I Faneeritehtaat  — Furnierfabriken  584 17.5 241  074  7  845.9 — 

Puunvalmisteteollisuus — Tischlereiindustrie   6 730 368.7 153142 3 354.5 — 

Paperi- ja  puuteollisuuskompleksit  — Papier-  u. Holzindus-  
triekomplexe   645  308 35 234.9 2 020  422 74 986.4 — 

!  Ravinto-  ja nautintoaineteollisuus  — Nahrungsmittel- u.  
j Genussmittelindustrie  103 153 6 345.0 32 459  1 331.5 .—  

j  Siitä: —  Davon:  

Leipätehtaat  ja leipomot  —  Brotfabriken  und Bäckereien 51391 3 235.1 6 261  315.5 — 

Muu viljatavarateollisuus  —  Mühlenindustrie  u.ä   5853 303.5 3 027 87.6 

I Liha-, rasva- ja kalatavarateoll.  ■—  Fleisch-,  Fett- und  
Fischwarenindustrie  16 705  1036.3 8 931 350.3 _ 

Sokeriteollisuus  — Zuckerindustrie  5 855  472.9 225  5.0 
— 

Suklaa-  yms.  teollisuus, juoma-  yms. teollisuus  ja tupakka- 
teoll. ■—• Schokoladen- u. ä. "Industrie,  Getränke- u. ä. 
Industrie und Tabakindustrie   23 349  1 297.2 14 015  573.1 -  

Valaistus-, voimansiirto-  ja vesijohtoteollisuus —  Beleuch-  

tungs- und  Kraftverteilungsindustrie ,  Wasserwerke ......  101 550 4 766.6  112 288 3 833.8 475 14 

j Siitä: —  Davon:  
Kaasutehtaat —  Gaswerke   2 216 146.2 

— .—  _ 

Valtionrautateiden sähkölaitokset  — Elektrizitätswerke  der  

Staatseisenbahnen  — .—  _ .—  — 

Muut  sähkö-  ja voimansiirtolaitokset  ■— Sonstige  Elektrizi-  
täls- u. Kraftverteilungsanlagen  96 209  4 417.4 112111  3 830.7 — 

Vesijohtolaitokset  —  Wasserwerke   3125 203.0 177 3.1 475  14 

Graafillinen  teollisuus  —  Graphische Industrie  7 793  513.5 2 054  101.2 — 

;  Edellisiin  ryhmiin kuulumaton  teoll.  —  Industrie,  die  in  den  
vorigen Gruppen nicht  aufgeführt ist   45 4.3 47  3.9 

Yhteensä  
—

 Zusammen 1 583 786  83 328.8 4 027 843 136 207.4 1003 21 

1927 » » 2 308  415 119 884.0 4 414  972  176 599.0 3 435 
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Tortsetzung.  

'inheimische Brennstoffe  Jlkomaisia polttoaineita  — Ausländische  Brennstoffe  

Sy siä Polttot urvetta  Kivihiiltä Koksia Naftaa Petrolia Bensiiniä 

Holz kohle Bren  ntorl  Steinkohle Koks  Naphtha  Petroleum Benzin 

p -m 3 
1 000  1 000  1000 1000 1 000 

t mk t mk t mk t mk !  t mk t mk 
Rm 

Fmk  Fmk  Fmk  Fmk  Fmk  Fmk  Fmk  

705 75.3 — 
— 

2 360 540.6 339  112.0 7.9  11.7 7.4  15.7 3.9; 15.6 

534 56.7 —  — 1276 269.3 32 7.6 3.3 5.1 6.0 12.7 0.8' 3.3 

— — 

z 
— 

— 
—  — —  — 1.2  2.6 0.1  0.2 

171 18.6 — — o x 
;

 271.3 307 104.4 4.6 6.6 0.2 0.4 3.0 12.1 

191 19.« 2 510 311.0 180  666  40 343.7 — 
—  

— 

532 75.8 — — 43 296 9 319.4 3 225 1033.8 265.5 354.5 5.2 11.3 12.5 51.4 

6  693 1  550.1 1611 509.9 0.1 0.2 0.3 1.3 

530 75.3 2150 496.0 35 13.2 81.5 116.2 — —

i 

2  816 668.8 160 51.9 8.0 11.5 3.9 8.7 1.2 4.2 

— — — — 19192 3 727.8 183 62.2  —- —  —  — — — 

2 0.5 — 12 445  2 876.7 1236 396.6 176.0 226.8 1.2 2.4 11.0 45.9! 

178 14.3 680 104.0 26 680  4 867.4 15 590  3  609.8 740.1  948.7  27.4  57.4 1.0 5.8  

65 5.6 645 138.5 15 267  3 500.0  95.8 45.8 2.5 4.9 —  —  

—  — — — 1 741 330.8 — — — —  —  —  

113 8.7 180 15.6 24 293  4 397.9 53 16.1 643.6 901.7 6.3 14.5 1.0 5.8 
—  —  500 88.4 1 0.2 270 93.7 0.7 1.2 18.6 38.0 — — 

1 0.3 
— 

689 162.6 1686 570.O 
— — 

4.5  10.4 1.4  4.9 

_ 2 1.0 19 7.1 5.6  13.3 0.3  1.1; 

21 671 2127.9 13 892 1446.8 531 401  1114 212.2  I 35 63 ?! 10 317.'  3 148.1 3 271.3 308.4  611.9  I 132.4 I 576.3 

52 689  5 541.0 10 565| 1 056.0  415618  98  705.o|  24  81$  i\ 7  518.0| 4000.1  5 208.0 456.3 i 990.0 j 658.0]  2  628.0  
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Taulukko 15. Eri teollisuusluokkien kuluttamat polttoaineet  v.  1930 

Tabelle 15. Brennstoffverbrauch in den verschiedenen Industrieklassen 

Teollisuusluokka  

Industrieklasse 

Kotimaisia polttoaineita  — 

„
 
„
 

.
 I  Puunjalos-1 a.n"  

Halkoja  tusjätteitä toj  a  
Brennholz Holzabjülle  stub " 

j ben 

Einheimische Brennstolle  

Poltto -  

Sysiä tur- 

Holz-  vettä Yhteensä 
kohle Brenn-  Zusammen 

tori 

I 
mäntyhaloiksi  muunnettuina, p. -m 8 — 

; Malminnosto  ja rikastaminen  — Erzgewinnung und  

; 

-Aufbereitung  38» — 
— 

—  
— 380 

Sulatot  yms. metallien  jalostuslaitokset — Hütten-  
werke-  u.  ä. Metallveredlungsietriebe  94 828 4 640 9 604  480 109 552  

Konepajat —  Maschinenbau  97  730 16130 9 384 315 123 55»  

Siitä: — Davon: 

Valtionrautateiden konepajat — Werkstätten  der  
Staatseisenbahnen  38 508 6 887 1078 

— 46 473 

Muut — Sonstige   59222 9243 — 8  306 315  77086 

i  Hienompi koneteollisuus  —  Feinere  Maschinenin- 
dustrie   814 796 — 26 ■ — 1636 

f  Kivi-, savi-,  lasi-  ja  turveteollisuus  —  Stein-, Ton-, 
Glas-  und  Torfindustrie   134 743 124 523 305 502 4086 264159  

Siitä: — Davon: 

Tiilitehtaat —  Ziegeleien  48 625  63159 116 28 —  111 928 
I Sementtitehtaat  —  Zementfabriken   95 129 

— —  224 
Muu  kivi-  ja saviteollisuus — Sonstige  Stein- u. 

Tonindustrie   49 620  17 963  119 449 30 68181  

1 Lasiteollisuus — Glasindustrie   36 273 42 806 25 2 337 81441  

Turveteollisuus  — Torfindustrie  130 466 70 
—  1 719  2 385 

|  Kemiallinen  teollisuus  —  Chemische  Industrie   33  361 41 311 — 251 — 74  923'  

Nahka-, kumi-  ja karvateollisuus  — Pelz-, Fell-  und  
Gummiindustrie  22  188 27 533 — 1 15 49  7171  

Kutoma-  ja vaatetustavarateollisuus  —  Textil- und  
Bekleidungsindustrie   50 808 7 956 30  67 120 58 981 

Siitä: — Davon: 

Kehruu-, kutoma-  ja punomateollisuus —  Spinne- 
rei-,  Weberei-  und  Zwirnindustrie  37 340 6  539  17 67 — 43 963 

Vaatetustav.  teoll.  ja muu tähän  kuuluva teoll.  
— Bekleidungs- u.  ä. Industrie   13 468 1417 13 

— 120 15 018  

Paperiteollisuus — Papierindustrie   271640  577  417 — 229 27 090  876 376  

(Erilliset  laitokset —  „Freistehende" Betriebe)  
Siitä:  — Davon:  

Puuhiomot  ja pahvitehtaat — Holzschleifereien und  
Papveherstellung   76  819 133 736  

— — 6  600 217155 
Sulfiittiselluloosatehtaat  — Sulfitzellulosefabriken  90017 170 459 — 229 — 260 705  

Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatzellulosefabriken 
.
 13 818  255 786  — —  —.  269604 

Paperitehtaat — Papierfabriken   85 936  16 989 — —  20 490 123 415  

Paperi-,  pahvi-  ja kartonkitavarateollisuus —  Pa-  
pier-,  Papp- und  Kartonwarenindustrie  5050 447 

— — —  
5497 
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mäntyhaloiksi  ja kivihiileksi  muunnettuina. 

i. J. 1930, umgerechnet  in  Kiefernbrennholz und Steinlcohle. 

Ulkomaisia polttoaineita  —  Ausländische Brennstoffe  

Naftaa 

Naphtha  

Petrolia 

Petroleum 

Bensiiniä 

Benzin  

Yhteensä 

Zusammen 

Kaikkiaan 

poltto-  

poltto- 
aineita 

poltto-  

aineita 

poltto-  

aineita 

} Kivihiiltä 

Steinkohle 

Koksia 

Koks 

aineita 

Alle Brenn-  

Stoffe zu- 

Einhei- 

mische 

Brennstoffe 

Auslän-  

dische 

Brennstoffe 

Alle Brenn- 

stoffe zu- 

sammen 
sammen  

umgerechnet  in Kiefernbrennholz , Rm 223 t 

90 20 
— — — 110 490 63 18  81 

67 794  14 909  1351 236 41 84 331 193 883 18 295 14 083  32 378 

100 528 53  648  16 906  1 777 816 173 675  297 234 20 634  29 004  49 638  

7  430 1852 11457 481 115 21335 67  808  7 761 3 563 11 324 

93098 
I' 

51 796  5449 1296 701 152 340  229426 12 873 25441 38 314 

46 — — 4 — 50 1 686  273 8 281 

548 886  4057 616  165 125 553 849 818 008  44114 92 493  136 607!  

44198  1217 156 34 2 45607 157 535  18 692 7 616 HS» 
334 164 133 — — — 

334  297 334 521 37 55828 55 865 

120 646 2 664 460 90 96 123 956 192137 11386 20 701  n 
49856 43  — 22 49 921 131362  13 601 8 337 21  938 |  

22 — 41 5 68 2 453 398  11 409  

48 264 4  825 255 19 4 48 367 123 290 12 512 8 077  20 589 

48172 5 269 
— 13  70 53 524 103  241 8 303 8 939  17 242 

262 191  5 055 — 34 70 267 350 326 331 9 850 44 647 54 497 

223 042 369 — 2 19 223  432 267  395 7 342 37 313 44 655 

39149 4 686  — 32 51  43 918 58 936 2 508 7 334 9842 

595 273 882 85  79 7 596  326 1 472  702  146 355  99 585  245  940 

48  990 —  — —  
48 990 266145 36 265 8181 44 446 1 

201 610  328 77  4 202  019  462 724 43 538 33 737 77 275 1 
130 829 114 .—  —  

130 943 400 547 45024 21 867 66 891 I  
204 446  204 446  327  861 20 610 34142  54  752 1 

9398 440 85 2  3 9 928 15425  918 1658 2 576 
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Jatkoa 

1 

Teollisuusluokka 

Industrieklasse  

Kotimaisia polttoaineita  — Einheimische Brennstoffe J 

Halkoja  

Brennholz 

Puunjalos-  
tusjätteitä  

Holzabfälle  

Kan- 

toja  

Stub- 

ben 

Sysiä  

Holz-  

kohle 

Poltto- 

tur-  

vetta  

Brenn -  

torf 

Yhteensä  j  
Zusammen j 

mäntyhaloiksi  muunnettuina,  p.-m
3 — 

Puuteollisuus  — Hobindustrie   19 465 1060 267 35 705 1080 472  

(Erilliset  laitokset  —  „Freistehende" Betriebe)  
Siitä: — Davon: 

I Sahat  ja höyläämöt —  Säge-  und  Hobelwerke 
....

 11822 665 854 35 534 
— 

678  245  

Halkosahat ja lastuvillatehtaat —  Brennholzsäge-  
werke und Baumwollefabriken  329  197 — 

—  526 

Faneeritehtaat — Furnierfabriken  584 241074 — —  241 658  

Puunvalmisteteollisuus — Tischlereiindustrie   6 730 153142  171 
— 160 043  

Paperi- ja puuteollisuuskompleksit ■— Papier-  und  

Holzindustriekomplexe   645  308 2 020 422  191 7 530 2 673  451 

Bavinto-  ja nautintoaineteollisuus  — Nahrungs- 
mittel-  u. Genussmittelindustrie  103 153 32 459  532 136144 

Siitä: 
—

 Davon:  

Leipätehtaat ja leipomot — Brotfabriken und  
Bäckereien   51 391 6 261 — 57 652 

Muu  viljatavarateollisuus —
Mvhlenindustrie  u. ä. 5853 3 027 530 9410 

Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus  —  Fleisch-,  
Fett- und  Fischwarenindustrie   16 705 8 931 

— 25 636  

Sokeriteollisuus —•  Zuckerindustrie  5855 225 — 6  080 
Suklaa-  yms. teoll.,  juoma- yms.  teoll.  ja tupakkat. 

— Schokoladen-  u. ä. Industrie,  Getränke-  u. ä. 
37 366  Industrie u. Täbakindustrie   23 349  14  015 — 2 — 

! Valaistus-, voimansiirto  ja vesijohtoteollisuus — 
Beleuchtungs- u. Kraftverteilungsindustrie,  Wasser-  

werke  101 550 112 288  333 178 2 040  216  389  

Siitä: — Davon:  

Kaasutehtaat  —• Gasanstalten  2 216 — — 65 —  2 281 

Valtionrautateiden sähkölaitokset  — Elektrizitäts- 

werke der Staatseisenbahnen  __ — —  .—  

Muut  sähkö-  ja voimansiirtolaitokset  —  Sonstige 
Elektrizitäts- u. Kraftverteilungsanlagen   96 209  112111 

— 
113 540 208 973  

Vesijohtolaitokset  —  Wasserwerke   3125 177 333 
— 1500 5135 

Graafillinen  teollisuus  — Graphische  Industrie   7 793  2 054 — 1 — 9 848 

Edellisiin  ryhmiin kuulumaton  teollisuus  — Industrie, 
die in  den  vorigen Gruppen nicht  aufgeführt ist  45 47 — —  —  

92 

Yhteensä  —  Zusammen 1583 786  ! 4027  843  703 21 671  41 676  5 675 679  

1927 » ,)  2 308  415 4 414 972 2 404 52 689  31  695  6 810175  
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Fortsetzung  

Ulkomaisia polttoaineita  —  Ausländische Brennstoffe Kotimaisia Ulkomaisia Kaikkiaan 1 

1 Kivihiiltä 
Steinkohle 

Koksia 

Koks  

Naftaa 

Naphtha  

Petrolia 

Petroleum 

Bensiiniä 

Benzin 

Yhteensä 

Zusammen 

Kaikkiaan 

poltto-  
aineita 

Alle Brenn- 

stoffe zu- 
sammen  

poltto-  
aineita 

Einhei- 

mische 

Brennstoffe 

poltto-  
aineita 

Auslän- 

dische 

Brennstoffe 

poltto-  
aineita 

Alle Brenn- 

stoffe-zu- !  
sammen i 

umgerechnet in Kiefernbrennholz,  Rm 
kivihiileksi muunnettuina, t 

umger. in Steinkohle, t 

14159 2 031  71 67 39  16 367 1096 839 180 439 2 733  183172 j 
1 

I ■ 

7  653 189 30 54 8 7 934 686179  113 267  1325 114
 592  |  

— 11  1 12 538 88 2  90j  

6  506 1842 41 2 30 8 421 

241 658  

168 464 

40  357  

26 727 1406 

40  357  j 
28133  |  

1  083  997  

259  776  

1  083 997  

281691 

3 757  448 

417 835 

44fi 4ßfi M I BM 627493  

69  776  !  19 353 2 390  47 125 

TTU 1ÜW 

22 735 

AUA u« • 

47  041  

40156  

12  902 

9668 

209 734  

1 3 49828  

13 845 

107480 

23 255 

9628 

1 571  

8 321 

2 312 

17 949  

3 883 

16 894  

115154 

960 

1098 

72 35 12 17 973  

116 252 

43 609 

122 332 

4 281 

1015 

3 001  

19414 

7282 

20 429  

74 670  7 418  1 584 11 110 83 793 121159 6  240 13 993 20233  i 

160 078  93  541 6  660 247 10  260 536 476  925 36137  43 510 79  647  i  

3 871 91604 862 23 
— 

96 360 98 641 381 16092 16 473 

10 447 — —  — — 10 447 10 447 — 1745 1 745  

145  755  

5  

315 

1622 

5 792 
6 

57 

167 

10 151 929  

1800 

360 902 

6  935 

34 898 

858 

25372  

301 

60  270 

1159  

4134 10115 —  41 14 14 304  24152 1645 2 389 4 034  

14 114 50 3 181 273 15  30 45  j 
9110 337  

9499479  

947 836 

1137  299  

573 584 

449114 

1521420  I 

1586413 1 
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Der Brennstoffverbrauch  der Industrie  in Finnland  i.  J. 1930. 

Referat. 

Einleitung.  

(S. 7—B). 

In der  Forstwissenschaftlichen  Forschungsanstalt  in Finnland wurde  vor  

einigen Jahren  eine  Untersuchung betr. Den  Brennholzverbrauch der  finnischen 
Industrie i.  J. 1927  ausgefiihrt,  in  der  die  Beschaffenheit, Menge und  der  Wert 

aller  von der  einheimischen  Industrie verbrauchten  verschiedenartigen  Brenn  
stoffe ermittelt wurde. 1 ) Das  Material  fiir diese  Untersuchung  war  durch  
eine  Rundfrage des  Statistischen  Landesamtes  beschafft  worden. Da die Veröf  

fentlichung fortlaufender Angaben iiber  den  Brennstoffverbrauch der  Industrie  
besonders  wichtig erschien, beschloss das Statistische Zentralamt zu diesem  

Zwecke jedes dritte Jahr  weiter  Material  zu sammeln. Die zweite  statistische 

Erhebung betr.  Den  Brennstoffverbrauch, deren  Ergebnisse in der  vorliegenden  
Arbeit  behandelt werden, bezieht sich  also auf das  Jahr 1930. Die  Haupter  

gebnisse dieser Untersuchung sind  schon  friiher  (1932) in  der amtlichen Statistik 
und  in der'  Veröffentlichung »Statistische  Übersichten»  vom Statistischen  Zen  

tralamt mitgeteilt  worden.  

Das  Material der vorliegenden Arbeit  wurde  in  der  Hauptsache  nach  dem 

gleichen Yerfahren behandelt  wie  in  der entsprechenden Untersuchung fiir  

1927. Doch  werden  hier  vorzugsweise die Veränderungen im Brennstoffver  
brauch  der finnischen Industrie zwischen den  Jahren 1930 und  1927 unter  

sucht. Das  gesteigerte Interesse, das den  brennstoffwirtschaftlichen Fragen 

in  Finnland  in der letzten  Zeit zu Teil geworden ist, betrifft vor allem  den  

Preisunterschied  zwischen Brennholz  und Steinkohle. 

Aus  diesem  Grunde  erschien es angebracht in  der  vorliegenden Untersuchung 

den Wert der Brennstoffe etwas ausfiihrlicher  zu behandeln  als  

in der entsprechenden Untersuchung fiir 1927.  

Die  Entwicklung: der  finnischen Industrie  und  die  Einfuhr von Brennstoffen  
in  den Jahren  1927—1930. 

(S- 8—10). 

Die anhaltende  schwere  Wirtschaftskrise  zeigt sich  deutlich  auch  in  der  

Entwicklung der  finnischen Industrie  in  den  letzten  Jahren.  Da  die  Preise  fiir 

industrielle Erzeugnisse  dauernd fielen, mussten  viele  Industriezweige ihre  

Erzeugung bedeutend einschränken. Zwar  haben  gewisse Industrien (z.  B. 

x)  Hild e n, N. A. 1930. Der Brennstoffverbrauch  der Industrie  in  Finnland 
i. J. 1927. Communicationes  ex  Instituto Quaestionum Forestalium  Finlandiae  editae.  
14. Helsinki. (Finnisch mit  deutschem  Eeferat).  
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die Papier-  und  Furnierholzindustrie)  infolge  gesteigerten Absatzes  ihre  Pro  
duktion. in  den  letzten  Jahren  wesentlich  erhöhen  können, aber  auch  diese  

Industrieerzeugnisse haben  auf den  Märkten  mit dem allgemeinen Preisfall  

zu kämpfen gehabt. Die  Lage der  finnisehen  Industrie i.  J. 1930  im  Vergleich  
zu den  vorhergehenden Jahren wird  dureh  Tab. 1, S. 9 beleuchtet.  Der  Höhe  

punkt des letzten Aufschwungs fiir  die Industrie fällt  in  das Jahr  1928. Die  

gegenwartige  Krise  machte  sich  zwar  in  ihren  Anfängen schon  in  dem genannten 
Jahre  geltend,  der  eigentliohe Niedergang begann jedoch erst 1929. Die  Zahlen  

fiir  das letztgenannte Jahr in  Tab. 1  sind  meist bedeutend niedriger als  die 

entsprechenden Zahlen fiir 1928. Die Entwicklung der Industrie  i.  J.1930 
wird  durch  den  weiter  zunehmenden  wirtschaftlichen Riickgang  charakterisiert.  

Tab. 2, S. 10 zeigt die  Einfuhr  von Brennstoffen  nach  Finnland.  In den  

Jahren  nach  1927  war  die  Einfuhr  von Steinkohle  und  Koks am grössten. Zwar  

war  die  Steinkohlen- und Kokseinfuhr 1930  schon  bedeutend geringer als  1929, 

doch  iiberstieg die Steinkohleneinfuhr  auch  in  diesem Jahre  diejenige von 1927  
noch  etwas,  die  Kokseinfuhr  1930 die  von 1927  noch  bedeutend. Der  Anteil  

des Wertes der eingefiihrten Brennstoffe  am Gesamtwert  der  Einfuhr  nach  

Finnland  war 1930 (8.4 %) bedeutend  grosser  als  1927 (5.8 %).  

Durchführung  der Untersuchung.  

Beschaffung und  Prüfung des Materiales.  

(S- 11—17). 

Bei der  ersten Erhebung betr. Den  Brennstoffverbrauch waren solchen  

Betrieben keine  Fragebogen zugesandt, worden, welche  vermutlich keine  

Brennstoffe verwendet  hatten.  Da es jedoch in  manchen  Fallen schwer  ist  zu  

wissen, welche Industriebetriebe unberiicksichtigt  bleiben können,  wurden  

bei  der  zweiten  Erhebung alien  Fabriken, die 1930  in  Betrieb  waren,  Frage  

bogen zugesandt.  
Die  Ergebnisse  der Rundfrage sind  aus Tab.  3,  S. 12—15  ersichtlich. Hier 

wie in  den  anderen  entsprechenden Tabellen, in  denen der  Brennstoffver  
brauch  nach  Industrieklassen angegeben wird,  wurde  die  gleiche Gruppierung  

der industriellen  Betriebe wie in  den  entspr. Tabellen  fur 1927  verwendet.  

Dieser  Gruppierung wurde  die  Klassifizierung  der Industrie  in der  amtlichen  

Statistik zu Grunde  gelegt. In dieser  sind  allerdings nach  1927 einige Verän  

derungen in  der Klassifizierung vorgenommen  worden, die  in  der vorlie  

genden Untersuchung beriicksichtigt  sind. Am  wichtigsten ist die Verän  

derung, dass die  Gruppe »Teer-, 01-, Gummi- u. ä. Industrie» in  der  Indus  
triestatistik fiir  1927 später teils  zur Gruppe »Chemische  Industrie», teils  

zur Gruppe »Lederindustrie»  gerechnet wird.  Tab. 3. zeigt,  dass die  Beant  

wortung der zweiten  Erhebung betr. Den  Brennstoffverbrauch der finni  
sehen  Industrie  durchschnittlich  etwas  besser  ausgefallen  ist  als  die  der  ersten.  
Von  3 773  Industriebetrieben, denen  Fragebogen zugesandt wurden, haben  

3 040  geantwortet, 733  trotz  wiederholter Aufforderung nicht  geantwortet.  

Von  den  Betrieben, welche geantwortet haben, hatten  497  keine  Brennstoffe 
verwendet.  Die  Anzahl  der Betriebe, welche die  Beantwortung unterlassen  

hatten, betrug 19. 4 % der Gesamtzahl aller  Betriebe, der  Bruttowert  ihrer  

Produktion nur 7.  l % vom Bruttowert  aller Betriebe.  Die  entsprechenden 
Prozentzahlen  fiir 1927  waren 25.3 und 8.2.  
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Berechnung des Brennstoffverbrauches. 

(S. 17—19). 

Der  Brennstoffverbrauch der Industriebetriebe, welche  die Erhebung 
beantwortet hatten, wurde  durch  Zusammenzählung der Angaben fiir  den  

Verbrauch  der  verschiedenartigen Brennstoffe  in  den  Fragebogen festgestellt.  

Der  Brennstoffverbrauch fiir  die  Betriebe, welche  nicht geantwortet hatten, 
wurde nach derselben Berechnungsweise wie in  der Untersuchung fiir 1927 

vorgenommen,  die  auf der Annahme beruht, dass die Fabriken  der gleichen 
Klasse  in  ungef.  derselben Gegend Brennstoff  in  einem bestimmten Verhältnis 
zum Bruttowert der Produktion  verbrauchen.  Die  betr. Berechnung fiir  
den  Brennstoffverbrauch der  Betriebe, welche nicht geantwortet haben, fusst 

auf  den  Angaben der  Industriebetriebe iiber  den  Bruttowert  ihrer Produktion. 
Dabei  wurde  zunächst  die Verteilung des Bruttowertes  der gesamten indu  

striellen Produktion  auf die  Betriebe, welche geantwortet und  diejenigen, 
welche  die Beantwortung unterlassen hatten, vorgenommen  und  dann  auf  

Grund  der  von den  ersteren  verbrauchten  Brennholzmengen und  der  Brutto  

werte ihrer Produktion sowie der Bruttowerte der letzteren  Industriebetriebe 

der Korrektionsfaktor fiir jede Industrieklasse berechnet, der mit den betr. 
Zahlen fiir den Brennstoffverbrauch der  ersteren  Betriebe multipliziert  den  

Brennstoffverbrauch aller  Betriebe ergab. 
Von den Angaben betr. Den Gesamtverbrauch an Brennstoffen  fiir  

1930 fussten 96.  9 % auf den  Angaben der betr.  Industriebetriebe und  nur 

3. l % wurden  auf rechnerischem  Wege bestimmt. Die  Zuverlässigkeit  der  

vorliegenden Untersuchung ist also ziemlich  die gleiche wie  in der Unter  

suchung  fiir  1927. 

Die Höhe des Brennstoffverbrauchs der Industrie in den Jahren 

1930 und 1927. 

Gesamtverbrauch. 

Der  Verbrauch ausgedruckt in  wirklichen  Masseinheiten. 

(S.  20—23). 

Die finnische  Industrie hat  in  den  Jahren 1930  und  1927 an verschieden  

artigen  Brennstoffen  zu industriellen Zwecken  insgesamt folgende Mengen  
verbraucht: 

Unterschied 
O/ 
.'0 

1930  1927 

Brennholz  insgesamt   —
 31 1 583 786 Rm 2 308  415 Rm 

Stubben   — 71 1 003 » 3 435 » 

Holzkohle  — 59 21 671 » 52 689 '>  

Abfälle  der Holzveredlungsindu- 

strie: 

Planken- und  Bretterenden . . — 47 70 625 » 209 745  >> 

Latten  und  Lattenbrennholz  . 
—
 49 707 042 » 1 385 728  '> 

Häcksel   ) 11 389  561 » 2 372 002  '> 

Sägemehl   1 8  
1 
~

 

)  1 639  875 » 3 251 284 '» 

Gemisch aus Häcksel  u. Säge- 1  
mehl   )  (3  133 873 » 1 013  541 » 
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Der  Verbrauch  von Brennholz, Stubben und  Holzkohle als  Brennstoff 

hat  naoh  1927  stark abgenommen. Die  Verwendung von Abfällen  der  Holz  

industrie ist zum Teil ebenfalls bedeutend  geringer geworden, zum  Teil  aber  
auch sehr stark gestiegen. Der  Verbrauch  von Brenntorf, Steinkohle und  
Koks  zeigt  eine  bedeutende  Zunahme, wahrend  der  Verbrauch  fliissiger  Brenn  

stoffe wesentlich geringer geworden ist. 

Der  Brennstoffverbrauch umgerechnet in  Kiefernbrennholz. 

(S. 23—25). 

Um'einen Vergleich zwischen  den  verschiedenartigen Brennstoffen und  
ihrer  Bedeutung fiir  den  Brennstoffverbrauch  der einzelnen  Industriezweige,  

der Hauptgruppen der Industrie  und  der Gesamtindustrie zu ermöglichen,  
miissen  die  in bezug  auf  ihre  urspriingliche Berechnungseinheit und  ihren  

Brennwert  verschiedenen  Brennstoffmengen zunächst  auf eine  gemeinsame 

Berechnungsgrundlage gebracht werden.  In der vorliegenden Untersuchung 

werden  wie  in  der  Untersuchung fiir  das  Jahr  1927 die  von der  Industrie  ver  

brauchten  Brennstoffe  in  Kiefernbrennholz  umgerechnet. *) Dagegen 

1
) Bei  der Umrechnung in Kiefernbrennholz  wurden in  der  Hauptsache dieselben  

Verhältniszahlen vervvendet  wie  in der  entspr.  Untersuchung fiir  1927. Sie  gehen aus der  

folgenden Aufstellung hervor.  
Dem  Brenneffekt  nach  entspricht:  

IRm Stubben 0.7  oRm Kiefernbrennholz 

» Holzkohle 1.00 » • » 

» Planken-  u. Bretterenden 1.00 » » 

i) Latten-  u. Lattenbrennholz 0.66 » » 

» Häcksel 0.43 » » 

» Sägemehl 0.33 » » 
» Gemisch aus Häcksel  u.  Sägemehl.. 0.46 » » 
» Verfaultes  u. ä. Papierholz 1.00 » » 
» Schälabfälle von Papierholz 0.30 » »>  
» Abfälle  der Zwirnrollenindustrie 0.7 o » » 

» » » Furnierindustrie 0.44 » » 

i> Sonstige Abfälle 0.75 » » 
1 t Brenntorf 3.00 » » 

» Steinkohle 6. o o » » 

» Koks 6.00 » » 

» Naphtha 9.00 » » 
» Petroleum 9.00 » » 

j> Benzin 10. o o » » 

Unterschied 

% 1930 1927 

Schälabf. von Papierholz ....  + 129 1 264 700  Em 553 036 Rm  

Verfaultes u.  ä. Papierholz 
.
 

.
 - 404 28 180 » 5 602 »  

Abfälle  der Zwirnrollenindustrie —
 26 159 784 » 216 402 »  

i> » Furnierindustrie 
..
 

.
 + 112  806 669 » 380 972 » 

Sonstige  Holzabfälle   + 27 46 940 » 36 846 »  

Brenntorf   + 31 13 892 t 10  565 t 

Steinkohle  + 28 531 401 » 415 618 » 

Koks   44 35 637 » 24 818 » 

Naphtha  3 148 » 4 000 » 

Petroleum  308 » 456 » 

Benzin   132 » 658 »> 



19.4 Der Bremistoffverbrauch  der Industrie  in Finnland  i. J. 1930. 101 

werden hier  keine  Umrechnungszahlen fur die  verschiedenen Brennholzarten  

gegeben, da fiir  die  vorliegende Untersuchung keine Feststellung des  Brenn  

holzverbrauches nach  Holzarten  vorgenommen  wurde.  Die  Zahlen  fiir  Brenn  

holz  wurden  als  solche zu Grunde  gelegt, da  der  mittlere  Wert des  Brennholzes  

dem Brennwert  fiir  Kiefernbrennholz entspricht.  

Die  Verteilung des Gesamtbrennholzverbrauches der 

finnischen  Industrie auf  die  verschiedenen  Brennstoffarten in  den Jahren  

1930  und 1927  geht aus der  folgenden Aufstellung hervor:  

Der  Anteil  des Brennholzes  am Brennstoffverbrauch  der  finnischen  Indu  

strie  war  noch  1927  fast ebenso  gross  wie  derjenige der  Steinkohle.  Seitdem  hat  

dagegen die  Steinkohle  den  Brennholzverbrauch  wesentlich zuriickzudrängen 
vermocht. Die Abfälle  der Holzveredlungsindustrie waren auch 1930 der  

wichtigste Brennstoff  der  finnischen Industrie. Der  Anteil des Kokses  hat  
bis 1930 etwas zugenommen.  Stubben, Holzkohle  und  Brenntorf  und  die 

flussigen Brennstoffen  treten gegeniiber den  oben  erwahnten  Brennstoffen  in  
beiden  Jahren  durchaus zuriick. 

Der  Gesamtverbrauch der  finnischen  Industrie an Brennstoff in  Kiefern  

brennholz  umgerechnet war  1930  (9. l  Mill.  Em) 0.  4 Mill.  Rm oder  4 % geringer 
als  1927 (9.5  Mill.  Rm).  Der  Verbrauch  an einheimischen Brennstoffen  hat  

um l,i Mill.  Rm oder 16 % abgenommen, derjenige ausländischer Brenn  
stofffe dagegen um 0.  7 Mill.  Rm oder  20 % zugenommen.  

Der  Verbrauch  der  wichtigsten Brennstoffe  in  den Hauptgruppen der  Industrie. 

(S. 25—33). 

Als Verbraucherin von Brennholz  stand  die  Holzveredlungsindu  

strie  auch 1930  noch  an erster  Stelle. Trotzdem diese  Industriehauptgruppe den  

Brennholzverbrauch verhältnismässig stark (15  %) eingeschränkt hat,  ist  ihr  

Anteil am Brennholzverbrauch  der  gesamten Industrie von 48  % auf  59 % ge  

stiegen (Tab. 4, S. 26—27). Der  entspreehende Anteil  der  iibrigen Gruppen ist  

etwas kleiner  geworden, da  diese  die  Verwendung von Brennholz  verhältnismäs  
sig mehr  eingeschränkt haben  als  die  Holzveredlungsindustrie. So  betrug  z. B. 

Brennholz . . 

1930 

17. 4 % 

1927 

24. 4 % 

Holzabfälle, in  Kiefernbrennholz  urnger.  
Stilbben   

44. 2 » 

0. o » 

46. 4 » 

0. o » 

Holzkohle  . . . 0. 2 » 0. 6 » 

Brenntorf . . . 0. 3 » 

35. o » 26. 2 >> 

Koks   2. 4 » 1.6 » 

Naphtha 0. 3 » 0. 4 |> 

Petroleum 
..

 . 0.  o » 0. o >> 

Benzin   0. o » 0. i  » 

Insgesamt 100.  o % 100.  o % 

Einheimische  

Ausländische  

Brennstoffe   

Brennstoffe   

62.3 » 

37. 7 »  

71.7 >> 

28.3 »> 
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die Verringerimg des Brennholzverbrauches  der  Metallindustrie 1930 im Ver  
hältnis  zum Verbrauch  i.  J. 1927  48 %, in der Stein- und  Tonwaren-, Glas  
und Torfindustrie 52 % und  in der  Textilindustrie 65  %. Die Bedeutung 
des Brennholzes  als Brennstoff  der  verschiedenen  Industriehauptgruppen  ist 
nach 1927 im  allgemeinen sehr  viel geringer geworden (Tab. 5, S. 36—37), 
z.  B. in  der Metallindustrie von 58 % auf 39 % des Gesamtverbrauches an 
Brennstoff  gesunken. Die  entsprechenden Prozentzahlen  fiir die  Textilindustrie 

betrugen 35 und  16, fiir  die Nahrungs- und Genussmittelindustrie 35 und  
25. Vom Gesamtverbrauch der Holzabfälle entfielen 1930 91 % auf 
die  Holzveredlungsindustrie,  so dass dieser Brennstoff  in den  iibrigen Gruppen 
nur  eine  ganz untergeordnete Bedeutung gehabt hat.  

. Die  Holzveredlungsindustrie war auch die  grösste Abnehmerin  von 

Steinkohle. Sie hat 1930 120 % mehr Steinkohle verbraucht als 1927,  
Der  Anteil  der Holzveredlungsindustrie am Steinkohlenverbrauch der  gesamten 
Industrie ist von 31 % auf 53 % gestiegen. Der  entsprechende Anteil  der  
Stein-  und  Tonwaren-  sowie der  Glas-  und  Torfindustrie  ist  dagegen bedeutend 
kleiner  geworden (1930 •  17 %, 1927 —27 %); noch  starker  ist der Anteil 
der Beleuchtungsindustrie, der Kraftverteilungsanlagen und Wasserwerke  

gesunken (1930 —5 %, 1927 —lB %). In den  iibrigen Hauptgruppen der  
Industrie hat sich dagegen der Anteil am Gesamtverbrauch der Steinkohle 
nicht wesentlich  verändert, wenn sie  aueh  absolut  gereohnet 1930 verhältnis  

mässig viel  mehr  Steinkohle verbraucht haben  als  1927. Die Steinkohle  hat  

iiberhaupt in dem ersteren  Jahr im  allgemeinen eine  bedeutend grössere Ilolle  
als  Brennstoff  in  den  verschiedenen Hauptgruppen der Industrie gespielt  als  
in dem letzteren. So hat  z. B. der Anteil dieses Brennstoffes am Gesamt  

brennstoffverbrauch der  Textil- und  Bekleidungsindustrie von 50 % auf  80  % 

zugenommen. Der entsprechende Anteil  der Metallindustrie am gesamten 
Brennstoffverbrauch  ist von 17 % auf 34 %, derjenige der  chemischen  Indu  

strie  von 18 % auf 40  % gestiegen. Nur in  der  Beleuchtungsindustrie,  in  den  

Kraftverteilungsanlagen und Wasserwerken  hatte die  Steinkohle 1930 (34 %)  
nicht mehr  die  gleiche Bedeutung als  Brennstoff  wie  1927 (48 %). Die  letztere 

Hauptgruppe  und  die Metallindustrie waren 1930 die  Hauptverbraucherinnen 
von Kok s.  

Tab. 6, S. 39 zeigt, welche Bedeutung die verschiedenen  Hauptgruppen  
der Industrie in den Jahren 1930 und  1927 als Konsumenten einheimischen 

und  ausländischen  Brennstoffes  hatten. Man ersieht  aus  der Tabelle, dass  
die Holzveredlungsindustrie nach  1927 eine  zentralere  Stellung gewonnen  
hat, indem 1930  69  % vom Gesamtbrennstoffverbrauch der Industrie  auf  
diese  Hauptgruppe  entfielen, wahrend  der entsprechende prozentuale Anteil 
1927 60  % betrug. Der  Anteil  der  Holzveredlungsindustrie  am Gesamtver  
brauch  einheimischer und  ausländischer Brennstoffe  ist von 72  % auf 82 % 
bzw. von 29 % auf 49 % gestiegen. In bezug auf die  iibrigen Hauptgruppen 
sei  erwahnt, dass  die  Stein-  und Tonwaren-, die  Glas- und  Torfindustrie sowie  

besonders die Beleuchtungsindustrie, die Kraftverteilungsanlagen und  Wasser  
werke 1930 einheimische und  ausländische  Brennstoffe verhältnismässig 

bedeutend weniger verwendet  haben  als  1927.  

Die  Veränderungen im  Brennstoffverbrauch der  verschiedenen Industrie  
hauptgruppen von 1927  bis  1930  sind in  Fig.  I—3,1 —3, S. 30 —32  graphisch darge  

stellt. Der Brennstoffverbrauch  der einzelnen Industrieklassen  i.  J. 1930 

ist in  den  Tabellen  14 und 15, S. 88—91 u.  92 —95 angegeben. 
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Der  Brennstoffverbrauch verglichen mit der Entwicklung  der  Industrie. 

(S. 33—52). 

Wenn  man die  Veränderungen im  Brennstoffverbrauch  der finnischen 

Industrie  in  den  Jahren 1927 —1930  mit der  Entwicklung der Industrie  in  

der  entsprechenden Zeit vergleicht, zeigt der Brennstoffverbrauch  auf ge  
wissen  Industriegebieten eine  sinkende  Tendenz, obwohl  die  Anzahl  der  Ar  

beiter  und der Bruttowert  sowie der Umfang der Produktion  zugenommen  
oder  wenigstens verhältnismässig weniger  abgenommen haben  als  der  Brenn  
stoffverbrauch. So hat  z. B. der Brennstoffverbrauch der Metallindustrie  

in den  Jahren 1927—1930  um 24 % abgenommen, die  Arbeiterzahl  aber  um 

9 % und  der  Bruttowert  der Produktion um 4 % zugenommen. Der  Brenn  
stoffverbrauch der  Ziegeleien hat sich  um 43 %.  derjenige der  Zementfabriken 

um  27 % verringert, die Abnahme  der Produktion betrug jedoch nur 30 % 
bzw. 13  %. Ähnliche Verschiedenheiten  zwischen  dem Brennstoffverbrauch 
und der Entwicklung der Produktion  zeigen auch  viele  andere Industrie  

zweige. 
Diese  Differenzierung diirfte z.  T. wenigstens durch  die  Veränderungen 

in der Verwendung der Triebkraft  zu erklären sein. Diese hat  z. B. 

im  Maschinenbau in  den  Jahren  1927 —1930  um 16 % zugenommen,  wahrend 
der Effekt der eigenen Primärmotoren um 18 % abgenommen hat (Tab. 7,  

S. 40—43). Der  Effekt der  Primärmotoren  in  den  Ziegeleien war  1927 41 %,  

i.  J. 1930 nur noch  27 % vom Cesamtverbrauch der Triebkraft. Die Zu  
nahme der  unmittelbaren Triebkraft  der Papierindustrie im Jahre 1930 ver  

glichen mit 1927 betrug 19 %, die  der Holzindustrie  6  %. In  der gleichen 
Zeit  hat  der  Effekt der eigenen Primärmotoren der  ersteren  Industrie um 3 %, 

der letzteren um 18 % abgenommen. Wie die  angefiihrten Zahlen  zeigen, 
hat in  den  meisten  Industriezweigen nach  1927 die  Verwendung von Trieb  
kraft aus eigenen Kraftwerken abgenommen, der Bezug von Triebkraft zu  

genommen,  wodurch  sich die  Verringerung im durchschnittlichen Brennstoff  

v.erbrauch erklärt.  

Zur Befriedigung der steigenden Nachfrage nach  Triebkraft  haben die  

Kraftwerke ihre  Produktion  stark gesteigert. Die  Zunahme  des Effekts ihrer  
Primärmotoren  betrug in  den  Jahren  1927—1930  65  %.  Da  diese Zunahme  

in der  Hauptsache  diejenigen Primärmotoren betrifft, welche  Wasserkraft 

ausnutzen, konnte  der Verbrauch von Brennstoff in  grossem Umfang ver  

ringert werden. Die  erwahnte  Zunahme des Effekts der Primärmotoren ent  
fällt zum grössten Teil auf das I m  a t r  a-K  raftwerk,  das bedeutendste 
Kraftwerk  in  Finnland, das 1929 in  Betrieb  genommen wurde. Im Zusam  

menhang mit  der vorliegenden Untersuchung wurde eine Berechnung vorge  

nommen, wie  gross die  Abnahme  im Brennstoffverbrauch der Industrie im 

Jahre 1930 infolge Belieferung mit Strom durch  das  Imatra-Kraftwerk war. 

Diese  Berechnung, die z. T. auf den  Angaben der Kraftwerke, welche  ihren  

Strom von dort bezogen, beruht, setzt  natiirlich voraus,  dass auch ohne  die  

Errichtung dieses grossen  Kraftwerkes  keine  nennenswerten  Veränderungen 
in  der  Verwendung der  Wasserkraft vor sich  gegangen  waren. Das  Ergebnis 

der Berechnung zeigt  eine  Verringerung des Steinkohlenverbrauchs  um 75  000  
—BO  000 t, was etwa 15 % des Gesamtsteinkohlenverbrauches in Finnland  

im Jahre  1930, und  ungefähr einen  ebenso  hohen  Prozentsatz  (= 14—15  Mill.  

Fmk) in  bezug auf  den  Wert bedeutet. Die  totale Abnahme  des Brennstoff  
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verbrauchs  der finnischen Industrie infolge  der Inbetriebnahme der Imat  ra  -  

Kraftwerkes entsprach  1930  einem  Gesarntwert  von ca. 20 Mill.  Fmk oder  

5—6  % vom Werte des Gesamtbrennholzverbrauches der Industrie im glei  
chen Jahre. 

Die  Holzartenverhältnisse und  das  Festmass  der Holzveredlungsabfälle. 

(S. 52—54). 

Verf. hatte  im  Zusammenhang mit der vorliegenden  Untersuehung keine 
Gelegenheit die  Holzartenverhältnisse des von der finnischen  Industrie i.  J. 

1930 verfeuerten Brermholzes zu untersuehen.  Von den  Abfalien  der Holz  

veredlungsindustrie  entfielen  1930 auf  die Kiefer 57.3% (1927 63.7  %), 
auf die  Fichte  28.  l  % (27.7 %) und  auf die Birke 16.6  % (8.6 %). Die  in  
diesen Zahlen  zum  Ausdruck  kommenden  Verschiebungen sind  fiir  die  Kiefer  
durch die  Verringerung der Abfälle  der Sägeindustrie zu erklären.  Aus  dem  
selben Grunde  hat  auch der  Anteil  der  Fichte nicht  nennenswert  zugenommen,  

obwohl die  Zunahme  der  Abfälle der  Papierindustrie dies vorausgesetzt  hätte. 
Das  Steigen des  Anteils  der Birke  ist  durch  die  starke Zunahme  der Abfälle  

der  Furnierindustrie bedingt. 
Der Brennholz  verbrauch der finnischen Industrie im  Fm 

umgerechnet betrug 1930 1  029  000  Fm mit Rinde  (1927 1 500  000  Fm), 
der Ge  samtver b  r  a uc  h an Holzbrennstoffen  4 736  000  Fm mit  

Rinde (1927 5 175 000  Fm). 

Wert der Brennstoffe. 

Selbstkostenpreis  der  verschiedenartigen Brennstoffe  1930 und  1927.  

(S. 55—69). 

Tab. 10,  S. 58—59  gibt die mittleren  Preise  fiir  die  von den  einzelnen Indu  
strieklassen  in  den  Jahren  1930 und  1927 verbrauchten Brennstoffe an. Diese  

bedeuten  den  Selbstkostenpreis  an Fabrik,  die  Lagerungskosten einbegriffen.  
Der Preis fiir Brennholz, das von der finnischen  Industrie  

verbraucht  wurde,  war  1930 (52.6 Fmk/Rm)  im Mittel  fast  der gleiche wie 
1927 (51.9 Fmk/Rm).  In mehreren  Industrieklassen  (z.  B. Ziegeleien, Zellu  

losefabriken, Holzindustrie,  Bäckereien,  Elektrizitatswerken)  ist das  Brennholz  
nach  1927 etwas billiger geworden, während  der  Brennholzpreis in  anderen  
Industrieklassen  (Hiitten- und  Metallveredlungsbetrieben, im Maschinenbau  

und  in  der feineren  Maschinenindustrie) bedeutend  gestiegen ist. Der m  i  11- 
lere  Preis fiir Steinkohle  war 1930 (214. s  Fmk/t)  10  % niedriger  
als  1927  (237.5 Fmk/t).  In fast alien  Industrieklassen  zeigt  der  Steinkohlen  

preis  fiir  1930 gegeniiber dem fiir 1927 ein  mehr  oder  weniger beträchtliches  
Sinken.  Der mittlere Preis fiir Koks  war,  wenn die  Gaswerke  

unberiicksichtigt  bleiben, 1930 (286.2 Fmk/t)  6  % niedriger als 1927 (302.9 

Fmk/t). Naphtha war 1930 20 %, Petroleum 10% billiger,  aber 
Benzin 8% teurer  als  1927. Die mittleren Einheitswerte fiir  die Abf  al  
le der Holzveredlungsindustrie  i.  J. 1930 sind  aus Tab. 11, 
8. 61 —62 ersichtlich.  
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Die mittleren Preise der von der finnischen  Industrie verbrauchten  

verschiedenartigen Brennstoffe, wenn der Brennwert jedes Brennstoffes  

beriicksichtigt  wird, gehen aus der  folgenden Aufstellung hervor. Die Zahlen 
geben den  Preis  fiir  die  Menge Brennstoff an, die  ihrem  Brennwert  nach  1 t 

Steinkohle entsprach.  

Die  Steinkohle war auch 1930  der billigste  Brennstoff. Das  Brennholz  
war in  diesem  Jahre im Durchschnitt  47 %  teurer  als  die  Steinkohle. Die 

entspreehende Prozentzahl  betrug  fur  1927  31. Im Hinblick  auf  diese  Preisent  

wicklung ist die  starke Zunahme  des  Verbrauchs an Steinkohle  als  Brennstoff  

der finnischen  Industrie  nach  1927 sehr  verständlich. Der  Brennholzpreis 
iiberstieg auch  den  Kokspreis  beträchtlich. Holzkohle und  fliissige  Brenn  

stoffe waren in beiden in  Frage stehenden  Jahren  die  teuersten  Brennstoffe  
der Industrie.  

Die Verteilung des  Gesamtwertes der  von der  finnischen Industrie ver  

brauchten Brennstoffe  auf die  verschiedenartigen Brennstoffe  in  den  Jahren  
1930  und  1927  geht aus  der  folgenden Aufstellung  hervor.  

Der cif-Wert der  von der  finnischen  Industrie  verbrauchten  ausländischen 

Brennstoffe betrug 1930 103. s  8  Mill. Fmk  oder 1.97 %  vom cif-Wert der  
gesamten finnischen  Einfuhr  in  diesem Jahre. Die  entspreehende Prozentzahl 
fiir 1927 war 1.52. 

Der  Gesamtwert der Brennstoffe verteilte  sich  folgendermassen auf 

die Industriehauptgruppen in  den  Jahren 1930 und  1927: 

Fmk  

1930 1927 

Brennholz  315.6 311.6 

Holzkohle  588. o 630.2  

Steinkohle  214.5 237.5 

Koks   286.2 302.9 

Naphtha   693.0 866.0 

Petroleum   1314.0  1 446.  o 

Benzin   2 592. o 2 389.0 

Mill. Fmk 

1930 1027 1930 1927 

Brennholz   83.3 3 119.88 23.7 28.7 

Holzabfälle  136.2  3 176.60 38.7 42. 2 

Holzkohle   2.13 5. 5 4 0.6 1.3 

Brenntorf   1.45 1 . 05 0.4 0.3 

Steinkohle   114.21 98.71 32.4 23.6 

Koks   10.32  7. 5 2 2. 9 1.8 

Naphtha  3.  2 7 5. 2 1 0.9 1.3 

Petroleum   0. 6 1 0. 9 9 0.2 0. 2 

Benzin   0. 5 8 2. 6 3 0. 2 0.6 

Insgesamt 352. 1 3 418.13 100. o 100. o 

Davon: 

Einheim.  Brennstoffe 
...

 223.14 303.08  63.4  72.5  

Ausländ. >> 128.99 115.05 36.  6 27.5 
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Der  prozentuale  Anteil des  Wertes der Brennstoffe  am Bruttowert der  
Produktion war  auch  i.  J. 1930 am grössten in  der Beleuchtungsindustrie, in  
den  Kraftverteilungsanlagen und  Wasserwerken, wenn er in  diesem Jahre  

auch  bedeutend  geringer war als  1927, was durch  die  starke  Abnahme  des  

Brennstoffverbrauches in dieser  Hauptgruppe  bedingt  ist (vgl.  S. 102). In den  

iibrigen  Hauptgruppen ist der betr.  Anteil etwas geringer geworden, ausge  
nommen in  der  Holzveredlungs- und  sonstigen Industrie, wo  er etwas  zugenom  

men hat. Tab. 8, S. 46 gibt fiir  die  einzelnen  Industrieklassen den  pro  
zentualen Anteil des  Wertes der Brennstoffe  am Bruttowert  der Produktion  an. 

Ausserdem  ist  aus  dieser Tabelle ersichtlich, wie gross  der  Anteil  der  Arbeits  
löhne  und des Wertes der Rohstoffe am  Bruttowert der Produktion i.  J. 1930  

war. 

Der mittlere  Preisindex des von der  finnischen  Industrie 1930 verbrauchten  

Brennholzes und  der Steinkohle. 

(S.  69—77). 

Der mittlere  Preisindex  des von der Industrie verbrauchten Brennholzes  

und  der Steinkohle in  den  verschiedenen  Teilen  Finnlands i. J. 1930 geht 
aus den Karten I—41 —4  hervor.  

Das Verbrauchsgebiet und der mittlere Preisindex  des Birken  
brennholzes  ist auf Karte  1 dargestellt. Die  mittleren  Preise  in  der  

Preisklassifizierung  bedeuten, wie  die  obigen  Angaben betr. Den  Wert der  
Brennstoffe, den Selbstkostenpreis an Fabrik, die Lagerungskosten einbe  

rechnet.  Die  Städte sind  auf der  Karte  durch  Kreise  bezeichnet,  deren  Aus  

fiillung der jeweiligen Preisklasse entspringt. Fiir  das Land  ist der  Preis  
index nach  Kommunen  angegeben. Das Material, auf dem Karte  1 fusst,  

enthielt  nicht  das von der Holzveredlungsindustrie verwendete  Brennholz.  

Denn diese Industriegruppe bezieht  ihr  Brennholz  aus eigenen Waldern und  
kann  also  unabhängig von den  Marktpreisen den  Preis bestimmen. Dies  

trifft z. T. auch  fiir die Preise des von der  iibrigen Industrie  verwendeten  

Brennholzes  zu, jedoch wahrscheinlich  kaum  in  dem Grade, dass sie  wesent  
lich  von den  Marktpreisen abwichen.  

Das Verbrauchsgebiet des Birkenbrennholzes  ist verhältnismässig  unzu  

sammenhängend. In S-Finnland  ist  es etwas  einheitlicher als  in  den  iibrigen 
Teilen  Finnlands.  Der  Preis fiir  Birkenbrennholz  zeigt  sowohl  in  den  Städten  

Wert der Brennstoffe 

Wert der Brennstoffe in % vom Bruttowert 
Mill. Fmk der Produktion. 

1930  1927 1930 1927 

Metallindustrie  25.71 36.  6 3 1.95 2. 94 

Stein-  und  Tonwaren-, Glas  u. Torfind.  29. 2i 43.  9 6 7. 9 5 8. 6 7 

Chemische-, Leder-  und  Gummiindustrie 9. 0 3 10.  3 3 0.  9 5 1. 15 

Textil- und Bekleidungsindustrie ....  13.54 19. 4 0 1. 28 1. 6 2 

Holzveredlungsindustrie  236.51 247.10 4. 7 2 4. 2 6 

Nahrungs- und  Genussmittelindustrie 18. 5 2 22. 5 3 0.  90 1.03 

Beleuchtungindustrie, Kraft  Verteilung,s  -  

anlagen und Wasserwerke   18. 2 2 37. 9 2 6. 7 7 13. 10 

Sonstige Industrie  1. 39 0. 2 6 0. 4 9 0. io 

Insgesamt, durchschn. 352.13 418.13 3. 1  2 3. 38 
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wie auf dem Lande ein  deutliches Sinken  von der Kiiste'  nach  dem Binnenlande  

zu. Am höchsten  stellte sich der Preis  fiir  Birkenbrennholz in  den  Industrie  

betrieben der Kiistenstädte, wo er teilweise auf iiber 85 Fmk/Rm  stieg. Die  

niedrigsten Preise fiir  Birkenbrennholz (auf dem Lande  im  InnernFinnlands) 

schwankten  zwischen  35 —45 Fmk/Rm. Dieser  Preisunterschied ist zum 

grossen  Teil  dadurch  bedingt, dass  die Transportkosten fiir  Birkenholz  im  Kii  

stengebiet bedeutend  höher  waren als  im  Binnenlande.  

Auf  den  Karten ist  das Verbrauchsgebiet  der  Steinkohle durch  eine dieke  

Linie  gegeniiber dem iibrigen Teile des  Landes  abgegrenzt. Der  nach  der  
Kiiste  zu  gelegene Teil  Finnlands  war 1930  das  eigelitliche Verbrauchsgebiet 
der  Steinkohle. Wenn  wir  nun den  Birkenbrennholzpreis in  den  durch  diese  

Linie abgegrenzten Teilen Finnlands  ins  Auge fassen  (Tab. 12, S. 76 —77), so 
stellen  wir  fest,  dass  er  in dem eigentlichen Steinkohlengebiet (69.  o Fmk/Rm).  
das  auch  das  Hauptverbrauchsgebiet fiir  Birkenbrennholz  ist,  im  Durchschnitt  

bedeutend  höher war als  in den  iibrigen Teilen Finnlands, (51.  l  Fmk/Rm). 
Der  hohe  Preisindex  fiir Birkenbrennholz  im eigentlichen Steinkohlenver  

brauchsgebiet hat  also  die  Steigerung des  Steinkohlenverbrauchs mit veranlasst.  

Der Preis fiir Nadelbrennholz war  1930 in den  verschiedenen  

Teilen  Finnlands  bedeutend  niedriger als  der fiir  Birkenbrennholz.  Da  die 

Veränderungen im Preisindex beider  Brennholzarten  sonst im  allgemeinen 
ungefähr die  gleiche Richtung aufwiesen, wurde  fur  das  Nadelbrennholz  keine  

besondere Preiskarte  gezeichnet. Der  durchschnittliche  Preis fiir Nadelbrenn  

holz  betrug in  ganz Finnland 55.  5 Fmk/Rm,  in  den  Städten 58.  4 Fmk/Rm,  
auf dem Lande 53.4  Fmk/Rm (Tab. 12, S. 76 —77). Das  Verbrauchsgebiet  des  
Nadelbrennholzes war  besonders  in S-Finnland bedeutend zusammenhängender 
als das  des Birkenbrennholzes.  Auch das Preisniveau fiir  Nadelbrennholz  war 

im  Steinkohlenverbrauchsgebiet  (56.  8 Fmk/Rm)  bedeutend  höher  als  in  den  

iibrigen Teilen  der  Landes  (35.8 Fmk/Rm)  (Tab.  12,  S. 76—77).  Auch diese  
Brennholzart  war in  dem ersteren  Gebiet so teuer, dass der  Verbrauch  von 

Steinkohle  sich hier  viel  vorteilhafter  stellte. 

Das Verbrauchsgebiet des  Mischbrennholzes  (Karte 2)  war  

viel ausgedehnter und  zusammenhängender als  das des Birken-  und  Nadel  
brennholzes. Dies trifft vor  allem fiir den Teil  Finnlands zu, der nicht  zum 

Steinkohlenverbrauchsgebiet gehört. Hier weist  das  Mischbrennholz  auch  die  

niedrigsten Preise auf (unter  35 Fmk/Rm). Einige  Kiistenstädte  haben  auch  
hier  die  höchsten  Preise  (iiber  65  Fmk/Rm).  Der  durchschnittliche Mischbrenn  

holzpreis fiir  das  ganze  Land  war 1930 46.  5 Fmk/Rm  (Tab.  12, S. 76—77), der  

entsprechende Preis  fiir  die Städte 53.  5 Fmk/Rm,  fiir  das platte Land  43.  b 
Fmk/Rm.  Das  niedrige Preisniveau  des  Mischbrennholzgebietes (37.  l  Fmk/Rm)  

in  dem Teile  Finnlands, der nicht zum Steinkohlenverbrauchsgebiet gehört, 

scheint die  geographische Grenze  fiir die Rentabilität des Steinkohlenver  
brauches  bestimmt zu haben.  Das  hohe Preisniveau  fiir Mischbrennholz  (50. 4 

Fmk/Rm)  in  dem nach  der Kiiste zu gelegenen Teil des Landes  hat  dagegen 

wahrscheinlich  den  Steinkohlenverbrauch  gesteigert. 
Das  eigentliche Verbrauchsgebiet  der Steinkohle war verhältnis  

mässig einheitlich (Karte 3). In dem iibrigen Teile  Finnlands finden wir  

dagegen nur einige Grossverbraucher  von Steinkohle.  Die  billigsten  Verbrauchs  
stellen  dieses  Brennstoffes  waren die  Kiistenstädte  (unter 210  Fmk/t).  Aber  
wir  finden an der Kiiste  oder  in  deren Nähe auch die höchsten  Steinkohlen  

preise (iiber 300  Fmk/t).  Dies beruht  darauf, dass  einige im  Kiistengebiet 
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liegende Industriebetriebe ausschliesslich  oder  zum grössten Teil bessere  Stein -  
kohle  (Anthrazit)  verbraucht haben, die sich  bedeutend teurer  stellt als ge  

wohnliche  Steinkohle. Die  verschiedene Qualität und  Herkunft  der Stein  

koWe, die bisher  in  den Erhebungen iiber  den  Steinkohlenverbrauch nicht  
beachtet  ist,  hat  insofern  die Untersuchung iiber  den  Preisindex dieses  Brenn  

stoffes störend  beeinflusst,  als  Karte  3 nicht besonders deutlich das  durch  die 

Erhöhung der  Transportkosten verursachte Steigen  des Preises  von der  Kiiste  
nach  dem Binnenlande  zu zum Ausdruck bringt. Der  durchschnittliche Preis  
fiir Steinkohle betrug 1930  in ganz  Finnland  212.  7  Fmk/t  (Tab. 12,  S. 76—77), 

der entsprechende Preis  im  eigentlichen Steinkohlengebiet 210.3 Fmk/t,  im  
iibrigen Teile  des  Landes  231.4  Fmk/t.  Besonders interessant  ist die Fest  
stellung, dass  in  gewissen  Fallen  weit ins  Binnenland verfrachtete  Steinkohle 
im  Durchschnitt  ungefähr ebenso  teuer war  wie an der  Kiiste.  Dies  ist  haupt  

sächlich  dadurch bedingt, dass die  Steinkohle auf dem Wasserwege nach  der  
Verbrauchsstelle transportiert  werden  konnte.  Da  dieser  Transport ausserdem  
wenigstens teilweise  mit den  eigenen Schiffen  der Verbraucher  vor sich  ge  

gangen  ist,  die  Kohle  als  Rilckfracht  fiihrten, ist es verständlich,  dass die Trans  

portkosten verhältnismässig gering waren. 
Die  Preisklassen auf Karte 3 wurden  so bestimmt, dass  der  Preisindex 

mit Beachtung des Brennwertes dem entsprechenden Preisindex fiir Misch  
brennholz  (Karte 2) entspricht.  Wenn  wir  nun die  beiden  Karten miteinan  
der vergleichen, stellen wir  fest, dass  die Steinkohle in  ihrem  ganzen  eigent  

lichen  Verbrauchsgebiet einen bedeutend  billigeren  Brennstoff  darstellte  als  

Mischbrennholz, wahrend  in  dem iibrigen Teile des Landes  der Preis  fiir die  

beiden Brennstoffe ungefähr der  gleiche war. 

Karte  4 zeigt  den  prozentualen Anteil  des  Preises  der  von der  Industrie  
verbrauchten  Steinkohle  an dem durchschnittlichen Gesamtpreis  fiir  Birken-, 
Nadel- und  Mischbrennholz.  Die  Steinkohle war im allgemeinen in  ihrem  

eigentlichen Verbrauchsgebiet bedeutend  billiger als Brennholz.  Ihr Preis 

schwankte  zwischen  60—80  % des Brennholzpreises. Im iibrigen Teile  des  Landes  
stellte  sich  die Steinkohle etwas teurer  als  Brennholz. Sie  war zwar auch hier  

nicht  viel teurer  als  in  ihrem  eigentlichen  Verbrauchsgebiet, da  hier  aber  das  
Brennholz  billig war, musste  dieser  Brennstoff  ebenso rentabel  oder  sogar  
etwas rentabler erscheinen. 

Tab. 12, S. 76—77  enthält im  Anschluss  an die obigen Preisvergleichungen 

einige Zahlenangaben, auf die  schon  friiher hingewiesen wurde.  In der Tabelle  

sind  die mittleren Preise fiir  Brennholz und  Steinkohle, die von der  Industrie 

verbraucht  wurden, in dem eigentlichen Steinkohlenverbrauchsgebiet und  in  

dem iibrigen Teile  Finnlands angegeben. Ausserdem  ersehen  wir  aus ihr  den  

Umfang des Materiales, das den  betr. Preisberechnungen  zu Grunde  liegt.  
Der Steinkohlenpreis betrug im eigentlichen  Steinkohlenverbrauchsgebiet im  

Durchschnitt  65 % vom Brennholzpreis.  Die entsprechenden Prozentzahlen  
fiir  den  iibrigen Teil Finnlands  und  das  ganze  Land  waren 102  und 70.  

Die  Klein-, Grosshandels- und  Selbstkostenpreise  für  Brennholz  in  den  Jahren  
1930 und  1927.  

(S. 77—85). 

Im folgenden  vergleichen wir  kurz auf  Grund  der  Zahlen  in  Tab. 13, S. 78 — 
83  die  Klein-,  Grosshandels- und  Selbstkostenpreise an Fabrik  fiir  Brennholz  
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in  den Jahren 1930 und 1927. Die Zahlenangaben fiir  die Kleinhandelspreise 
in dieser Tabelle  wurden  vom „Bureau fiir soziale  Forschung" des Sozial  
ministeriums erhalten.  Diese Angaben betreffen et\va 40 verschiedene Orte 

Finnlands  und zeigen die ungewogenen  mittleren Preise fiir ins  Haus  

gebrachtes Brennholz. Die Grosshandelspreise  wurden  auf Grund  des vom 
Zentralverband der  Landwirtschaftlichen  Produzenten  gesammelten Materiales 

berechnet.  Sie wurden  ebenso  wie die  Kleinhandelspreise als  ungewogene  Mittel  

werte  des Preises fiir frei auf dem Markte zu kaufendes Brennholz  bestimmt. 

Die  Selbstkostenpreise  an Fabrik  sind  die  mit den  Verbrauchsmengen der  

vorliegenden Untersuchung gewogenen  mittleren Preise.  
Die  Kleinhandelspreise fiir Birkenbrennholz zeigten 1930 im Vergleich 

zu 1927  an manchen  Orten eine etwas  fallende, an anderen  wiederum  eine stei  

gende Tendenz. Im Durchsehnitt  haben diese  Preise nicht  nennenswert  ge  
schwankt  (1930 78.7  Fmk/Rm,  1927 76.8  Fmk/Rm).  In der Entwicklung der  

Grosshandelspreise fiir  Birkenbrennholz  zeigen sich  ähnliche  Schwankungen 

(1930 64.8  Fmk/Rm,  1927 68.2  Fmk/Rm).  Die Selbstkostenpreise  fiir  Birken  
brennholz  waren 1930 teils  niedriger, teils höher als  1927. Die mittlere Ent  

wicklung dieser Preise zeigt  ein  verhältnismässig  deutliches Sinken  (1930 69.7  

Fmk/Rm,  1927 77.9  Fmk/Rm). Die  Kleinhandelspreise fiir  Birkenbrennholz 
waren 1930  im  Durchsehnitt  13  % höher als  die Selbstkostenpreise  an Fabrik 
und  22 % höher als  die  Kleinhandelspreise  auf dem betr.  Markte;  die  Selbst  

kostenpreise  waren 8 % höher  als  die Kleinhandelspreise. 

Was im  vorigen betr. die  Entwicklung der  Preise  fiir  Birkenbrennholz  an 

verschiedenen  Orten Finnlands  festgestellt  wurde, gilt z. T. auch  fiir  Nadel  

und Mischbrennholz.  Auch  bei diesen  Brennholzarten  sind  in  der Entwicklung 
der Preise  kleine  Veränderungen nach  oben  und unten  zu verzeichnen.  Doch 

weisen  diese Preise, vor allem  bei  Mischbrennholz, auch  ungewohnlich grosse 

Veränderungen auf, die  wahrscheinlich  z. T. durch  Qualitätsunterschiede bei 
den  betr.  Brennholz  arten bedingt sind. 

1930 waren die Kleinhandels- (60.9 Fmk/Rm),  Grosshandels-  (51.  o 

Fmk/Rm)  und Selbstkostenpreise  (58.  o  Fmk/Rm)  fiir  Nadelbrennholz fast die  

gleichen wie 1927. Auch  die mittleren Preise fiir  Mischbrennholz wiesen  keine 

nennenswerten  Veränderungen auf. Der  Selbstkostenpreis  fiir  Mischbrennholz 
ist  etwas  gesunken (1930 50.  9 Fmk/Rm,  1927  55.  l  Fmk/Rm),  der  Grosshandels  

preis  dagegen der  gleiche geblieben  (1930  49.  7 Fmk/Rm).  Fiir  die  Kleinhandels  

preise  des  Mischbrennholzes  standen  keine  Angaben zur Verfiigung. Der  mittlere  

Kleinhandelspreis fiir  Xadelbrennholz  iiberstieg 1930 mit 5  % den Selbst  

kostenpreis  an Fabrik und  mit 20 % den  Kleinhandelspreis;  der erwahnte  
Preis  an Fabrik  ist um 14 % mehr  gestiegen als  der  Preis auf  dem  betr.  Markt. 

Der  mittlere Selbstkostenpreis  fiir  Mischbrennholz war 1930 ungefähr der  

gleiche wie  der  entsprechende Grosshandelspreis. 
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Alkusanat. 

Saadessani  keväästä  1933 virkaa tekevänä hoitaa metsänhoidon 

nuoremman assistentin  tointa  Metsätieteellisessä tutkimuslaitoksessa,  
tuli  tehtäväkseni selvitellä  tässä  tutkimuksessa  käsiteltyjä  kysymyksiä.  

Tutkimusta suorittaessani  olen monelta taholta saanut ohjausta  

ja apua. Suurimmassa kiitollisuuden  velassa olen professori Olli  

Heikinheimolle,  jolta  kaiken  aikaa,  niin tutkimuspaikkojen  
valinnassa kuin tutkimusta suorittaessani ja käsikirjoitusta  laaties  

sani,  aina olen saanut runsaasti  neuvoja. Myöskin  professorit  Yrjö  
Ilvessalo ja V. T. Aaltonen ovat työtäni monin tavoin  

arvokkailla  huomautuksillaan helpoittaneet  ja parantaneet. Kaikille 
heille pyydän  saada lausua parhaat  kiitokseni. 

Metsänhoitaja  A. R. Blumenthalille,  jonka  opastuksella  
sain tutustua Kymmene  Ab:n laajoihin  ja tutkimustyölleni  sangen 
otollisiin  metsiin Sippolassa,  olen erittäin  kiitollinen. 

Lopuksi  kiitän  vielä kaikkia niitä metsätyönjohtajia,  joiden  
valvonnassa olevissa  metsissä olen tutkimuksia  suorittanut ja joilta  

olen runsaasti saanut taimistojen  vaiheita koskevia  tietoja.  

Helsingissä,  huhtikuussa 1934. 

Tekijä. 
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Johdanto.  

Kuusimetsiä  koskevat  tutkimukset  ovat  meillä  toistaiseksi  sangen 

vähälukuiset. Vasta aivan viime aikoina,  jolloin  kuusesta  on tullut 

eräissä suhteissa tärkein puulajimme,  on myöskin  kuusimetsien ra  
kenteeseen ja hoitoon alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. 

Seuraavassa  luodaan lyhyt  katsaus  tärkeimpiin  meikäläisiin kuusta 
koskeviin  tutkimuksiin  pitämällä  erityisesti  silmällä  seikkoja,  jotka 

liittyvät  käsillä  olevan  tutkimuksen  aihepiiriin.  
Vuonna 1883 ilmestyneessä  kuusimonografiassaan  Blomqvist  

esittää  omat kokemuksensa  ja havaintonsa meikäläisten kuusimetsien 
hoidosta ja koettaa  myöskin  soveltaa  ulkomailla siihen aikaan  vallalla 

olleita kuusimetsien hoitotapoja  suomalaisiin oloihin. Mm. hän ke  
hoittaa kokeilemaan (schwarzwaldilaista)  lohkoharsintaa,  jonka  hän 

varmasti uskoo soveltuvan myös  täkäläisiin  oloihin,  kunhan vain 
tästä hakkaustavasta päästään  riittävästi  perille.  Harsinnassa muo  

dostettavista  aukoista mainitaan teoksessa mm.:  »För att äterväxt 

af  gran skall  erhällas  vid blädning  är det, enligt  mina iakttagelser,  

nödvändigt  att  häl af ätminstone 25 alnar i qvadrat  blifva  öppnade.  

Pä dessa och  mer  pä  dylika  af 25 X 50 alnar eller 30  alnar i qvadrat  

ser  man vanligen  snart ymnig plantskog  af gran uppspira.  Denna 

kan ätminstone pä  bördig  mark bibehälla sig  frisk  och  kraftig  i 10 
tili 20 är,  om än  de närmast invid de äldre träden eller under deras 

skugga  växande plantorna  blifva  undertryckta  eller  förqväfda;  och  

om redan inom nyssnämnda  tid en  ytterligare  utglesning  af det gamla  
beständet eger rum, sä  uppspirar  god  ungskog.»  

Blomqvistin  jälkeen  kului pitkä  aika  ennen kuin kuusi  

metsien tutkimiseen perusteellisemmin  jälleen  ryhdyttiin.  Heikin  
heimon (1920 c, 1922) Pohjois-Suomen  kuusimetsien esiinty  

mistä,  rakennetta ja hoitoa koskevat  laajat  tutkimukset  sivuutetaan 

tässä vain mainitsemalla,  syystä,  että sikäläisten,  toisenlaisten olo  

suhteiden vuoksi  niiden kehitys  on sangen erilainen,  mikä seikka  antaa 

niiden hoidollekin toisenlaisia piirteitä  kuin  eteläsuomalaisille kuusi  
metsille. Sama koskee myöskin  Tikan (1928) myöhemmin jul  

kaisemaa tutkimusta Pohjois-Suomen  kuivien  kankaiden kuusikoista.  

Myöskin  Pöntysen  (1929)  tutkimukset Raja-Karjalan  valtion  
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maiden kuusialikasvoksista  koskevat  erikoisissa,  paikallisissa  olo  

suhteissa  ja hyvin  hitaasti muodostuneiden »kuusitaimistojen»  syntyä  

ja rakennetta sekä syitä  niiden tämänkaltaiseen esiintymiseen.  

Eräässä  tutkimuksessaan Heikinheimo (1920  a)  on osoit  

tanut,  että kuusen iän tarkka määrääminen vuosilustojen  perusteella  
on varsinkin epäedullisissa  olosuhteissa kasvaneista yksilöistä  vai  

keata,  useimmiten mahdotontakin. Tämä johtuu siitä, että kuusi  

yleisesti  kehittää myöhäisjuuria,  että puun vanhetessa sen  juuren  
niska siirtyy  ja että  vuosilustojen  muodostuminen saattaa kuusella 

olla  epäsäännöllistä  ja epätäydellistä.  Lisäksi  kuusen taimien erittäin 
hidas pituuskasvu  taimi-iällä vaikeuttaa iän tarkkaa määräämistä. 

Kuusimetsien uudistumisvuosia Etelä- ja Keski-Suomessa on  
Lakari (1921) tutkinut puiden  ikämääräysten  perusteella  ja to  

dennut tällöin  mm., että runsaita  tai  runsaanlaisia uudistumisvuosia  

sattuu  kuuselle Suomen eteläpuoliskossa  keskimäärin  n. joka 3—5 

vuosi,  joskin väliaika toisinaan saattaa  olla melkoista pitempikin,  

ja että kuusen uudistumisvuosi sattuu yleensä  vuotta aikaisemmin 

kuin männyn.  Normaalisissa olosuhteissa seuraa  kuivaa  ja lämmintä  
kesää  usein 2 vuotta myöhemmin kuusen uudistumisvuosi,  mutta 

saderikkailla  kesillä sen  sijaan  ei  ole  tässä  suhteessa sanottavaa mer  

kitystä.  

Eräässä toisessa tutkimuksessaan Lakari (1920)  on sel  

vitellyt  karsimisen  vaikutusta  kuusen kasvuun. Blomqvist  oli 

aikoinaan suositellut karsimisen  käytäntöön  ottamista  useastakin 

syystä, mutta eräillä Evon metsäkoulun ympäristön  yksityistiloilla  
karsitut  kuuset,  joita  Lakari tutki, osoittivat,  että  joskaan  puiden 

pituuskasvussa  ei mitään heikkenemistä voitu todeta,  läpimitta-  ja 

kuutiokasvuprosentit  sen sijaan  selvästi  ja tuntuvasti karsimisen  
vaikutuksesta pienenivät  ja lahovikaisuus osoittautui sangen ylei  

seksi  sekä karsimisen  jälkeen kasvaneessa  rungon osassa  että  kar  

sittujen  oksien osuudella. 
Selvitellessään  havupuiden  siementämiskykyä  Heikinheimo 

(1932) osoittaa, että keskimäärin kuusen siementuotanto todennä  

köisesti  on suurempi  kuin  männyn; erityisen  selvästi tämä suhde 

esiintyy  siemenpuualoilla.  Siemenvuosien kertautuminen sen  sijaan  

on  kuusella harvempi  kuin männyllä.  Myöskin  siementen varisemis  

ajassa  huomataan näillä puulajeilla  selvät  erot:  kuusen siemen varisee 

pääasiallisesti  huhti—toukokuun aikana,  männyn  taas touko—kesä-  
kuun aikana,  siis  noin kuukautta myöhemmin. Yarisemisaikojen  
erilaisuudesta johtuu,  että tuuli voi pitkin  lumen pintaa,  Etelä-  

Suomessa,  kuljettaa  pääasiallisesti  kuusen siemeniä. Tutkimusten 
mukaan saattavat kuusen siemenet  kulkeutua ilmassa  aina 200 m:n 
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päähän  emäpuusta,  mutta tyhjien  siementen osuus  suurenee sen 

mukaan mitä pitemmälle  siemenet ovat kulkeutuneet. 

Kirjassaan  »Metsien luontainen uudistaminen» Heikinheimo 

(1931)  viimeaikaisten  tutkimustulosten ja käytännöllisten  kokeilujen  

perusteella  esittää  ne  suuntaviivat,  joiden  mukaan kuusimetsiä  uudis  

tamista silmällä  pitäen  olisi  hoidettava. Tuoreiden kankaiden (OMT 

ja MT)  tasaikäisiin  kuusikkoihin  taimiaines on hankittava  jo päällys  

metsän alle,  jota taimien kehitystä  silmällä  pitäen  vähitellen har  

ventamalla saadaan jokseenkin  tasaikäinen  ja hyvässä  kasvukunnossa  
oleva taimisto. Aukkotaimistojen  vapauttaminen  ja aukon laajenta  

minen suoritetaan yksityisiä  ylispuita  ja reunametsän puita  poista  

malla sitä  myöten  kuin  taimettuminen ja taimien kasvu  reunametsän 

alla vaativat. Tuoreiden kankaiden eri-ikäisissä  kuusikoissa  muo  

dostuvat hakkuut samoin,  mutta vieläkin enemmän, lohkoharsinnan 

kaltaisiksi.  Jostakin  sopivasta,  jo  taimettuneesta kohdasta lähtien 
koetetaan taimisto vähitellen »vetää» reunametsän alle sopivilla  

hakkuilla. Reunametsän puita  edelleen poistamalla  taataan taimis  
tolle sitten samoin kuin tasaikäisissä kuusikoissa  kasvamis-  ja levit  

täytymismahdollisuudet.  Täten muodostuu jatkuvasti  etenevä 

»uudistumisrintama»,  jonka lopputuloksena  jälleen saadaan suun  

nilleen tasaikäinen taimisto. Lehtomaiden (OMaT) kuusikoiden 
uudistaminen tapahtuu  jokseenkin  samansuuntaisesti,  mutta hakkuut 

on toimitettava varovaisemmin,  jottei  elpyvä  ruoho- ja heinäkas  

villisuus  estäisi  metsän uudistumista. 

Hertzin (1932)  tutkimukset kohdistuivat erityisesti  alus  

kasvillisuuden merkitykseen  kuusen  uudistumisessa. Tutkimuksessa  
selvitellään perusteellisesti  aluskasvillisuuden ainekset  sekä niiden 

muodostamat tärkeimmät kasvillisuuslaikkulajit  ja osoitetaan kuusen 
taimien menestymismahdollisuudet  eri  metsätyypeillä  yleisimmin  

esiintyvissä  laikkulajeissa  sekä aukealla että metsässä. Saadut tu  
lokset osoittivat  selvästi, että tuoreilla kangasmailla  taimiaines 

ehdottomasti  on hankittava emämetsän alle ja että harvanlaisen 

(0.4) metsän (jollaiseen  taimisto yleensä  saadaan syntymään)  alla  

kasvavaa  taimistoa ei saada vapauttaa  ennen kuin se on 4—B v:n 

ikäistä,  jotta se menestyksellisesti  pystyisi  kilpailemaan  nopeasti  

toipuvan  aluskasvillisuuden kanssa. Aikaisemmin suoritettu va  

pauttaminen  voi  vaarantaa alan koko  uudistumisen. 
Edellä  lienee mainittu tärkeimmät maassamme suoritetut kuusi  

metsien hoitoa koskevat  julkaisut.  Osittain  jatkona  osittain  täyden  

nyksenä  niille pyrkii  käsillä  oleva tutkimus selvittelemään erästä 

tärkeätä vaihetta kuusen taimien kehityksessä.  



Tutkimusaineisto  ja sen  keräys.  

Kun tekijällä  ei ollut tilaisuutta selvitellä  kuusen taimien toi  

pumista  ja kasvua erilaisissa  olosuhteissa läheskään täydellisesti,  
oli jo tutkimusaineiston keruussa  tehtävä huomattavia rajoituksia.  

Niinpä  päätettiin  tutkimusaineisto koota ainoastaan Etelä-Suomesta,  
missä kuusimetsien kasvattaminen ja hoitaminen on erityisen  nyky  

tärkeä kysymys.  Edelleen suoritettiin tutkimukset  vain käenkaali  

mustikkatyypin  (OMT) kankailla  kasvavissa  taimistoissa ja vain 

siellä täällä sopivissa  kohdissa tehtiin vertailevia mittauksia niitä 

parempien  ja huonompien  kasvupaikkojen  taimistoissa.  Lopuksi  

koetettiin vielä pitää  silmällä sitä,  että päällys-  tai reunametsä oli 

puhdas tai ainakin käytännöllisesti  katsoen puhdas  kuusikko.  Tyy  

pillisissä  tapauksissa  otettiin kuitenkin joitakin  koealoja  mänty  
valtaistenkin metsien taimistoista. 

Näin rajoitettu  tutkimusaineisto on  koottu  seuraavilta  paikka  

kunnilta: Hämeenlinnan mlk. (Hämeenlinnan  kaupungin  

metsät), Sippola  (Kymmene  Ab:n metsät), Tuusula (Ruot  

sinkylän  kokeilualue),  Padasjoki  (Vesijaon  kok.  alue),  Vilp  

pula (Vilppulan  kok.  alue), Sortavalan mlk. (Kymölän  
kok.  alue)  ja Kivennapa  (Kaivolan kok.  alueen Ikolanjärven  

ja Korpikylän  valtionpuistot).  
Kun tutkimukseen soveltuva taimisto oli löydetty,  rajoitettiin  

siihen koeala,  jossa  lähemmät mittaukset ja  tutkimukset suoritettiin. 

Koealojen  koko  ja muoto luonnollisesti vaihtelivat sangen suuresti 

riippuen  kulloinkin  tutkittavan taimiston,  aukon,  hakkausalan jne.  

laajuudesta  ja muodosta. Pienimmät koealat  olivat 50 m 2 :n  ja suu  
rimmat 500 m 2

:n laajuisia.  Koealat olivat siis taksatoorisissa tutki  
muksissa  käytettyihin  koealoihin verrattuina pieniä,  mutta on huo  

mattava,  että niiden antamia tuloksia ei yleistetäkään  esim.  1 ha:n 

pinta-alaa  vastaaviksi,  vaan  pyritään  niillä  selvittelemään taimiston 

kasvuun  ja kehitykseen  kulloinkin vaikuttavia  seikkoja,  jolloin  siis  

pienenlaisetkin  koealat,  mikäli ne ovat  edustavia,  riittävät. Kukin  

koeala jaettiin  5x5 m 2 :n  ruutuihin, joita  voitiin  käsitellä  ikäänkuin  

itsenäisinä koealoina. Kaikkiaan kertyi  kesän  aikana 52 koealaa ja 
niihin 322 ruutua. Tämän mukaan olisi  siis  koealojen  keskikoko  

ollut 155 m 2  (1.5 a). 
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Jokaisesta ruudusta erikseen luettiin  ja niitattiin taimet % m:n 

pituusluokissa  siten,  että luokkaan I tulivat  kuulumaan kaikki  alle  

50  sm:n  pituiset  taimet,  luokkaan II  taimet,  joiden  pituus  oli  51—100 

sm:ä jne. Männyn,  koivun ym. taimia ei otettu huomioon pituus  

mittauksia  suoritettaessa,  vaan sen  sijaan  mainittiin niiden esiintymis  

runsaudesta yleisessä  koealan selityksessä.  Kun taimiston  reunamilla 

esiintyi  sellaisia  kuusen  taimia,  jotka  ilmeisesti  olivat muuta  taimistoa 

huomattavasti nuorempia  tai vanhempia,  merkittiin ne  luettaessa ja 

mitattaessa muista erilleen.  Varsinaiseen käsiteltävään taimistoon 

tulivat siis  kuulumaan vain ainakin suunnilleen samaa  ikäluokkaa 

olevat taimet. Pituusmittausten  jälkeen  mitattiin jokaisesta  ruudusta 

kaikkien hakkuun jälkeisten  ja muutamien hakkuun edellä  synty  

neiden latvakasvainten pituudet.  Nämä mittaukset  suoritettiin 1 

sm:n tarkkuudella ottamalla huomioon kuusen pituuskasvun,  eri  

koisuudet (vrt. esim. Rom  e 11 1926). Koska  kaikkien  taimien 

latvakasvainten mittaaminen olisi vienyt  liian paljon  aikaa ja siten 

pakottanut  vähentämään aineiston monipuolisuutta,  suoritettiin 
mittaukset jokaisessa  ruudussa  kunkin  pituusluokan  2—4:stä taimesta. 
Kaikkiaan aineisto käsittää  n.  16  500  taimen ja 21  500 latvakasvaimen 

pituusmittaukset.  
Näiden mittausten jälkeen koeala kartoitettiin ruuduittain mer  

kitsemällä  eri  merkeillä  kuusen  taimet,  ylispuut  ja reunametsän puut  

latvuspiireineen  sekä maapuut,  leppä-  ja vadelmapensaat,  suurehkot 

kivet  ym. kuusen taimien esiintymiseen  vaikuttavat  tekijät.  Kartoi  

tus  suoritettiin  mittakaavassa 1 :  250. Tämän lisäksi  piirrettiin  kar  
talle vielä ylis-  ja reunapuiden  taimistoon klo  12 luomat varjot;  tämä 

tietenkin saattoi käydä  päinsä  vain  aurinkoisina päivänä,  mutta  kun 
kullakin  paikkakunnalla  viivyttiin  melko  kauan,  voitiin  varjot mer  

kitä melkein kaikilla  koealoilla. Eräillä koealoilla merkittiin  varjot 

jokaisella  täydellä  tunnilla 7—lß. Kaikkien näiden mittausten ja 

havaintojen  tarkoituksena oli kuvata taimien osalle tulevaa valo  

määrää. Myöskin  yleisessä  koealan  selityksessä  tämän vuoksi  eri  

tyisesti  kiinnitettiin  huomiota ylis-  ja reunapuiden  puulajiin  sekä  

niiden latvusten pituuteen  ja laajuuteen. K aikki emämetsän puut  

luettiin ja mitattiin rinnankorkeudelta sekä koealalta että tietyltä  

alalta sen  lähimmästä ympäristöstä;  myöskin  niiden pituudesta  sekä  
latvusten pituudesta  tehtiin muistiinpanot.  Lisäksi  merkittiin  muis  

tiin hakkuuvuosi,  hakkuun laatu ja voimakkuus,  metsän laatu ennen 

hakkausta,  sikäli kuin siitä  saattoi tietoja  saada,  taimiston ikä ja 

laatu ym. Vielä suoritettiin melkein kaikilla  koealoilla syyskuun  

21 ja 30 päivän  välisenä aikana valomittauksia  Eder-Heehtin valo  
mittausko  jeella  (»Graukeil-Dauerphotometer»,  Herlango  A. G.  Wien).  
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Tämän tarkoituksena oli antaa tukea aikaisemmille  silmämääräisille 

tutkimuksille  ja siten lisätä aineiston objektiivisuutta.  

Kootun kuusen  taimi-aineiston jakaantuminen  eri pituusluokkien  

kesken  selviää seuraavasta asetelmasta. 

Kuten asetelmasta huomataan,  aineisto käsittää suurimmaksi 

osaksi  melko  pieniä  taimia;  VII:n luokan taimet eivät muodosta  enää 

täyttä 1 %:a koko  aineistosta. Ainoastaan taimistojen ulkonäön 

perusteella  arvostellen,  ei  pienimpien  taimien osuutta olisi  arvioinut 
näin suureksi,  ne  eivät  tällöin tule nimittäin riittävästi  huomioon 

otetuiksi.  Vasta kun kaikki  taimet ruuduittain luetaan ja mitataan,  

huomataan,  että suurimpienkin  taimistojen alla on runsaasti  mai  

nittuja  pieniä  taimia enemmän tai  vähemmän kituvia. Tätä valaisee 

jonkin  verran  myöskin  seuraava  asetelma,  jossa  on ilmoitettu pro  

sentteina,  kuinka monella koealalla kaikista  koealoista eri pituus  
luokkien taimia on esiintynyt.  

I—II luokan taimia  on  siis  esiintynyt  kaikilla  koealoilla,  lII—V  

luokan melkein kaikilla,  VI—VIII  noin joka  toisella ja IX—X luokan 
noin joka neljännellä  koealalla. 

Tutkitut taimikoealat jakaantuvat  10-vuotisiin ikäluokkiin  seu  

raavasti: 

Yleensä taimistot ovat olleet siis vallan nuoria. Samaan viittaa  

vat myöskin  seuraavat luvut,  joista käy  selville eri taimistojen  va  

Pituusluokka. 

Höhenklasse. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

Taimien  lukumäärä, kpl.  ja % koko  aineistosta.  
Anzahl der Pflanzen

,
 absolut und in % des gesamten Materials. 

5399 6183  2725 986 463  260 133 91 35 25 9 8 7 1 

33.1 37.9 16.7 6.0 2.8 1.6 1.9 

Pituusluokka. 

Höhenklasse. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

Koealojen lukumäärä, % kaikista  koealoista. 
Anzahl  der Probe/lachen,  in % sämtlicher Probeflächen.  

XIV XV XVI 

100 100 98 94 92 69 54 42 29 25 6 10 6 2 

Ikäluokka, v. Altersklasse J  

Koealojen lukumäärä  — Anzahl  der  

Probeflächen   

—10 

3 

11—20 

30 

21—30 

13 

31—40 

3 

41—50 

3 
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pauttamisvuosi  tai paremmin  sanoen ensimmäinen kasvukausi,  jonka  

taimisto on saanut kasvaa  täysin  tai ainakin osittain vapautettuna.  

Osa  tutkituista  taimistoista oli  siis ennättänyt  kasvaa  12 vuotta 

enemmän tai  vähemmän vapautettuna,  suurin  osa  7—9 vuotta ja 

loput 3—6 vuotta. Edempänä  esitettävissä  tutkimustuloksissa  on 

taimistojen  vapauttamisen  jälkeistä kehitystä  seurattu kymmenenä  

ensimmäisenä vuotena,  ennen kaikkea  siitä syystä,  että  metsätalous  

suunnitelmat yleensä  laaditaan kymmenvuotisille  ajanjaksoille.  

Ensimmäinen vapauttamisen jälkeinen  kasvukausi:  
Die erste  Vegetationsperiode  nach  der Befreiung: 

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930  

Koealojen lukumäärä. 
Anzahl  der Probeflächen.  

3 4 — 13 19 — 11 2 



Aineiston  käsittely.  

Ryhdyttäessä  koottua aineistoa käsittelemään oli ensimmäisenä 

työnä  koealojen  tai  joissakin  tapauksissa  niiden osien järjestäminen 

siten, että ennen kaikkea valaistussuhteiltaan saman arvoiset koe  

alat tulivat kuulumaan yhteen.  Tämä jako,  joka luonnollisesti työn  

onnistumiselle ja sen antamille tuloksille  oli  erittäin tärkeä,  suo  
ritettiin  aikaisemmin selostettujen  valomittausten,  kartoitusten  ym. 

perusteella.  Tällöin erotettiin eri  ryhmiin taimistot,  jotka on yh  

dellä hakkuulla täydellisesti  vapautettu,  taimistot, joiden päälle  

on jätetty  ylispuita  ja vapauttamisen  jälkeen  eri suurissa  aukoissa 

kasvavat  taimistot.  Sellaiset  taimistot,  joiden  päälle  oli jätetty  ylis  

puita,  jaoiteltiin edelleen ryhmiin  sen  mukaan,  oliko ylispuiden  luku  

määrä hehtaaria kohti  o—loo,0—100,  100—200,  200—300 jne.  kpl.,  ja taas 
aukoissa kasvavat  taimistot sen  mukaan,  oliko aukon suuruus  hakkuun 

jälkeen  O.o—1.0,  l.o—2.0,  2.o—3.0 jne.  aaria. Aineiston käsittelyssä  

pidettiin  näin saatuja  ryhmiä  saman  arvoisina. 

Edellä jo mainittiin (s.  11), että eri  taimistojen  vapauttamisen  

jälkeinen  aika vaihteli 3—12 v. Ennen kaikkea  tästä syystä  taimis  

tojen  nykyistä  pituutta  ei voitu ottaa pituuden  kehitystä  koskevien  

selvittelyjen  lähtökohdaksi,  vaan  oli sinä pidettävä  taimistojen  
hakkuun aikaista  pituutta  ja siitä  alkaen seurattava  taimien kehi  

tystä  kymmenenä  seuraavana vuotena. Jos mittauksen aikainen 

pituus  otettaisiin  lähtökohdaksi,  tulisi samoihin pituusluokkiin  kuu  
lumaan taimia,  jotka hakkuun aikana ovat  olleet vallan eri  pituisia  

ja joiden sen jälkeinen kehitys  on ollut aivan erilainen. 

Jotta päästäisiin  taimien hakkuun aikaiseen pituuteen,  vähennet  
tiin kullakin koealalla jokaisen  taimiluokan hakkuun jälkeisten  latva  
kasvainten  keskimääräisten pituuksien  summa taimiluokan nykyi  

sestä  pituudesta.  Jäännös on luonnollisesti taimien keskimääräinen 

pituus  heti hakkuun  jälkeen,  ts.  pituus  ensimmäisen hakkuun  jälkeisen  
kasvukauden alussa. Näin laskettiin koko  aineiston taimien hakkuun 

aikainen pituus.  Tällöin osoittautui,  että ainoastaan pieni  osa  tai  
mista  heti vapauttamisen  jälkeen  oli  ollut  yli 1 m:n  pituisia.  1 m:ä 

pitempien  taimien lukumäärä oli niin pieni,  että niiden myöhemmät  

kehityssarjat  olisivat tulleet epävarmoiksi,  minkä vuoksi päätettiin  
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rajoittua  ainoastaan tätä lyhyempiiin  taimiin. Nämä taimet jaoiteltiin 

uudelleen pituusluokkiin  20 sm:n luokkavälein. Kun kuitenkin  aivan 

pienet, alle 10 sm:n mittaiset taimet ovat muihin nähden erikois  

asemassa  siksi,  että niiden pituuskehitykseen  aluskasvillisuus  vielä 
ratkaisevasti  vaikuttaa (vrt. Hertz 1932), muodostettiin niistä 

oma luokkansa. Täten saatiin kuusi  pituusluokkaa:  I—lo,1 —10, 11—20,  

21—40,  41—60,  61—80 ja 81—100 sm:n mittaiset taimet. Erotuk  

seksi  aikaisemmin mainituista taimien nykyisiin  pituuksiin  perus  

tuvista pituusluokista,  merkitään näitä ryhmiä  arabialaisilla nume  

roilla  1, 2, 3, 4,  5 ja 6. 

Jo ulkotöitä suoritettaessa  kiintyi  huomio siihen,  että taimien 

elpymiseen  vaikuttaa ilmeisesti  enemmän taimien pituus  kuin  niiden 

ikä. Siis  saman kokoiset taimet toipuvat  jokseenkin  samalla tavalla,  

vaikka niiden ikä,  määrätyissä  rajoissa,  onkin erilainen,  ja taas 

saman ikäiset taimet toipuvat  erilailla, jos ne  kuuluvat  eri  pituus  

luokkiin. Onkin hyvin ymmärrettävää,  että taimien ikä on tässä 

suhteessa toisarvoinen tekijä.  Taimen pituudestahan,  ts. sen lat  

vuksen  suuruudesta ensi kädessä riippuu  sen  yhteyttämiskyky  ja 

sen  kasvu.  Kuusen taimien säännöllisestä kasvutavasta  johtuen  on 

samaan  pituusluokkaan  kuuluvilla  taimilla jokseenkin yhtä  laajat  

latvukset,  niinkuin eräät tätä varten suoritetut mittaukset osoit  

tavat. Samoin antoivat tehdyt  koemittaukset sen tuloksen,  että 

latvakasvaimen pituus  sangen läheisesti riippuu  latvuksen pituudesta  

siten,  että tietyn  mittaiset latvukset muuten samanlaisissa  olosuh  

teissa »kehittävät» suunnilleen yhtä  pitkät  latvakasvaimet (vrt.  esim. 

puolalaisen  Jezierskin,  1933,  männyllä  suorittamiin vastaavan  

laisiin mittauksiin).  Erittäin kauan,  esim. 60 v.  ja sitä  kauemmin 
kituneet taimet saattavat mahdollisesti toipua  huomattavasti hi  
taammin ja kärsiä täydellisestä  vapauttamisesta  enemmän kuin 

nuoremmat. Näin kauan kituneita taimistoja  ei  kuitenkaan sattunut 

tutkimuskohteiksi,  mutta seuraavia yhdistelmiä  laadittaessa on 
vanhimmat aikaisemmin luetelluista taimistoista  jätetty  pois  ja ra  

joituttu  vain 10—30-vuotisiin  taimistoihin,  joiden  lukumäärä  käsittää  
lähes 90 % koko aineistosta  ja  joiden  samaan pituusluokkaan  kuu  

luvien taimien toipumisessa  ja pituuskehituksessä  ei  voitu huomata 
ratkaisevia eroja. 



Tutkimuksen  tulokset.  

Taimien toipuminen ja kasvu täydellisen  vapauttamisen  jälkeen.  

Sen  jälkeen  kun aineiston ryhmittely  pääasiassa  valaistussuh  

teiden perusteella  oli suoritettu  ja oli  laskettu  eri  taimiluokkien hak  
kuun aikainen pituus,  voitiin  aineiston käsittelyä  näissä  uusissa  puit  

teissa  jatkaa.  Ensimmäiseksi  otettakoon tarkasteltaviksi  taimistojen  

toipuminen  ja pituuskasvu  täydellisen  vapauttamisen  jälkeen,  mitä 

voitaneen pitää jonkinlaisena  normaalitapauksena  ja jonka antamiin 
tuloksiin myöhemmin suoritetaan vertailuja.  

Kuten  edellisestä  on jo selvinnyt,  tuli lähtökohdaksi,  josta  alkaen  

eri pituusluokkien  taimien latvakasvainten pituuksien  keskiarvot  
kullekin hakkuun jälkeiselle  vuodelle laskettiin, hakkuuvuosi. — 
Tässä tapauksessa  samoinkuin seuraavissakaan  ei saatuja  keskiarvoja  

yleensä  tarvinnut tasoittaa;  aineiston melkoisen suuruuden vuoksi  

sarjat  yleensä  tulivat tyydyttävän  säännöllisiksi. Kun taimien  

pituuskehityksen  lähtökohdaksi otettiin hakkuuvuosi,  saatiin  samalla 
eri  kasvukausien  säätilojen  vaikutus  taimien pituuskehitykseen  ainakin  

suurimmaksi  osaksi  poistetuksi,  koska  sama hakkuun jälkeinen  vuosi 

sattuu eri koealoilla eri kalenterivuosille. Saadut latvakasvainten 

pituuksien  vuosittaiset keskiarvot  esitetään taulukossa 1, jossa, 
samoin  kuin  seuraavissa  vastaavissa  taulukoissakin,  paksu  pystysuora  
viiva tarkoittaa hakkuu vuotta. 

Taulukko 1. Taimien latvakasvainten pituudet  täydellisen  vapautta  

misen jälkeen.  

Tabelle  1. Langen der Wipfeltriebe der Pflanzen nach vollständiger 
Befreiung. 

Pituus- 

Latvakasvainten  pituus —  Länge  der Wipfeltriebe  

luokka,  
sm 

2 i 1 2 3 4 5 6 7 8  9  10 

Höhen-  

klasse,  
cm 

v. ennen hak-  

kuuta, sm 

J. vor dem 

Hieb,  cm.  

v. jälkeen  hakkuun, sm 

J. nach dem Hieb,  cm 

— 10 

11—  20 

21—  40 

41—  60 

61—  80 

81—100  

2 

2 

3 

4 

4 

5 

2.3 

2.7  

3.7 

4.4 

4.9 

5.9 

2.6 

3.8 

5.2 

5.8 

6.2 

7.2 

3.1 

5.2 

7.0 

8.2 

8.6 

9.6 

3.7 

6.8 

9.5 

11.4 

11.8 

13.4  

4.2 

8.6 

12.6 

15.5 

16-0 

18.4 

5.2 

10.7  

16.0 

20.6 

22.0 

24.5 

6.2 

13.0 

19.8 

26.0 

29.0 

31.4 

7.3 

15.5 

23.5 

32.0 

37.0 

38.6 

8.4 

18.2 

27.4 

38.0 

44.3 

46.5 

9.7  

21.2 

31.3 

43.9 

50.2 

54.0 

11.1 

24.0 

35.4 

51.2 

54.8 

58.5 |  
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Taulukossa huomataan muutamia yleisiä  piirteitä,  jotka ovat 

taimistoille ominaisia ja jotka esiintyvät  myöhemmissäkin  taulu  

koissa.  Kuta suurempi taimi on sitä pitempi  on sen latvakasvain.  
Tämän seikan huomaa helposti  kaikista  taulukoista ja myöskin ulko  

töissä,  latvakasvaimia mitattaessa,  se heti kiinnitti  huomiota. Tästä  

on seurauksena  se, että taimen kasvaessa  säännöllisissä  oloissa,  sen  

latvakasvaimet  pitenevät  vuosi vuodelta. Tätä ei tietenkään jatku  

rajattomiin,  vaan kun latvus on tullut tietyn  suuruiseksi,  latva  

kasvaimen vuosittainen kasvu vähitellen hidastuu,  mikä seikka  

huomataan edellä olleen taulukon suurimpien  pituusluokkien  taimien 

9—lo vuoden kasvaimissa.  

Taimiluokkien hakkuun aikaiset  keskipituudet  ovat 5, 15, 30,  

50,  70 ja 90 sm. Kun näistä luokista  toiselta puolelta  vähennetään 
hakkuun edellä syntyneet  latvakasvaimet  ja niihin toiselta puolelta  
lisätään hakkuun jälkeiset  latvakasvaimet,  saadaan taimiluokkien 

taimien pituuskehityssarjat  hakkuun kummallakin puolella.  Tulokset 

selviävät  taulukosta  2 ja kuvasta  1. 

Kuva  1. Taimien pituuskehitys  täydellisen  vapauttamisen  jälkeen. 
Abb. 1. Höhenzuivachs der Pflanzen  nach vollständiger  Befreiung. 
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Taulukko 2. Eri pituusluokkien  taimien pituuskehitys.  

Tabelle  2. Höhenzuivachs  der  Pflanzen in den verschiedenen Höhenklassen. 

Kummankin edellä olevan taulukon sekä kuvan 1 perusteella  

huomataan, että taimien hakkuun jälkeinen  toipuminen  on sangen 

tasaista,  mitään erityisen  selvää toipumisvuotta  ei  voida havaita,  

joskin  latvakasvaimet  selvästi vuosi vuodelta pitenevät.  Varsinkin  

pienimpien  taimien toipuminen  on sangen heikkoa. Korkeintaan 

vasta 5.—6. vuotena voidaan sanoa kasvun edellisiin vuosiin ver  

rattuna edes hiukan huomattavammin paranevan. Tämä pienimpien  
taimien huono toipuminen  johtuu  myös  suureksi  osaksi  siitä,  että 

aineistoon sisältyy  paljon  muiden alla kituneita taimia. 2. ja 3. 
luokan taimissa  huomataan toipumista 4.—5. vuotena ja  suurempien  

luokkien taimissa jo 3.—4. vuotena sekä 6. luokan taimissa 2.—3. 

vuotena. Luvuista päättäen  siis  suurimpien  taimien toipuminen  ja 

kasvu  on voimakkaampaa  kuin pienempien;  suhteellisesti pienimpien  

taimien kasvu  on kuitenkin  ollut parempi  kuin  muiden,  kuten seu  

raavista luvuista voi päätellä.  Jos lasketaan  kysymyksessä  olevan 

kymmenvuotiskauden  keskimääräiset vuotuiset pituuskasvut  eri 
taimiluokille ja verrataan saatuja  lukuja  vastaaviin  hakkuun aikaisiin  

pituuksiin,  saadaan seuraavat prosenttiluvut  tulokseksi:  

Pienimpien  taimien suhteellinen pituuden  lisäys  on  siis  lähes 

neljä  kertaa  suurempi  kuin  suurimpien  taimien. Käytännössä  tällaiset 

suhteelliset  arvot tietenkään eivät  tule kysymykseen.  On vain to  

dettava, että kuusen taimistoryhmän  täydellisesti  vapautuessa  suu  

rimmat taimet reagoivat  ensimmäiseksi  ja absoluuttisesti  niiden 

pituuskasvu  on voimakkainta.  Jo siihen astisen  etumatkansa lisäksi  
ne suurentavat pituuseroa  pienempiin  taimiin verraten vuosi vuo  

delta. Niinpä  taulukon 2  mukaan suurimpien  ja pienimpien  taimien 

Taimien pituus  — Länge der Pflanzen  

niuus  

luokka,  

sm 

I 

3 2 1 i 2 3 4 5 6 7 8 9 i°  

Höhen- 
v. ennen hakkuu-  

_ 

' klasse,  ta, sn v. jälkeen hakkuun sm  
cm  J-1  or dem Hieb, 

cm 

J. i ach dem Hieb,  cm 

—
 10 

11— 20 

21— 40 

I  5 

8 

0 

2.7 

12.3 

26.3 |Ü 
7.6  

18.8 

35.2 

18.6 

39.4 

64.3 

23.8 

50.1 

80.3 1 

30.0 

63.1  

00.1  

37.3 

78.6  

123.6 

45.7 

96.8 

151.0 

55.4 

118.0 

182.3 

66 

142 

217  

m 

1 
41—  60 41. 6 45.6  55.8 64 0 75.4  üflT 1 11.5 1 37.5 169.5 207.5  251.4 302  .6 

61—  80 Ei]  6 65.1  76.2  84 8 96.6 1  12.6 1 34.6 1 63.6  200.6 244.9 295.1 349 .9 

78. 8 84.1 97.2 KTiTa 8 1 38.6  1 63.1  1 94.5 233.1  279.6 333.6 392  .1 

Pituusluokka  — Höhenklasse  

Keskimääräinen  pituuskasvu- % — Durchschnittlicher 
Höhenzuwachs-%  

1 

123 

2 3 4 

85 63 51 

5 6 

40 34 
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750—34 3 

alkuperäinen  85 sm:n pituusero  on 10:ssä vuodessa suurentunut 325 

sm:ksi,  siis  melkein nelinkertaiseksi.  Yksityiset  suuret yksilöt ke  

hittyvät  »susitaimiksi»,  lukuisat  suuret yksilöt  taas  pian  muodostavat 
vallitsevan taimisto-osan painaen pienemmät  alleen. Yleensä siis  

taimiston suurimmat taimet muodostavat sen  arvokkaimman osan, ja 

myöskin  niihin metsänhoidolliset toimenpiteet  pääasiassa  kohdistuvat.  

Vertauksen vuoksi  esitettäköön tässä yhteydessä  muuan koe,  

joka suoritettiin  Ruotsinkylän  kokeilualueella. Toukokuussa 1930 

siirrettiin joukko  melko  tiheän kuusimetsän alla kasvaneita,  kituvia,  
silloin 5 v:n ikäisiä,  keskimäärin  n. 10 sm:n pituisia  kuusen taimia 

taimitarhaan. Osa  taimista mitattiin ja punnittiin  keväällä 1933,  

osa  saman vuoden syksyllä.  Edellisessä  tapauksessa  ne olivat  kasva  

neet kolme,  jälkimmäisessä  neljä  kasvukautta  taimitarhassa. Kuuden 
viime kasvukauden latvakasvaimet näillä sekä vertauksen vuoksi  

alkuperäiseltä  kasvupaikalta  metsästä otetuilla taimilla olivat  keski  

määrin seuraavat: 

Taulukko 3. Taimitarhaan siirrettyjen  sekä  metsässä  edelleen  kasva  
neiden taimien latvakasvaimet. 

Ensimmäisenä kasvukautena taimitarhaan siirron jälkeen ei 

toipumista  juuri saata huomata, mutta selvästi  jo toisena,  puhu  

mattakaan seuraavista vuosista. Vuoden 1933 lyhyempi  kasvain  
taimitarhaan siirretyillä  taimilla vuoteen 1932 verrattuna johtunee  

saman vuoden keväällä suoritetusta uudesta koulimisesta. Keski  

määräinen taimen pituus  oli  vuoden 1933 lopussa  taimitarhassa kas  
vaneilla 45.4 sm ja metsässä kasvaneilla  20.  l sm; edelliset  olivat  siis  

enemmän kuin'toisen verran suurempia. 

Kun taimet olivat  olleet kolme kuukautta huonelämmössä kui  

vumassa, punnittiin  erikseen keväällä ja syksyllä  1933 nostetut 

taimet, jolloin  saatiin niille seuraavat painot:  

1 

Kasvukausi  

Taimitarha- Metsä- . Taimitarha- Metsä - 

1 1 

taimet 

-

 , 
.
 . Pituuden lisäys % edellisen 

Latvakasvain,  sm vuoden pituudesta  

1928 1.0 2.2 15 36 

1929 1.4 2.1 19 25 

1930 2.2 2.6 25 25 

1931 6.0 3.0 54 23 

1932 15.8 2.1 92 13 

1933 12.5 2.0 38 11 

keväällä syksyllä 

taimitarhassa kasvaneet   44.3 g 92.5 g  

metsässä • »  4.8  g 5.5 g 
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Jo kolmen kasvukauden  kuluttua on  taimitarhassa kasvaneiden 

taimien paino  n. 9-kertainen ja neljän  jälkeen lähes 17-kertainen 

metsässä kasvaneisiin verrattuna. Samoin kiinnittää edellisten taimien 

tavaton painon  lisäys,  melkein 110 % kasvukaudessa,  huomiota. 

Taimien toipuminen  oli  siis  erittäin selvä  ja voimakas  näin edullisissa  

olosuhteissa,  jolloin  sekä maan laatu että valaistussuhteet olivat  

runsaasti  parantuneet.  

Taimien toipuminen  ja kasvu  päällysmetsän  alla. 

Edellä käsitelty  taimistojen  täydellinen  vapauttaminen  on vain  

oikeastaan  eräs äärimmäisyystapaus  seuraavassa  puheeksi  tulevista 

tapauksista;  päällysmetsä  oh kokonaan poistettu. Selvää on, että  

Taulukko 4. Päällysmetsän  alla  kasvaneiden taimien latvakasvainten 

pituudet.  

Tabelle  4. Langen der  Wipfeltriebe der unter  einem Oberbestand  gewachsenen 

Pflanzen. 

Pituus- 

luokka,  
sm 

Höhen' 

klasse,  

cm 

2  |  1  
v. ennen hak- 

kuuta, sm 

J. vor  dem 

Hiebt  cm 

Latvakasvainten  pituus  — Länge  der 

1 I  2 3 4 5 | 6  
v. jälkeen hakkuun,  sm 

J. nach dem Hieb, cm 

Yipleliriebe  

7 8 9  10 

Ylispuita  100—200 kpl/ha  — 100— 00 Vberhälter pro ha 
— 10 2.2 2.3 2.7  3.4 4.3 5.5 6.6 7.8 9.2 10.6 12.2 13.8 

11— 20 2.5 2.7 4.2 5.9 7.9 10.0 12.0 14.2 16.3 18.5 20.7 23.0 

21— 40 3.3 3.7 5.6 8.4 11.6 13.9 16.9 20.1 23.1 26.5 29.7 33.0 

41— 60 4.0 4.4 6.2 7.3 13.0 17.0 21.4 26.0 30.8 35.7 40.5 45.0 

61— 80 4.5 4.9 8.0 11.1 14.9 19.4 24.4 29.5 34.8 40.5 46.0 51.6 

81—100  5.3 5.9 8.2 11.4 15.5 20.3 25.8 31.5 37.5 43.0 48.4 54.0 

Ylispuita  200—300 kpl/ha  — -  200—300 Überholter  pro ha 

— 10 2.2 2.3 2.4 2.6 3.0 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 5.2 5.7 

11— 20 2.5 2.7 3.4 4.3 5.2 6.2 7.3 8.5 9.7 11.0 12.8 13.8 

21— 40 3.3 3.7 4.6 5.8 7.0 8.4 10.0 11.6 13.7 16.3 19.5 25.0 

41— 60 4.0 4.4 5.4 7.7 10.2 12.7 15.3 18.0 20.8 23.6 26.6 29.5 

61— 80 4.5 4.9 7.0 10.1 13.5 17.2  21.4 26.0 30.7 35.5 40.6 45.8 

81—100 5.3 5.9 8.6 12.6 17.2 21.8 26.8 31.7 36.9 41.8 46.7 51.2 

Ylispuita  300—400 kpl/ha — -300—400 Vberhälter  pro ha 

—
 10 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.1 3.4 3.6 4.0 

11— 20 2.5 2  7 2.8 3.0 3.3 3.6 4.0 4.5 5.1 6.0 6.9 8.0 

21— 40 3.3 3.7 3.9 4.2 4.6 5.2 5.9 6.8 7.8 9.0 10.4 12.0 

41— 60 4.0 4.4 4.6 5.0 5.6 6.4 7.3 8.5 9.8 11.2  12.8 14.5 

61—  .80 4.5 4.9 5.2 5.7 6.4 7.5 8.9 10.5 12.3 14.0 16.0 18.1 

81—100  5.3 5.9 6.4 7.4 8.8 10.6 12.6 14.7 16.9 19.3 21.8 24.4 

Ylispuita 400 —500 kpl/ha  — -  400—600 Vberhälter  pro ha 

—
 10 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.2 I .3.4 

11— 20 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.4 3.7 4.1 4.6 5.1 5.6 6.2 

21—  40 3.3  3.7 3.9 4.2 4.6 5.2 5.8 6.5 7.4 8.2 9.2 10.3 

41— 60 4.0  4.4 4.6 5.0 5.4 5.7 6.3 7.0 8.0 1 9.1 10.4 ] 11.8 
61—  80 4.5 4.9 5.1 5.4 5.8 6.2 6.8 7.6 8.7 1 10.0 11.6 1 13.8 

81—100  5.3  5.9 6.1 6.3 6.6 7.2 8.0 9.2 10.8 12.7 14.9 ! 17.6 
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Taulukko  5. Päällysmetsän  alla  kasvaneiden  taimien pituudet.  

Tabelle 5. Langen der  unter einein  Oberbestand  gewachsenen Pflanzen.  

taimien äkillinen,  täydellinen  vapauttaminen  vaikuttaa melkoisesti  

olosuhteisiin  taimien ympäristössä,  niin metsäilmastoon kuin  maahan 

ja siten  myöskin  taimien kehitykseen,  minkä  vuoksi  on mielenkiin  

toista verrata täydellisen  ja vähittäisen vapauttamisen  aiheuttamia 
vaikutuksia taimien pituuskasvuun.  Ennen  kuin kuitenkaan  käydään  

lähemmin selvittelemään täydellisesti  ja  vähittäisesti  vapautettujen  

taimien kasvun  eroja,  esitellään jälleen,  mitenkä aineistoa  on tätä 

varten käsitelty.  

Koealat tai  niiden osat jaettiin  valaistussuhteittensa puolesta  
samanarvoisiin ryhmiin,  joista suoritettujen  puunlukujen,  kartoi  

tusten ym. muistiinpanojen  perusteella  määrättiin ylispuiden  luku  

määrä ha:lla. Aineisto osoittautui  riittäväksi  aina sellaiseen tapauk  

seen saakka,  jossa  ylispuiden  lukumäärä on 600 kpl/ha,  paitsi,  että 

Pituus- 

luokka,  

sm 

Höhen- 

klasse , 
cm 

3 21 

v. ennen hak-  

kuuta,  sm 

J. vor dem Hieb,  
cm 

l 

Taimien pituus  —  Länge  der Pflanzen  

2  | 3 4  | 5 6 7  
v. jälkeen  hakkuun,  sm 

J. nach dem Hieb, cm 

8  9 10 

"5  Qispuita  100- —200 kpl/ha  — -  100— 200 Überhälter  pro ha 

— 10 0.5 2.7  5.0 7.7 11.1 15.4 20.9 21.5 35.3 44.5 55.1 67.3 81.1  

ii— 20 9.8 12.3 15.0 19.2 25.1 33.0 43.0 55.0 69.2  85.5 104.0 124.7 147.71 

21— 40 23.0 26.3 30.0 35.6  44.0 56.6 68.5  85.4 105.5 128.6! 155.1 184.8 218.0} 

41— 60 41.6 45.6 50.0 56.2 63.5  76.5  93.5 114.9 140.9 171.7 207.4 247.9  292.9 1 
61— 80 60.6  65.1  70.0 78.0  89.1 104.01 123.4 147.8 177.3 212.1  252.6 298.6 350.2 

81— 100 78.8  84.1 90.o 98.2  109.6 125.1 145.4 171.2 202.7 240.2)  283.2  331.6 385.6! 

Ylispuita  200—300 kpl/ha  — 200— 100 Überhälter  pro ha 

— 
10 0.5 2.7 5.0 7.4 lO.o 13.0 16.2 19.8 23.8 28.2 33.0  38.2 43.9 

11— 20 9.8 12.3  15.0 18.4  22.7 27.9 34.1 41.4 49.9 59.6 70.6  83.4 97.2 

21— 40 23.0 26.0  30.0 34.6 40.4 47.4 55.8 65.8  77.4  91.1 107.4 126.9 151.9 

41— 60 41.6 45.6 50.0 55.4 63.1  73.3  86.0 101.3 119.3 140.1 163.7 190.3 219.8! 

61— 80 60.6  65.1  70.o 77.0 87.1 100.6 117.8  139.2 165.2 195.9 231.4 272.0 317.81 

81— 100 78.8  84.1 90.o 98.6 111.2 128.4|  150.2| 177.O| 208.7|  245.6 287.4 334.1 1 385.3  

Ylispuita  300—400 kpl/ha  — 300—4 00 Überhälter  
pro ha 

— 
10 0.5 2.7 5.0 7.3 9.7 12.2 14.8 17.6 20.5 23.6 27.0 30.6 34.61 

11— 20 9.8 12.3  15.0 17.8 20.8 24.1 27.7 31.7 36.2 41.3 47.3 54.2 62.2! 

21— 40 23.0 26.0 30.0 33.9 38.1 42.7 47.9 53.8 60.6  68.4  77.4 87.8 99.8] 
41— 60 41.6 45.6 50.0 54.6 59.6 65.2  71.6 78.9  87.4 97.2 108.4 121.2 135.7 !  

61— 80 60.6  65.1  70.o 75.2  80.9 87.3 94.8 103.7 114.2 126.5 140.5 156.5 174.6  

81- 100 78.8  84.1 90.0 96.4 103.8 112.6  123.2 135.81150.5 167.4 186.7 208.5 232.9!  

Ylispuita  400- -500 kpl/ha —  400— WO Überhälter  pro ha | 

— 
10 0.5 2.7 5.0 7.3 9.7 12.2 14.8 17.5 20.3 23.2 26.2 29.4 32.8 

11— 20 9.8 12.3  15.0 17.8 20.8 24.0 27.4 31.1 35.2 39.8 44.9 50.5 56.7 

21— 40 23.0 26.0 30.o 33.9 38.1 42.7 47.9 53.7 60.2  67.6  75.8  85.0 95.3 

41— 60 41.6 45.6 50.o 54.9 59.6 65.0  70.7 77.0  84.0 92.0 101.1 111.5 123.3 

61— 80 60.6  65.1  70.o 75.1  80.5 86.3 92.5  99.3 106.9 115.9  125.6 137.2 151.0 

81— 100 78.8  84.1 90.o 96.1 102.4 109.0 116.2 124.0 133.4 144.8 1 156.9  171.8 189.4  
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Kuva  2. Taimien pituuskehitys  a)  100—200: n, b)  200—300  ylispuun alla  (ha).  
Abb. 2. HöhenzuwachB der  Pflanzen  unter a) 100—200,  b) 200—300  Vberhälter  pro  ha. 
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Kuva 3. Taimien  pituuskehitys  a) 300—400: n, b)  400—500  ylispuun alla  (ha).  

Abb. 3. Hohenzuwachs  der Pflanzen unter a) 300 —400, b) 400—500 VberhiUter  pro ha. 

taimistoja,  joissa  ylispuita  on o—loo0—100 kpl/ha,  oli liian vähän ja niiden 

antamat tulokset olivat sen  vuoksi  epävarmoja,  minkä  johdosta  tämä 

ryhmä  on jätetty pois.  

Taimien pituuskasvun  kehityssarjojen  laskeminen suoritettiin  

aivan samalla tavalla kuin  edellä on  selostettu taimistojen  täydellisen  

vapauttamisen  ollessa  käsiteltävänä. Siis  hakkuun  aikaisen pituuden  

perusteella  samoihin luokkiin kuuluvat taimet yhdistettiin  ja laskettiin 
niiden hakkuun jälkeisten latvakasvainten pituuksien  keskiarvot.  

Nämä laskelmat suoritettiin kussakin  ylispuuryhmässä  erikseen ja 
esitetään niissä saadut tulokset  taulukoissa  4 ja 5 sekä piirroksissa  

2  ja 3. 
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Taimien toipumisvuosi  ei näissäkään tapauksissa  yleensä  ole  

erityisen  selvä.  Kuitenkin voidaan huomata,  että 

ylispuiden  luvun ollessa 100 200 kpl/ha,  tai  
met ilmeisesti  toipuvat  jonkin  verran  nopeam  
min kuin täydellisen  vapauttamisen  jälkeen  

(vrt. taul. 6).  Niinpä  suurimpien,  3.—6. luokan taimien toipuminen  

alkaa  jo  2.—3. vuotena hakkuun jälkeen,  1.—2. luokan taimien taas 
3. —4. vuotena. Elpyminen  alkaa siis  keskimäärin noin vuotta aikai  

semmin  kuin  täydellisen  vapauttamisen  jälkeen.  Mutta päällysmetsä  
voidaan jättää vieläkin tiheämmäksi ilman,  että  taimien ensi vuosien 
kasvu  ja toipuminen  juuri  lainkaan kärsivät.  Jos ylispuiden  luku  

määrä ha:lla on 200—300  kpl,  huomataan,  että taimien toipuminen  

tapahtuu  jokseenkin  yhtä  nopeasti  kuin  paljaaksihakkauksen  jälkeen,  

pienimmissä  toipuminen  alkaa 5.—6., 2.—3. luokan taimissa 4.—-5.,  

4.-5. luokan taimissa 3.—4. ja 6. luokan  taimissa 2.—3. vuotena 

vapauttamisen  jälkeen. Jos päällysmetsä  jätetään vielä tiheäm  

mäksi,  taimien toipuminen  kuitenkin  alkaa  silminnähtävästi  hidastua.  
Milloin ha:n kokoiselle alalle on jätetty  300—400 kpl  ylispuita,  toi  

puminen  on jo  huomattavasti hitaampaa.  Suurimmat parantavat  
edelleen ensimmäisinä kasvuaan,  6. luokan taimet 3.—4. vuodesta 

lähtien, seuraavan kahden luokan taimet 4.—5. vuotena,  2.—3. 

luokan 5.—6. vuotena ja pienimmät  vasta  8.—9. vuotena. Jos 

päällysmetsä  käsittää vieläkin useampia puita,  taimien toipuminen  
sekä  jatkuvasti  hidastuu että tulee samalla epäselvemmäksi.  400—500 

ylispuun  (ha:lla)  alla pienimmät  taimet reagoivat  heikosti  vasta 

9.—10.  vuotena,  seuraavien luokkien taimet 5.—7.  vuotena ja suu  

rimmat 4.—5. vuotena. 

Edellä sanotun selvittämiseksi esitettäköön vielä seuraava  tau  

lukko,  josta ilmenevät eri  taimiluokkien toipumisajat.  

Taulukko 6. Taimien toipumisajankohta  eri  tiheiden päällysmetsien  
alla. 

Tabelle 6. Erholungszeitpunkt  der  Pflanzen unter verschieden dichtem  
Oberbestand. 

Pituusluokka, 
Ylispuiden  lukumäärä  ha:lla — Anzahl Überhälter  pro ha 

sm 

Höhenklasse.  
° 100—200 200—300 300—400 400—500 

cm Taimien toipuminen  alkaa  v. hakkuun jälkeen  
Erholung  der Pflanzen  beginnt  J. nach dem Hieb 

— 1 0 5—6  3—4 5—6 8—9 9—10 

1— 2  0 4—5  3—4  4—5 5—6 6—7 

2 1— 4  0 4—5  2—3  4—5 5—6 6—7 

4 1— 6  0 3-4  2—3  3—4 4—5 5—6 

6 1— 8  0 3—4  2—3 3—4 4—5 5—6 

8 0 2—3  2—3 2—3 3-4 4—5 
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Yleensä voidaan siis sanoa, että kaikissa  

olosuhteissa taimet toipuvat  sitä nopeammin 

mitä pitempiä  ne ovat vapauttamisen  aikana 

ja että ne toipuvat harvanlaisen (1  00 300 

kpl/ha)  päällysmetsän  alla nopeammin tai 

ainakin yhtä nopeasti  kuin täydellisen  va  

pauttamisen  jälkeen.  

Jos jälleen  lasketaan eri pituusluokkien  taimien suhteellinen 

pituuskasvu  (niin  kuin  siv.  16 on selostettu)  saadaan seuraava  yhdis  

telmä. (Taulukkoon  on täydellisyyden  vuoksi  lisätty  myöskin  pituus  

kasvuprosentit  täydellisen  vapauttamisen  jälkeen).  

Taulukko 7. Eri  pituusluokkien  taimien keskimääräinen  pituus  

kasvu-%.  

Tabelle  7. Durchschnittlicher Höhenzuivachs- % der  Pflanzen der verschiedenen 
Höhenklassen.  

Jälleen on siis  pienimpien  taimien pituuskasvu  ollut  suhteellisesti 

kaikissa  tapauksissa  huomattavasti parempi  kuin muiden. Samalla 

huomataan,  että kymmenvuotiskauden  keskimääräinen pituuskasvu  

on 100—200 puuta  käsittävän  päällysmetsän  alla  ollut  1.—2. luokan 

taimilla  paras,  muilla taas aukealla paras  tai yhtä  hyvä  kuin  tällaisen 
harvan päällysmetsän  alla.  

Edellä esitetyt  lukusarjat  ovat jo jossain  määrin selvittäneet  
taimien pituuden kehitystä  eri tiheiden päällysmetsien  alla. Seu  

raavassa  jatketaan  vielä  tämän kysymyksen  käsittelyä  kohdistamalla 

erityinen  huomio toiselta  puolen  täydellisen,  toiselta puolen  vähittäisen  

vapauttamisen  aiheuttamaan vaikutukseen taimien vapauttamisen  

jälkeiseen kasvuun. 

Tätä varten on kuvassa  4 murtoviivoilla  esitetty  eri  taimiluokkien 

taimien latvakasvainten pituudet  1., 3.,  5.,  7.  ja 9. hakkuun jälkeisenä  

vuotena erilaisissa olosuhteissa. 

Ylispuiden  lukumäärä  hailia — Anzahl  Überholter  pro  ha 
Pituusluokka,  i 

sm 

0 100—200 200—300 300—400 400—500 
Höhenklasse,  

cm 

Keskimääräinen  pituuskasvu-%  — Durchschnittlicher Höhenzuuiachs-%  

— 10 123 152 78 60 56 

11—  2 0 85 89 55 31 28 

21— 4 0 63 63 41 23 22 

41— 6 0 51  49 34 17 15 

61— 8 0 40 40 35 15  12 

0 34 33 33 16 11 
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Kuva  4. Erilaisissa olosuhteissa  kasvaneiden,  eri  pituisten  taimien  eräiden hakkuun  jäl  
keisten vuosien  latvakasvaimet  toisiinsa  verrattuina. Numerot  1—6 tarkoittavat taimien 

pituusluokkia.  

Abb.  4. Vergleich  zwischen Wipfeltrieben  von verschieden hohen und in verschiedenen Verhältnissen aufge  

wachsenen Pflanzen  in einigen  nächst  au f den Hieb folgenden  Jahren. Die Zahlen I—61—6 beziehen sich au f 

die Höhenklassen. 

Seuraavassa tarkastellaan tämän kuvan perusteella  latvakasvain  

ten  pituuksien  keskinäistä  suhdetta kunakin vuonna eri  tiheiden 

päällysmetsien  alla. 
Ensimmäisenä vuonna erot ovat,  niinkuin odottaa voikin,  sangen 

pienet.  Pisimmät kasvaimet  tavataan kuitenkin harvanlaisen päällys  

metsän  (100 —300 kpl/ha)  alla,  hiukan  lyhyemmät  kokonaan vapaute  

tuissa taimistoissa ja pienimmät  tiheän päällysmetsän  alla. 

Suunnilleen samanlaisena suhde säilyy  vielä kolmantena vuotena. 
Pisimmät latvakasvaimet tavataan 6. luokan taimilla melko tiheän 

(200—300 kpl/ha),  muilla taas jonkin  verran  harvemman päällys  

metsän alla. Erot avomaan taimien latvakasvaimiin verraten ovat 

suuremmat kuin  edellisessä  tapauksessa,  ja muilla,  paitsi  suurimmilla 

taimilla,  200—300 ylispuun  alla  kasvavien  taimien kasvaimet  jäävät  

jo avomaan vastaavien  taimien kasvaimista  melkoisesti  jälkeen, 

puhumattakaan  vielä  tiheämpien  metsien taimistoista.  
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4 

Viidentenä vuotena herättää erityisesti  huomiota se seikka,  

että kahden  tiheimmän ylispuUmetsän  taimet jäävät  yleensä  erittäin 

selvästi muista jälkeen. Noin 250 300 ylispuuta  

ha: 11 a näyttää muodostavan sen rajan, jota 
harvemmissa metsiköissä taimet vielä hyvin 

menestyvät,  mutta jota tiheämmissä niiden 

kasvu  selvästi  kärsii. Muuten taimien pituuskasvu  on 

edelleen harvan päällysmetsän  alla  paras, 6.  luokan taimien vieläpä 

200—300 ylispuun  (ha:lla)  alla. Erot kokonaan vapautettujen  tai  

mien kasvaimiin ovat  kuitenkin vähäiset ja pienemmät  kuin kolman  

tena vuotena. 

Seitsemäntenä vuotena on neljän  suurimman taimiluokan tai  

mien kasvu  jo täydellisesti  vapautetuissa  taimistoissa jonkin  verran  

parempi  kuin  harvankin päällysmetsän  alla kasvaneissa.  Erot ovat 

yleensä  kuitenkin hyvin  pienet.  Kahden pienimmän  taimiluokan 

taimet sen  sijaan  kasvavat  harvan päällysmetsän  suojassa  parhaiten.  
Tiheiden päällysmetsien  alla kasvavat  taimistot  muodostavat muista  

yhä  enemmän jälkeen jäävän  ryhmän.  
Vihdoin yhdeksäntenä  vuotena taimet kasvavat  jo selvästi  avo  

maalla parhaiten.  Poikkeuksen tekevät  vain pienimmät  taimet,  jotka  

siis  sangen kauan näyttävät  kasvavan  suojametsän  alla parhaiten.  

Edellä olevat  tulokset  ovat  siis  osoittaneet,  että taimiston yhdellä  

kerralla suoritettu täydellinen  vapauttaminen  ei anna parasta  mah  

dollista tulosta. Sen saavuttamiseksi  on taimiston päälle,  hehtaarin 

kokoiselle  alalle jätettävä  enintään 300 ylispuuta,  jotka,  asiaa tai  

miston kannalta arvosteltaessa,  poistetaan  parhaiten  6.—7. vuotena 

taimiston osittaisen vapauttamisen  jälkeen.  Huomioon on  kuitenkin 

otettava,  mitä myöhemmät  tutkimukset osoittavat tällaisten jättö  

puiden  kasvusta.  Mainittakoon vain,  että Miettisen toistaiseksi  

julkaisemattoman  tutkimuksen mukaan,  siemenpuissa,  milloin  kasvun  

paranemista  yleensä  voidaan todeta,  se  näyttää  kestävän  vain 6—7  

vuotta. Tulos siis  sopii  erittäin  hyvin  yhteen  tämän tutkimusten 

tulosten kanssa.  (Mainittu  tutkimus on kuitenkin  vasta niin alku  

asteillaan,  että tulokset saattavat vielä  jonkin  verran  muuttua.) 

Taimien toipuminen  ja kasvu  eri suurissa  aukoissa. 

Kuten jo aikaisemmin on mainittu, jaoiteltiin  aineisto ryhmiin  

myöskin  sen  mukaan,  miten suurissa  aukoissa  taimet olivat  hakkuun 

jälkeen  kasvaneet. Ryhmittelyssä  pidettiin  yksikkönä  1 aaria,  ja 

jakaantui  aineisto siten kuuteen ryhmään:  O.o—1.0, l.o—2.0,  2.o—3.0,  

3.0—4.0,  4.o—5.0 ja 5.0—6.0  aariin. Suurempia  varsinaisia  aukkoja  

ei tutkimuskohteiksi  sattunut, mutta kuten myöhemmin selviää,  
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käsiteltävälle  aineistolle tämän kokoiset  aukot riittivät. Laskemis  

tapa  oli edelleen samanlainen kuin  aikaisemminkin;  siis  hakkuun 

aikaisesta pituudesta  lähtien seurattiin taimien pituuden  kehitystä  

kymmenenä  seuraavana  vuotena eri  kokoisissa  aukoissa. 
Saadut latvakasvainten pituuden  vuotuiset keskiarvot  selviävät 

taulukosta  8 ja niiden avulla lasketut taimien pituudet  hakkuun 

jälkeisinä  vuosina taulukosta  9 sekä  kuvista  5—7. 

Taulukko 8. Taimien latvakasvainten  pituudet  eri  kokoisissa  aukoissa.  
Tabelle  8.  Langen der  Wipfeltriebe der  Pflanzen  in  verschieden  grossen  Löchern.  

1 
Latvakasvaimien pituus — Lärme der Wipjettriebe  

Pituusluokka,  
sm 2 1 1 O 3 4 5 6  7 8 9 10 

!  Höhenklasse, 
v. ennen hak- 

cm kuuta, sm  v.  jälkeen hakkuun, sm 

J. vor dem .7. nach dem Sieb.  cm 

Hieb,  cm 

Aukon  suuruus 0— -la^- Grösse des Loches  0— -1 a 

—
 10 2.2 2.3 2.3 2.4 2.6 2.9 3.2 3.5 4.0 4.4 4.8 5.3 

11— 20 2.5 2.7 2.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 5.9 6.2 6.6 

21— 40 3.3 3.7 4.1  4.5 5.0 5.5 6.1 6.8 7.4 8.0 8.7 9.4 

41— 60 4.0 4.4 4.4 4.8 5.2 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.0 9.9 

61— 80 4.5 4.9 5.1 5.5 ■ 5.9 6.4 6.9 7.4 8.0 8.7  9.5 11.0 

! 81—100 5.3 5.9 6.0 6.4 6.8 7.4 7.9 8.5 9.2 9.9 10.6 11.4 

Aukon suuruus 1— -2 a  —  Grosse des Loches 1— -2  a 

—
 10 2.2 2.3 2.3 2.4 2.6 2.9 3.2 3.5 4.0 4.4 4.8 5.3 

11— 20 2.5 2.7 3.2 3.6 4.0 4.6 5.4 6.2 7.2 8.4 9.6 10.8  

21— 40 3.3 3.7 4.2 4.8 5.5 6.4 7.5 8.8 10.3 11.9 13.7 15.6 

41— 60  4.0 4.4 4.6 5.2 5.9 6.9 8.1 9.6 11.3 13.2 15.3 17.5 

61— 80 4.5 4.9 5.3 6.0 7.0 8.0 9.4 11.9 12.5 14.2 16.1 18.1 

| 81—100 5.3 5.9 6.4 7.2  8.2 9.4 10.8 12.4 14.0 16.0 18.0 20.1 

Aukon  suuruus 2— -3 a  — Grösse  des Loches 2—3 a 

—
 10 2.2 2.3 2.4 2.6 3.1 3.7 4.2 4.9 5.7 6.6 7.5 9.5 

11— 20 2.5 2.7 3.3 3.9 4.6 5.4 6.5 7.5 9.2 11.0 13.0 15.3 

21— 40 3.3 3.7 4.4 5.2 6.3 7.6 9.2 11.2 13.3 15.6 18.0 20.7 

41— 60 4.0 4.4 5.2 6.3 7.7  9.6 11.7 14.0 16.4 19.0 21.8 24.8 

61— 80 4.5 4.9 6.2 7.8 9.6 11.6 13.6 15.7 18.0 20.2 22.6 25.6 

81—100  5.3 5.9 6.9 8.5 10.2 12.1 14.2 16.5 18.8 21.3 24.0 26.6 

Aukon suuruus 3— -4 a — Grösse  des Loches 3— -i  a 

—
 10 2.2 2.3 2.5 3.1 3.6 4.2 5.0 5.9 7.0 8.2 9.5 11.0 

11— 20 2.5 2.7 3.4 4.2 5.3 6.6 8.3 10.3 12.5 15.4 18.8 23.0 

21— 40 3.3 3.7 4.5 5.6 7.0 9.0 11.8 14.8 18.0 21.2 24.5 27.8 

41— 60 4.0 4.4 5.7 7.7  10.3 13.1 16.1 19.2 22.6 25.8 29.3 32.8 

61— 80 4.5 4.9 6.5 8.6 11.1 14.0 17.0 20.3 24.0 27.7 31.3 35.0 

81—100 5.3 5.9 7.2 9.2 11.8 14.9 18.2 21.9 25.7 29.7 33.8 38.0 

Aukon suuruus 4— -5 a  — Grösse  des Loches  4—5 a 

11— 20 2.5 2.7 3.7  4.9 6.5 8.4 11.0 14.9 17.0 20.7 24.8 29.0 

21— 40 3.3 3.7 4.9 6.9 9.6 12.5 15.8 19.4 23.3 27.3 31.4 35.6  I  
41— 60 4.0 4.4 6.0 8.8 12.2 16.0 20.0 24.2 28.8 33.7 38.8 43.7 

61— 80 4.5 4.9 7.1  9.8 13.1 16.9 21.4 26.4 31.7 37.5 43.2 48.6  1 
81—100 5.3 5.9 7.6 10.9 14.7 19.1 24.0 28.9 34.0 39.5 45.0 50.9 i 

Aukon suuruus 5—6 a  •—  Grösse  des Loches 5—6 a 

41— 60 4.0 4.4 6.1 10.o 14.4 19.1 24.0 29.0 34.3 39.8 45.4 50.7 

61— 80 4.5 4.9 7.3  10.8 15.1 20.0 25.8 32.4 38.9 44.8 50.7 56.0 

81—100  5.3 5.9 8.0  11.6 16.5 21.6 27.1 32.8 39.0 45.0 51.0 57.0 
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Taulukko 9. Taimien, pituus  eri  kokoisissa  aukoissa.  
Tabelle 9. Länge der  Pflanzen in  verschieden grossen  Löchern.  

Lukusarjoja  ja taulukoita tarkastellessa  huomataan,  että aivan  

pienissä  aukoissa  toipuminen  on sangen hidasta ja mitätöntä. o—l.o0—1.0  

aarin aukoissa  ei  kymmenenä ensimmäisenä vuotena tapahdu min  

käänlaista kasvun  paranemista,  taimet eivät  niin pienessä  aukossa  

kykene  toipumaan, jos reunametsä on täysitiheä.  Jos aukkoa laa  

jennetaan  aarin verran  suuremmaksi,  voidaan jo toipumista,  joskin  

Pituus- 

luokka, 

sm 

Höhen- 

klasse,  
cm  

3 2 |  1 1 
v. ennen hak- 

kuuta, sm 

J.  vor dem 

Hieb,  cm 

Taimien pituus  — Länge der Pflanze  

I 
2 3 4 5 6 7 

v. jälkeen  hakkuun, sm 

J. nach dem Hieb, cm 

8  •  i  10 

Aukon suuruus 0— la — Grösse des Loches  0— 1 a 

- 10 0.5  2.7, 5.0 7.3  9.71 12.3 15.2 18.4 21.91 25.91 30.3 35.1  40.4 

ii  
-
 20 9.8 12.3 15.0  17.9 22.1 26.6 31.4 36.5 41.81  47.4 53.3 59.5 66.1 

21 -  40 23.0  26.3  30.O  34.1  38.61 43.6 49.1 55.2 62.0  69.4  77.4 86.1  95.5 

41 
—
 60 41.6  45.6  50.0 54.4  59.2 64.4  70.0  76.2  83.0 90.5 98.7 107.7 117.6 

61 
-
 80 60.0  65.1' 70.o  75.1  80.6 86.5 92.9 99.8 107.2 115.2  123.9 133.4 144.4 

81 -100  78.8  84.1' 90.0  96.0 1 102.41109.2 116.6 1124.5 1 133.0 142.2] 152.1 162.7 174.1 

Aukon  suuruus 1— ■2 a — Grösse  des Loches  1— ■2 a 

-  10 0.5  2.7  [ 5.0 7.31  9.7 12.3 15.2 18.4 21.9 25.9 30.3 35.1  40.4 

11 -  20 9.8 12.3 15.0 18.2 21.8 25.8 30.4 35.8 42.0 49.2 57.6 67.2  78.0 

21 
—
 40 23.0  26.3 30.0  34.2 39.0 44.5 50.9 58.4 67.2  77.5  89.4 103.1 118.7 

41 
-
 60 41.6 45.61 50.0 54.6  59.8 65.7 72.6 80.7 90.3 101.6 114.8 130.1 147.6 

61 -  80 60.6  65.1  70.0 75.3 81.3 88.3 96.3 105.71  117.6 130.1  144.3 160.4 178.5 

81 -100  78.8  84.1 90.0 96.4 103.6 111.8 121.2 132.0 144.4 158.4 174.4 192.4 212.5  

Aukon  suuruus 2— 3 a — Grösse des Loches  2 — ~3 a 

-
 10 0.5 2.7  5.0 7.4 lÖ.o 13.1 16.8 21.0 25.9 31.6 38.2 45.7  55.2 

11 
-
 20 9.8!  12.3 15.0  18.3 22.2 26.8 32.2 38.7 46.6 55.8 66.8  79.8! 95.1 

21 
-  40 23.01 26.3 30.0 34.4  39.6 45.9 53.5 62.7 73.9  87.2 102.8  120.8 141.5 

41 -  60 41.6  45.6 50.0 55.2 61.5  69.2  78.8  90.5  104.5 120.9 139.9 161.7  186.5 

61 -  80 60.6  65.1 70.o 76.2 84.0 93.6 105.2 118.8 134.5 152.5 172.7 195.3 220.9 

81 -100  78.8  84.1  90.0 96.9 105.4 115.6 127.7 141.9 158.4 177.2  198.5 222.5 249.1 

Aukon suuruus 3—4 a — '  Grösse  des Loches Z—:
 I a 

-  10 0.5  2.7 5.0 7.51 10.6 14.2! 18.4!  23.4 29.3 36.3 44.5 54.0 65.0 

11- — 20 9.8  12.3 15.0  18.4 1  22.5 27.9 34.5 42.8  53.1 65.6  81.0 99.8 122.8 

21- -  40 23.0 26.3  30.0 34.5 40.1 47.11 56.1 67.9  82.7 100.7  121.9 146.4 174.2 

41- -  60 41.6 45.6  50.0  55.7  63.4  73.71  86.8 102.9  122.1 144.7  170.5 199.8 232.6 
61-  -  80 60.6  65.1  70.0 76.5  85.1 96.2  i  110.2 127.2 147.5 171.5 199.2 230.5 265;  5 

81- -100 78.8  84.1 90.0 97.2 106.4! 118.2 133.1 151.3 173.2 198.9 228.6 262.4 300.4 

Aukon suuruus 4—5  a  — Grösse  des Loches  4—. 5 a 

11 
-
 20 9.8|  12.31 15.0 18.7 23.6 30.1 38.5 49.5 j 64.4  81.4 102.1] 126.9 155.9 

21 -  40 23.0 |  26.3  30.0 34.9 41.8 51.4' 63.9  79.7  99.1 122.4 149.7 181.1  216.7 

41 — 60 41.61 45.6 50.0  56.0  64.8  77.0 93.01113.0  137.21166.0 199.7 238.5 282.2 

61 -  80 60.6  65.ll  70.o 77.1 86.9 100.O 116.9 138.3  1164.7 196.4 233.9  277.1 325.7 

81 -100  78.  »1  84.1 90.o 97.6 108.5 123.2 142.3 !  166.3| 195.2|  229.2 268.7 313.7 364.6 

Aukon suuruus 5—( i  a  — Grösse  des Loches 5—i S o 

41- 
-
 60 41.6 45.6  50.0 56.1 66.1; 80.5 99.e: 123.6 152.6 186.9 226.7 272.1 322.8 

61- -  80 60.6  65.1 70.0 77.3  88.1 i  103.2 123.2! 149.0 181.4 220.3 265.1 315.8 371.8  

81- -100  78.8  84.1 90.0  98.0 109.6| 126.1] 147.71174. 8j  207.6 246.6 291.6 342.6 399.6 
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Kuva  5. Taimien pituuskehitys  a) 0—-l:n, b)  1—2 aarin suuruisessa  aukossa.  
Abb. 5. Höhenzuivachs  der Pflanzen in Löchern von a)  o—l, b) I—2 Ar. 

heikkoa,  huomata, suurimmissa 4.—s.:stä,  pienemmissä  5.—6.  vuo  

desta lähtien. Poikkeuksen tekevät  vain 1. luokan taimet, joissa  

mitään toipumista  tuskin kyetään  huomaamaan. Tämä seikka,  

että pienimmät  taimet eivät  kykene  kasvuaan  parantamaan  sellaisissa 

aukoissa,  missä suuremmat jo ainakin heikosti  toipuvat,  johtunee  

ainakin  suureksi osaksi  siitä aiemmin mainitusta seikasta,  että kunkin 

taimiluokan taimien latvakasvaimia mitattiin koealan kaikista  ruu  

duista,  joten  aineistoon kuuluu runsaasti kituvia,  alle jääneitä  pikku  

taimia. Taimisto,  joka käsittää  vain näitä 1. luokan taimia,  varmasti 
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Kuva 6. Taimien pituuskehitys a)  2—3:  n, b)  3—4  aarin  suuruisessa aukossa.  
Abb. 6. Höhenzuivachs  der Pflanzen in Löchern von a) 2—3,  b)  3—4  Ar. 
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Kuva  7. Taimien pituuskasvu  a)  4—5:n, b)  5—6  aarin aukossa.  
Alb. 7. Höhenzuivachs der Pflanzen in Löchern von a) 4—5, b) <5 —6 ar. 
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jo I—21 —2 aarin aukossa parantaisi  kasvuaan. -  2—3 aarin aukossa  

pienimmissä  taimissa  huomataan elpymistä  6.—7. vuotena,  2.  luokan 

taimissa  5.—6. vuotena,  3.—4. luokan taimissa 4.—5. ja suurimpien  
luokkien taimissa jo 3.—4. vuotena. Kun aukko  edelleen suurenee 

aarilla, 3—4  aarin  laajuiseksi,  elpyvät  1. —3. luokan taimet keski  
määrin yhtä  vuotta aikaisemmin kuin edellisessä  tapauksessa,  muut,  

suuremmat taimet taas keskimäärin 3.—4. vuotena hakkuun jälkeen.  

4—5 aarin suuruisessa  aukossa  toipuvat  suurimmat taimet jo  2.—3. 

vuotena, muut, 2.  ja  3.  luokan taimet keskimäärin yhtä  vuotta myö  
hemmin. Pienimmille 1. luokan taimille ei  ole  kasvaimia  enää 

laskettu,  koska  ne  kasvavat  jo 3—4 aarin  aukossa  kasvavat  jok  
seenkin yhtä  hyvin  kuin  avomaalla täydellisen  vapauttamisen  jäl  
keen;  samasta syystä  ei  seuraavassa  tapauksessa  enää ole  edellisten 
lisäksi  laskettu kasvaimia  2. ja 3. luokan taimille. Muista taimista 

4. luokan toipuvat  2.—3. vuotena ja 5. ja  6.  luokan 1.-—2. vuotena 

tällaisissa  5.—6. a:n aukoissa.  

Yhdistelmänä edellä sanotusta esitettäköön jälleen  vastaavan  

lainen taulukko kuin siv. 22. 

Taulukko  10. Taimien toipumisajankohta  eri suurissa  aukoissa. 

Tabelle 10. Erholungszeitpunkt der  Pflanzen in  verschieden grossen  Löchern. 

Toipuminen  on siis,  niinkuin päällysmetsän  alla kasvaneissa  

taimistoissakin,  helpommin havaittavissa aukon suurimmissa taimissa 

ja niissä  se on myöskin  absoluuttisesti voimakkain.  Suhteellisesti  

toipuvat  pienimmät taimet kuitenkin voimakkaimmin. Tämän 
osoittamiseksi  voitaisiin tässä tapauksessa,  niinkuin edelläkin,  laskea 

taimien keskimääräiset  pituuskasvuprosentit  tutkitulta kymmen  

vuotiskaudelta,  mutta käytetään  tässä kuitenkin erästä  •  toista las  

kemistapaa,  koska  se samalla valaisee eräitä muita seikkoja.  

Kuten edellä olleista  taulukoista  on saattanut päätellä,  on suu  

rimpiakin,  81—100 sm:n  pituisia  taimia  esiintynyt  pienemmissäkin  

aukoissa,  joskin  niiden kasvu  on ollut sangen heikkoa. Jos niitä 

Pituusluokka,  

Aukon suuruus, a  — Grösse des Loches,  a  

sm 

Höhenklasse,  
0—1 1—2 2—3 3—4 4—5 5—6 

cm  
Taimien toipuminen  alkaa v. hakkuun  jälkeen  

Erholung  der Pflanzen  beginnt  J.  nach  dem Hieb 

—
 1 

11—  2 

21—  4 

41
—
 6 

61—  8 

81—10  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

—  

5-6 
5—6 

5—6 
5—6 

4—5 

6—7 

5—6 
4—5 

4—5 

3—4 

3—4 

5—6 

4—5  
4—5  

3—4 

3—4  

3-4 

3—4  

3—4 

2—3 

2—3 

2—3 

2-3 

1—2 

1—2 
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latvakasvaimia  pidetään  jonkinlaisina  »normaalikasvaimina»,  jotka 

muodostavat taimiin täydellisen  vapauttamisen  jälkeen  suurehkolla 

alalla,  ja jotka  on aiemmin siv.  14 esitetty,  sekä  lasketaan montako 

prosenttia  eri taimiluokkien taimien latvakasvaimet  eri kokoisissa  

aukoissa ovat näistä  vastaavista kasvaimista,  saadaan seuraava 

yhdistelmä. (Laskelmissa  on verrattu toisiinsa hakkuun jälkeisten  

latvakasvainten summia).  

Taulukko 11. Eri  pituusluokkien  taimien latvakasvaimet  verrattuina 

»normaalikasvaimiin». 

Tabelle  11, Wipfeltriebe der Pflanzen der verschiedenen  Höhenklassen verglichen  
mit den  »nonnalen Wipfeltrieben>. 

Huomataan siis, että taimien suhteellinen pituuskasvu  on sitä  

hitaampaa  mitä suurempi  taimi ja mitä pienempi aukko  ovat kysy  

myksessä.  

Taulukon viimeisessä sarakkeessa  on mainittu se aukon suuruus, 

a:n tarkkuudella,  jossa  kyseellinen  %-luku  tulee 100:ksi,  ts.  jonka  

kokoisessa  aukossa  taimen voi sanoa menestyvän  hyvin.  Taulukosta 

käy  selvästi  ilmi, miten tämä pienin  mahdollinen aukko (»minimi  

aukko»)  suurenee taimiston varttuessa. Näissä luvuissa  herättää 

ehkä eniten huomiota se  seikka,  että suurimpien  ja  pienimpien  taimien 

minimiaukkojen  ero on  sangen pieni,  vain n. 2  aaria. 4  aaria  pienempää  

aukkoa ei näiden lukujen  perusteella  päätellen  juuri kannata tehdä,  

vaan aukon minimikokona on eron pienuuden  tähden edullisinta 

pitää 5—6 aaria,  jonka kokoisessa  aukossa kaikki  taimet, aina 1  

m:n pituisiin  saakka,  menestyvät  kymmenkunta  vuotta  aukon muo  
dostamisen jälkeen  vielä hyvin.  

Taimien ryhmittyminen  aukon eri  osiin.  

Varsinaisten  taimistojen  toipumista  ja hakkuun jälkeistä  pituus  

kehitystä  koskevien  tutkimusten ohella kiinnitettiin  huomiota myös  

kin  taimien ryhmittymiseen  aukon  eri  osiin.  

Pitiiiisliinktfl 

Aukon  suuruus, a — -  Grösse  der Loches,  a 
Riittävä aukon 

X IIUliolUUxVutl,  

sm 

Höhenklasse,  

0—1 1—2 2—3 3—4 4—5 5—6 

suuruus, a 

Zulänglich#  

cm 
Latvakasvaimet  % »normaalikasvaimista» 

Wipfeltriebe  in % der anormalen Triebet 

Grösse des 

Loches  

—
 10 58 58 82 98 3.5 

11— 20 40 50 63 85 111 4.0 

21—  40 35 47 59 77 99 4.5 

41—  60 27 39 54 72 92 108 5.0 

61—  80 27 39 54 70 91 108 5.0 

81—100  28 41 53 70 90 102 5.5 
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Niiden tietojen  ja mainintojen  lisäksi,  jotka tehtiin  yleisessä  
koealan selityksessä,  selviteltiin tätä kysymystä  pääasiallisesti  

taimikarttojen  avulla. Kuten aiemmin mainittiin, jaettiin  kukin  

koeala 5x5 m?:n ruutuihin, jossa mitattiin  jokaisen taimen pituus.  
Näiden pituusmittausten  avulla voitiin laskea taimien keskipituus  

jokaisessa  ruudussa. Saatu  keskipituus  sijoitettiin  sen  jälkeen  tai  
mistokartan vastaavan ruudun keskelle  ja näiden keskipituuksien  

avulla pirrettiin interpoloimalla kunkin koealan taimiston  

korkeuskäyrät.  

Korkeuskäyrien  avulla voitiin  sitten  tavallisella  tavalla piirtää  

taimistojen  profiilit  N—S ja E—W-suunnissa  siten,  että profiilit  

leikkasivat toisensa taimiston korkeimmalla kohdalla. Kuvissa  B—l 2  

esitetään näitä piirroksia  muutamilta tutkimusaloilta. Ne selvittävät 

eräitä kuusen taimistoja  koskevia  seikkoja.  

Ensiksikin  huomataan, että taimistojen  keskipituus  selvästi  

suurenee aukon laajetessa.  Niinpä  näistä,  suunnilleen samanikäisistä  

taimistoista  pienimmän aukon (kuva 10) taimiston keskipituus  on 

46 sm,  mutta suurimman (kuva  12) 115 sm, muut ovat  näiden väliltä 

suunnilleen aukon suuruuden mukaisessa järjestyksessä.  Jokseenkin 

hyvin  valaisee asian  tätä puolta  kuva  9, missä  koeala  on asetettu 
käsittämään kaksi  aivan lähekkäin olevaa aukkoa,  joista  toinen on 

3—4  kertaa toista laajempi.  Taimien keskipituudet  ovat jokaisessa  

ruudussa vasemmalta lukien 47,  33,  25,  58,  96,  76  ja 66  sm. Ottamalla 

huomioon etelän suunta huomataan,  että ensimmäinen ruutu on jok  
seenkin pienemmän  aukon keskellä,  toinen jo melkoisesti  reunapuiden  

vaikutuspiirissä  ja kolmas  kokonaan  niiden alla, mistä  syystä  sekä  

taimien lukumäärät ruuduissa että niiden keskipituus  pienenevät  

samassa suunnassa. Suurempi  aukko alkaa jokseenkin  neljännestä  
ruudusta ja keskipituus  suurenee sekä  siinä  että seuraavassa  ruudussa 

aikaisempiin  verrattuna huomattavasti. Kahdessa viimeisessä  ruu  
dussa se alkaa jälleen  pienetä  pääasiallisesti  siitä  syystä,  että ennen 

kaikkea eteläpuoleiset  reunapuut  haittaavat näiden ruutujen  taimien 

kehitystä.  Niinkuin tämäkin esimerkki  osoittaa,  vaikuttaa päällys  

metsän puiden  asema sangen herkästi kuusen taimien kehitykseen.  

Milloin taimien toimeentulomahdollisuudet jollakin  ilmansuunnalla 

päällysmetsän  puuttumisen  tai harvuuden vuoksi ovat  paremmat 
kuin muualla,  taimisto alkaa ikäänkuin »amoebamaisesti» työntää 

sinne päin.  Tästä tarjoavat eräät taimistokartat  esimerkkejä.  Auk  

koon, jota kuva 11  esittää,  valo pääsee  keskipäivän  aikaan va  

paasti  etelästä. Kuten kartasta huomataan, korkeuskäyrät  tun  

keutuvat kiilamaisesti  etelää kohti.  Kuvassa 12 aukko on ensim  

mäisen hakkuun jälkeen laajennettu hiukan itää kohti,  jolloin 
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Kuva  8. Kaunis,  pohjois-etelä  suuntaisessa aukossa  kehittynyt  taimisto;  ylemmässä osassa  
taimiston korkeuskäyrät,  alemmassa  sen poikkileikkaus-profiili.  

Abb. 8. Ein schöner,  gut erdwickdter  Pjlanzenbestand  in einem sich in der N—S-Rirhiung  erstreckenden  

Loch. Oben die Höhenkurven,  unten das QuerprofU des Pflanzenbestandes.  
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Kuva  9. Kahden  lähekkäisen, eri  suuriin  aukkoihin syntyneen,  saman ikäisen taimiston 
kartta ja poikkileikkausprofiilit.  Pienemmässä  aukossa  taimisto jäänyt huomattavasti  

lyhyemmäksi. Merkkien  selitys  kuvassa  8. 

Abb. 9. Zwei  benachbarte, in verschieden grossen Löchern  aufgetvachsene,  gleich  alte  Pflanzenbestände  a) 

von oben  gesehen, b) im QuerprofU. Der Pflanzenbestand  des kleineren Loches ist bedeutend niedriger  

geblieben.  

korkeuskäyrien  kiila tunkeutuu tähän suuntaan. Kuusen  taimisto 
siis ilmeisesti  heikoissa valaistusoloissa  pyrkii  herkästi hyväkseen  käyt  

tämään kaikki  pienetkin  levittäytymismahdollisuudet.  
Eräs seikka,  joka sangen selvästi  käy  näistä  kuvista  selville,  on  

se, että profiilin  korkeimman kohdan eteläpuoli  on huomattavasti 

pitempi  ja loivempi  kuin pohjoispuoli.  Toisin sanoen, taimiston 
korkein  kohta ei ole aukon keskellä  vaan lähempänä  pohjoisreunaa.  
Tämä seikkahan on  ollut jo kauan tunnettu (vrt.  esim. Wahlgren  

1922)  ja se johtunee  siitä, että  aukon pohjoisreuna  saa suuremmat  

valo- ja lämpömäärät osakseen kuin eteläreuna. 
Kun kaikille  aukkotaimistoille  piirrettiin  korkeuskäyrät  ja niiden 

avulla poikkileikkaus-piirrokset  N—S-  ja E—W-suunnissa milli  

metripaperille,  voitiin näiden perusteella  laskea, kuinka  kaukana 
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Kuva  10. Taimiston korkeuskäyriä  pienessä aukossa  osoittava kartta. Vesijaon kok.  
alue.  Merkkien  selitys  kuvassa  8. 

Abb. 9 Höhenkurven eines Pflanzenbestandes  in einem  kleinen  Loch. Erklärung  der Zeichen wie in  Abb. 8. 

reunametsästä eri ilmansuunnilla taimiston  tulee olla kasvaakseen  

keskipituudeltaan  määrätyn mittaiseksi.  Luvut eivät  kovin  suuresti  

poikenneet  toisistaan ja esitetään niiden keskiarvot  taulukossa 12. 

Taulukko 12. Taimiston etäisyys  reunametsästä eri  pääilmansuunnilla.  

Tabelle 12. Entfernung des Pflanzenbestandes vom Randwald  in  den verschiedenen  

Haupt-Himmelsrichtungen. 

Taimiston 

keskipituus,  m 

Etäisyys  reunametsästä,  m 

Entfernung  vom Randwald 
Aukon  

suuruus, a 

Mittelhöhe des 

Pflanzenbestan-  
des, m 

N E 

. 

S  w 

Grösse des 

Loches,  a 

0.25  0.5  0.9 2.6 1.9 0.1  

0.75  1.7 2.8 5.7 4.5 0.4 

1.25 2.9 4.4 8.3 6.9 1.0 

1.75 4.0 6.0 9.1 1.7  

2.25 5.0 7.5 12.4 11.2  2.5 

2.75 6.0 8.8 12.9 3.4 

3.25 7.0 10.o 15.4 14.2 4.3 

3.75 8.0 11.0 16.6 15.5 5.1 
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Taulukossa kiinnittää huomiota erityisesti  juuri  se, että etäi  

syydet  pohjois-  ja itäreunoista ovat  pienet  verrattuna etelä- ja länsi  

reunojen  vastaaviin etäisyyksiin.  Jos  aukon suuruutta koskevia  lukuja  

verrataan taulukon 11 vastaaviin lukuihin,  huomataan,  että  edelliset 

ovat pienempiä.  Tämä johtuu ensiksikin  siitä, että aikaisemmin 

esitetyt  pinta-alaluvut  tarkoittivat  aukkoja,  joissa  taimet menes  

tyvät hyvin,  nämä taas aukkoja,  joissa taimet yleensä,  vaikka  huo  

nostikin,  voivat saavuttaa tietyn keskipituuden.  Toiseksi on huo  

mattava,  että taulukossa  11 esitetyissä  aukoissa  taimet menestyvät  

hyvin  vielä ensimmäisen hakkuun jälkeisen kymmenvuotsikauden  

lopussa,  jolloin  suurimmat taimet ovat jo saavuttaneet 3.5—4.0 m:n 

pituuden,  ja taimiston keskipituus  on joka tapauksessa  sangen huo  

mattavasti suurentunut. 

Kuva  11. Taimistoa vapautettaessa aukkoa  on erityisesti  laajennettu etelää  kohti,  jolloin 
taimisto  alkaa vetäytyä  siihen suuntaan. 

Abb. 11. Bei der Befreiung des Pflanzenbestandes  ist das Loch  vorwiegend  in siidlicher Richtung erweitert 

warden, infolgedessen  der Planzenbestand sich  nach dieser Richtung  zu  verschieben  beginnt.  
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Kuva  12. Aukkoa  on laajenettu  erityisesti  itää kohti,  mistä  syystä  korkeuskäyrät  alkavat 
taipua sinne  päin. 

Abb. 12. Das  Loch  ist vorwiegend  nach Östen hin erweitert worden,  weshalb die  Höhenkurven sich dorthin 

zu verschieben beginnen.  

Kuva  13. Eri  pituisten  taimistojen etäisyys  reunametsästä  eri  ilman suunnilla  kaavamai  
sesti esitettynä.  

Abb. 13. Graphische  Darstellung  der fiir die verschieden hohen Pflanzenbestände  erforderliche  Entfernung  

vom Randwald in den ver-schiedenen Himmelsrichtungen.  
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Äsken  esitetyssä  taulukossa mainitut,  eri pituisten  taimistojen  
etäisyydet  reunametsästä eri ilmansuunnilla,  selviävät havainnolli  
sesti kuvasta  13, joka on piirretty  saman periaatteen  mukaisesti  

kuin esim. Ilmatieteellisen keskuslaitoksen  »tuuliruusut». Kuvan 

mukaan siis  taimiston korkein  kohta on aukon pohjoisen  ja koillisen  

puoleisella  osalla  ja aukon edullisin  laajentamissuunta  siis  etelän ja 
lounaan välillä. Aukon liiallinen laajentaminen  pohjoiseen  ja itään 

päin  saattaa olla  pienille  taimille hyvinkin  turmiollista.  Maa nimittäin 

helposti  kuivuu  erityisesti  aukon näissä  osissa liiaksi  ja aiheuttaa siten 

taimien kuolemisen,  niin kuin useilla koealoilla saattoi todeta.  

Kuten aiemmin esitetyistä  tutkimustuloksista  on selvinnyt,  sietävät  

ja vaativat  pienimmät  kuusen taimet hyvin  kehittyäkseen  melkoi  

sesti  suojaa  ja menestyvätkin  sen  vuoksi  hyvin  aukon suojaisella  
eteläreunalla. 

Kuva  14. Eri  pituisten  taimistojen  vaatimaa etäisyyttä reunametsästä  osoittavat käyrät,  
joiden avulla  vastaavat  etäisyydet »minimiaukoissa on  määrätty.  

Abb. 14. Die Entfernung  der verschieden hohen Pjlanzenbestände  vom Randwald in den verschiedenen 

Himmelsrichtungen,  graphvsch  dargestellt.  Mit  Hilfe  der Kurven  sind die entsprechenden Entfernungen  in 
den »Minimilöchern•> bestimmt ivorden. 

Taulukossa esitettyjen  lukujen  avulla voidaan myöskin jossain  

määrin selvittää, miten etäällä reunametsän tulee olla taimistosta 

sellaisissa  aukoissa,  joissa  taimet menestyvät  hyvin  (»minimiaukko»,  
vrt. siv. 32). Jos mainitun taulukon luvut tätä varten asetetaan 

koordinaalistoon,  jossa taimien keskipituus  on vaakasuoralla ja 

etäisyys  reunametsästä pystysuoralla  akselilla,  saadaan kuvassa  14 

esitetyt käyrät. Pienet numerot käyrien yläpuolella  tarkoittavat 
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vastaavaa aukon pinta-alaa  (vrt.  taul. 12). Kun  näiden pinta-alojen  

perusteella  interpoloimalla  määrätään kunkin  täyden  ja puolen  aarin 
kohdat (kuvassa  pystysuorat  viivat),  saadaan ilmansuuntien suhteet 

näissä aukoissa. Tulokset selviävät taulukosta 13. 

Taulukko 13. Taimiston etäisyys  reunametsästä »minimiaukoissa» 

(vrt. s. 32.)  

Tabelle 13. Entfernung des  Pflanzenbestandes  vom Randwald in den  
»Minimilöchernt. 

Aukon Etäisyys reunametsästä,  m 

suuruus, a Entfernung  vom Randwald, m  

Grosse  des 

Loches, a  N E S W 

3.0  5.6 8.2 13.3 12.1 
3.5 6.2 9.0 ! 14.2 13.0 

4.0  6.7 9.6 15.0 13.8 

4.5 7.3 10.3 15.7 14.6 
5.0  7.9 f 10.9 16.5 15.4 



Taimien  toipumisen syyt.  

Taimien toipuminen  ja kasvu vapauttamisen  jälkeen  johtuvat  
luonnollisesti niistä monenlaisista olosuhteiden muutoksista,  joita 
metsäilmastossa  ja -maaperässä  tapahtuu  silloin kun  osa tavallisesti 

suurin osa —■  päällysmetsän  puita  poistetaan,  ts. metsäilmaston 

muuttuessa enemmän tai vähemmän avomaailmaston kaltaiseksi.  

Kaikkia olosuhteiden muutoksia ei ole  toistaiseksi  vielä läheskään 

tyydyttävästi  selvitetty  eikä tässä yhteydessä  ole  tarkoitus eikä 

mahdollistokaan syventyä  täydellisesti  näihin laajoihin  ja moninaisiin 

tutkimuksiin;  seuraavassa  koetetaan kirjallisuuden  perusteella  esittää 

vain eräitä yleisiä piirteitä  tärkeimmistä olosuhteiden muutoksista. 

Päällysmetsän  muodostama latvuskatos  luonnollisesti pidättää  

suuren  osan  auringon  säteistä,  mistä syystä  metsikön sisässä  kasvavat  

taimet,  hiukan suuremmiksi  kehityttyään,  ilmeisesti kärsivät  valon 

puutetta.  

Vaikkakin metsissä suoritetut valaistusmittaukset  ovat toistai  

seksi  antaneet huomattavasti toisistaan poikkeavia  tuloksia,  riippuen  

ennen kaikkea  mittauskojeiden  ja -menetelmien epätäydellisyydestä  

(vrt. Aaltonen 1919)  sekä metsikön laadusta,  jossa  mittaukset  

on suoritettu,  ja  vaikka valomittareilla  saatuja  tuloksia  ei  ilman muuta 
voidakaan soveltaa kasveihin,  mainittakoon tässä yhteydessä  eräitä 

tälläisia  tuloksia,  koska  ne  kuitenkin  voivat antaa käsityksen  metsikön 

sisässä  vallitsevista  valaistusoloista. Wiesnerin (1907)  mukaan 

valomäärä tiheän kuusikon alla  on 1/60—1/90  ja lehtikuusikon alla  

1/5—1/6  täydestä  päivänvalosta.  Cieslar (1904)  totesi,  että eri  

tavoin harvennetut pyökkimetsät  pidättävät  50—90 %  valomäärästä 

ja Ängström (Keräsen,  1930,  mukaan),  että 15  m korkean 
männikön sisään pääsee  n. 4 %,  10—20 m korkean sekametsikön  

(mänty,  tammi, haapa)  sisään 2—3 % ja tiheän 20 m:n pituisen  

kuusikon  sisään vain 1 % siitä valomäärästä,  joka samanaikaisesti  

mitattiin metsikön  ulkopuolella.  Stälfelt (1921)  mainitsee,  

että  päällysmetsänkin  puiden  neulaset keskimäärin  joutuvat  yhteyttä  

mään valomäärässä,  joka on  alle 30 % maksimivalosta. Pimeässä 
kasvien  yhteyttäminen  käytännöllisesti  katsoen  lakkaa,  kun  sen  sijaan  
niiden hengitys  tällöinkin edelleen jatkuu sangen vilkkaana. Jos 
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siis  kasvien yhteyttämisyli  jäämä on hyvin  pieni,  voi pimeän  aikana 

tapahtuvaan  hengitykseen  kulua koko  koottu  ylijäämä,  jolloin  siis 

kasvien  kasvu  ja kehitys  jää  vallan olemattomaksi. Lunde  

g a r  d i n (1930)  mukaan kuusen kompensatiopiste  (valomäärä,  jossa  

yhteyttäminen  ja hengitys  ovat yhtäsuuret)  on 18—20 lämpötilassa  

n. l/13:ssa  täydestä  valosta,  joten on helppo  käsittää,  että pienten  

alikasvoskuusten  kasvu  jää jo melko harvankin päällysmetsän  alla  

sangen vähäiseksi. Kun kasvien  yhteyttäminen  yleensä  vilkastuu  

valon lisääntyessä,  ja erityisesti  sitä nopeammin mitä lähempänä  

minimiä  valo on ollut, on selvää,  että taimistojen  vapauttaminen  
melkoisesti  vilkastuttaa  niiden yhteyttämistä.  Stälfeltin (1921)  

mukaan kuusen  ja männyn  yhteyttäminen  saavuttaa maksiminsa  

vasta  täydessä  valossa,  ts.  niiden yhteyttämisintensiteetti  vilkastuu  

aina valon lisääntyessä.  Se aiemmin selostettu tulos,  että kuusen 

taimet ensimmäisinä osittaisen vapauttamisen  jälkeisinä  vuosina 

kasvavat  harvan päällysmetsän  alla paremmin  kuin täydellisen  va  

pauttamisen  jälkeen,  voinee johtua  siitä, että täydellisessä  vapautta  

misessa olosuhteiden muutokset ovat varjossa  kasvaneille ja sen 

mukaisesti kehittyneille  taimille liian äkilliset ja liian voimakkaat,  

mistä syystä  harvanlaisen päällysmetsän  jättäminen  on paikallaan.  

Kun auringon  säteily  pääsee  metsikön sisään niin puutteellisesti  

kuin edellä osoitettiin,  lienee selvää,  ettei  metsäilman lämpötila  voi 

päiväaikana  kohota yhtä  korkeaksi  kuin  ilman lämpötila  aukealla.  

Yöllä taas  puiden  latvuskatos  estää ainakin hyvin  suureksi  osaksi  

lämpösäteilyn  avaruuteen, joten  metsäilman lämpötila  saattaa töllöin 

olla jonkin  verran  korkeampi.  Metsä siis kaiken  kaikkiaan  vaikuttaa 
tasoittavasti sen  sisällä  olevan ilman lämpötilan  vuorokautisiin vaih  

teluihin. Myöskin  lämpötilan  vuotuisiin vaihteluihin metsä vaikuttaa 
tasoittavasti (vrt. esim. Ebermayer  1873, Miittrich  1883 

—lB9O, Schubert 1900 ym.). Talvella metsäilman lämpötila  
on  yhtä  korkea  tai jonkin  verran  korkeampi  kuin  viereisen avomaan, 
k  isällä  taas huomattavasti  alempi.  Erot ovat  erityisen  suuret kasvu  

aikana,  keväällä,  jolloin metsäilman lämpötila  on erittäin paljon  

alempi  kuin  avomaan. 

Kasvien yhteyttäminen  vilkastuu myöskin  lämpötilan  kohotessa,  

kuitenkin  vain määrättyyn,  eri kasvilajeilla  eri korkeaan lämpötilaan,  

optimiin  saakka,  jonka yläpuolella  yhteyttäminen  nopeasti  heikkenee,  

mutta  johon  lämpötilaan  kasvit  luonnossa vain harvoin voivat joutua.  
Kun toiselta puolen  yhteyttäminen  voi tapahtua  vain valoisana 

aikana,  jolloin  edellä esitetyn  perusteella  metsäilman lämpötila  var  

sinkin  kasvuaikana on huomattavan alhainen aukean paikan  ilman 

lämpötilaan verrattuna, vilkastuu siis taimistoja vapautettaessa 
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yleensä  niiden yhteyttäminen,  koska  metsäilmanlämpötila  tällöin 

enemmän taikka vähemmän nousee.  

Jokseenkin samansuuntaisesti vaihtelee luonnollisesti metsämaan 

lämpötila  avomaan lämpötilaan  verrattuna. Talvella metsämaa on 

jonkin  verran  lämpimämpi tai yhtä  lämmin, kesällä  taas  yleensä 

kylmempi  kuin avomaa  (vrt. Ebermayer  1873, H  o  m e  n 1896, 

Schubert 1900 ym.). Niinpä  Ho m e  nin Mustialassa suoritta  

mien mittausten mukaan maan lämpötila  kuusi-  ja koivumetsissä  

on seuraavat määrät alempi  kuin avomaan: keväällä kuusimetsissä  

1.4°  ja koivumetsissä  l.o°, kesällä 3.9° ja 2.7°,  syksyllä  3.9° ja I.o° 

sekä talvella 0.7° ja 0.5°. Syystä,  että maa erityisesti  kuusikoissa  on 

kasvuaikana melkoista kylmempi  kuin aukealla,  on esim. roudan 

sulaminen tällaisissa metsiköissä sangen hidasta. Niinpä  Ron g e  

(1928)  arvelee pohjois-ruotsalaisten  tiheiden kuusinäreiköiden (»stava  

granbeständ»)  hitaan kasvun  johtuvan  juuri  siitä, että routaa on 

maassa  runsaasti  vielä kasvuaikana,  jopa  loppukesälläkin.  Harvenne  

tuissa metsiköissä routa  sulaa paljon  aikaisemmin ja  myöskin  kuusten 

kasvu  paranee. Joskaan meikäläisiä,  etelä-suomalaisia kuusimetsiä 

ei voida rinnastaa mainittuihin ruotsalaisiin,  on kuitenkin vallan luon  

nollista,  että taimistojen  vapauttaminen  kohottaa maan lämpötilaa  

kuusimetsissä.  

Myöskin  maan kosteussuhteet  ovat  metsässä melkoisesti erilaiset 

kuin  avokentällä. Ensiksikin  pidättävät  päällysmetsän  puiden  lat  

vukset  huomattavan osan sateiden vesimäärästä. Mittaustulokset  

tässä suhteessa luonnollisesti vaihtelevat sangen suuresti  riippuen  

metsikön  puulajista,  iästä,  tiheydestä  ym., mutta esitettäköön  tässä  

kuitenkin  joitakin  lukuja.  Niinpä  itävaltalaisen Hop  pe n (1896)  
mukaan pääsee  eri  voimakkaista  sateista (5—20-f mm)  eri tavoilla 

harvennettujen  kuusimetsien sisään  29—76 % viereisen avomaan 
sademäärästä. %  m päähän  rungosta  tuli hänen mittaustensa mukaan 

55 %, I—l1 —1 y 2 m päähän  63 % ja latvusten ulkolaidalle 76 % koko  

sademäärästä. Nämäkin luvut jo osoittavat,  että kuusimetsän  sisässä  

taimet saavat  vain osan siitä  sademäärästä,  mikä aukealla kasvavien  

osalle  tulee. Sen sijaan  haihtuminen on metsämaasta paljon  pienempi  
kuin avomaasta, riippuen  muun muassa  siitä, ettei  tuuli pääse  met  

sikön sisässä  sanottavasti vaikuttamaan. Niinpä  Schubertin 

(1900)  mukaan haihtuminen on mäntymetsissä  hiukan yli 50  % ja 

pyökkimetsissä  hiukan alle  50%  siitä,  mitä avomaalla haihtuu. Kuusi  

metsän alla  voitaneen haihtumisen olettaa olevan  suunnilleen saman 

kuin  pyökkimetsissä.  Edellä sanotusta  saattaisi  päätellä,  että maan 

vesipitoisuus  olisi metsässä suurempi  tai  ainakin yhtä  suuri kuin 

aukealla. Useat maan vesipitoisuus-mittaukset  ovat kuitenkin  osoit  
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taneet, että näin ei  ole asian laita (vrt.  esim.  Häiden 1926, Wi  t  

ti c  h 1930, Feh  e  r 1931), vaan päinvastoin  metsämaan vesi  

pitoisuus  on pienempi.  Tämä seikka  johtuu  ennen kaikkea  emäpuiden  

erittäin runsaasta veden otosta juurillaan.  Meillä on tätä kysymystä  

erityisesti Aa 11 on e  n (1919,  1924, 1925 a,  b, c, 1926) selvi  

tellyt ja osoittanut,  miten varsinkin kuivilla kankailla emäpuiden  

ikä, laatu ja tiheys  ratkaisevasti  vaikuttavat nuorennoksen esiin  

tymiseen  ja sen  elinvoimaisuuteen,  siten että mitä vanhempaa  emä  

metsä on sitä  harvempaa ja kituvampaa  taimisto on, ts.  biologisesti  
voimakkaammat puuyksilöt  riistävät  maasta vettä ja siten myöskin  

pienentävät  biologisesti  heikompien  yksilöiden  ravinnonsaantimah  

dollisuuksia. Tämä ilmenee esim.  siinä,  että taimiston pituus suu  

renee siirryttäessä  metsän reunasta poispäin,  samoin niiden elinvoi  

maisuus. Myöskin  maissilla  suoritetut koe  viljelykset  (Aaltonen  

1923, 1925 c) viittasivat  samaan tulokseen. Haldenin (1926)  

tekemät mittaukset osoittivat,  että maan vesipitoisuus  on pienin  

juuri  metsikön  reunassa, jopa aika ajottain  pienempi  kuin metsässä,  

mistä syystä  kuivilla  kankailla esiintyy  metsän reunassa  selvä,  tai  

meton »steriilivyöhyke».  Tämä puuyksilöiden  välinen taistelu vedestä 

ja sen  kautta ravinnosta esiintyy  luonnollisesti selvempänä  kuivilla  

kankailla,  tuoreemmilla ja ravintorikkaammilla mailla ilmiöt  eivät 
ole läheskään yhtä selviä. Taimistojen  vapauttaminen,  ts.  pääl  

lysmetsän puiden  enemmän tai vähemmän voimakas  poistaminen,  

siis  ilmeisesti  lisää maan kosteutta,  antaa alla  kasvaneille taimille 

mahdollisuudet suurempaan vedenkäyttöön  ja siten parantaa ja lisää 

niiden ravinnon  saantimahdollisuuksia ja,  koska  yhteyttäminen  sangen 
ratkaisevasti  riippuu  kasvien vesibalanssista,  todennäköisesti  vilkas  

tuttaa niiden yhteyttämistä.  
Eri  metsänhoidollisten toimenpiteiden  vaikutuksia maahengi  

tykseen,  maan typpipitoisuuteen  ym. on toistaiseksi  melko  vähän 

tutkittu. Mainittakoon tässä yhteydessä  vain eräistä Feherin 

(1929,  1931)  viimeksiaikaisista  tutkimuksista.  Hänen mukaansa pal  

jaaksihakkaus  ei  hävitä  eikä  edes vahingoita  mikroobielämää maassa,  

päinvastoin  bakteerien lukumäärä lisääntyy,  koska  lämpimämmäksi  

muuttunut maa lisää niiden kasvua. Myöskin  maan typpipitoisuus  

on paljaaksihakkausaloilla  yleensä  selvästi  suurempi  kuin metsä  

maassa,  minkä hän olettaa johtuvan  siitä, että paljaaksihakkaus  

aloilla ilmanvaihtuminen on parempi  kuin metsässä. Useilla  kokeilla 

Feh e r  on osoittanut,  että ultraviolettisäteiden bakteereja  tappava  
vaikutus ei ulotu 4—5 sm  syvemmälle maan sisään,  minkä vuoksi  
osittain  myöskin  bakteerien elämä ei häiriinny  paljaaksi  hakatulla 

alalla. (»Es geniigt eine 4—5 cm dicke Bodenschicht,um  
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die ultravioletten Strahlen vollkommen zu filtrieren und dadurch 

unschädlich zu machen»). Metsiköiden harventamisen ja taimis  

tojen  vapauttamisen  aiheuttamista muutoksista maanhengitykseen  
ei liene tutkimuksia tehty, mutta edellä olevan  perusteella  voinee 

päätellä,  etteivät mainitut toimenpiteet  ainakaan pienennä  maan  

hengitystä,  pikemmin  päinvastoin.  Saksassa  on Wittich  (1930) 
tullut samanlaisiin tuloksiin kuin  Feh e  r Itävallassa. Hess el  

- (1917,  1927) Ruotsissa  suorittamat kokeet  osoittivat,  että 

männyn  ja kuusen taimien kehitys  selvästi  parani  maan nitraatti  
tai  ammoniakkipitoisuuden  lisääntyessä.  Kun nitraattipitoisuus  on  

eri maanlaaduissa erilainen,  ovat myöskin  taimien kehitysmahdolli  
suudet maanlaadusta riippuvaisia.  Erityisesti  mainittakoon että 

Hesselmanin mukaan paljaaksihakkauksen  jälkeen  eräät 
maanlaadut vaativat muutamia vuosia »kypsyäkseen»,  jotta niiden 

»typen  mobilisatio» saattaisi  lisääntyä  ja mikroflora muuttua taimille 

edullisiksi,  toiset,  helpommin  uudistettavat,  eivät vaadi mitään kyp  

symisaikaa  vaan  ne  ovat jo mainituissa suhteissa uudistumiselle so  

veliaat. 

Runsas  rikkaruohokasvillisuus,  jota esiintyy  lihavimpien  maiden 
hakkausaloilla  voi edellä kosketeltuja  suhteita varjostuksellaan,  

haihdunnallaan ym. kuitenkin  melkoisesti  muuttaa. 

Edellä  on esitetty  eräitä seikkoja,  jotka ovat osoittaneet,  että 

taimistoja  vapautettaessa  tapahtuvat  monenlaiset olosuhteiden muu  
tokset yleensä  ovat taimiston jatkuvalle  kehitykselle  edullisia,  joten 

on varsin  luonnollista,  että tämä edullinen vaikutus myöskin  ilmenee 
taimien pituuskehityksessä  ja selvästi  riippuvana  vapauttamisen  

laadusta. 



Tutkimustulosten  soveltaminen  käytäntöön.  

Tulokset  osoittivat,  että taimiston hakkuun jälkeinen  elpyminen  

ja kasvu  on äkillisesti  täydelleen  vapautetuissa  taimistoissa  hitaampi 
kuin harvanlaisen ylispuuston  alla. Paljaaksihakkaus  ei siis yleensä  
tule kysymykseen  kuusen taimistoja  vapautettaessa,  jos  tahdotaan 

saada paras mahdollinen tulos. Missä kaistalepaljaaksihakkauksella  

muuten on edellytyksiä,  voidaan sitä tässäkin  suhteessa ajatella,  

kuitenkin sillä edellytyksellä,  että kaistaleet  säilytetään  erityisen  
kapeina  (30—35 m, vrt.  E. K. Cajander  1934)  ja niiden suun  

tana on itä-länsi.  Tällöin reunametsä, joka  kaistalehakkauksen  edelly  
tyksen  mukaan on  melko kookasta,  suojelee  taimistoa jokseenkin  

hyvin  ja taas kaistaleen pohjoisen  reunametsän alla pääsee  uutta 
taimistoa syntymään  ja kehittymään.  Haittana on  kuitenkin se,  

että pohjoisreunan  metsä joutuu  meillä yleisimmille  ja  voimakkaim  
mille lounaistuulille alttiiksi, joskin  kaistaleen kapeus  tätä vaaraa  

jonkin  verran pienentää. Jos taimistoa on olemassa  vanhan metsän 
alla niin  runsaasti,  että lohkopaljaaksi-  tai  -siemenpuuhakkaus  yleensä  

saattaa tulla kysymykseen,  kannattaa jo yksistään  alla  olevan tai  
miston suojaksi  jättää alalle ylispuita  (150 —250 kpl/ha.).  Samalla 

kun ne, tasoittamalla äkillisiä olosuhteiden muutoksia,  takaavat 

taimiston mahdollisimman nopean elpymisen  ja kasvun,  ne täyden  

tävät taimistossa olevia aukkoja  ja lisäävät  samalla omaa arvo  

kasvuaan huomattavasti. Nämä ylispuut  on kuitenkin  poistettava  
6—7:nä tai viimeistään 10:nä vuotena hakkuun jälkeen,  jottei  tai  
miston kasvu taantuisi. 

Vaikkakin  saadut tulokset tosin pääasiallisesti  koskevat  ta  

saista,  hakkuukypsää  kuusimetsikköä,  voitaneen niitä jossain määrin 
soveltaa  muunlaisiinkin metsikköihin ja niiden hakkaustapoihin.  

Tällöin tulee ensi  sijassa  kysymykseen  lohkoharsinta,  jota meikäläi  
sissä  kuusimetsikkömuodoissa  yleisemmin  käytetään. Tällaisessa  

harsintahakkuussa ei  yleensä  muodosteta niin laajoja aukkoja (pal  

jaaksihakkauksia),  että  taimiston toipuminen  ja  kasvu  siitä  kärsivät,  

vaan taimiston lähistöllä ja päällä  on aina riittävästi, taimiston 
kannalta ehkäpä  usein liikaakin  suojaavia  pui  ta. —Kun lohkoharsinta  

metsässä vapautetaan  taimistoja,  ei aukkoja  tarvitse  muodostaa niin 
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suuriksi  (vähintään  5—6 a)  kuin  edellä on saatu  tulokseksi,  syystä  

että tällöin reunametsä on yleensä  paljon  epätasaisempaa  ja käsittää 
sekaisin  suurempia  ja pienempiä  puuyksilöitä  ja ryhmiä,  ja muuta  

mien suurien,  erityisesti  varjostavien  puiden  poistaminen  jo saattaa 

auttaa taimistojen  kehitystä  useiksi  seuraaviksi  vuosiksi.  Tällaisten 

haittaavien puiden  poistaminen  erityisesti  taimiston eteläpuolelta  

(ja  luonnollisesti taimiston päältä) ja pienempien  puiden  jättäminen  

tekee jo aukon huomattavan paljon  ilmavammaksi  ja parantaa  suu  
resti  taimistojen  kasvua. Pienien puiden  jättäminen  taimistoryhmän  

läheisyyteen  voi hyvin  usein tulla kysymykseen.  Kun kauankin 
kituneet kuuset  yleensä  melko hyvin  toipuvat,  saattavat ne  liian 
lähellä taimistoa jo ennen seuraavaa  hakkuuta  haitata muun tai  

miston kehitystä  huomattavasti,  varsinkin jos  niitä on muutamia 
siellä  täällä. Tällöin lienee selvintä  poistaa  hakkuun yhteydessä  kaikki  

aivan taimiston lähettyvillä  kasvavat pikku  puut  ja etäämmällä,  

s—lo5—10 m:n päässä  taimistosta kasvavista  jättää  ne, jotka  ovat niin 

suuria ja suurimpia  puita  poistettaessa  vapautuvat  niin paljon,  että 

ne seuraavaan  hakkuuseen mennessä pystyvät  tuottamaan ainakin 

paperipuuta.  
Yleensä lohkoharsinnassa taimistoryhmiä  vapautettaessa  ei  siis  

aukkojen  tarvitse olla  niin suuria kuin taulukon mukaan minimi  

aukkojen  täytyisi  olla. Aukkojen  suuruus  riippuu  luonnollisesti ensi  

kädessä  taimiston pituudesta  ja reunametsän laadusta sekä metsä  

tyypistä. Kaikkien yksityistapausten  huomioon ottaminen tutki  

musta suoritettaessa  kävisi  kuitenkin  ylivoimaiseksi,  mutta mainitun 
taulukon lukuja  voitaneen pitää  jonkinlaisina  ohjeina,  ottamalla 

huomioon,  että ne  koskevat  n. 20 m korkeata,  tiheänlaista OMT:n 
kuusi  reunametsää. 

Milloin lohkoharsintaa suoritetaan vanhoissa,  tasaisissa  kuusi  

metsissä, muodostuu hakkuu taimiston vapauttamisen  kannalta 
osittain  vyöhyke-  eli  aukkohakkaukseksi,  Tällöin ei  aukkoja  kannata 

muodostaa 5—6 a:a pienemmiksi,  koska  vielä 1 m:n  mittaisetkin 
taimet näissä aukoissa  menestyvät  kymmenkunta  seuraavaa  vuotta 

hyvin.  Tämän suuruinen aukko  on tosin niin  suuri,  että pintakasvilli  

suus  aukon pohjois-  ja  keskiosissa  saattaa tulla vaaralliseksi  niiden 

osien taimien edelleen kehittymiselle,  mutta  kun  aukko  muodostetaan 

niin, että taimiston korkein  kohta  tulee lähelle pohjois-  tai pohjois-koil  
lisreunaa ja aukko  suurimmaksi  osaksi  sen  eteläpuolelle,  vältytään  

tästä haitasta melkoisesti.  Aukon  eteläpuoliskossa,  missä  jatkuva  tai  

mettuminen pääasiallisesti  tapahtuu,  taimet pääsevät  kehittymään  

suojassa  liialta auringon  valolta (kuivumiselta)  ja liian voimakkaalta  

pintakasvillisuudelta.  Yalaistussuhteet ovat tässä  tapauksessa  etelä  
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puolella  jo niin epäedulliset  pintakasvillisuudelle,  että ne eivät  vaka  

vasti  kykene  uusia pikkutaimia  uhkaamaan. Aukon pohjoisreunalle,  

vanhan taimiston korkeimman kohdan »taakse» syntyneet  uudet tai  

met taas saavat  samantapaista,  joskaan  eivät  yhtä  tehokasta suojaa  
tältä taimisto-osalta. Kun taimet saavat kymmenkunta  seuraavaa  

vuotta kasvaa  näissä suhteellisen edullisissa  olosuhteissa,  ennättävät 

ne sinä aikana varttua niin pitkälle,  että aukkoa mainittujen  vuosien 

jälkeen voidaan huoletta laajentaa.  Aukon laajentaminen  on jälleen  

pääasiallisesti  suoritettava aukon länsi-  ja eteläpuolilla  ja ainoastaan 

hyvin  varovaisesti pohjoispuolella.  Tällöin taimettumismahdolli  
suudet säilyvät  aukon eri  osissa  suunnilleen ennallaan ja  kuitenkin  

samalla vanhempien taimisto-osien kehittymismahdollisuudet  pa  

ranevat huomattavasti. Kun otetaan huomioon,  että aukon poh  

jois-  ja itäpuolella  uutta taimistoa syntyy  ja se  kehittyy  melko hyvin  

ei  ainoastaan aukossa  vaan myöskin reunametsän alla,  minne valon  

säteet pääsevät  tunkeutumaan,  saattaa  näillä reunoilla tulla kysy  

mykseen  vain metsän melko voimakas harventaminenkin,  josta on 

se hyöty,  että siten reunametsässä sisemmällä  kasvavat  puut totu  

tetaan kestämään tuulta, kunnes niiden vuoro on olla  reunimmaisina. 

Jos alunperin  aloitetaan niin pienillä  aukoilla kuin tässä  on ollut 

kysymys,  ei  siemenpuiden  jättämistä  aukkoon tarvitse  ajatella  muul  

loin kuin reunametsän ollessa siementämiskyvytönta  tai ainakin 
heikosti  siementävää;  muussa  tapauksessa  suojaa reunametsä taimia 

riittävästi,  jos  aukko on oikein  muodostettu. 

Suurempi  merkitys  kuin tavallisella  aukkohakkauksella,  on 
meikäläisissä  oloissa  useinkin jonkinlaisella  kaistale-vyöhykehakkauk  

sella ja sitä  lähentelevillä hakkausmuodoilla. 

Tällöin aloitetaan hakkaus jostain  jo taimettuneesta kohdasta 

laajentamalla  aukkoa (»kaistaletta»)  erityisesti  etelään ja länteen. 
Kaistaleen edullisin pituussuunta  on ehdottomasti  itä-länsi, koska 

tällöin taimettumismahdollisuudet sen  eteläosissa säilyvät  suunnilleen 
samanlaisina kuin varsinaisissa  aukkohakkauksissa,  ja  edullisin  laa  

jentamissuunta, samoin kuin  Wagnerin  kaistaleharsinnassa,  etelä 

tai etelä-länsi. Uutta vyöhykettä  ei  kuitenkaan  hakata aivan paljaaksi  

vaan jätetään  sille  100—300 puuta  ha:lla vastaava määrä ylispuita,  

syistä,  jotka aikaisemmin on esitetty,  ja samalla harvennetaan seu  

raavaa  vyöhykettä  niin paljon,  että taimettuminen siellä pääsee  

hyvään alkuun. Koska  ylispuiden  poistaminen  laajempien  ja varttu  

neempien  taimistojen  päältä  on vaikeata siitä  syystä,  että niiden 
kaadossa ja ajossa  saattaa runsaasti taimistoa tuhoutua, on vyö  

hykkeen edullisimpana  leveytenä  tältä kannalta arvosteltuna pi  
dettävä sitä,  jossa etäimpänä olevien ylispuiden  latvusosa puita  
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kaadettaessa vielä  ulottuu vasta  taimettuneeseen,  nuorempaan vyö  

hykkeeseen.  Koska  myöskin,  niin kuin  aikaisemmin osoitettiin,  tai  

mien pituuskasvu  jo 6.—7. vuotena osittaisen vapauttamisen  jälkeen  

kärsii  ylispuustosta,  lienee sopivin  ylispuuston  säilyttämisaika  n. 
10-kunta vuotta; siinä ajassa  eivät nuorimmankaan vyöhykkeen  

taimet ennätä varttua niin suuriksi,  että ne edelliseltä vyökykkeeltä  

ylispuita  poistettaessa  kärsisivät.  

Myöskin  varsinaisen taimisto-osan hoitamiseen antavat saadut 
tulokset  viitteitä. Kuten edellä selvisi,  taimien pituuskasvu  on  saman  

laisissa  olosuhteissa hakkuun jälkeisinä  vuosina sitä  voimakkaampaa 
mitä suurempi taimi on, mistä seuraa, että yksityiset  suuret taimet 

kehittyvät  helposti  »susitaimiksi»,  useammat taas muodostavat 
vallitsevan taimisto-osan,  painaen  pienemmät  alleen. Näiden suu  

rimpien  taimien lukumäärästä ja asemasta taimistossa siis  riippuu,  

onko ne  paras poistaa  hakkausalojen  kunnostamisen yhteydessä  vai 

jättää  kasvamaan. Yksityiset,  »taimistokartioon» ilmeisesti  kuulu  

mattomat suuret taimet Menee parasta  poistaa;  sen  sijaan  jos  taimisto 

on runsaanlainen ja melko laajalle  alalle levinnyt,  taimet ovat ta  
vallisesti  ryhmittäin  eripituisia  riippuen  poistetun  metsän tarjoamista 

vaihtelevista  valaistussuhteista.  Tällöin on  suurempien  taimien pois  

taminen yleensä  turhaa;  kokonaisuutena taimisto on  kyllä  epäta  

sainen,  mutta tavallisesti ryhmittäin,  joten ryhmät  itsenäisinä jat  

kavat  kehitystään  tuottamatta toisilleen vielä lähiaikoina  haittaa. 

Suurempien  taimien alle jääneet pikkutaimet  sitkeähenkisinä luon  

nollisesti  saattavat kitua  hyvinkin  kauan ja  siten  ainakin juuristollaan  
häiritä  kehityskykyisiä  naapureitaan,  mutta niiden poistaminen  ei 

kuitenkaan voi kannattavaisuussyistä  tulla kysymykseen.  



Kirjallisuusluettelo.  

Aalto  n en, V.  T. 1919. Kangasmetsien luonnollisesta  uudistumisesta  Suo  

men Lapissa I. (Mit  deutschem  Referat:  Über  die  natiirliche  Verjungung 
der  Heidewalder  im Finnischen  Lappland I.)  Metsätiet. Koelait.  Julk. 
1. Helsinki.  

—->>  1924. Über  neuere forstliche Betriebsarten in Deutschland. Acta Forest. 

Fenn. 25. Helsinki.  

—»— 1925 a. Metsikön  itseharventumisesta  ja puiden kasvutilasta  luonnon  

metsissä. (Mit  deutschem  Referat:  Über die  Selbstabscheidung  und  den  
Wuchsraum  in  Naturbeständen). Metsätiet. Koel.  Julk. 9. Helsinki.  

—>>— 1925  b. Allgemeines  iiber  die  Einwirkung der  Bäume  auf  einander.  Acta 

Forest. Fenn. 29. Helsinki.  

—»— 1925 c. Harvennushakkausten perusteista.  Suomen  Metsäpäivät I. 
Helsinki.  

—>>— 1926. On the  Space Arrangement of Trees  and  Root  Competition.  Jour  

nal  of Forestry.  Menasha, Wis. 

Blomqvist,  A. G. 1883. Finnlands  trädslag i forstligt hänseende be  
skrifna. II Granen.  Finska  Forstför. Medd. 3. Helsingfors.  

Cajander, Aarno, 1930.  Hiilihappolannoituksesta. Luonnon  Ystävä  

4—5. Helsinki.  

Cajander, A.  K. 1916.  Metsänhoidon  perusteet I. Porvoo.  

Cajander, Erkki K. 1933.  Tutkimuksia  Etelä-Suomen viljelyskuusi  
koiden  kehityksestä.  (Mit  deutschem Referat: Untersuchungen iiber 
die  Entwicklung der  Kulturfichtenbestände  in  Sud-Finnland). Metsätiet. 

Tutkimusl. Julk. 19. Helsinki.  

—>>— 1934. Havaintoja eräällä  myrskytuhoalueella. (Mit  deutchem Referat: 

Beobachtungen auf  einem Sturmschadengebiete in  Finnland). ActaForest.  
Fenn. 40. Helsinki.  

Cieslar, Adolf. 1904. Einiges iiber  die  Rolle  des  Lichtes  im  Walde.  
Mitt. a.d. forstl. Versuchswes.  Österr.  XXX. Wien. 

Dengler, Alfred. 1930. Waldbau  auf ökologischer Grundlage.  Berlin.  
Ebermayer, Ernst. 1873. Die  physikalischen  Einwirkungen  des  Waldes  

auf Luft und  Boden  und  seine  klimatologiselle  und  hygienische  Bedeu  

tung. Aschaffenburg. 

—>— 1885. Die  Beschaffenheit  der  Waldluft  und  die  Bedeutung  der atmos  

phärischen Kohlensäure  fiir  die Waldvegetation. Stuttgart.  

Fabricius, L. 1927. Der Einfluss  des  Wurzelwettbewerbs des Schirm  

standes  auf  die  Entwicklung des  Jungwuchses. Forstwiss.  Zentralbl. 2. 
Maiheft. Berlin.  

Feh  6  r, D. 1929. Die  Biologie des  Waldbodens und  ihre  physiologische  Be  

deutung im  Leben  des  Waldes. Acta Forest.  Fenn. 34. Helsinki.  

—»— 1931. Über den  Einfluss des Kahlschlages auf den  Verlauf  der biolo  

gischen und  biochemischen  Prozesse im Waldboden. Forstl. Wochen  
schr. Silva. 24. Berlin.  



19.5 Kuusen  taimistojen vapauttamisen jälkeisestä pituuskasvusta  51 

Häiden, Bertil  E. 1926. Studier  over  skogsbeständens inverkan  pä 

markfuktighetens fördelning  hos  skilda  jordarter. Skogsvardsför.  Tidskr. 
Stockholm. 

—>> — 1932. Marktorkan  ä  sand-  och  grusmarker med särskild  hänsyn tili  regn  

vindar, jordmänsbildning och jordens mekaniska sammansättning. 

Skogsvardsför.  Tidskr. Stockholm.  

Heikinheimo, Olli. 1920 a. Kuusen  iän  määräämisestä ja kuusen  

myöhäisjuurista.  (Mit  deutschem Referat: Über  die Bestimmung  des  
Alters der  Fichte und  ihre  Adventivwurzeln). Metsätiet. Koel. Julk. 2. 

Helsinki.  

—<>— 1920  b. Kuusimuodoista ja niiden  metsätaloudellisesta arvosta. Metsä  

tiet. Koelait. Julk. 2. Helsinki.  

—l> 1920 c. Pohjois-Suomen  kuusimetsien esiintyminen, laajuus  ja puu  
varastot. (Mit  deutschem  Referat: Vorkommen, Umfang  und  Holz  
vorräte  der  Fichtenwalder in  Nord-Finnland.). Acta Forest.  Fenn.  15. 
Helsinki.  

—»— 1922. Pohjois-Suomen  kuusimetsien hoito. (Mit  deutschen Referat: 
Über  die  Bewirtschaftung der  Fichtenwalder Nordfinnlands). Metsätiet. 
Koelait.  Julk. 5. Helsinki.  

—»— 1931. Metsien  luontainen  uudistaminen.  Keskusmetsäseura  Tapion  
käsikirjasia  N:o  22.  Helsinki.  

—>>
—  1932. Metsäpuiden siementämiskyvystä I. (Mit deutschen Referat: 

Über die  Besamungsfähigkeit der  Waldbäume  I).  Metsätiet. Tutkimusl. 
Julk. 17.  Helsinki.  

Hertz, Martti. 1932.  Tutkimuksia  aluskasvillisuuden  merkityksestä  

kuusen  uudistumiselle Etelä-Suomen kangasmailla. (Mit  deutschem  
Referat:  Über  die  Bedeutung der  Untervegetation fiir  die  Verjiingung 
der  Fichte auf den  siidfinnischen Heideböden.) Metsätiet. Tutkimusl.  

Julk. 17. Helsinki.  

Hesselman, Henrik.  1904 a. Om tallens  diametertillväxt under  de 

sista  tio ären.  Medd.  fr. Stat. Skogsförsöksanst.  Stockholm. 

—>>—  1904 b. Om tallens  höjdtillväxt och  skottbildning  somrarna 1900—1903.  
Medd.  fr. Stat. Skogsförsöksanst.  Stockholm. 

—»— 1917.  Studier  över  salpeterbildningen i  naturliga jordmäner och dess  

betydelse  i  växtekologiskt  avseende. Medd.  fr. Stat. Skogsförsöksanst.  
13—14. Stockholm.  

—»—  1917 b. Om vara skogsföryngringsätgärders inverkan  pä salpeterbild  
ningen i  marken  och dess  betydelse pä barrskogens  föryngring. Medd. 
fr. Stat. Skogsförsöksanst.  13—14.  Stockholm.  

—»—  1927. Studier  över  barrträdsplantans utveckling  i  rähumus  I. Bety  
delsen  av kvävemobiliseringen i  rähumustäcket  för  tali-  och  granplantans  
första  utveckling.  Medd.  fr. Stat.  Skogsförsöksanst.  23. Stockholm.  

Hom  e n, Th .  1896. Über die  Bodentemperatur in  Mustiala.  Suom. Tiede  

seur. Julk. XXI, N:o 9. Helsinki.  

—>>—  1917. Vara  skogar och vär  vattenhushallning. Helsingfors.  

Hoppe, Eduard.  1896. Regenmessung unter Baumkronen.  Mitt.  a.d.  

forstl. Versuchswes.  Österr. XXI. Wien.  

Jezierski,  Feliks. 1933.  Zroznicowanie drzew pod przyrostu  
wysokosci,  jako wyraz struktury biologicznej drzewostanu.  (Mit  deut- 



52 Erkki  K. Cajander 19.5 

schem Referat: Differenzierung der Bäume  hinsichtlich  des Höhenzu  
wachses  als Ausdruck der  biologischen  Bestandesstruktur). Doswiad  
czalnictwo lesne. Warszawa. 

Keränen, Jaakko. 1930. Metsäilmastosta. Maa ja metsä IV. Metsä  
talous 11. Helsinki.  

Korhonen, V. V. 1927. Linienmessungen der Höhe  und  Dichte  der  
Schneedecke in Finnland. Suom. Tiedeseur. Julk. XXVI. N:o 17. 

Helsinki.  

Laitakari, Erkki. 1920. Tutkimuksia sääsuhteiden  vaikutuksesta 

männyn pituus- ja paksuuskasvuun. (Mit  deutschem Referat: Unter -  

suchungen iiber  die Einvvirkung  der Witterungsverhältnisse  auf den  

Längen- und  Dickenwachstum  der  Kiefer). Acta Forest.  Fenn. 17. Hel  

sinki. 

Lakari, O. J. 1920. Tutkimuksia  kuusen  karsimisesta. Metsätiet. Koelait-  

Julk. 2. Helsinki.  

—■> — 1921. Tutkimuksia  kuusimetsien  uudistumisvuosista Etelä-  ja Keski  
suomessa. (Mit  deutschem Referat: Untersuchungen iiber  die  Ver  

jiingungsjahre  der  Fichtenvvälder  in  Siid-  und  Mittel-Finnland.). Metsä  
tiet. Koelait.  Julk. 4. Helsinki.  

Lundegärd,  Henrik.  1930. Kiima und  Boden  in  ihrer Wirkung auf  
das  Pflanzenleben. Jena. 

Mii  11 ric  h, A. 1883—1890.  Beobachtungs-Ergebnisse der von   

eingerichteten forstlich-meteorologischen  Stationen.  IX—XIV. Berlin.  

Pöntynen,  V. 1929. Tutkimuksia  kuusen  esiintymisestä alikasvoksina  

Raja-Karjalan  valtionmailla.  (Mit  deutschem Referat: Untersuchungen 
iiber  das Vorkommen  der  Fichte (Picea excelsa)  als  Unterwuchs  in  den  
finnischen  Staatswäldern von Grenz-Karelien.) Acta Forest.  Fenn.  35. 

Helsinki.  

Ro m  eli, Lars-Gunnar. 1926. Växttidsundersökningar  ä tali  och  

gran. Medd.  fr. Stat. Skogsförsöksanst  22. Stockholm.  

Ron  g e, E. W.  1928. Kort  redogörelse för  vissa  skogliga  försök  verkställda  un  
der  ären  1914 —1928  a Kramfors  Aktiebolags skogar  och resultatens  prak  

tiska tillämpning i  skogsbruket.  Norrl.  Skogsvärdsför.  Tidskr. Stock  
holm. 

Schubert, J. 1900.  Der  jährliche Gang der  Luft- und  Bodentemperatur  
im Freien und  in  Waldungen und  der  Wärmeaustausch  im  Erdboden.  
Berlin.  

—»— 1922. Ueber  die Windstärke in den unteren Luftschichten  und  den  

Windschutz  des  Waldes. Silva X:o 48. Tiibingen. 

St.ä  1  f e 11, M. G. 1921. Tili  kännedom  om förhallandet  mellan  solbladens  

och  skuggbladens kolhydratsproduktion.  Medd. fr. Stat.  Skogsförsöks  

anst. 18. Stockholm. 

Tikka, P. S. 1928. Havaintoja kuusen  esiintymisestä  ja kehityksestä  

Pohjois-Suomen kuivissa  kangasmetsissä.  [Mit  deutschen  Referat:  Über 

das  Vorkommen  und  die  Entwicklung der  Fiehte in  den  trockenen 
Heidewäldern  von Nord-Suomi  (-Finnland)]. Silva  fennica  N:o  10. 
Helsinki.  



Kuusen  taimistojen vapauttamisen jälkeisestä pituuskasvusta  53 19.5 

Wahlg  r  e n, A. 1922. Skogsskötsel.  Stockholm. 
Vanselov, Karl.  1930. Kiefernnaturverjiingung und  Jalireswitterung. 

Silva 18. Tiibingen. 

—>> — 1931. Theorie  und  Praxis  der  natiirlichen Verjiingung im  Wirtschafts  

wald. Neudamm.  

Wios n e r, J. 1907. Der Lichtgenuss  der  Pflanzen. Leipzig.  
Wi  11 ic h, 1930.  Untersuchungen iiber  den  Einfluss  des  Kahlschlagos auf 

den  Bodenzustand.  Mitt. a. Forstwirtschaft u. Forstwissensch. Hanno  

ver. 

\V oil  n y, E. 1877. Der  Einfluss der Pflanzendecke und  Beschattung auf 
die physikalischen  Eigenschaften  und  die Fruchtbarkeit  des  Bodens. 
Berlin.  



ÜBER DEN HÖHENZUWACHS DER FICHTEN  

PFLANZENBESTÄNDE NACH DER BEFREIUNG. 

Referat. 

Einleitung (S. 5—7). 

In diesem  Abschnitt  werden die  wiehtigsten  in  Finnland  bisher  publi  
zierten Arbeiten iiber  die  Entwicklung  und  Pflege der  Fichtenwalder bespro  
chen. Von  diesen  beanspruchen einen besonders  grossen  Teil die  umfassenden  

Arbeiten Heikinheim  o's (1920 a, b,  c,  1922, 1931, 1932) iiber  die  Fichten  

bestände  sowohl  Nord-  als  Siidfinnlands.  Ausserdem werden  die  allgemein 

bekannten, die  verschiedenen  Seiten  der  Pflege  der  Fichtenwalder behandelnden  

Arbeiten von Blomqvist  (1883),  Lakari  (1920,1921), Tikka (1928), 

Pöntynen (1929) und  Hertz (1932) erörtert. 

Das  Einsammeln  des Untersuchungsmaterials (S. 8—11). 

Das  Einsammeln  des  Untersuchungsmaterials wurde  diesmal  nur auf  die  

reinen, das Stockmass bereits  erreichten  Fichtenbestände  vom Oxalis-Myr  

tillus-Typ (OMT) des siidlichen  Finnlands  beschränkt. In dem zur Unter  
suchung geeigneten Waldbestand wurde  eine  50 bis  500  m 2  grosse  Probefläche  

abgegrenzt und  diese  wiederum  in  Quadrate von 5x5  m 2  Flächeninhalt einge  

teilt, auf welchen dann die  genaueren  Messungen vorgenommen  wurden.  Atif 
jeder dieser  Teilflächen  wurden  die  Fichtenpflanzen in  Höhenklassen  von 0.  5  

m gemessen und  gezählt und  an einigen Pflanzen  jeder Höhenklasse  die Lange 

zweier  oder  dreier  vor und  aller  nach  dem Hieb  entstandenen Wipfeltriebe  
mit der  Genauigkeit von 1 cm gemessen. Danach  wurde die Probefläche im  

Masstabe  1 :  250  kartographisch  aufgenommen und  die Überhälter  und  Rand  
bäume  mit ihren  Kronenprojektionen, ausserdem  alle  Steine, Baumstiimpfe 

u.a. auf  das  Vorkommen der  Fichtenpflanzen einwirkende  Faktoren genau ver  
merkt. Die  Kronenlänge und  -Breite der Überhälter  und  Randbäume  sowie  
die vibrigen die Lichtverhältnisse bedingenden Faktoren wurden  ebenfalls  

vermerkt, und  ausserdem  wurden  auf  fast alien  Probenflächen  Lichtmessungen 

mit dem Eder-Hecht'schen Graukeil-Dauerphotometer ausgefiihrt.  

Insgesamt wurden  die Langen von 16 500  Pflanzen  und  21  500  Wipfeltrie  
ben  gemessen.  Das  Nähere  iiber  die  Beschaffenheit  des  Materials geht aus den  

/usammenstellungen  auf  S. 10—11  hervor.  

Die  Bearbeitung des Untersuchungsmaterials (S. 12—13). 

Als  Erstes wurde  das Untersuchungsmaterial in  Gruppen eingeteilt, je 
nachdem  unter  einem wie  dichten  Oberbestand  oder  in  einem wie  grossen  Loch 
die Pflanzen  nach  dem Hiebe  aufgewachsen waren. Die  Gruppierung geschah 
auf Grund  von Zählungen, Kartierungen, Lichtmessungen u.dgl. Im erstge  
nannten  Falle wurden  die Gruppen nach  dem Schema:  0,  o—loo,0—100, 100 —200  ..  . 
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Bäume pro  Hektar  erriohtet, im  letztgenannten nach der Grösse des Loches:  
o—l,0—1, I—2,1 —2, 2—3 .  .  .  Ar. Die Pflanzenbestände  der so erhaltenen  Gruppen 
warden dann gleichwertig  behandelt. 

Als Ausgangspunkt,  von welchem  aus der  Hohenzuwachs  der Pflanzen  
nach  vorwärts  und  nach  riickwärts  verfolgt  wurde, wurde deren  Länge zur 
Zeit des  Hiebes  gewählt. Diese  Länge wurde in  der  Weise ermittelt,  dass  von 

den  Mittellängen der  gegenwartigen Höhenklassen  (mit  römischen Ziffern I, 
11, 111  . . .  bezeichnet) die Summen  der  Langen der  nach  dem  Hieb  entstandenen  

Wipfeltriebe abgezogen wurden.  Auf der  Grundlage der  so erhaltenen  Langen 

zur Hiebszeit  wvirden  die Pflanzen in  neue Höhenklassen  mit  Intervallen von 

20  cm eingeteilt (mit  arabischen  Ziffern 1, 2,  3 .  .  .  bezeichnet). Von  der  Klasse 
der kleinsten  Pflanzen  wurden  noch  alle  Pflanzen unter 10 cm, auf welche  die 

TJntervegetation noch  einen  entscheidenden Einfluss  ausiibt  (vgl. Hertz 

1932), als  besondere  Gruppe abgetrennt. So  liessen  sich  aus dem  vorliegenden 

Material sechs neue Höhenklassen errichten: 1,  2,  3,  4, 5  und  6,  bzw.  die  Langen  
o—lo, 11 —20, 21 —40, 41 —60, 61 —80  und  81 —100  cm umfassend.—Das 

Alter der im  Folgenden näher  behandelten  Pflanzenbestände  variierte  zwischen  
10 und  30  Jahren.  In diesem Alter  wurden  bei  den  zur  selben  Klasse  gehörigen 
Planzen  hinsichtlich  Erholung und  Hohenzuwachs  keine  entscheidenden Unter  
schiede  beobachtet.  

Die  Ergebnisse der Untersuchungen. 

Die Erholung der Pflanzen unter einem mehr  oder  minder dichten Oberbestand  

(S.  14—25). 

In dieser  Gruppe wird das eine  Extrem  von der  Erholung der  Pflanzen  
nach  der  vollständigen Befreiung gebildet, m.a. W. wenn die Anzahl  der  Über  
hälter 0  ist. In jeder tjberhältergruppe  diente, wie  bereits erwahnt, als  
Ausgangspunkt fiir  die Untersuchuiig des Hohenzuwachses  der Pflanzen ihre  
Höhe  zur Zeit  des  Hiebes.  Indem  nun in jeder Höhenklasse  (1, 2,  3 .  ..)  die  
durchschnittlichen  Längen der  nach dem Hiebe  enstandenen  Wipfeltriebe  
fiir  jedes Jahr  und  in  jeder Überhältergruppe fiir  sich  berechnet  wurden, konnte  
der Hohenzuwachs  in den verschiedenen  Höhenklassen  ermittelt  werden,  

wodurch  wiederum  Schliisse  iiber  die  Erholung der  Pflanzen  nach  verschieden  

gradiger Befreiung möglich  wurden.  
Die  so erhaltenen  Längen der  Wipfeltriebe und  die  mit ihrer  Hilfe  be  

rechneten  Längen der  Pflanzen  in den  auf den  Hieb folgenden Jahren  sind  
aus den  Tab. I—s1 —5 sowie  den  Abb. I—31 —3 ersichtlich  (Der  dicke, senkrechte  

Strich bezeichnet das  Hietsjahr).  Leider  musste, des  geringen Materials  wegen,  
die  Erholung der Pflanzen  unter o—loo0 —100 Überhälterri  (pro ha) unbehandelt  

gelassen werden.  

Aus  den  Tabellen  geht erstens  hervor, dass  der  Zeitpunkt der  Erholung 
der  Pflanzen  nach dem Hieb  durchaus  nicht  deutlich  markiert  ist,  sondern  die  

Erholung setzt allmählich  ein und  ist desto  undeutlicher, je mehr  Überhälter  
iiber  dem Pflanzenbestand stehen. Die  Wipfeltriebe sind  im  allgemeinen desto 

länger, je grosser  die Pflanze  ist. Da  von ist eine natiirliche  Folge, dass  die  
betr.  Wipfeltriebe jedes folgenden Jahres  länger sind, bis  der  Hohenzuwachs  
der  Pflanzen  kulminiert.  

Der  Zeitpunkt, von welchem  ab  der  Hohenzuwachs  im  Vergleich zu  bisher  
eine  merkbarere Verbesserung erfährt, also  der  Erholungszeitpunkt der  Pflanze,  
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geht, nach Höhenklassen  unter  verschieden  dichtem Oberbestand  geordnet, 
aus der  Tab. 6  hervor. Au  f  Grund  dieser  Tabelle  kann  man  sagen,  dass  absolut 

genommen  die  grössten Pflanzen  sich  immer  raseher  und  kräftiger  erholen  als  
die kleinen.  Der  relative Hohenzuwachs  (ermittelt  z.B. durch  Berechnung eines  

inittleren  Hohenzuwachs- % fur die  verschiedenen  Höhenklassen, die Länge 
zur Hiebszeit  als Grundlage) ist dagegen bei  den  kleineren  Pflanzen  am 

kräftigsten  (vgl.  die  Tabelle auf S. 23). In der  Praxis  ist  jedoch der  absolute 
Hohenzuwachs  das wichtigste,  und  hier  ist zu konstatieren, dass der  Unter -  
schied  in  der  Höhe  der  grössten und  kleinsten  Pflanzen  von Jahr zu Jahr grosser  
wird. So ist z.B.  ein Unterschied  von 85 cm, unmittelbar nach  der vollstän  

digen Befreiung gemessen,  in  10 Jahren zu 325  cm, also  beinahe auf  das  Vier  

doppelte gewachsen. Eine Folge  davon  ist  natiirlich,  dass die grössten einsamen  
Pflanzen zu Vorwiichsen (»Wölfen») werden  und  zahlreiche grosse  Pflanzen  

einen  herrschenden Anteil  des Pflanzenbestandes bilden, der die kleineren  

unterdriickt und auf welche sich  die Pflegemassnahmen bei den  Pflanzen  
beständen in der  Hauptsache richten.  

Wenn man die  unter  verschieden  dichtem Oberbestand  gewachsenen 

Pflanzen  beziiglich  ihrer  Erholung  untereinander  vergleicht,  kann  man die 
Beobachtung machen, dass  die Erholung bei  den  Pflanzen  der  Gruppe 100—200  
Überhälter pro  ha  im  allgemeinen  ein wenig  zei  tiger  eintritt als  nach  völliger  
Befreiung und  ebenfalls zeitiger als unter  dichterem Oberbestand.  Recht  
deutlich  gehen die unter verschieden  dichtem Oberbestand  herrschenden  

diesbeziiglichen  Verhältnisse aus Abb. 4 hervor,  in  welcher  die  Langen der 
Wipfeltriebe in  den  verschiedenen Höhenklassen  und  unter  verschieden  dichtem 
Oberbestand  im 1. 3. 5. 7.  und  9. Jahre  nach  dem Hieb angegeben sind.  

Im ersten  Jahre sind  die Unterschiede, wie  auch  zu erwarten  ist, ziem  
lich  gering. Im allgemeinen  sind  die  längsten  Wipfeltriebe  jedoch  unter ver  

hältnismässig lichtem  Oberbestand  (100—300 Überhälter  pro  ha) zu finden  

gewesen.  Im dritten  Jahre  sind  die  Unterschiede  schon  beträchtlich grosser  

geworden. Die  Pflanzenbestände unter  100—200  Überhälter  pro  ha  zeigen nach  
wie  vor  die längsten Wipfeltriebe auf, ausser  in  der  Höhenklasse 6, wo das  
Maximum sich  in  der nächsdichteren Oberbestandgruppe  befindet.  Ungefähr 

gleich  bleibt  das Verhältnis noch  im 5. Jahr: die  Unterschiede  werden  aber  
besonders  in  den  Pflanzenbeständen mit dichterem Oberbestand (300  und  mehr  
Überhälter  pro  ha)  ziemlich gross. 250 300 Überhälter  pro ha  
scheint  die Grenze  zu bilden, unterhalb  welcher  die  

Pflanzen  noch gut gedeihe  n, oberhalb  welcher  aber, 
also in  dichterem  Oberbestand, ihr  Wachstum schon  
allzusehr  leidet.  Im siebenten  Jahre  gedeihen schon  alle  Pflanzen, 
ausser diejenigen  der  Höhenklassen  1 und  2,  am besten im  Freien, die kleinsten  
Pflanzen aber  noch immer am besten unter  lichtem Oberbestand.  Im neunten  

Jahre  endlich  wachsen  die  Planzen  ganz  deutlich  am besten  im  Freien, ausser 
wiederum die ganz  kleinen, die  also ziemlich  lange im  Schirmstand  ihr  optimales  
Gedeihen  finden.  

Die  obigen  Ergebnisse haben  also  gezeigt, dass die  auf  einmal  ausge  
fiihrte  vollständige Befreiung des  Pflanzbestandes  nicht  zum besten  Ergebnis  
fiihrt. Zu dessen  Erzielung diirfen  auf  einer  Fläche  von einem Hektar höch  

stens  300  Überhälter  stehen, die  dann, wenn man die  Sache  nur  vom Stand  

punkt des  Pflanzenbestandes  aus betrachtet, im 6. Oder 7. Jahre  nach  der  

teilweisen Befreiung zu  entfernen  sind. 
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Die  Erholung und  das Wachstum der Pflanzen in  verschieden  grossev  
Löchern (S. 25 —32). 

Um  diese  Frage aufzuklären  wurden  die  Berechnungen  entsprechend in 
derselben  Weise wie oben  ausgefiihrt. Also  zur  Höhe  der  in verschieden  grossen  
Löchern  (0—1, I—2,1 —2,  2—3  .  .  .  Ar)  aufgewachsenen Pflanzen  zur  Zeit des  Hiobes  
wurden die durchschnitt.lichen Langen der  nach  dem Hiebe  entstandenen  

Wipfeltriebe  hinzugelegt. Die  Ergebnisse erhellen  aus den  Tab. 8  und 9 sowie  
den Abb. 5—7. 

Die  Erholung und  das Wachstum der Pflanzen  in  den  verschiedenen 

Löchern  ist auch  hier  desto  zeitiger und  kräftiger, je grosser  die  Pflanze ist. 
Der  Erholungszeitpunkt  der  Pflanzen  in  den  verschiedenen Lochgrössen  geht 
aus Tab. 10 hervor, die  erkennen  lässt, dass in  den  kleinsten  Löchern, unter 
1 Ar, beinahe  gar keine. Erholung der  Pflanzen  wahrzunehmen  ist. Die  Er  

holung ist in  den  Lochgrössen von I—61—6 Ar im allgemeinen deutlich besser,  

je grosser  das Loch.  
Wenn die  nach  der vollständigen  Befreiung entstandenen  Wipfeltriebe 

als  eine Art »Normaltriebe»  angesehen  werden  (Tab.  1) und  man dann  be  
rechnet, wie  sich die  Langen der  Wipfeltriebe der  zu den  verschiedenen  
Höhenklassen  gehörigen  Pflanzen  in entsprechenden Jahren, in  Prozenten  

ausgedriickt,  zu diesen  »Normaltrieben», in  den verschiedenen  Lochgrössen 
verhalten, erhält man die  in der  Tab. 11 dargelegte Zusammenstellung. 

Es kann  also  festgestellt  werden, dass die  Erholung und  der  relative  

Hohenzuwachs desto  langsamer und  schwacher ist,  je grosser die  Pflanze  und  

je kleiner  das Loch. In der  letzten  Kolumne  der Tabelle  ist mit der  Ge  

nauigkeit von 0.  5 Ar  diejenige  Lochgrösse angegeben, in  welcher  der  im  Frage 
stehende Prozentwert  100 wird, m.a.W. in  welcher  man von einem  guten 

Gedeihen der  Pflanzen sprechen  kann. Wie  zu  ersehen ist,  muss dieses  Minimum 
der  Lochgrösse mit zunehmender  Entwicklung  des  Pflanzenbestandes  deutlich 
anwachsen.  An  den  Zahlen  fällt  insbesondere  der  Umstand  auf,  dass  der  Unter  

■schied zwischen  den  grössten und  den  kleinsten  »Minimi-Lochgrössen» ziemlich  

gering ist,  nur etwa  2 Ar. Deshalb  diirfte  es wohl  nie  zweckmassig  sein, Löcher 
unter 5—6  Ar  auszuhauen,  da  in  Löchern  dieser  Grösse noch  meterhohe  Pflanzen 

10 folgende Jahre  gut gedeihen. 

Die  Gruppierung der Pflanzen in  verschiedenen Teilen  des  Loches (S. 32—40). 

Den  Verteilungsverhältnissen der Pflanzen  im Loch  wurde  neben den  
oben  besprochenen Fragen ebenfalls Beachtung geschenkt.  — Wie eingangs 
erwahnt, wurde  jede  Probefläche  in  weitere  Teilflächen  von 5x5 m  2  eingeteilt, 

auf  welchen  die  Höhe sämtlicher  Pflanzen gemessen  wurde.  Nachdem nun auf  
Grund  dieser  so erhaltenen  Zahlenwerte  fur jede Teilfläche  die  mittlere  Höhe  
der  Pflanzen  berechnet  war, konnten  auf  der  Karte  die  Höhenkurven  des  

Pflanzenbestandes gezogen  werden, deren einige in den  Abb. B—l  28—12 wie  

dergegeben sind.  

Aus den  Zeichnungen geht hervor, dass  die  mittlere  Höhe des  Pflanzen  

bestandes  mit zunehmender  Lochgrösse deutlich  wachst.  So ist diese  im  
kleinsten  Loch  (Abb. 10) 46 cm, im  grössten aber  (Abb. 12) 115 cm  bei  sonst  

ungefähr gleichem Alter der Pflanzenbestände; die  Mittelhöhen  ordnen  sich  

ungefähr nach  der  Lochgrösse. Wenn die Lichtverhältnisse  in  einer  Himmels  
richtung (in Abb. 11:  S, in  Abb. 12: E)  bedeutend  giinstiger sind  als  in  den  



58 Erkki  K. Cajander 

iibrigen,  beginnt der  Pflanzenbestand  sich  »amöboidartig» nach  dieser  Richtung 
hin  zu  verschieben, woraus schon hervorgehen diirfte,  dass  die  Fichtenpflanzen  
auch von den  kleinsten  Verbreitungsgelegenheiten schnell  Gebrauch  zu nehmen  

verstehen. 

Wenn mit  Hilfe  dieser  Höhenkurven  Querprofile durch den  Pflanzenbestand  

in  den  Richtungen S—N und  E—
W gezeichnet werden, kann  die  Feststellung  

gemacht werden, dass von demhöohstenPunkt desPflanzenbestandes  dieHöhen  
linien  nordwarts  und  ostwarts steiler abfallen  als  siid- und  westwarts, m.a.W. 

der  höchste  Punkt  befindet sich  nicht  imZentrum desPflanzenbestandes  sondern  

mehr  nördlich, was davon  herriihren  diirfte,  dass  dem  Nordrande des  Pflanzen  

bestandes  grössere Licht-  und  Warmemengen zuteil  werden  als  dem Siidrand.  
Wenn man mit Hilfe  dieser  Profile  ausrechnet, wie  weit vom Randwald  

der Pflanzenbestand stehen  muss um eine  bestimmte  Höhe  zu erreichen, erhält  

man die  in  der  Tab. 12 dargelegten Durchschnittswerte.  

Beim Vergleieh  der  Zahlenwerte  der Tab. 12 mit denjenigen der Tab. 11 
ist festzustellen, dass  die ersteren  im allgemeinen  kleiner  sind. Dieses  riihrt  
erstens davon  her, dass  man es hier  mit  Löchern  zu tun  hat, in  denen  die  Pflan  

zen, wenn auch  langsam, eine gewisse durchschnittliche  Höhe  erreichen  können, 

wahrend  die  Zahlenwerte  der  letzteren  Tab. sich  auf  Löcher  beziehen, wo die 
Pflanzen  vorziiglich  gedeihen.  Zweitens  ist  zu bemerken, dass  es in.  der  letzteren  
Tab. von solchen  Löchern  die  Rede  war,  in  welchen  die  Pflanzen  noch  am Ende  

der  ersten 10-Jahresperiode gut gedeihen, wo die  mittlere  Höhe  der  Pflanzen  
schon  bedeutend  grosser  ist. 

Die  Zahlenwerte  der Tab. 12 werden  durch die  Abb. 13 veranschaulicht. 

Nach  dieser  befindet  sich  die höchste  Stelle des Pflanzenbestandes im nord  

nordöstlichen  Teil  des  Loches,  und  folglich  ist dieses am vorteilhaftesten in  
siid-siidwestlicher Richtung zu erweitern. Die  Form  der »Minimilöcher»  

(vgl.  S. 32) will  die  Abb. 14 veranschaulichen.  Wenn die Zahlenwerte der  Tab. 
12 in  ein  Koordinatensystem eingepasst werden, in welchem auf der  Abzisse  

die mittlere  Höhe  der  Pflanzen, auf der Ordinate  die  entsprechende Loch  

grösse angegeben ist,  ermitteln  sich  fiir  die verschiedenen Himmelsrichtungen  
die in  der  Abb. 14 wiedergegebenen Kurven.  Die  kleinen  Zahlen  iiber  den  

Kurven  beziehen  sich  auf den  entsprechenden  Flächeninhalt  (Ar). Wenn  mit  
deren  Hilfe durch  Interpolation die Punkte  jedes ganzen  und  halben  
Ar's bestimmt  werden, lassen sich  ungefähr die  gegenseitigen Verhältnisse  der  

verschiedenen Himmelsrichtungen in  den  »Minimilöchern»  klarlegen. 

Die Ursachen  der Erholung der Fichtenpflanzen (S. 41—45). 

Die  Ursachen  der Erholung der  Fichtenpflanzen diirften  in den  Verän  

derungen der  Verhältnisse  zu finden sein, die  der Umgebung der Pflanzen  

stattfinden, so z.B. bei  deren  Befreiung, durch welche das Waldklima  mehr  

oder minder  in ein Freilandklima  verändert  wird. 

Die  Befreiung des Pflanzenbestandes  lässt die Assimilationstätigkeit  
der  Pflanzen lebhafter  werden, weil  die  den  Pflanzen  zuteil  kommende Licht  

menge zunimmt  (vgl.  Cieslar  1904, Wiesner  1907, Stälfelt 1921, 

Lundegärdh 1930 u.a.), weil  die  tägliche  Temperatur der  Waldluft  steigt  
(vgl.  z.B. Ebermayer 1873, Muttrich 1883—1890, Schubert  
1900  u.a.) und weil  die Temperatur des  Waldbodens  steigt  (vgl.  z.B. Eber  

mayer 1873, Homen  1896, Schubert  1900, Ronge 1928 u.a.). 

Da dabei  auch die Feuchtigkeitsverhältnisse des  Waldbodens sich  in  einer  
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fiir  die Pflanzen giinstigen Richtung verändern  (vgl.  z.B. Hoppe 1896, 
Schubert 1900, Hom  e n 1917, Aaltonen 1919, 1920, 1923, 1925 

a, b,  1926; Häiden 1926, Wittich 1930. Feher 1931 u.a.), wird  
die  Wasser- und Nährstoffaufnahme der Pflanzen  und  dadurch auch indirekt 

ihre  Assimilation  erleiohtert. Ausserdem  sind  noch die mannigfaltigen 

Veränderungen  zu erwahnen, die  nach  den  Feststellungen  von Hosselman  
1917, Feher  1929, Wittich 1930, etc. durch  die  Einwirkung  des  Hiebes 
in  der  Bodenatmung und  der Mobilisation  des  Bodenstickstoffs stattfinden.  

Zum Schluss  werden  im letzten  Abschnitt  (S.  46—49) einige Fingerwei  

sungen gegeben, wie  die in der  vorliegenden Untersuchung erzielten  Ergeb  
nisse im praktischen finnischen  Waldbau zu  verwerten sind. 





SUOMALAISEN MÄNNYN LUJUUS  

OMINAISUUKSISTA 

II 

MÄTTI JALAVA 

STRENGTH PROPERTIES OF FINNISH PINE 

(PINUS SILVESTRIS)  

SUMMARY IN ENGLISH 

HELSINKI 1934  



Sisällys.  
Sivu 

Johdanto 3 

Tutkimusaineisto 3 

Tutkimusten suorittaminen 4 

Tutkimusten tulokset 6 

Loppusanat 11 

Summary in  English 12 

Helsinki  2934. Valtioneuvoston  kirjapaino. 



Ilmakuiva  koeaineisto.  

Johdanto. 

Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisujen  18. niteessä  il  

mestyi  viime vuonna tekijän  tutkimus »Suomalaisen männyn  lujuus  

ominaisuuksista»,  joka sisälsi  ensimmäisen osan suomalaisen männyn  

lujuusominaisuuksia  selvittelevästä  tutkimussarjasta.  Kuten julkai  

sussa  mainittiin, siinä käsiteltiin vain tuoreen ja uunikuivan koe  
aineiston perusteella  saatuja  tuloksia. Nyt  esillä  oleva tutkimus  

käsittelee ilmakuivaa koeaineistoa (tutkimus 3), joka muodosti 

puolet  koko alkuperäisestä  koeaineistosta. 

Tutkimusaineisto. 

Yllä mainitussa,  aiemmin julkaistussa osassa  on jo selvitetty  

koeaineiston keräys  sekä koepuiden  ottotapa  ja  koekeppien  valmis  
taminen. Koekepit,  kuten jo  myös  aiemmin on mainittu, tapuloitiin  

kevättalvella 1932 Teknillisen Korkeakoulun Puuteknillisen labora  

torion katolle,  jossa ne olivat seuraavaan syksyyn.  Ennen syys  

sateita kepit  siirrettiin  laboratorion kylmälle  ullakolle entistä hiukan 

taajempiin  tapuleihin.  Koekepit  höylättiin  ja koekappaleet  niistä  
valmistettiin  keväällä  1933. Valmistus suoritettiin samalla tavalla 

kuin edellisessäkin  tutkimuksessa. Varsinaiset kokeet tehtiin kesällä  

1933. 

Jo edellisessä tutkimuksessa Pohjois-Suomen  koeaineisto osoit  

tautui vaillinaiseksi  ja epätyydyttäväksi.  Tämä asiantila ei esillä  

olevassa  tutkimuksessa  tietystikään  korjaantunut,  koska  kaikki  koe  

kappaleet  olivat  samoista  puista  kuin edellisessäkin  tutkimuksessa. 
Sen tähden pohjoissuomalaisella  männyllä saatuja  tuloksia ei esillä  

olevassa tutkimuksessa käsitelläkään vielä, vaan niitä koskevat  

koekorteille  merkityt  tulokset on jätetty  toistaiseksi syrjään  ja aio  

taan ne käyttää  vasta myöhemmin täydennettävän  koeaineiston  

perusteella  suoritettavien tutkimusten yhteydessä. Esillä oleva 

tutkimus käsittää  siis ainoastaan etelä- ja keskisuomalaisen män  

nyn ilmakuivan koeaineiston. 



4 19.6 Matti Jalava  

Koekappaleiden  lukumäärä eri  kokeissa  oli  taulukossa  1 osoite  

tun suuruinen. Lähetys-nimityksellä  tarkoitetaan taulukossa sa  
malla kerralla laboratorioon lähetettyjä  koepuueriä.  

Taulukko 1.  Koekappaleiden  lukumäärä. 

Table 1. Number of test specimens.  

Tutkimusten suorittaminen. 

Tutkimukset suoritettiin yleensä  samalla tavalla kuin  edelli  

sissäkin  tutkimuksissa,  ja kun ne,  samoin kuin  tulosten laskeminen  

kin,  on jo ilmestyneessä  julkaisussa  kuvailtu yksityiskohdittain,  ei 

niihin tässä yhteydessä  ole  enää syytä palata. Parissa  kohdassa  on 
tutkimusmenetelmiin kuitenkin tehty pieniä  parannuksia,  joten 

tässä  rajoitutaan  vain niiden selostamiseen. 
Taivutuskokeessa käytettiin aiemmissa tutkimuksissa 

koetuskoneen keskimmäisen,  taivuttavan kärjen  alla useita teräs  

levyjä,  jotka estivät  kärkeä painumasta  taivutettavaan kappalee  

seen. Tämä oli  sen  vuoksi tarpeellista,  että koesauvan taipuma  luet  

tiin  itse  koneessa  olevasta mittarista, joka  osoitti taivutuskärjen  liik  

keen tukikärkien suhteen. Taivutuskärjen  painuminen  puuhun  tuli 

siis  myös  huomioon otetuksi ja sauvan taipuma  tuli niin paljon  liian 

suureksi,  kuin kärki  tunkeutui sauvan  sisään. Useitten suojalevyjen  

käyttö  vaikutti  kuitenkin  sen, että täytyi  käyttää  enemmän voimaa 

kuin mitä pelkästään  sauvan taivuttamiseen,  ilman suojalevyjen  

taivuttamista,  olisi tarvittu. Tämä käytetty  lisävoima vähennettiin 
kunkin kokeen antamasta tuloksesta erityisen,  kokeellisesti  saadun 

korjaustekijän  avulla. Kun tämä korjaus  oli hankalaa ja siinä piili 

Koe 

Test  

Lähetys I 
Shipment  

Ruotsinkylä  

Lähetys  II 
Shipment  
Veikkola 

Lähetys  III 
Shipment  
Vilppula  

Yhteensä 

Total 

Tasainen  taivutus — Static ben-  

ding  67 107 56 230 

Puunsyiden suuntainen puris-  
tus  —-  Compression  parallel to  
the  grain  208 307 176 691  

Puunsyiden suuntaa  vastaan  
kohtisuora  puristus  — Com-  
pression  perpendicular to the  
grain  81 136 59 276 

Kovuus  —•  Hardness   97 140 66 303 

Halkaisu  •— Cleavage   77 136 69 282 

Puunsyiden  suuntaa  vastaan  
kohtisuora  veto  — Tension  

perpendicular to the  grain ..  80 135 70 285 

Vesipitoisuuskoe  ■— Moisture  
content   189 334 200 723  

Yhteensä  
—
 Total 799 | 1 295 696  2  790  
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aina virhemahdollisuuksia ja kun sitä paitsi  koneen mittari oli ver  

raten karkea-asteikkoinen,  käytettiin  esillä  olevassa tutkimuksessa 

erilaista taipuman  mittaustapaa. Konstruoitiin erillinen mittari, 

joka ei ollut lainkaan yhteydessä  koneen kärkien  liikkeen kanssa,  

vaan joka  osoitti koesauvan poikittaisakselin  keskipisteen  liikkeen 

niiden pituusakselilla  olevien pisteiden  suhteen,  jotka olivat tuki  

pisteiden  kohdalla, siis  koesauvan pituusakselin  70 sm:n pituisen  
osan taipuman.  Kun tähän ei vaikuttanut mitään koneen taivutus  

kärjen  puuhun  uppoutuminen,  tultiin toimeen parilla  ohuella suoja  

levyllä,  joiden  taivuttamiseen tarvittu  voima on niin pieni  osa sau  

van taivutukseen käytetystä  voimasta,  että se  ei  paljonkaan  vaikuta 

lopputulokseen.  Taivutuskärki kyllä  uppoutui  puuhun  jonkin  ver  

ran,  josta johtui,  että koesauvan poikkileikkauspinnan  korkeus  pie  

neni,  ja  sauva  täten tuli hiukan heikommaksi,  mutta tämän heikke  

nemisen korvasi  yllä mainitun parin  suojalevyn  aiheuttama jäyk  

kyyden  lisäys.  Nämä kaksi  pientä  virhettä siis  kumosivat toisensa 

jotenkin  tarkkaan,  joten  koneen osoittamaa käytettyä  voimamäärää 

voitiin pitää  ilman mitään korjauksia  koesauvan taivuttamiseen 

käytettynä  voimana. Käytetty  taivutusmittarilaite  oli erittäin 

herkkä ja hienoasteikkoinen,  joten  taipumat saatiin huomioiduiksi 

paljon  tarkemmin kuin aiemmin käytettyä  menettelytapaa  nou  
dattaen. 

Ominaispaino  absoluuttisen kuivana määrättiin aiem  

missa tutkimuksissa  siten,  että absoluuttisen kuivien  koekappalei  

den tilavuus mitattiin elohopeaxylometrillä.  Tämä on kuitenkin  

kovin  paljon  aikaa viepä  tehtävä,  ja  sitä paitsi  osoittautui,  että 

xylometrin  antamat tulokset eivät  huolellisimminkaan työskennel  

len olleet täysin  luotettavia. Saman puukappaleen  useat perättäiset  

mittaustulokset  saattoivat  kukin  erota toisistaan useita prosentteja.  

Lisäksi vielä aivan pienien  koekappaleiden  sekä punnitsemis-  että 

volyymimittaustuloksissa  syntyvät  mahdolliset virheet ovat suh  

teellisen suuria. 

Nyt  esillä olevassa tutkimuksessa ominaispaino  määrättiin si  

ten, että kaikkien säännöllisen suuntaissärmiön muotoisten koe  

kappaleiden  tilavuus mitattiin tarkoin ja kappaleet  punnittiin  juuri 

ennen koetta ja näiden tietojen  perusteella  laskettiin ominaispaino  
kokeen aikana.  Kokeen jälkeen  koekappaleesta  otettiin vioittumat  

tomalta kohdalta  n. 1 sm:n  vahvuinen kappale,  joka  kuivattiin abso  

luuttisen kuivaksi. Näin saatiin kosteusprosentti  kokeen aikana. 

Jos se erosi 15  %:sta,  muunnettiin kokeen aikainen ominaispaino  

15 %:n vesipitoisuutta  vastaavaksi  Kal n  i n s'in  männylle  käyt  

tämän kaavan avulla: 
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jossa  Sl  5  =  ominaispaino  vesipitoisuuden  ollessa  15 %,  

Sv = » » »v %,  

v = vesipitoisuusprosentti  kokeen aikana.  
15 %:n  vesipitoisuutta  vastaava ominaispaino  muunnettiin sa  

man kaavan  avulla vielä absoluuttisen kuivien kappaleiden  ominais  

painoksi.  

Tutkimusten tulokset.  

Ilmakuivien (15  % kosteutta  sisältävien)  koekappaleiden  tutki  
mustulokset  on kerätty  taulukkoon 2. Siinä  esiintyvät  arvot  ovat 

Taulukko 2.   

Sis  = Sv  [1 —0.0055 (v—15)],  

§'ö 
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 rupture  Kimmomoduli  Modulus 
of
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Lähetys  I. 
Shipment 
MT 1 

Myrtittus  typer ' 
TTm 

' -v 

5.0 27.7 45.5 396 721 101 289 369 128 

VI 1 

Vactinium  type]  
r-\ rp » 

'

 

7.0 29.3 46.8 450 725 110 357 437 161 

CI J 
Collum type/ ''  

6.6 29.4 51.0 498 800 114 369 448 166 

j Lähetys  II. 
-  Shipment 

1  OMT | 
Oxalis-myrtillus  >  

type ' j  
6.0 30.2  46.5 439 752 112 332 416 150 

MT 1  

Myrtillus  type  f'' 
7.6  32.3  48.4 494 814 128 357 436 163 

VT \ 
Vaccinium typeJ 

10.7 30.8 49.2 503 839 131 376 458 172 

CT i 
Calluna  type  f '''  

7.6 30.3 49.8 474 823 129 373 456 170 

Räme| 

Bog /   
10.3 28.0 47.7 453 755 117 348 429 .156 

Lähetys III. 
Shipment 
OMT  

Oxalis-myrtillus  J> 5.5 31.0 46.4 425 730 118 333 412 149 

type j 
VT V 

Vaccinium type  | 
11.4 31.0  51.7 577 937 143 403 482 183 

CT \ 
Calluna  type  f''' 9.0 28.6 49.5 516 843 134 370 453 170 

Räme| 
B°g  f   12.5 25.6 44.7 305 735  98 309 389 139 
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aritmeettisia  keskiarvoja  kuhunkin eri  ryhmään  kuuluvien kokeiden 

antamista tuloksista.  

Ominaispaino  tarkoittaa absoluuttisen kuivan  puun ominais  

painoa,  ja  se  on  redusoitu kokeen  aikaisesta  ominaispainosta  jo  edellä 
mainitun kaavan avulla. Kaikkien  lujuuskokeiden  arvot  on muun  

nettu jo edellisessä ko.  aihetta koskevassa  julkaisussa  selostettua  

graafista  menettelytapaa  noudattaen 15 %:n vesipitoisuutta  vas  
taavaksi. Kun kokeen aikainen  vesipitoisuus  ei  poikennut  15 %:sta  

tuskin ainoassakaan tapauksessa  2  tai 3 %:a  enempää,  eivät muunta  

misesta aiheutuvat mahdolliset virheet missään tapauksessa  voi 

olla suuret. 

Table 2. 

Puunsyiden  suuntaa  

vast, kohtis.  purist. 

Compression  perpendi-  
cular to the grain 

»öS ® B  
lt & i fsj  
131 ! Ill 
111 I a-s  1  

s
 ! "5.I  

g> 

r 

Kovuus  

Hardness  

£ 
s 

Ä H 

s 

1 

Halkaisu 

Cleavage  

s 1 1 
,

 
a. 2 H 
s- s. 

g. 

Puunsyide  
vast, koi  

Tension pe 
to the 

S3 
a m 

£ 

n  suuntaa 

itis.  veto 

rpendicular  
grain  

■ g 
s  

t H 

38 3120  217 265 255 40.7 43.3 32.3 32.6 

42 3 420 231 270 260 43.8  38.2 30.1 30.9 

46 3 993 257 280 289 45.1 40.8 32.4 32.8 

41 3 309 218 249 247 39.5 41.0 29.5 30.0 

47 3 716  243 276 262 42.1 36.7 32.6 30.7 

49 3 765 245 268 284 42.9  44.8 35.8 36.0 

47 3 742  237 257 260 43.1 39 .4 33.4 33.5 

38 3191 234 256 266 43.5 38.1 35.2 36.0 

39 3 410 221 257 260 35.3  37.4 31.2 32.6 

41  3 600  247 270  293 44.6 43.6 34.8 35.3 

41  3 628  256 268 288 41.8 32.5 35.1 31.5 

40 3 503 221 230 279 40.9 33.5 29.2 27.0 
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Vaikkakin kaikki koekappaleet  esillä  olevassa tutkimuksessa  

olivat samoista puista  kuin aiemmin julkaistussa  tutkimuksessa  

käytetytkin,  havaitaan,  vertailtaessa näissä  eri  tutkimuksissa esiin  

tyviä  vuosilustomääriä sm:llä,  kesäpuuprosenttia  ja ominaispainoa,  

että ne vaihtelevat melko huomattavasti. Mainitut arvot aiemmin 

julkaistun  tutkimuksen kahdessa eri ryhmässä tuoretta ja uuni  

kuivaa koeaineistoa koskevassa ovat useissa tapauksissa  keske  

nään paljonkin  erilaisia ja samoin ne  eroavat nyt  esillä olevan tutki  

muksen arvoista. Tämä johtuu  epäilemättä siitä, että saman run  

gon eri osissa  nämä ominaisuudet  voivat olla paljon  erilaisia  ja kun  

kin ryhmän  keskiarvo  riippuu  silloin kokonaan siitä, missä  määrin 

koekappaleita  näistä rungon erilaisista  osista  on  ryhmään  joutunut. 

Vertailtaessa eri metsätyyppejä  edustavissa ja eri lähetysten  

ryhmissä  toiselta puolen  vuosilustojen  lukumäärää sm:llä  eli  puiden  

paksuuskasvunopeutta  ja toiselta  puolen  kesäpuuprosenttia  tai  omi  

naispainoa,  havaitaan,  että näillä ei ole keskenään paljonkaan  riip  

puvaisuussuhdetta,  ei ainakaan suoraviivaista.  Suurien koekappale  

määrien keskiarvoa  silmällä  pitäen  voidaan korkeintaan väittää,  että 

kasvunopeudella  on jonkinlainen  optimi  kesäpuuprosentin  ja omi  

naispainon  suhteen,  joka kuitenkin  eri  metsätyypeissä  voi  huomat  
tavasti vaihdella. 

Kesäpuuprosentin  ja ominaispainon  välinen suhde on jonkin  

verran  selvempi,  mutta on siinäkin varsin  suuria poikkeuksia  havait  

tavissa.  Hyvissä  metsätyypeissä  kasvaneilla  männyillä on usein 

verraten korkea  kesäpuuprosentti,  mutta ominaispaino  on silti pie  

nempi kuin esim.  puolukka-  ja kanervatyypin  puilla. Tämä ilmiö 
on varsin selvästi  huomattavissa taulukossa  2 toisen ja kolmannen 

lähetyksen  eri  ryhmissä.  

Edellä on siis todettu, että kasvunopeuden,  kesäpuuprosentin  

ja ominaispainon  väliset suhteet eri  metsätyypeillä  kasvaneissa män  

nyissä  voivat  vaihdella eri tapauksissa  melkoisen paljon.  Tarkastel  

taessa  taas eri  lujuusominaisuuksia  osoittavia  arvoja  eri  lähetyksien  
eri  metsätyypeissä  havaitaan,  että ne,  ainakin tärkeimpiä  lujuus  

ominaisuuksia,  taivutus- ja puunsyiden  suuntaista puristuslujuutta,  

kuvaavat,  ovat kaikissa,  sekä  aiemmin että nyt esitetyissä  tapauk  
sissa  jotakuinkin  poikkeuksettomasti  samassa  suhteessa keskenään: 

muuttuvat metsätyypistä  toiseen samalla lailla. Tästä ei voitane 
tehdä muuta loogillista,  johtopäätöstä  kuin  se, että metsätyyppi  on 

männyn  lujuusominaisuuksiin  siksi  ratkaisevasti  vaikuttava  tekijä,  

että muiden tekijäin  vaihtelut eivät  sitä  aina kykene  kumoamaan. 

Tällä ei kuitenkaan silti tahdota väittää,  etteikö muillakin kasvu  

tekijöillä,  esim. puun asemalla metsikössä,  olisi vaikutusta muodos  
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tuvan puuaineksen  lujuusominaisuuksiin.  Nimenomaanhan juuri 
mainitun tekijän  tärkeys on jo ehdottomasti tunnustettu. Mutta kun 

ottaa huomioon,  että koepuita  valitessa  on mahdoton saada kahta 

puuta,  joiden  kummankin asema metsikössä  edes  valinnan hetkellä 
on ehdottomasti samanlainen,  puhumattakaan  siitä, mitä eroja  nii  
den usein jopa 100  vuoden pituisen  kasvuajan  eri  aikoina on ollut, 

voi  käsittää,  miten suuria  tämän tärkeän tekijän  aiheuttamat vaihte  
lut puun ominaisuuksissa saattavat olla. 

Jankan laatuosamäärä. Jo aiemmissa ja myös nyt  
esillä  olevassa tutkimuksessa  on havaittu,  että varsinkin ominais  

paino  ja puun lujuusominaisuudet  ovat toisistaan varsin  kiinteästi 

riippuvaisia.  Wij  kander esim. tuli tutkimuksissaan siihen tu  

lokseen,  että kuusen ja männyn  puristus-,  veto-,  taivutus- ja leikkaus  
lujuudet,  kimmokoeffisientit  sekä  taivutustyö  ovat suoraan verran  
nollisia ominaispainoon.  Samaan tulokseen ovat eräät muutkin 

tutkijat  tulleet ominaispainoja  ja lujuuksia  vertaillessaan. Mm. 

ruotsalaiset Schlyter  ja Winberg  ovat  edellyttäneet  männyn  

ominaispainon  ja puristuslujuuden  välisen suhteen suoraviivaiseksi.  

Jos näin olisi  asianlaita,  olisi puurakenteissa  aivan saman tekevää,  
minkä painoista  puuta  käytetään  edellyttäen  tietysti,  että  paino  

vaihtelut eivät johdu erilaisesta vesipitoisuudesta.  Jos rakenne 

jostakin raskaasta  puusta  tulisi  kaksi  kertaa painavammaksi,  olisi  

se myös kaksi  kertaa  lujempi kuin kevyestä  puusta  rakennettu tai 

jos rakenne kevyestä  puusta  rakennettaisiin niin paljon  puisevam  
maksi  kuin raskaasta  puusta,  että molemmat rakenteet olisivat  yhtä  

painavat,  olisivat  ne myös yhtä  lujat. 

Useat tutkijat  ovat kuitenkin huomanneet,  että näin ei ole kai  

kissa  tapauksissa  asianlaita,  vaan puun ominaispainon  lisääntyessä  

eräät  sen lujuusominaisuudet  eivät lisäänny  aivan samansuuntai  

sesti,  vaan joko pienemmässä  tai isommassa määrässä. Näin  ollen 
sellaisissa  puurakenteissa,  joissa  vaaditaan mahdollisimman pientä 

painoa  ja suurta lujuutta,  ei suinkaan ole samantekevää,  minkä 

painoista  puuta  rakenteeseen käytetään,  vaan asia olisi kussakin  

tapauksessa  ratkaistava puun lujuuden ja painon  suhteen perus  

teella. 

Tunnetuimpia  tällaisia suhdelukuja  on Jankan ns.  laatuosa  

määrä, -
8 -, jossa  k  =  puunsyiden  suuntainen puristusluj  uus  (kg/sm 2 )  

ja s  = ominaispaino  siinä vesipitoisuusasteessa,  jossa  puristuslujuus  

kin  on  määrätty. 
Esillä  olevassa tutkimuksessa  on  tämä laatuosamäärä myös  

määrätty  siten,  että se on laskettu  kullekin  koekappaleelle  erikseen 

puunsyiden  suuntaisessa puristuskokeessa  käyttäen  15 %:n  vesi  
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pitoisuuteen  muunnettua puristuslujuutta  ja ominaispainoa  —ja 
saaduista arvoista on laskettu aritmeettiset keskiarvot  jokaisen  

lähetyksen  eri  metsätyypeille.  Tulokset  on  merkitty  taulukkoon 3. 

Taulukko 3. Jankan laatuosamäärät. 

Table 3. Quality  quotient  of  Janka. 

Tarkasteltaessa näitä laatuosamääriä havaitaan,  että ne  vaihte  

levat eri  lähetyksien  eri  metsätyypeissä  jotakuinkin  samalla tavalla 
kuin  lujuusominaisuudetkin  ja  myöskin hyvin  suuressa  määrin sa  

moin kuin ominaispainot.  Varsinkin tämä viimeksi  mainittu seikka  
on mielenkiintoinen ja  huomioon otettava. Taulukosta 2 nähdään,  

että puun ominaispaino  kasvaa  jokaisessa  lähetyksessä  siirryttäessä  

määrättyä  metsätyyppiä  kohden. Samoin tapahtuu  myöskin  lujuus  

ominaisuuksien  kasvaminen. Kun laatuosamäärässä ominaispaino  

on nimittäjänä,  ja laatuosamäärä kuitenkin kasvaa  rinnan ominais  

painon  ja  lujuusominaisuuksien  kanssa,  osoittaa se sitä,  että optimi  

lähetys  ja metsätyyppi 
Shipment  and forest type  k/s 

I Lähetys I 

Shipment 
MT 1 

1 

752 
Myrtülus  typet ' 
VT 1 

856 
Vaccinium  typef 
CT \ 833 
Collum typef   

Lähetys II 
Shipment 
OMT \ 

834 
Oxalis-myrtillus  typef '  
MT \ 846 i  
Myrtillus  type] '  
VT \ 867 
Vaccinium  typef 
CT 1 

850 
Calluna typef   
Rämel 

841 
B°g / 

Lähetys  III 

Shipment 
OMT \ 

825 i 
Oxalis-myrtillus  type  j  
VT _ 1 

858 ! 
Vaccinium  typef 

''  
CT 1 

849 
Calluna  typei   

Räme|  
802 ' 

Bo9 J 
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tyyppiä  kohden siirryttäessä  lujuus  kasvaa  suhteellisesti  vielä enem  

män kuin ominaispaino,  ja  puun lujuusominaisuudet  siis aivan rat  

kaisevasti  riippuvat  kasvupaikan  laadusta. Optimi-ilmastoalueella  

ja optimimetsätyypissä  puu ei  ole  ainoastaan absoluuttisesti,  vaan 

myöskin  suhteellisesti,  painoonsa  verrattuna,  lujempaa  kuin muissa  

tyypeissä.  Tätä ei  voi selittää muutoin kuin sillä,  että puun sisäinen  

rakenne on  eri metsätyypeissä  erilainen. 

Ensimmäisessä  lähetyksessä  laatuosamäärä eri metsätyypeissä  

ei  kuitenkaan vaihtele rinnan lujuusominaisuuksien  ja  ominaispainon  
kanssa. Tämän seikan ei silti tarvitse olla ristiriidassa esitetyn  

optimiteorian  kanssa,  päinvastoin  se voi vahvistaa sitä.  Vaikka  
kin  eri kasvutekijäin  yhteisvaikutus  saa aikaan sen, että Etelä-  

Suomessa absoluuttisesti lujin  ja painavin  mänty  kasvaa  kanerva  

tyypissä,  olosuhteet täällä ovat kuitenkin jo siksi kaukana opti  

miolosuhteista,  että suhteellisesti lujin mänty saattaa kasvaa  

jossakin  muussa  metsätyypissä  ja  lähinnä silloin tulee kysymykseen  

se metsätyyppi,  joka Keski-Suomessakin  on paras, siis puolukka  

tyyppi-  

Loppusanat.  

Esillä oleva lisätutkimus on omiaan vahvistamaan aiemmin 

esitettyä  optimiteoriaa,  jonka mukaan männyllä  on  määrätty  opti  

minsa,  jossa  parasta  puuainesta  syntyy.  Tästä  optimista  siirryttäessä  

poispäin,  esim.  optimia  huonommalle maanlaadulle,  voi  tämän puut  

teen jossakin määrin korvata  jonkin  toisen kasvutekijän  paremmuus, 

esim. optimia  parempi  ilmasto. 

Eri  kasvutekijäin  keskinäisiä  vaikutussuhteita ei  tähänastisten 
tutkimusten perusteella  voida vielä määritellä,  mutta joka tapa  
uksessa on kasvupaikan  laadulla, joka  meillä tavallisimmin määri  

tellään metsätyypin  avulla,  tärkeä merkitys. Tähän viittaa mm.  se,  

että metsikön vaihteleva tiheys  ja siitä johtunut  puun erilainen 

paksuuskasvu,  kesäpuuprosentti  ja ominaispaino,  eivät kykene  

kokonaan kumoamaan metsätyypin  vaikutusta,  vaan se ilmenee 

selvästi  puun lujuudessa  yllämainittujen  muiden tekijäin  vaihteluista 
huolimatta. 



STRENGTH PROPERTIES OP FINNISH  PINE (PINUS SILVESTRIS). 

11. Air-dry  Testing1 Material.  

Summary in  English. 

Last year  the author's treatise »Strength properties of Finnish  pine» 
was published in volume  18  of the  publications of the Forest Research  

Institute. In this investigation  were  treated  only  the results  based  on the  

testing of green  and  kiln-dry  material. The examination  now under  con  
sideration  embraces the  air-dry  testing materia'. 

The material  for the examination.  

In the  above  mentioned  and  previously  published volume  there  were 

already explained the  process  of collecting the testing material, the manner 
of taking the  trees  to be  tested and  the preparation of the  test  specimens.  

In as  much  as the  testing material from northern  Finland was already  found 
in  this examination  to be  inadequate, this  has  not been  considered  even now 
in  the  examination  under  consideration, but  will  be  left  to  be  completed later.  

The  quantity  of test specimens used  in  the  present  examination  has  been 
noted in table I. 

The  performance of the  experiments  took place in  somewhat  the  same 

manner as  in  the  previous  experiments. However, a measuring device more 

accurate  than  the previous was now used  in  the  static bending experiment. 

Also  small  experimental specimens measured  with  a  mercury xylometer were 
not used in  the determination  of specific  gravity,  as these  had been  shown 

to have  given slightly  erroneous results. Accordingly  specific  gravity  was 
determined  in  ordinary test  specimens  in  such  a manner that  they were  measured  
and  weighed just prior to the  experiment and  the  specific  gravity  at the  time 
of  the  experiment was converted  to correspond to a percentage of moisture  

of  15 % and  0  % by  the  use of the  following formula:  

in which  

S
l5 = specific gravity  when  the  percentage of  moisture  is  15 %, Sv  = specific  

gravity  when  the  percentage of moisture  is  v %,  and  v = percentage of moisture  
at the  time of the experiment. 

Results of the tests. 

The results  of the examination  of air-dry  (containing 15 % moisture)  
test  specimens have  been  compiled in  table  2.  The values  presented therein 
are arithmetical averages  for  the  results produced by the  experiments  belonging 
to each different group.  

S
l5  =Sv [1—0.0055  (v—15)],  
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The  specific  gravities  in  the  table mean the  specific  gravities  of absolutely  

dry  wood.  The  values  of all  strength experiments like  in  the  previous exami  

nation have  been  converted in  conformance  with the explained, graphical 
method  of procedure corresponding to a percentage of moisture of 15 %.  

It will  be  observed  in  examining the  table, that the  relation  between the  

rate  of  growth, the percentage of summerwood  and  the specific  gravity  in  

pines  grown  in  various  types of forests can vary  in  different cases quite con  

siderably.  The values  picturing strength characteristics in  different  types of 
forests  in different shipments stand in all cases,  both  in  the previous and  in  
the  present as set forth, quite without  exception, in  the  same relation  to each  
other. Accordingly  they change in  the  same manner from one type of forest  
to another. No  other  deduction  can possibly be  drawn  from this  than  the 
fact that the type of forest  is  such a  decisively  influencing factor,  as regards 
the  strength  characteristics  of  pine, that the  fluctuations of other  factors are 
not capable of  offsetting it. 

The  quality quotient of Janka.  

It  was observed  in the  previous examination  and  now  in  the  present  one 
that especially  the  specific  gravity  and  the strength  characteristics of wood 
are particularly  firmly  dependent upon each other. In practice,  wood  is  of 

course better the  stronger it is  in  comparison to its weight. Therefore  the  

so-called  Janka quality quotient  y,  where  k  = compression strength (kg/cm
2

) 
of the  wood  parallel  to the  grain and  s = specific  gravity  in  the  degree of per  
centage of  moisture  in  which  the  compression  strength has  been  determined, 

has  been  begun to be used  as  the  figure showing the  relative  strength of wood. 

In the examination  under  consideration  this quality quotient has  also  
been  determined, using compression strength and  specific  gravity  converted  

to a percentage of moisture  of 15 %,  and  from the figures  obtained there  have  
been  calculated the arithmetical  averages for  the different types of  forests 
in  each  shipment.  The  results  are noted  in  table 3. 

Concluding remarks.  

The present examination serves to still more  verify the previously  

presented optimus-theory, according to which the  pine has  its definite  op  
timus, where  the best,  wood  material is produced. When a  shift is  made  away 
from this  optimus, for example to a poorer  soil, this deficiency  can be  com  
pensated to a certain  extent  by  the  superiority  of some other factor of growth ,  
for example better  climate than  the optimus.  

The reciprocal influencing relations  of the various  factors of growth 
have  not  yet  been  able to be  ascertained  on the  basis  of the  examinations  

carried  out up  to the  present time, but  conclusions can already  be drawn  that 
the  place of growth, which in  our country is usually  determined by  the type 
of  forest, is  not  at all  one of the  more insignificant  factors. This is  also  indicated  

by  the  fact that the  varying  density  of the  grove, the various  thicknesses  of 
trees, which arise due to the density, the percentage of summerwood  and  

specific  gravity  are not  entirely  able  to  offset the  influence  of the  type of forest, 
and  this is  clearly  apparent, in  spite  of the fluctuations in  the strength of 
wood  as caused  by  the other factors mentioned  above.  
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Alkusanat. 

Saatuani määräyksen  avustaa Metsätieteellistä tutkimuslai  

tosta tammikuun aikana 1933, sain mm. tehtäväkseni selvitellä 

Punkaharjulla  (Takaharjulla)  sattuneita ytimennävertäjien  tuhoja  

ja niiden torjumismahdollisuuksia.  Näin kertyneen  aineiston täyden  

tämisen ja laajentamisen  teki mahdolliseksi  Suomalaisen Tiedeakate  

mian minulle samana keväänä myöntämä  apuraha,  josta  tässä  pyy  

dän saada lausua kunnioittavat kiitokseni.  Saatuani sittemmin 

virkaatekevänä hoitaa Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen  metsän  

hoidon vanhemman assistentin tointa, tuli ensimmäiseksi  tehtäväk  

seni esillä  olevan tutkimuksen loppuun  saattaminen. 

Tutkimusta suorittaessani olen professori  Olli Heikinhei  
molta kaiken aikaa saanut runsaasti  neuvoja  ja ohjausta,  erityi  
sesti  käsikirjoituksen  laatimisessa. Samoin  on  minulla ollut  ilo saada 

käyttää  professori  Uunio Saalaan tunnettua kokemusta  ja 

asiantuntemusta hyväkseni  niiden neuvojen  ja ohjauksen  muodossa,  

joilla hän on työtäni  tukenut. Tästä kaikesta pyydän  heille molem  

mille lausua parhaat  kiitokseni.  
Maisteri  W. He 11 en on ystävällisesti  suorittanut tutkimuksessa 

kysymykseen  tulevien lyhytsiipisten  sekä eräiden muiden kova  
kuoriaisten  lajimääräykset,  joista  pyydän  esittää hänelle kiitokseni. 

Metsänhoitaja  Paul Walldenille,  joka on valmistanut 

tutkimuksessa esiintyvät  piirrokset,  pyydän  myös saada lausua 
kiitokseni. 

Lopuksi  haluan vielä erityisesti  kiittää  Punkaharjun  kokeilu  
alueen työnjohtajaa  Emil Siiraa niistä valaisevista  tiedoista,  

joita hän kokeilualueella aikaisemmin sattuneista tuhoista on  mi  

nulle antanut.  

Helsingissä,  toukokuussa  1934. 

Tekijä.  



Sisällysluettelo.  
Sivu 

Johdanto 5 
Tutkimusten suoritus 7 

Tuhojen esiintyminen 10 

Tuhojen laatu  ja aiheuttajat 13 

Mäntyjen vioittuminen 13 

Ytimennävertäjien tuhot 13 
Muut tuhot 17 

Mäntyjen kuivuminen 17 

Tuhojen merkitys 28 

Mäntyjen  vioittuminen 28 

Mäntyjen  kuivuminen 36 

Tuhojen syyt 39 

Tuholaisten lisääntyminen 39 
Halko  varastot 39 

Hakkuutähteet ja kannot 41 

Kuivuvat männyt 42 

Eri lajien sikiämismahdollisuudet 43 

Muut syyt 47 
Tuholaisten hävittäjät 50 

Käytännölliset toimenpiteet 52 

Käytetty  hyönteisnimistö 55 

Kirjallisuusluettelo 57 

Deutsches Referat 60 



Johdanto. 

Männiköiden hyönteistuhoja  on meillä  sattunut melko runsaasti.  

Jos eräät perhostoukkien  aiheuttamat,  enemmän tai  vähemmän 

satunnaiset suurtuhot jätetään lukuun ottamatta,  niin männiköit  

temme tähänastiset puheenaihetta  antaneet tuhot ovat pääasialli  
sesti  olleet ytimennävertäjien  (Blastophagus)  ja viime aikoina myös 

mäntypistiäisten  (Lophyrus)  aiheuttamia. Onkin ollut yleisenä 

käsitys,  että kunkin  tuhon aiheuttajana  on  tietty  tuholainen ja että 

tuhon syyn  ja torjumistavan  etsiminen on suoritettava tuohon tuho  
laiseen ja sen  esiintymiseen  kohdistetuilla tutkimuksilla.  

Näin asian laita  monissa tapauksissa  onkin. Tämä koskee  var  

sinkin sellaisia  kuin  mäntypistiäisten  ja eri  perhostoukkien  aiheutta  

mia tuhoja ja yleensä  neulastuhoja.  Tällaisia tuhoja tekevät hyön  

teiset eivät näet ole riippuvaisia  metsikön tahi puiden  laadusta,  ti  

lasta yms. muuta kuin  sikäli,  että niille täytyy  riittää neulastossa 

ruokaa. Niiden esiintyminen  riippuu  kokonaan puiden ulkopuolella  

olevista  tekijöistä.  

Toisin on  kaikkien puun kuoressa  (jälsi-  ja nilakerroksissa)  elä  

vien ja sikiävien  hyönteisten  aiheuttamien tuhojen.  Joskus tällaiset  

kin  tuhot  saattavat kyllä  olla jonkin  erityisen  lajin  yksinään  aiheutta  

mia ja itse metsiköstä  tahi  puista,  joissa  se esiintyy,  kokonaan riip  

pumattomia. Tavallisimmin kuitenkin on tällöin kysymyksessä  

useiden eri  tuholaisten esiintyminen  yhdessä  sekä verraten moni  

mutkainen syy-  ja seuraussuhde tuhojen  synnyn  ja esiintymisen  

sekä  toiselta  puolen  tuhon kohtaaman metsikön tahi  puiden  laadun,  
tilan jne.  välillä. Tähän vaikuttaa ratkaisevasti  se seikka,  että ky  

seessä  olevien tuholaisten esiintyminen  mitä suurimmassa määrässä 

riippuu  tarjolla  olevien lisääntymispaikkojen  runsaudesta sekä  että 

nämä tuholaiset yleensä  eivät normaalisesti  ole terveissä elävissä  

puissa  esiintyviä  hyönteisiä.  
Edellä  mainitun johdosta  on tämäntapaisia  tuhoja  edullisinta 

selvitellä  metsikön kannalta,  eikä,  kuten usein  varsinkin aikaisem  

missa ulkomaisissa tutkimuksissa,  vain yhden tuholaisen kannalta 

kerrallaan,  pitäen  tätä tuholaista ja sen biologiaa  tutkimuksien  pää  

kohteena. Tämä tekee myös suuremmassa  määrässä mahdolliseksi 
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arvostella  eri tuhoja  kokonaisuutena,  samalla  kuin metsikkö tulee  

ensi sijassa  tutkimuksen kohteeksi,  eikä yksityinen  tuholainen (vrt.  

Stark 1931 b, s. 135). 

Esillä oleva tutkimus,  vaikkakin  suoritettuna jonkin  verran  hajal  

lisella  alueella,  pyrkii  selvittelemään Punkaharjun  männiköissä sat  
tuneita tuhoja  edellä esitetyltä  perustalta.  Tutkimusten alkuperäi  

sestä  tarkoituksesta sekä myöhemmin  käytettävissä  olleen tutkimus  

aineiston keräysajan  niukkuudesta johtuu,  että esillä  oleva tehtävä 

on ollut otettava vain pääpiirtein  käsiteltäväksi.  



Tutkimusten  suoritus.  

Käsiteltävänä olevaa kysymystä  koskevat  tutkimukset  aloitet  

tiin  tammikuussa 1933 ja niitä jatkettiin  sittemmin saman vuoden 

toukokuussa sekä syyskuussa,  jolloin  tehtiin lisätutkimuksia  eräästä 

aiheeseen läheisesti  liittyvästä  erikoiskysymyksestä.  Jo heti tutki  

muksia aloitettaessa osoittautui  näet tarpeelliseksi  kohdistaa tutki  

mukset kahteen jossain  määrin erilliseen kysymykseen,  nimittäin 

varsinaisiin  ytimennävertäjien  tuhoihin eli  mäntyjen  vioittumiseen 

ja mäntyjen  kuivumisilmiöön,  jonka  havaittiin esiintyvän  verraten 

yleisenä  ja luonteeltaan melkoisesti  edellisistä myöskin  pelkistä  

ytimennävertäjien  runkotuhoista poikkeavana.  Edellisiin tuhoihin 

kohdistuneet tutkimukset olivat  laadultaan varsin moninaisia,  kun 

taas mäntyjen  kuivumisilmiön selvittely  nojautui  miltei yksinomaan  

ns.  entomologisiin  analyyseihin.  

Tutkimuksia suoritettiin  Punkaharjun  kokeilualueessa pääasial  
lisesti  kolmessa eri  paikassa,  nimittäin Takaharjulla  (ja  vastaavalla 

osalla itse Punkaharjua),  edellisen läheisyydessä  olevalla Kaarna  
niemellä sekä pohjoisempana  Lehtisalossa. Tammikuussa tehtiin 

pääasiallisimmat  tutkimukset Takaharjulla  ja Kaarnaniemellä,  joilla  

tutkimukset kohdistuivat suurimmalta osaltaan ytimennävertäjien  

tuhoihin,  osin tehtiin tällöin myös  entomologisia  analyysejä  kuivu  

vista männyistä,  viimeksi mainittuja  myös Lehtisalossa. Touko  
kuussa suoritetut työt käsittivät sekä entomologisia  analyysejä  

(varsinaisella  Punkaharjulla)  että myös  ytimennävertäjien  tuhoja  

koskevia  tutkimuksia (Takaharjulla).  Syyskuussa  suoritettiin  pää  

asiallisesti  vain entomologisia  analyysejä  Lehtisalossa.  

Ytimennävertäjien  tuhojen  selvittelyssä  kiinnitettiin  huomiota 

sekä mainittujen  lajien  kasvain-  että niiden runkotuhoihin samoin 
kuin niiden sikiämispaikkoihin  ja -mahdollisuuksiin,  joista tehtiin 

havaintoja  ja tarkempia  tutkimuksia. Erityisesti  pyrittiin  selvit  

telemään,  missä  määrin ne  voivat suorastaan aiheuttaa puiden  kuivu  

mista sekä mitä mahdollisuuksia on niiden tuhojen  jatkumiselle.  

Molemmissa  edellä mainituissa suhteissa jouduttiin  tekemisiin  seik  

kojen  kanssa,  joiden vuoksi oli  tarpeellista  ryhtyä  selvittelemään 

mäntyjen  kuivumista yleensäkin  kysymyksessä  olevalla seudulla. 
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Ns.  entomologisia  analyysejä  ovat  Trägärdh  (1923,  ss.  217
—  

218;  1925;  1927) ja Golovjanko  (1926)  ensimmäisinä käyttä  

neet metsäentomologisissa  tutkimuksissaan.  Tämä uusi tutkimusmene  

telmä perustuu  siihen, että  eri tuholaisten esiintyminen  puussa  kuva  

taan graafisesti,  joko summittaisemmin (vrt. Trägärdh  1923,  

ss.  217—218; 1925)  tahi yksityiskohtaisesti  (vrt. Golovjanko  

1926; Trägärdh  1927). Summittaisissa  analyyseissä  on tavalli  

sesti  analyysipuusta  määrätty paitsi  puun pituutta  ja läpimittaa  

eri  hyönteislajien  esiintymisen  alku- ja päätekohdat  rungossa (myös  

oksissa)  sekä milloin laji  on puuhun tullut. Sitä paitsi  on merkitty  
muistiin  sellaiset  tiedot kuin metsikön laatu,  puun ikä,  sen asema 

metsikössä,  latvussuhteet  ym. (vrt. Trägärdh  1923, 1925,  1927).  
Edellä esitettyjen  tietojen  perusteella  on rungosta  (puusta)  sittemmin  

piirretty  kuva  määrätyssä  mittakaavassa ja siihen merkitty  eri  la  

jien  esiintyminen  (esim. kuva  6). Yksityiskohtaisessa  analyysissä  on 

puu lisäksi  jaettu  yhden  metrin pituisiin  osiin;  niiden paksuus  ja kuo  

ren  vahvuus on mitattu sekä laskettu niissä  esiintyvien  hyönteis  

lajien  käytäväkuviot  (Trägärdh  1927).  Tulokset on sitten esi  

tetty  graafisesti  siten,  että  vaakasuoralle akselille  on merkitty  run  

gon pituus  metreinä ja pystysuoralle  käytäväkuvioiden  lukumäärät. 

Täten saadaan murtoviivat, jotka osoittavat,  miten runsaasti eri  

lajit  eri  osissa  runkoa  esiintyvät  (esim. kuva  5). Golovjankon  

(1926)  alkuperäisessä  yksityiskohtaisessa  analyysissä  puu on  vielä 

jaettu  ilmansuuntien mukaan neljään  eri  vyöhykkeeseen  ja laskettu  

käytäväkuviot  kultakin niistä  erikseen sekä määrätty  näin eri  lajien  

esiintymisrunsaus  myös  eri puolilla  runkoa.  

Mitä tulee käytäväkuvioiden  lukuperusteisiin,  on Trägärdh  

(1927,  s.  199) käyttänyt  yksikkönä  kaarnakuoriaisille (Ipidae)  koko  

syömäkuviota  tikaskuoriaisille  (Xyloterus)  siis  emokäytävän  rei  

kiä
—, pikikärsäkkäille  (Pissodes)  kotelokehtoja  ja sarvijäärille 

(Cerambycidae)  toukkia. Näin ollen ei sarvijäärien  määrää voida 

laskea enää kuoriutumisajan  jälkeen kotelokehdot eivät anna 

oikeata lukua —,  millä  seikalla  ei kuitenkaan ole  sanottavaa merki  

tystä,  koska  niistä  useimmat ovat aivan sekundäärisiä,  siis  verraten 

myöhään  puussa esiintyviä  lajeja.  Trägärdh  (1927,  s.  199) on 
aivan oikein  huomauttanut,  että oikeampaa  olisi  laskea pikikärsäk  
käiden runsausyksiköksi  kaikki  saman emohyönteisen  jälkeisöön  

kuuluvat toukat (käytävien  perusteella),  mutta että se  on  käytännössä  
mahdotonta. Tällöin olisi  kuitenkin  myös  kaarnakuoriaisista kyseen  
ollen meneteltävä vastaavalla tavalla, siis laskettava kukin emo  

käytävä  yksiköksi.  Jos kuitenkin pysytään  käytännöllisistä  syistä  
edellä esitetyissä  yksiköissä,  on silloinkin kiinnitettävä huomiota 
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erääseen seikkaan. Puuta analysoitaessa  usein kaikki  pikikärsäkkäät  

ovat toukkina,  joten  hyönteisen  esiintymisrunsaus  on silloin  lasket  

tava  toukkakäytävien  (toukkien)  luvun perusteella.  Näin olisi  me  

neteltävä kuitenkin .sellaisissakin  tapauksissa,  että kotelokehdot jo  

olisivat  olemassa,  sillä  kaikki  toukkakäytävät  (epäonnistuneet  käy  

tävät,  loisitut  toukat jne.) eivät kuitenkaan pääty  kotelokehtoon 

(Kangas  1934 a, s.  6). Siten onkin  esillä  olevissa  tutkimuksissa  

menetelty. 

Paitsi  edellä mainittua seikkaa on eräitä muitakin uusia näkö  

kohtia otettu huomioon analyysin  suoritustavassa,  varsinkin yksityis  

kohtaisissa  analyyseissä  (Kangas  1934 a,  ss.  6—7,  18). Tärkeim  

pinä  niistä  mainittakoon erityisesti  rungon pinnan  kartoittaminen 

sen  mukaan,  miten pitkälle  kuivunutta kuori siinä on. 
Huomautettakoon tässä yhteydessä,  että työn  jouduttamiseksi  

laskettiin analyyseissä  useimmiten,  mikäli  lajien  esiintyminen  oli 

tasaista,  niiden runsaus  vain kunkin metriosan keskeltä,  puolen  
metrin pituudelta  ympäri  rungon (50  %:lta  pinta-alasta),  ja tulos 

kerrottiin kahdella (Kangas  1934 a, s.  7).  

Entomologisia  analyysejä  tehtiin  kaikkiaan 27,  tammikuussa 

14 (Takaharjulla  8, Kaarnaniemellä 1, Lehtisalossa 2, Tampereen  

Pyynikillä  3),  toukokuussa 2  (Punkaharjulla)  ja syyskuussa  11 (Lehti  

salossa),  sekä lisäksi  lukuisia  ytimennävertäjien  runkotuhojen  selvit  

telyn  yhteydessä  (ks.  s.  30). 

Tutkimusten yhteydessä  tehtiin  edellä mainittujen  lisäksi  kai  

ken aikaa havaintoja  ja muistiinpanoja  tuholaisten esiintymisestä  

ja biologiasta  samoin kuin niiden vihollisista, lähinnä petohyöntei  

sistä. 

Tiedot,  jotka koskevat  tuhojen  ja  tuholaisten esiintymistä  alueella 

aikaisemmin,  perustuvat  pääosaltaan  kokeilualueen metsätyönjohta  

jan kertomuksiin. Sitä paitsi  on lähinnä edellisinä parina  vuotena 

sattuneista tuhoista voitu vielä havaintojenkin  avulla saada hiukan 

lisätietoja. 

Vertailuaineiston hankkimiseksi  Punkaharjun  tutkimuksille teh  

tiin Tampereen  Pyynikillä  tammikuun lopulla  mäntyjen  kuivumisen 

selvittelyä  koskevia analyysejä.  Pyynikillä  silloin  tapahtuvan  puh  

distushakkuun johdosta  siihen olikin  sopiva  tilaisuus.  Myöhemmin  
kesällä  on vastaavia analyysejä  tehty  myös  muualla (vrt. Kangas  

1934 a, s. 24).  



Tuhojen esiintyminen.  

Takaharju  on varsinaisen Punkaharjun  pohjoispuoliskon  

länsipuolella  oleva sitä  matalampi  ja  leveämpi  harjumuodostuma.  

Sen pinta-ala on n. 34 ha.  Takaharjun  peittää  kauttaaltaan jota  
kuinkin  tasaikäinen,  keskimäärin n. 100—110 vuotta vanha män  

nikkö,  jossa  kuitenkin  harvakseen on vanhempiakin  mäntyjä. Metsä  

tyyppi  on miltei  kauttaaltaan VT,  vain muutamia pieniä MT:iin ja 
VRT:iin kuuluvia  kohtia  tavataan Takaharjulla  ja sen  pohjoisosassa  

Lammasharjulla.  Vastaava  osa varsinaista Punkaharjua  on taas 

kokonaan VRT:ä ja männikkö hiukan vanhempaa.  

Sikäli  kuin tiedetään,  ovat Takaharjun  männiköt kärsineet  kas  

vaintuhoista ainakin 10 vuoden aikana,  eräiden arvelujen  mukaan 

jo hyvän  matkaa toistakinkymmentä  vuotta. Pahimmat tuhot ovat  

aina esiintyneet  harjun  keskiosan  leveimmällä kohdalla,  Takaharjun  

parantolan  halkovarastojen  läheisyydessä.  Vähitellen tuhot ovat  
levinneet yhä  laajemmalle  alueelle,  kunnes ne  aivan viime vuosina,  

jolloin tuhot ovat olleet voimakkaimmillaan,  ovat  siirtyneet  myös 

Takaharjun  ulkopuolelle,  itse Punkaharjulle  asti.  Nykyisin  tava  

taan näitä tuhoja  yli  Punkaharjun  Kotkasaarelle ja Hynninsaarelle  
saakka. 

Ytimennävertäjien  Takaharjulla  aiheuttamista runkotuhoista ei 

varmoja tietoja  ole olemassa aikaisemmilta vuosilta. Muutamana 
viimeksi kuluneena vuotena niitä on kuitenkin suhteellisen runsaasti 

esiintynyt  mainitun halkovarastoalueen  lähimmässä ympäristössä.  

Mäntyjen  kuivumista  on puheena  olevalla alueella  sen sijaan  

tapahtunut  jo useiden vuosien aikana. Talvella 1925—26, jolloin  
alueella viimeksi toimitettiin väljennyshakkuu,  on jo kaadettu kuivu  

neita ja kuivuvia  mäntyjä,  mutta vasta  sen  jälkeisenä  kesänä  niitä 

on ilmestynyt  runsaammin. Seuraavina talvina alueelta  on  jouduttu  

kaatamaan keskimäärin  n. 50 kuivunutta puuta vuodessa. Talvella 

1930—31 alueelta sitä  paitsi  otettiin  jonkin  verran rakennus- ja päre  

puita  ja sitä  seuraavana  talvena vähän tukkeja  ja pienempää  puu  

tavaraa. Kaikki  nämäkin olivat  hyönteisten  vioittamia kuivuvia  

puita. Näistä hakkuista huolimatta täytyi  vielä elokuussa 1932 
kaataa lähes kolmekymmentä  kuivumaan ruvennutta puuta  sekä  
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myöhemmin  syksyllä  joitakin  yksityisiä  puita.  Tämän lisäksi  tavat  

tiin tutkimuksia  suoritettaessa (tammikuussa)  vielä melkoisesti  kui  

vuvia mäntyjä.  

Mäntyjen kuivumiset näyttävät  nekin viimeisimpinä  vuosina 

huomattavasti lisääntyneen  ja levinneen, kuten kasvaintuhotkin,  
itse Punkaharjulle,  jossa  mäntyjen  kuivumista  havaittiin tutkimus  

ten aikana useassakin paikassa.  

Tässä yhteydessä  on mainittava,  että puiden  kuivumiseen on 

aiemmin vaikuttanut osaltaan myös Punkaharjun  männiköissä en  

nen yleisenä  esiintynyt  tervasroso. Tämän merkitys  on kuitenkin  

viime aikoina melkoisesti  pienentynyt,  kun tervasroson  vaivaamat 

puut on hakkuissa järjestelmällisesti  poistettu. 

K  a a r  n  a  n  i e  m  i on  jonkin  verran  pohjoisempana  sijaitseva,  

sekin varsinaisen Punkaharjun  länsipuolella  oleva,  verraten tasai  

nen, leveähkö Puruveteen pistävä  niemi.  Sielläkin  kasvaa  kaunis,  

tasaikäinen,  n. 90 vuotta vanha puolukkatyypin  männikkö. Pinta  
ala on n. 6.5 ha. 

Tällä alueella  kasvaintuhoja  on  esiintynyt  vasta parina  viime 

vuotena jonkin  verran.  Ne  ovat kuitenkin  olleet suhteellisen vähäisiä 

Takaharjun  tuhoihin verrattuina. Huomattavampi  onkin alueella 

ollut mäntyjen  kuivuminen. Nykyisin  on lähellä rantaa Valtion  

hotellin laivalaiturin läheisessä männikössä kaksi huomattavaa 

aukkoa,  joista vanhemmassa ja suuremmassa on jo melkoisesti tai  

mistoa keskellä. Tämän aukon syntyminen  ja laajentuminen  on  ol  

lut varsin mielenkiintoinen mäntyjen  kuivumiskysymyksen  kannalta.  

Aukko on saanut alkunsa n. 10 vuotta sitten, jolloin  ensin pienehkö  

puuryhmä oli  hiljakseen alkanut kuivua ja sen jälkeen puiden 

kuivumista on  jatkunut  aukon reunoilla säännöllisesti. Puita on 

aukon reunoilta poistettu jokseenkin joka toinen vuosi,  viimeksi  

toissa vuonna  (1932)  6 puuta.  Puut ovat säännöllisesti kuivuneet 

hitaasti; vasta myöhään  syksyllä  on puissa  voitu havaita jotakin  

tavallisuudesta poikkeavaa,  ne ovat tulleet harvaneulaisisiksi  ja 

väriltään kalpeiksi.  Kuivuminen on jatkunut  vielä seuraavana  

kesänä 1
). 

Toinen,  nuorempi  ja pienempi  aukko  on syntynyt  kesällä 1932, 

jolloin  n. 10  puuta  äkkiä  kellastui ja kuivui. Puut korjattiin  pois  

heti  (heinäkuussa  1932). Tämä aukko  on  aivan lähellä  edellistä sekä  

rajoittuu erääseen edellisenä kesänä tehtyyn  rakennukseen. Aukon 

reunoilta tavattiin lukuisasti  mäntyjä,  jotka kesällä  1932 olivat 

joutuneet varsin voimakkaiden runkoon kohdistuneiden ytimen  

*) Kuvaus  alueen  työnjohtajan tekemien  havaintojen perusteella. 



12 E  s'k o Kangas 19.7 

nävertäjäin  hyökkäysten  alaisiksi,  mutta jotka  kuitenkin olivat  säily  

neet vielä niin, etteivät  hyökkäykset  olleet johtaneet  onnistuneisiin 

sikiösyömiin.  Runkotuhot ovat  kuitenkin näissä puissa  varsin huo  

mattavia. 

Lehtisalo,  Punkaharjun  pohjoispään  itäpuolelle  leviävä  

laajahko  metsäalue on kolmas  palkka,  jossa  tuhoja  ilmeni. Tämä alue 

on miltei  kauttaaltaan MT:ä tahi sitä  parempaa metsätyyppiä;  mm. 
FT-  ja OMaT-lehtoja  on melkoisesti.  Täällä  on lukuisten  ulkolaisten  

puulajien  muodostamien metsiköiden ohella runsaasti  myös vanhem  

pia  ja nuorempia  männiköitä. Missä  ei kuitenkaan ole  aikaisemmin  

mainittavasti havaittu puheena  olevia  tuhoja,  lukuunottamatta ehkä 

joitakin  yksityisiä  tapauksia.  Tervasrosoa esiintyy  alueella jonkin  

verran, ja sen  aiheuttamia mäntyjen  kuivumisia on sattunut silloin  

tällöin. 

Kesällä 1933 siellä  kuitenkin äkkiä  kuivui  eräs  pieni  metsikkö 

suurimmaksi  osaksi.  Mainittakoon,  että jo edellisenä talvena tavat  

tiin eräistä  hakkuun  yhteydessä  samalta paikalta  kaadetuista puista  

hyönteiskäytäviä  ja toukkia. Metsikkö  on parin  lehtikuusimetsikön  

ja erään paljaaksihakkausalan  rajoittamana OMT:n maalla,  ja  se  

on hyvää,  melkein  hakkuukypsää  männikköä. Ainakin enemmän 

kuin kolmekymmentä  puuta  kuivui  metsiköstä elokuun aikana.  

Tuho oli  jo  tällöin alussa  myös useissa  jäljelle  jääneissä  puissa,  ku  

ten myöhemmin  (keväällä  1934) voitiin todeta (vrt.  myös  Kangas  

1934 a, ss. 19—20). 



Tuhojen laatu ja aiheuttajat.  

Mäntyjen vioittuminen.  

Ytimennävertäjien  tuhot. 

Varsin kauan sitten on  tiedetty  ytimennävertäjien  tekevän  

tuhoa kahdella tavoin (Bechstein  1804,  s. 95; Dahlbom 

1837,  ss.  74—75;  ym.), nim. kaivaessaan syömäkuvioitaan  kaarnan  

alle sikiämistarkoituksessa  (sikiösyömätuho)  ja tunkeutuessaan män  

nyn kasvaimiin  ravintoa etsiessään (ravintosyömätuho).  Varsinkin  

edellinen tuholaatu on, yhdessä  muiden  kaarnakuoriaistuhojen  kanssa,  

ollut  monien kiivaiden väittelyjen  aiheena (vrt. S  aal a  s 1919, ss.  

6—10). Nykyisin  myönnetään  yleensä  niiden vaarallisuus (primääri  

syys),  vaikka niille ei anneta sitä merkitystä  kuin  jälkimmäisille  

(vrt.  esim. Escherich 1923, ss.  526—527,  534).  Erityisesti  pide  

tään edellisiä  vaarallisina jostakin muusta syystä  heikontuneille 
männiköille (vrt. Escherich  1923, s. 526;  Saai a  s 1929,  ss.  

178—180).  

Jo  Ratzeburg  (1839,  s.  214)  ja Holmgren  (1867,  ss.  

122, 124, 125)  erottivat kuitenkin kolmenlaisia ytimennävertäjien  

tuhoja, sillä  he  puhuivat  edellisten lisäksi  vielä lajien  talvehtimis  
rei'illään aiheuttamasta tuhosta (talvisyömätuho),  jonka johdosta 

puu saattaa  kuoliakin (Holmgren  1867, s.  125). Myöhemmin  

on  Trägärdh  (1921,  ss.  29—49)  erityisesti  osoittanut  asian ole  

van näin,  ja tämä käsitys  näyttääkin  nykyisin  yleisimmältä  (vrt.  
esim. Escherich 1923,  ss.  526—530,  534).  Kuitenkin  on vielä 

viime aikoina esiintynyt  myös vastakkaisia  mielipiteitä.  Niinpä  

Grönberg  (1914,  s. 194) on sitä  mieltä, että talvehtimisrei'illä 
ei  ole puun hyvinvoinnille  mitään merkitystä,  ja myöskin  Wolff  

(1920,  s.  247)  ottaa tämän tuhomuodon lukuun  vain mahdollisuutena,  

joka vaatii vielä selvitystä.  Mutta Wolff  kieltää  (1920,  ss.  238 

239) ytimennävertäjien  primäärisyyden  varsinkin  niiden tunkeutuessa 
runkoon sikiösyonnilleen.  Hän  puhuu  tällöin nimenomaan pystynä  

vertäjästä  (Blastophagus  piniperda  L.)  (alamuistutus  1), josta hän 

väittää,  että jos laji  hätätapauksissa  yrittääkin  terveeseen puuhun,  

niin siitä aiheutuu sen  oma eikä  puun tuho. Erityisesti  hän ei  hyväksy  
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Eichhoffin (1881,  ss.  24,112)  väitettä,  että  hyökkäykset  uusiutu  

vat siksi,  kunnes puu sortuu (alamuistutus  2),  jollaisista  tapauksista  

kuitenkin A. Sylven  (1916,  ss.  155—156)  ja Trägärdh  (1921,  

ss.  43—44)  ovat esittäneet esimerkkejä.  Samanlaisen käsityksen  

kuin Wolff esittää  ytimennävertäjien  primäärisyydestä  sikiösyön  

nissä myöskin  Grönberg  (1914,  s. 194).  Kasvaimiin  kohdistu  

vien ravintosyömätuhojen  merkitys  on sen sijaan  aina tunnustettu,  

vaikkakin niiden vaikutuksen eri tutkijat  ovat kuvanneet hyvinkin  

eri suureksi  (vrt. esim. Lagerberg  1911, ss.  388—390;  Grön  

berg 1914, ss.  195—197;  Saalas 1919, ss.  352—353; Trä  

gärdh 1921, ss.  37 —42; Escherich  1923,  ss.  527—530).  

Käytännössä  voidaan puhua  kuitenkin vain kahdenlaisista 

ytimennävertäjien  tuhoista,  kasvaintuhoista  ja runkotuhoista,  joita  

vastaavia nimityksiä  jo onkin käytetty  (esim. Trägärdh  1921,  

ss.  15, 42).  Edellinen käsittää ytimennävertäjien  ravintosyömätuhot  

ja jälkimmäinen  sikiösyömä-  ja talvisyömätuhot.  
Kasvaintuhot ovat Takaharj  ulia ehtineet jo 

varsin pitkälle,  mikä on ymmärrettävääkin,  kun ytimennävertäjät  

ovat saaneet  jo ainakin kymmenen  vuotta alueella vaikuttaa. Pa  

himmin vioitettuja  ovat latvukset aivan halkovarasto-alueen reu  

noilla sekä reunoilta jonkin  matkaa metsään päin,  tavallisesti  niin 

pitkälle  kuin maa varastosta  ulospäin  kohoaa (n. 60—80 m). Tässä 
sisimmässä  vyöhykkeessä  säännöllisesti  kaikkien  mäntyjen  latvukset  

ovat varsin pahoin vioitettuja  (täydellisesti  tuhottuja  aina   

latvuksen pituudesta)  ja niiden ylimmät osat  ovat  kuivia,  varsinkin  

lähempänä  metsän reunaa olevissa  puissa  (vrt.  kuva  1). Latvusten  

huippuosa  (latva)  on tavallisimmin joko  hyvin  säännötön tahi leveän 
kartiomainen ja tiheä, erittäinkin jos latvat  ovat kuivia.  

Pahoin vioitettuja  latvukset  saattavat olla vielä tämän sisimmän 

vyöhykkeen  ulkopuolellakin,  mutta tässä  toisessa  vyöhykkeessä  on 

jo  joitakin  sellaisiakin  puita,  joiden  latvus  on vain vähän tahi tuskin 

huomattavasti vioitettu. Latvuksen ylin huippu  on enimmäkseen 

terävän piikkimäinen,  ja siitä on useinkin selvästi  nähtävissä,  miten 

kauan ytimennävertäjät  ovat latvusta ahdistaneet (vrt. kuva 2). 

Kuivalatvaisia  puita  ei  yleensä  enää tavattu. Halkovarastosta koilli  
seen päin  tämä vyöhyke  näyttää  leviävän pisimmälle,  kuten yleen  

säkin koko  kasvaintuhoista kärsivä  alue. Myöskin halkovarastojen  

etelänpuoleinen  alue (ylilääkärin  asunnon ympäristö) on  kokonaan,  

rantaan saakka,  tähän vyöhykkeeseen  kuuluvaa. 

Vasta myöhemmin kasvaintuhot näyttävät  yleensä  levinneen 

viimeksi  mainittua vyöhykettä  ulommaksi,  alueelle,  jossa  ne  ovat 

sen  vuoksi  myös  huomattavasti  vähäisempiä.  Tuhoalueen raja  kulkee  
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nykyisin  jo yli  itse Punkaharjunkin,  pisimmälle  koilliseen  suuntaan. 

Niinpä  Kotkasaaren ja myös  osaksi  Hynninsaarenkin  metsiköissä  on 
vielä havaittavissa selviä ja jatkuvia kasvaintuhoja.  Samoin on  

näin laita  Lammasharjulla,  erityisesti  halkovarastoille päin  antavilla  

Kuval.  Ytimennävertäjien kasvain  
tuhojen johdosta kuivaneita latvuk  
sia  (sisimmältä  tuhovyöhykkeeltä).  
Yksinkertainen nuoli  osoittaa  koko 

latvuksen alarajaa ja kaksoisnuoli  
kuivuneen  latvaosan  alarajaa.  Punka  

harju, Takaharju. 12.1.-33.  

Valok. E.  K-s. 

Abb. 1. Infolge  Triebfrasses  der Waldgdrtner  

vertrocknende  Kronen von der innersten 

Schädigungszone.  Der einfache Pfeil gibt  
die Begrenzung  der Krone  nach unten, der 
doppelte  die untere Grenze des vertrockneten  

Gipfelteils  an.  Punkaharju,  Takaharju. 

12. 1.-33. 

Phot. E. K-s.  

Kuva  2. Ytimennävertäjien  kasvaintuhoista  
kärsineitä  piikkimäisiä latvuksia  (toiselta  
tuhovyöhvkkeeltä). Punkaharju, Takaharju. 

"12. 1.-33. Yalok.  E.  K-s. 

Abb. 2. Durch  Triebfrass  der Waldgdrtner  geschä  
digte, »zypressenförmige»  Oipfel der  Kronen von der 
zwetten Schädigungszone.  Punkaharju,  Takaharju.  

12.1.-33. Phot. E. K-s.  

rinteillä. Yleensä  näyttävät  sekä lähempänä että etäämpänä  juuri 

vastassa  olevat  metsänreunat ja rinteet olevan pahiten  tuhojen  ahdis  

tamia (vrt. Grönberg 1914,  s. 194; Hjalmar Sylven 

1916,  s.  682)  ja useinkin vastaavat myötäiset  (halkovarastoista  pois  

päin  olevat)  metsänreunat ja rinteet melkoisesti  tahi kokonaankin 

säästyneitä.  
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Tuhojen  esiintymistä  edellä kuvatulla tavalla sekä niiden le  

viämistä  pääasiallisesti  yhteen suuntaan (koilliseen)  voitaneen tuskin 

pitää  vain sattumana, vaikkakin ilmiön selittäminen on vaikeata 

(vrt. Lagerberg  1911,  s.  389).  Yleensä on todettu,  että ytimen  

nävertäjät  kuoriuduttuaan siirtyvät  lähinnä sikiämispaikkaansa  ole  

viin männikköihin kasvaintuhojansa  tekemään (vrt. Saa 1 a  s 1919,  

esim. ss.  127, 353—355; Trägärdh 1921, ss.  50—52), mutta 

tuhojen  jatkuessa  useita vuosia yhteen  mittaan on selvää,  että tuho  

aluekin jatkuvasti  laajenee.  

Kaarnaniemen kasvaintuhot ovat, kuten  on mainittu, 

ilmestyneet  vasta äskettäin, eivätkä niiden jäljet sen vuoksi ole 

vielä erityisemmin  pahoja  männikössä. Täällä tuhot eivät vielä  esiinny  

edes yhtämittaisina,  vaan metsikössä  tavataan vähän väliä kokonaan 

säästyneitäkin  puita  tai  puuryhmiä.  Tuhojen  jäljet  ovat  jo kuitenkin  

selvästi havaittavia. 

Edellisten yhtenäisten  tuhoalueiden ulkopuolellakin  saatetaan 

kyllä  tavata ytimennävertäjien  kasvaintuhoja,  mutta  vain yksittäi  

sissä  puissa  tahi puuryhmissä  eikä  milloinkaan erityisen  pahoina.  
Runkotuhoihin on tässä yhteydessä  luettu  ne ytimen  

nävertäjien  runkotuhot,  jotka esiintyvät  sellaisissa  puissa,  joissa  ei 

muita tuholaisia ole  ollut  tuhoissa  apuna (edeltäjinä  tahi seuraajina).  

Ytimennävertäjien  runkotuhoja  tavataan näet myös puissa,  joissa  

eräät muutkin alueen tuhohyönteiset  esiintyvät.  Nämä tuhot tulevat  

vasta myöhemmin,  toisessa  yhteydessä,  käsiteltäviksi,  koska  ne usein 

ovat vain seurauksia noista toisista tuhoista eivätkä senkään takia 

ole verrattavissa edellisiin.  Mainittakoon tässä  yhteydessä  vain,  että 

niitä esiintyi  kuivuvissa  männyissä  Takaharjulla,  varsinaisella Pun  

kaharjulla  ja Lehtisalossa.  

Takaharjulla  ovat yleensä  kaikki  halkovarasto-alueella 

ja sen  reunoilla olevat  puut joutuneet  varsin  voimakkaiden runko  

tuhojen  alaisiksi. Mutta syvemmälle  metsikköön mentäessä tuhon 

voimakkuus varsin nopeasti  alenee. Tätä seikkaa  kuvastavat  varsin 

selvästi  runkotuhojen  merkityksen  selvittelemistä  varten otettujen  

koepuiden antamat tulokset (ks. taulukoita 1 ja 2). Varsinkin  

sikiösyömätuhot  päättyvät  verraten nopeasti  metsikköön  syvemmälle  

mentäessä (n.  30—40 m:n vaiheilla).  Talvisyömätuhoa  saattaa kyllä  

tavata etäämpänäkin  ja ilmeisesti vähäisessä määrässä yli  koko  
kasvaintuhoalueen (vrt. esim. Eichhoff 1881, s. 107 ja 

Escherieh 1923, s. 524).  

Kaarnaniemellä runkotuhot ovat pääasiallisesti  ra  

joittuneet mainitun pienemmän  aukon reunoille ja  käsittävät  kaik  
kiaan muutamia kymmeniä  ankarampien  hyökkäysten  kohteeksi  
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joutuneita  mäntyjä  ja lisäksi  sellaisia,  joissa  on havaittavissa  vain 

muutamia pihkavuotoisia  reikiä. Täällä runkotuhot ovat pahimmin  

ahdistetuissa puissa  selvästi  paljon ankarampia  kuin Takaharjulla  

vastaavissa  tapauksissa.  Lievempiä  tuhoja  esiintyy,  paitsi  edellä 

mainitun pienemmän  aukon  seuduilla, jonkin  verran  myös pitkin  

rantaa pohjoiseen  päin.  

Muut tuhot. 

Latvain kuivumista  ovat ytimennävertäjien  tuhojen  ohella edis  

täneet eräät muutkin tuhot. Kaadetuista koepuista  tehdyt  tutki  

mukset  osoittivat näet,  että myöskin  pikikärsäkäs-imagot  (aikuiset  

hyönteiset)  ovat  lähinnä halkovarastoa olevalla vyöhykkeellä  tehneet 

tuhojaan  mäntyjen latvuksissa,  viimeisimmissä kasvaimissa. Mai  

nitut kärsäkäs-lajit,  tyvipikikärsäkäs  (Pissodes  pini L.)  ja latvapiki  
kärsäkäs  (Pissodes  piniphilus  Hbst.),  olivat  kaiverrelleet latvan   

ja oksienkin—ylempiin  osiin  tuoreeseen kuoreen  tyypillisiä  kolo  

jaan  (vrt. Kangas  1930,  s.  239; 1932 b,  ss.  157—158),  joiden  vai  

kutus  asianomaiseen kasvin  osaan on varsin vahingollinen  (K  an  

gas 1930, s. 239;  1931,  ss.  34—35,  69;  myös  1932 a,  s.  12). Missä 

määrin alueella  tällaista tuhoa tapahtuu,  ei voida varmasti sanoa, 

koska  se on todettavissa vasta kaadetusta  puusta,  mutta koepuiden  

perusteella  päätellen  se ei kuitenkaan liene niin suurta,  että sillä 

ytimennävertäjien  kasvaintuhoon verrattuna olisi mainittavaa mer  

kitystä,  vaikka se  yksityisissä  puissa  saattaakin olla varsin huomatta  

vaa. Primäärisyyteen  katsoen  se  kyllä  on täysin  ytimennävertäjien  
kasvaintuhoon verrattavissa (vrt. Kangas  1930, s. 239; 1931, 

ss. 35, 67—68).  

Paitsi pikikärsäkäs-tuhoja  tavattiin kaadettujen  koepuiden  lat  
vuksia tarkastettaessa niistä erään toisenkin hyönteislajin  käytäviä,  

nimittäin oksajääriäisen  (Pogonochaerus  fasciculatus  DeG.)  toukka  

käytäviä.  Niitä tavattiin kuitenkin  vain jo kuivuneista  latvoista,  

jotka  ilmeisesti  olivat ytimennävertäjien  tuhoamia,  ja ne  esiintyvät  
siis  arvattavasti  vain aivan sekundäärisinä  (vrt. Trägärdh  1921,  

s. 39). 

Mäntyjen  kuivuminen. 

Mäntyjen  kuivumisia on  Punkaharjun  alueella  tapahtunut  jo  pi  

temmän ajan  kuluessa sellaisessa mitassa,  että niitä on  pidettävä  

huomattavina tuhotapauksina.  Kuivumista on tällöin huomattu 
osaksi  keskikesällä,  mutta enimmäkseen loppukesällä  tahi syksyllä.  

Kesällä havaitut kuivumistapaukset  ovat olleet useimmiten nopeita,  
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puut ovat äkkiä  kellastuneet ja kuivuneet (heinäkuussa).  Toisinaan 

puut ovat kuolleet vähän hitaammin ja myöhemmin (elokuussa).  

Joskus taas on voitu havaita  männyn  jo syksyllä  käyneen  »kalpean»  

väriseksi  (Kaarnaniemi,  suurempi  aukko,  s.  11) ja sitten alkaneen 
hitaasti  kuivua.  Kuivuminen on  päättynyt  tällöin  seuraavana  kesänä. 

Yksityiskohtaisia  tietoja  ei näistä  aikaisemmista  kuivumista  

pauksista  ole,  koska  asiaan ei  tällöin ole lähemmin puututtu.  

Puiden kuivumista itsenäisenä ilmiönä on yleensä  verraten vähän 

selvitelty.  Etupäässä  vain Trägärdh  (1923,  ss.  217—218;  1925;  

1927; 1929; 1930) ja Golovjanko  (1926)  ovat sitä  käsitelleet,  

selvitellen  varsinkin mäntyjen  kuivumista.  He ovat,  kuten  on aiem  

min mainittu, käyttäneet  ns.  entomologista  analyysimenetelmää  ja 

ovat  saamiensa tulosten perusteella  ryhmittäneet  kuivumistapaukset  

eri  ryhmiksi.  

Golovjanko  (1926,  ss.  5,  81 —82) on käyttänyt  ryhmitys  

perusteena  kuivumisen  kulkua,  ts. sitä,  mistä  kuivuminen alkaa ja 
mihin suuntaan se etenee,  ja ryhmittänyt  tapaamansa  tyypit,  ellei  

puu ole yhtäkkiä  kokonaan kuivunut,  seuraavasti: ylhäältä päin  

alkava,  alhaalta päin  alkava  ja kaistaleittainen kuivuminen,  jolloin  

puusta  kuivuu  ensin  toinen,  sitten toinen kylki.  Kuivumista  aiheutta  

vina lajeina  hän mainitsee Ukrainassa esiintyneen  okakaarnakuoriai  

sen (Ips  acuminatus Gyll.)  ja vaakanävertäjän  (Blastophagus  minor 

Htg.) sekä alhaalta päin alkavassa  kuivumisessa myös pysty  
nävertäjän  ja latvapikikärsäkkään.  

Trägärdh (1929, s. 775;  1930, ss.  646—647)  on kuvannut 

Ruotsista  neljä  eri mäntyjen  kuivumistyyppiä,  pääasiallisesti  niiden 

lajien  mukaan,  jotka kuivumisen aiheuttavat. Ensimmäisessä ta  

pauksessa  kuivuminen on  saanut alkunsa jo aikaisin keväällä,  ja 

puuhun  ilmestyvät  ensin molemmat ytimennävertäjät  sekä vähän 

myöhemmin oksistoon tähtikirjaaja-  (Pityogenes-)  ja  oksa  

kirjaaja-  (Pityophthorus-)lajit.  Toisessa tapauksessa,  joka sattuu 

edellistä  vähän myöhäisempään  vuoden aikaan,  tulevat kysymykseen  
vain pikikärsäkäs-lajit,  latvapikikärsäkäs  ja tyvipikikärsäkäs.  Mo  

lemmissa edellisissä  tapauksissa  on kuivuminen käynyt  melko no  

peasti.  Kolmas tapaus,  jossa  kuivumisen kulku on hitaampi kuin 
edellisissä tapauksissa,  on tavallaan edellisten yhdistelmä;  puuhun 
tulevat ensin tyvipikikärsäkäs  ja latvapikikärsäkäs  ja seuraavana  

keväänä ytimennävertäjät.  Neljännessä  tapauksessa kuivuminen 

on vieläkin hitaampi;  aluksi  ilmestyy  tyvipikikärsäkäs  puun tyveen  

ja seuraavana  vuonna muuhun osaan  runkoa vaippaniluri  (Hylurgops  

palliatus  Gyll.)  ja havupuun  tikaskuoriainen (Xyloterus  lineatus Oliv.).  
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Meillä  tähän asti  tavatut kuivumistapaukset  voitaneen parhai  

ten kuvata  ryhmittämällä  ne  sekä tärkeimpien  esiintyvien  hyönteis  

lajien  että kuivumisen kulun mukaan. Tällöin saadaan seuraavat 

neljä  ryhmää  tapauksia,  joissa  eräissä  esiintyy  eri tyyppejä  lähinnä 

kuivumisen kulun  mukaan: 

1. Männyn  kuivumisen aiheuttavat ytimennävertäjät  (Blasio  

phagus  piniperda  ja minor). Kuivuminen käy  äkkiä.  

2. Männyn kuivumisen aiheuttavat okakaarnakuoriainen (Ips  

acuminatus) ja latvapikikärsäkäs  (Pissodes  piniphilus).  Kuivumi  
nen käy  latvasta  tyveen  päin.  

3. Männyn  kuivumisen aiheuttavat pikikärsäkkäät  (Pissodes  

pini  ja piniphilus)  ja ytimennävertäjät  (Blastophagus  piniperda  ja 

minor).  Kuivuminen voi käydä  a)  tyvestä  latvaan,  b)  latvasta ty  

veen päin tai  c)  kaistaleittain.  

4.  Männyn  kuivumisen aiheuttaa tyvipikikärsäkäs  (Pissodes  

pini),  seuraajinaan  sekundäärisiä tuholaisia,  useimmiten vaippa  

niluri (Hylurgops  palliatus). Kuivuminen käy  tyvestä  latvaan päin.  

Ensimmäinen ja viimeinen tapaus  ovat samanlaiset kuin  Trä  

gärd  h i n selostamat. Kaikissa  tapauksissa  voi esiintyä  muitakin 
kuin mainittuja  lajeja  joko poikkeuksellisesti  tahi vähäisessä mää  

rässä  säännöllisemminkin. Toisessa  ja kolmannessa tapauksessa  voi 

lisäksi  eri  lajien  puuhuntulojärjestys  vaihdella edempänä  lähemmin 
kuvatulla tavalla. 

Ensimmäinen ryhmä edustaa  yleensä  nopeinta  kuivu  

mistapausta  ja samalla  oikeastaan vain ytimennävertäjien  runko  

tuhoja  (sikiösyömätuhoja).  Puut kuolevat  tavallisesti  jo saman vuo  

den heinäkuussa,  ja kuivuminen  käy yleensä  äkkiä.  Tähän ryhmään  

kuuluvia lienevät olleet ne kuivumistapaukset,  jotka kesällä  1932 
saivat aikaan  mainitun toisen,  pienemmän, aukon Kaarnaniemelle. 
Siihen viittaa mm. eräs tapaus,  jossa tosin ei juuri mainitusta 

aukosta,  mutta aivan sen  läheisyydestä tuhoutunut mänty  oli vielä 
kahtena tukkina saatavissa  lähemmän tarkastelun alaiseksi. Edellä 

mainitun lisäksi  tavattiin tähän ryhmään  kuuluvia tapauksia  myös  

Tamperen  Pyynikiltä.  

Toisessa ryhmässä  kuivuminen on jo paljon  hitaampaa.  

Okakaarnakuoriainen,  joka touko-kesäkuun vaihteessa ilmestyy  puu  

hun (vrt.  Kangas  1934 a,  ss.  12, 14),  tappaa  tosin jo  samana  kesänä 

tavallisesti  elokuussa latvaosan puusta,  mutta vain harvoin 

koko  latvuksen  mitalta, jolloin  koko  puun kuolema  olisi  seurauksena. 

Useimmiten puu  lopulhsesti  kuivuu vasta seuraavana  kesänä  siihen 

edellistä  lajia vähän myöhemmin—tavallisesti  heinäkuussa—tulleen 
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latvapikikärsäkkään  ansiosta (kuva  3). Tällaiset kuivumistapaukset  

olivat tutkimusalueella yleisimmät. Niitä esiintyi  Takaharjun  ja 

varsinaisen Punkaharjun  alueella sekä varsin lukuisasti Lehtisalossa  

mainitussa kuivuneessa metsikössä.  Jälkimmäisellä alueella esiintyi  

myös  edellä  mainittuja  nopeampia tapauksia,  joissa  okakaarnakuo- 

Kuva  3. Analyysi  kuivuvasta  männystä. Ips  acuminatuksen,  Pityogenes  quadridensin ja Bla  
stophagus minorin  käytäviä ei  ole  laskettu. Punkaharju, Takaharju. 13. 1.-33. 

Abb. 3. Analyse einer vertrocknenden Kiefer. Die Frassgänge  von Ips acuminatus,  Pityogenes  quadridens  
und Blastophagus minor wurden  nicht gezählt. Punkaharju,  Takaharju. 13.1. -33. 

riainen on tappanut  koko latvusosan  puusta  samana kesänä. Näissä  

kin  tapauksissa  esiintyi  kuitenkin  rungossa alempana  ohuen kuoren 
alueella latvapikikärsäkäs.—Mainitut  lajit saattavat tähän ryh  

mään kuuluvissa  tapauksissa  poikkeuksellisesti  esiintyä  toisessakin  

aikajärjestyksessä.  Näin on  ilmeisestikin  käynyt  mm. Punkaharjun  
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Runebergin  kummun luona kuivuneissa  männyissä  (vrt. Kangas  

1934 a, ss.  13—14). Samoin todettiin Lehtisalossa keväällä  1934  täl  

laisia tapauksia.  Latvapikikärsäkäs  tulee näissä tapauksissa  puuhun  en  
sin  ja vasta seuraa  

vana kesänä okakaar  

nakuoriainen, joka 

tappaa  puun latva  

osan kuvatulla taval  

la. Kuivuminen käy  
tällöin siis vielä hi  

taammin kuin edellä 

on  kuvattu. 

Kolmannessa 

ryhmässä  riippuu  

kuivumisen nopeus 

suuresti siitä, mistä 

tyypistä  on kysymys.  
Ensimmäisessä 

tyypissä  kuivu  

minen käy  yleensä  

siten, että puuhun  en  
sin tulee tyvipikikär  

säkäs,  usein vain ka  

pealle  alalle puun ty  

veen, ja samana kesänä,  joko  edellisen ohella  tahi jälkeenpäin,  latvapiki  

kärsäkäs  ylemmäksi  runkoon. Tällöin  voi  toisinaan jo samana  syksynä,  

jos  lajit  esiintyvät  runsaslukuisina,  havaita  puussa  (neulastossa)  heik  

koa  »kalpenemista».  Seuraavana kesänä  ytimennävertäjät  saattavat 

puun kuivumisen  päätökseen,  tahi sitten,  niiden esiintyessä  vähäisessä 

määrässä,  voivat myös mainitut pikikärsäkäslajit  tulla uudelleen 

puuhun,  vielä vapaana olevaan tuoreeseen kuoreen,  jolloin  puun kui  
vuminen päättyy  lopullisesti  vasta  seuraavana  kolmantena keväänä 

(kuva  5).  Tätä tyyppiä  tavattiin  sekä  Takaharjulta  että Lehtisalosta. 
Yleisin lienee tämän ryhmän  tapauksista  toinen tyyppi,  jossa 

siinäkin  kuivuminen saa alkunsa pikikärsäkästuhoista,  kuten edelli  
sessäkin.  Tässä tapauksessa  tulee kuitenkin vain latvapikikärsäkäs  

puuhun,  rungon yläosaan,  ja seuraavana  keväänä ytimennävertäjät  

saattavat loppuun  puun kuivumisen. Varsin usein näyttää  latva  

pikikärsäkäs  tulevan puuhun  vielä tällöin  uudestaan (kuva  6). Kui  

vuminen käy  silloin jonkin  verran myös  latvaan  päin. Tämä tyyppi  

näyttää  yleisimmältä  männyn  kuivumistavalta  meillä Suomessa; 

sitä  on tavattu myös mm. Imatralta ja Evolta  (Kangas  1934 a,  

Kuva  4. Okakaarnakuoriaisen alkuasteella  olevia syömä  
kuvioita elävän  männyn rungossa.  Punkaharju. 30. V.-33.  

Valok. E. K-s. 

Abb. 4. Frassbilder von Ips acuminatum im Anfangsstadium,  au 
dem Stamm einer lebenden Kiefer. Punkaharju.  30. V.-33. 

Phot. E. K-s.  
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Kuva  5. Analyysi  kuivuvasta  männystä. Pissodes pini-käytävät  tyviosassa  (1931) epäselviä.  
Punkaharju, Takaharju. 10.1.-33.  

Abb. 5. Analyse  einer  vertrocknenden Kiefer. Die Frassgänge  von Pissodes  pini  am Stammgrund  (1931)  
undeuttich. Punkaharju,  Takaharju.  10.1.-33. 

ss.  9,  24)  sekä  Tampereen  Pyynikiltä.  Kolmannen tyypin  
mukaiset tapaukset  ovat  melko harvinaisia  ja kuivumisen kulku  
kin tavallisesta  poikkeava.  Ytimennävertäjät  ja latvapikikärsäkäs  

yhdessä  aiheuttavat niissä kuivumisen. Edelliset tulevat puuhun  

jo keväällä,  mutta onnistuvat hyökkäyksissään  vain rungon toisella 

kyljellä.  Myöhemmin kesällä  tulee latvapikikärsäkäs  niihin rungon 

ohuen kuoren alueisiin,  joissa  ytimennävertäjien  yritykset  ovat epä  
onnistuneet. Puu kuivuu tällöin tavallisesti  jo samana syksynä,  

mutta kuivuminen voi myös siirtyä  seuraavaan  kesään.  Esimerkkinä  
olevassa  tapauksessa  (kuva  8) tavataan lisäksi  okakaarnakuoriainen 

tuoreen ja  kuivan  kuoren  rajalla  (kuva  9).  Tällaiset kuivumistapauk  
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set  näyttävät  tulevan erityisesti  silloin  kysymykseen,  kun  puu vioit  
tuu toiselta kyljeltään,  esim.  raapiutuessaan  naapuripuita  kaadet  

taessa  tahi hankautumisen vuoksi  jne.  Näitä tapauksia  esiintyi  jo  
kunen Takaharjun  alueella. 

Kuva  6. Analyysi  kuivuvasta männystä. 
Punkaharju, Lehtisalo.  10. 1.-33. 

Abb. 6. Analyse einer vertrocknenden Kiefer.  

Punkaharju,  Lehtisalo. 10.1.-33. 

Kuva 7. Latvapikikärsäkkään 
toukkakäytäviä  elävän  männyn 
rungossa.  Punkaharju. 30.  V. -33.  

Valok. E. K-s.  

Abb. 7.  Larvengänge  von Pissodes  pini  
philus  im Stamm  einer lebenden Kiefer.  
Punkaharju.  30. V.-33. Phot. E. K-s  

Neljännessä  ryhmässä  tavataan yleensä  hitaimmat 

kuivumistapaukset.  Tyvipikikärsäkäs,  joka kuivumisen saattaa al  

kuun,  tulee puuhun  alkukesällä  ja voi toisinaan suorittaa kehityksensä  

loppuun,  ennen kuin puun  kuivumista  voi havaita. Toisena kesänä 
sitten  tyvipikikärsäkkään  seuraajiksi  ja puun kuivattamisen  lopetta  

jiksi tulee sekundäärisiä tuholaisia sen  mukaan,  miten suuresti puu  

on heikontunut edellisenä kesänä,  ts. kuinka runsaassa  määrässä 

tyvipikikärsäkäs  puussa esiintyy.  Vaippaniluri  näyttää  olevan  ylei  
sin  noista  seuraajista,  mutta  mikäli  puu heti keväällä  on  kyllin  heikko,  
voivat ytimennävertäjätkin,  etupäässä  vain pystynävertäjä,  siihen 

ilmestyä. Näin on käynyt  mm. Tampereen  Pyynikillä  eräässä  ta  
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Kuva  8. Analyysi  kuivuvasta  männystä. Kaistaleittainen kuivumistapaus.  Esiintymisrun  
saus esitetty  tiheytenä (laskettu  1 m

2
:ä  kohti). Puun  pituus  19 m, latva  17—19  m  tervas  

roson  tappama. Punkaharju, Takaharju. 15.1.-33.  

Abb. 8. Analyse  einer  vertrocknenden Kiefer. Fall einer  streifenweisen Vertrocknung. Die Reichlich  
keit  des Vorkommens  nach  der Dichtigkeit  berechnet  (pro  1 m*). Höhe des Qaumes  19 m, der Wipfel  von  

17 man  vom Kienzopf  getötet. Punkaharju,  Takaharju. 15.1.-33. 

pauksessa  (kuva  10), jossa  pystynävertäjä  oli yrittänyt  puuhun  suu  

rimpaan  osaan runkoa,  mutta onnistunut ainoastaan tyvipikikärsäk  
kään esiintymisalueella,  ja vasta myöhäisempi  vaippaniluri  oli  kyen  

nyt  pääsemään  rungon ylempään osaan. Puun kuivuminen tapahtuu  
tähän ryhmään  kuuluvissa  tapauksissa  aikaisintaan vasta toisen 

kesän lopulla  tahi voi siirtyä  vielä seuraavan (kolmannen)  kesän  

alkuunkin,  kuten  edellä mainitussa esimerkissä.  Punkaharjulla  näitä 

tapauksia esiintyi  melkoisesti  Lehtisalossa puheena  olleessa kuivu  

vassa  metsikössä. 



Tutkimuksina  Punkaharjun männiköiden hyönteistuhoista 19.7 25 

4 

Kuva  9. Sama analyysi  kuin  kuvassa  8. Lajien esiintyminen  eri kuorialueilla,  Koko  puun  

kuoripinta (kuoreton latvaosa  17—19  m:in  erikseen)  muunnettu  1  m:n  korkuiseksi  vyöksi  
ja lajien esiintyminen  kuivan  ja tuoreen kuoren  alueella  osoitettu  niitä edustavien  viivo  
jen pituudella. Viivojen asema ordinaatalla  osoittaa  lajien syömäkuvioiden  koko luku  

määrää  puussa.  
Abb. 9. Dieselbe Analyse wie in Abb. 8. Aujtreten  der Arten in verschiedenen Jiindenpartien  des Baumes.  
Die ganze Rindenfläche  des Baumes (die  rindenlose Wipfelpartie  von 17—19 m gesondert  eingezeichnet)  in 
einein 1 m  hohen Giirtel verwandelt und das Auftreten der Arten auf  frischer und trockener  Fläche durch  
die Länge  der sie vertretenden Linien xviedergegeben.  Die Lage  der Linien auf der Ordinate gibt die gesamte  

Frequenz der Arten im Baume an. 

Kuva  10. Analyysi  kuivuvasta  männystä.  Tampere, Pyynikki.  21.1.-33. 
Abb. 10. Analyse einer vertrocknenden Kiefer. Tampere,  Pyynikki. 21.1.-33. 
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Paitsi edellä jo mainittuja  lajeja  saattaa kuvatuissa  kuivumis  

tapauksissa  esiintyä  useita muitakin vähämerkityksisiä  sekundäärisiä 

lajeja. Yleisimpinä  niistä voitaneen mainita sarvijaakko  (Acantho  
cinus aedilis L.), havupuun  kantojäärä  (Rhagium inquisitor  L.),  havu  

puun tikaskuoriainen (Xybterus  [Trypodendron\  lineatus 01.)  ja neli  

hampainen  tähtikirjaaja  (Pityoge  

nes  quadridens  Htg.).  Lehtisalossa 
tavattiin lisäksi  mustajäärän  (Ase  

mum striatum L.)  ja tukkimiehen 
täin (Hylobius  abietis L.)  toukkia 

tyvipikikärsäkkään  esiintymiskoh  

dilta kuivuvissa  puissa.  

Aiemmin mainituista primääri  

sestikin esiintyvistä  tuholaisista on 

ytimennävertäjien  primäärisyyttä  

edellä (ss. 13—14)  jo käsitelty.  
Eri ytimennävertäjä-lajien  pri  

määrisyydestä  tulee sitä  paitsi  vielä 

toisessa yhteydessä  puhe  (s.  36).  

Mäntyjen  kuivumista  aiheuttavina 

ensi käden tekijöinä  ne, kuten eri  

kuivumistapauksien  esityksestä  on 

käynyt  selville,  esiintyvät  suhteelli  

sen  harvoin. Sen sijaan  okakaarna  

kuoriainen on  osoittautunut var  

sin tärkeäksi  tekijäksi  tässä suh  

teessa. Yleensäkin sitä  on pidetty  

suhteellisen primäärisenä,  vaikka  
kin normaalisesti sekundäärisenä 

lajina (esim.  Escherich 1923,  

s. 541; Trägärdh 1919, ss.  

72—75; 1923, ss.  213—214),  ja 

viime aikoina se on Venäjällä  

esiintynyt  hyvin huomattavana 

(Golovjanko  1926,  ss.  4—5),  vieläpä  Venäjän  Karjalassa  kaikkein 

pahimpanakin  mäntymetsien  tuholaisena (Stark 1931 a, ss.  27,  

28).  Pikikärsäkäslajit  erityisesti  latvapikikärsäkäs ovat kuiten  
kin useimmiten olleet mäntyjen  kuivumistapauksissa  ensi käden 

tekijöitä.  Latvapikikärsäkästä  pidetäänkin  nykyisin  yleensä  eräänä pa  

himpana  männyn  tuholaisena (S  a ai  a  s  1932;  vrt.  myös  Trägärdh  

esim. 1926,  ss.  585—586 ym.). Tyvipikikärsäkäs  on kyllä  alueella 

yleisempi,  vaikkakin  se vain suhteellisen  harvoin on tavattu kuivu  

Kuva  11. Latvapikikärsäkkään ja oka  
kaarnakuoriaisen  kuivattama  mänty (kes  
kellä  x). Punkaharju, Runebergin kum  

pu. 28.  Y.-33. Valok.  E. K-s.  
Abb. 11. Infolge  der Angriffe  von Ips  acuminatus  
und PissodeB piniphilus  vertrocknete Kiefer  (in  

der Mitte, mil einem x bezeichnet). Punkaharju,  
Runeberg-Hiigel.  28. V.-33. Phot.  E. K-8. 
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vista männyistä.  Mutta ottaen huomioon,  että tyvipikikärsäkäs  on 

varsin primäärinen  luonteeltaan (Trägärdh  1923, ss.  217—218;  

Kuva  12. Pikikärsäkkäitten  ja okakaarnakuoriaisen  kui  
vattamaa  metsikköä. Punkaharju, Lehtisalo. 19. IX.-33.  

Valok. E. K-s.  

Abb. 12. Infolge der Angriffe  von Pissodes  pini,  P. piniphilus  und Ips 
acuminatus vertrockneter Bestand.  Punkaharju,  Lehtisalo. 19. IX.-33.  

Phot. E. K-s.  

1929, s. 775; 1930, s.  647)  ja että sen  esiintyminen  varsin usein on 

ollut  vaikea todeta enää analyysiä  tehtäessä (vrt.  Kangas  1934  a, 

ss.  10—11, 19—20), se  lienee katsottava  yhdessä  latvapikikärsäkkään  

kanssa  primäärisimmäksi  puheena olevista  tuholaisista.  



Tuhojen  merkitys.  

Mäntyjen  vioittuminen. 

Mäntyjen  vioittumisessa tulevat miltei yksinomaisesti  kysy  

mykseen  vain ytimennävertäjien  tuhot,  kuten on jo mainittu. Näi  

den  tuhojen  merkitys  on kuitenkin  melkoisesti  vaihteleva sekä nii  

den laadun että myöskin  voimakkuuden mukaan. 
Kasvaintuhot ovat alueella  jo varsin laajalle  levinneet,  

kuten tuhojen  esiintymisestä  puhuttaessa  on mainittu, mutta ne  ei  

vät suinkaan ole  koko  tällä laajalla  alueella  vielä niin ankaria,  että 

niiden  merkitys  puiden  hyvinvoinnille  olisi  kovinkaan  suuri. Kasvain  

tuhojen  uloimmassa vyöhykkeessä  Takaharjun  tuhoalueella samoin 

kuin koko Kaarnaniemellä niiden merkitys  onkin vielä vähäinen,  

mutta ottaen huomioon,  miten suuren vähennyksen  ytimennäver  

täjien  kasvaintuhot aiheuttavat puun neulastossa (Trägärdh  

1921, ss.  29—31;  Escherich 1923, s.  527),  on selvä,  että ainakin  

jatkuvat  tuhot voivat jo aiheuttaa kasvun  vähennystä  (vrt.  Lager  

b  er  g 1911, s.  389;  Grönberg  1914 s.  195;  Mattsson  Märn 

1921,  ss.  88,  92—94). Niin ikään  voi  alueen männiköissä olla syytä  

pelätä  syntyvän  esteettisiä vahinkoja,  jotka varsinkin matkailu  

paikkana  huomattavalla Punkaharjulla  ovat kaikkea  muuta kuin 
toivottavia. Jos taas tuho saataisiin päättymään,  tuhon jäljet  

häviäisivät  piankin  kokonaan (vrt. Lagerberg  1911,  s. 388; 
S a a 1 a s 1919, s.  356).  

Edellä mainittujen  seurauksien saatetaan sanoa jo nyt  olevan 

kysymyksessä  Takaharjulla,  seuraavassa  pienemmässä vyöhykkees  

sä, jossa  latvukset jokseenkin  säännöllisesti jo ovat pahoin  vioi  

tettuja.  Jos tuho lakkaa,  niin tässä vyöhykkeessä  tavallisimmat 

piikkimäiset  (»sypressinmuotoiset»)  latvuksetkin  saattavat vielä usein 

toipua  normaalimuotoisiksi (Lagerberg  1911,  s. 388), mutta 

päinvastaisessa  tapauksessa  ne  jäävät  vähintään sellaisiksi  tahi nii  
hin syntyy  tuulenpesämäisiä  muodostuksia ja ne kuivuvat  helposti,  
kuten on käynyt  pahimman  tuhon alaisessa vyöhykkeessä.  Sellaiset  

kasvaintuhot  kuin  tällä alueella tavattavat voivat  jo aiheuttaa muita  
kin seurauksia puulle  kuin kasvun vähenemisen. Lagerberg  

(1911,  ss.  388,  389,  390)  mainitsee tällaisina,  paitsi  käpyjentuoton  
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alenemisen (s. 388),  esimerkiksi  puiden  joutumisen  terveydentilan  

heikontumisen vuoksi alttiiksi  runkotuhoille sekä neulaston joutu  

misen alttiiksi  sienitaudeille,  jotka  herkästi  tulevat  neulaston vähen  

nyksen  johdosta  heikontuneisiin (»nälkiintyneisiin»)  neulasiin. Tu  

hojen  tässä  määrin muokkaamat latvukset saattavat jo puun ulko  

muodonkin melkoisesti  normaalista poikkeavaksi,  niin että voita  

neen sanoa metsän esteettisyyden  kärsivän  siitä.  Tämä alue ei  tosin 

ulotu itse Punkaharjulle  asti,  mutta on kuitenkin  parantola-alueen  

välittömässä läheisyydessä.  

Pahimmat kasvaintuhot ovat,  kuten on mainittu, melkoisen 

suppeassa vyöhykkeessä.  Tällaisten kasvaintuhojen  merkitys  on 

jo paljon huomattavampi  joka suhteessa kuin edellisestä  vyöhyk  

keestä  tavattujen.  Jo pitemmän  aikaa  vuodesta vuoteen yhtä  voi  
makkaina jatkuttuaan  tuhot ovat muokanneet mäntyjen  latvukset 

mitä omituisimmiksi  muodolleen ja lisäksi  monissa tapauksissa  saat  

taneet ne kuivumaan useiden metrien pituudelta  latvasta alaspäin.  

Tarkastettaessa  lähemmin tällaisia latvuksia  kaadetuista koepuista  
havaittiin,  että pahemminkin  kuivaneissa  latvoissa toisinaan runko 

ja oksien tyviosat  olivat vielä tuoreita, vaikka ylin  latvan huippu  

ja oksien  haarat olivat  kuivia.  Sellaisissa  latvoissa,  jotka  eivät vielä 

olleet  kovin  pitkälti  kuivuneet,  olivat  useinkin vain oksien  uloimmat 

neulasia  kantavat kärjet  kuivia  ja muu osa  (n.  s—lo-vuotisista kas  
vaimista taaksepäin)  tavallisesti tuoretta. Yleensä raja kuivan ja  

tuoreen osan välillä  näytti  olevan jyrkkä.  Maasta käsin  tähän ryh  

mään (kuivat  latvat)  arvioiduista puista  eivät kaikki,  niitä kaata  

misen jälkeen  lähemmin tarkastettaessa,  olleetkaan kuivalatvaisia,  

vaikka  niiden latvukset  olivatkin  ylimmästä  osastaan täysin  neula  

settomia.  Oksien hienoimmatkin jäljellä  olevat kärjet  saattoivat 

tällaisissa  puissa  joskus  olla  tuoreet ja kuoren  sisäpinta  voi olla val  
koinen. 

Arvosteltaessa  tällaisten latvojen  merkitystä  puulle  on otettava 

huomioon,  etteivät  ne, vaikkapa  olisivat  tuoreitakin,  enää neulaset  

tornina pysty  muodostamaan jälkiversoja  (Trägärdh  1921, s.  

33),  joilla  ne  korvaisivat  hävitetyn  neulastonsa. Tällaisia jälkiversoja  

ei myöskään  tavattu puheena  olevia latvoja  lähemmin tarkastet  

taessa.  Milloin latva on laajemmalti kuivunut,  esim. aina V<  :aan 
latvuksen pituudesta,  puun neulaston vähennys  jo tämän johdosta 

on arviolta  ainakin 20—25 % ja lisäksi  alemman tuoreen latvuksen  

osan  neulasto on pienentynyt  siinä sattuneiden kasvaintuhojen  joh  

dosta. Tällaiset arvattavasti lähes puoleen  tai  ylikin  alkuperäisestä  

määrästä kohoavat vähennykset  puun neulastossa vaikuttavat tie  

tysti  jo erittäin suuresti  kasvuun  ja varmaankin koko  puun elinvoi  
maisuuteen (vrt. myös Trägärdh 1921, ss.  37—38). 
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On selvää,  että viimeksi  esitetyn  tapaiset  erityisen  pahat  ytimen  

nävertäjien  kasvaintuhot saattavat koitua puulle  kuolemaksikin,  

kuten on todettu esim.  Ruotsissa  (Grönberg  1914,  ss.  195—196;  

Trägärdh  1918, s.  82 ja 1921, s.  42;  vrt. myös S  a  a  1 a  s  1919,  

s.  352). Tällaisia tapauksia  on voinut sattua myöskin  Punkahar  

julla, vaikka tutkimuksia suoritettaessa ei  sellaisia  tavattukaan. 

Eräissä  mäntyjen  kuivumistapauksissa,  joita tutkittiin halkovaras  

tojen  lähimmässä ympäristössä,  kasvaintuhoillakin tosin oli  ilmei  

sesti  ollut  osuutensa,  mutta ne  eivät  kuitenkaan yksinään  olleet  ai  

heuttaneet puun kuolemaa,  välillisestikään. Sen sijaan  ne lukuisat  

puut,  jotka  edellisenä kesänä olivat kuivuneet Takaharjulla  ja jotka 

jonkin  aikaa ennen tutkimusten suorittamista oli  kaadettu,  ovat 
ainakin osaksi  voineet välillisesti  kuolla kasvaintuhojen  johdosta.  

Siitä,  että kasvaintuhot  voivat erittäin runsaina esiintyessään  johtaa  

puun kuolemaan,  on esimerkkejä  kyllä  saatavissa  Tampereen  Pyyni  

kiitä.  Monin paikoin  siellä  männyt  olivat  kasvaintuhojen  johdosta  

menettäneet latvuksensa miltei  koko vihreän osan, yhtä  tai paria  
alinta  oksakerrosta  lukuunottamatta,  jolloin  puu tietenkin on  jok  

seenkin varmasti tuomittu sortumaan. 

Runkotuhot,  vaikkakin  ovat paljon  vähälukuisempia  kuin  

kasvaintuhot,  ovat merkitykseltään  jokseenkin  kasvaintuhojen  ve  

roisia.  Runkotuhoista sikiösyömätuhot  tietenkin onnistuessaan ai  

heuttavat puulle  kuoleman,  vieläpä usein varsin nopean tuhoutumi  

sen, mutta epäonnistuessaankin  ne  saattavat johtaa  puun  kuivumi  

seen, olletikin  jos sikiösyöntiyritykset  jatkuvat  useana vuonna pe  

räkkäin.  Tällaisia tapauksia  on  mm. Ruotsissa todettu lukuisia  

(Trägärdh  1921, s.  44;  vrt.  myös edellä s.  14). Koska  myöskin  

talvisyömätuhojen  väitetään voivan johtaa  puun kuivumiseen,  aina  
kin välillisesti  (Trägärdh  1921, s.  48;  Escherich  1923, s.  

526; vrt. myös  edellä s. 13), ja niitä yleensä  esiintyy,  kuten on  

mainittu, samalla alalla kuin kas  vaint uho  jakin, voitaisiin olettaa 

runkotuhoilla olevan merkitystä  laajemmallakin  alueella, kuin millä 

sikiösyömätuhoja  esiintyy.  

Runkotuhojen  merkityksen  selvittelyä  varten  kaadettiin  joukko  

koepuita,  joista  kaikista  tehtiin tarkkoja  muistiinpanoja  ns.  summit  

taisten  analyysien  tapaan. Jotta saataisiin edes jonkinlainen  kuva  

siitä, kuinka pitkälle  runkotuhot minkin suuruisina  jatkuvat  tuhon 

alkukohdasta,  so. halkovarastoalueelta,  syvemmälle  metsään, kaa  

dettiin osa koepuita  linjassa  varastoalueen reunalta kohtisuoraan 

metsikköön. Tulokset nähdään taulukosta 1. Huomautettakoon eri  

tyisesti,  että tuhojen  laadun erottelu  varsinkin silloin,  kun  sikiösyömä  

tuhot olivat  runsaita,  oli tosin vaikeata,  mutta yleensä  kaikissa  koe  

puissa  on  tavattu  talvisyömää,  minkä vuoksi  siitä  mainitaan vain,  kun 

sitä  yksinään  tahi muuten edellisiä  huomattavammin esiintyi  puussa.  
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Taulukko 1. Runkotuhojen  väheneminen varastoalueen reunalta 

metsikköön  päin (linjoittain).  
Tabelle 1. Abnahme des Stammfrasses  vom Rande des Brennholzvorrats  

zurn  Bestand hin  (gezogenen  Linien entlang  berechnet).  

Runsausasteikko: V = erittäin runsaasti, IV = runsaasti, 111 = 

kohtalaisesti,  II = vähän, I = vain  muutama. Frequenzmasstab: V = sehr  
viel, IV = viel,  111  = mässig,  II = wenig, I nur  einige. 

2
) Muiden  lajien esiintymisestä  tässä puussa  katso analyysiä  kuv.  13, s.  37. 

Über  das Vorkommen der  anderen  Arien  s. die  Analyse (Abb. 13. S. 37).  
3 )  Tervasroso  tappanut latvan. Der  Gip  f  el  vom Kienzopf gelölel. 
4

) Puu vikautunut  12.5 ja 18.0 m:n väliltä. Der  Baum in der Höhe  
zwischen 12.s und  18.0 m beschädigt. 
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Runkotuhojen  runsaus  on määrätty  syömäkuvioiden  tahi -yri  

tysten  ja talvehtimisreikien  runsauden perusteella  siltä  osalta run  

koa,  jossa  niitä  esiintyi  (ks.  esiintymislaajuus),  eikä  koko  puuta  kos  
kevana runsautena. Runsausasteikko on jokseenkin  sama, jota 

S  aai a  s (1919,  s. 30)  on käyttänyt  kuvatessaan syömäkuvioiden  

runsautta puussa tai  sen  osassa
1). Samoin  kasvaintuhojen  runsautta 

osoittava asteikko vastannee suurin piirtein  S  a  ai  aan (1919,  ss.  

30—31)  käyttämää 1), vaikkakin kuvatuissa  tapauksissa  päähuomio  

kiinnitettiin latvuksen  tavallisesti  pahimmin  vikautuneeseen latva  

osaan eikä arvioitu tuhon suuruutta nimenomaan koko latvuksen 

perusteella.  Huomautettakoon,  että jos latva on kasvaintuhojen  

johdosta kuivunut,  niin tuhojen  runsaus  on aina merkitty  V:llä.  
Kaikki  näin merkityt  kasvaintuhot eivät kuitenkaan edellytä  kui  

vunutta latvaa. 

Jo edellä  mainittu pieni  tutkimus osoittaa, että pahimmat  runko  

tuhot (V  ja IV aste)  esiintyvät  vain aivan varastoalueen reunoilla. 

Vain eteläänpäin  ne  jatkuvat  jonkin  verran  pitemmälle  (kolmas  puu 

on pienuutensa  takia [D 1.3 = 9.8 sm]  poikkeuksena).  Samoin eri 

linjoista  käy  ilmi, etteivät  runkotuhot ole olleet  riippuvaisia  kasvain  

tuhojen  esiintymisestä  (vrt. linjoja  I  ja 11, joilla  mainitut  tuhot 

esiintyvät  runsauteen nähden pikemminkin  epäsuorassa  suhteessa).  
Tätä viimeksi mainittua seikkaa tukevat myös  lukuisat  havainnot,  

joita  Takaharjulla  tehtiin pystyyn  jääneistä  puista,  sekä lisäksi  

Kaarnaniemeltä tavatut runsaat runkotuhot (ks.  s.  16), vaikka  siellä  
kasvaintuhot olivat  varsin lievät. Edelleen nähdään, miten kasvain  

tuhot  jatkuvat  varsin pahoina  monin verroin pitemmälle  kuin  runko  
tuhot (n. 80 m:iin asti  varastoalueelta),  samalla kuin linja  II  osoit- 

J)  Saalaan  esittämä asteikko  on: 

Rungossa, oksissa,  juurissa:  
Runsausaste  I: kuvioita  vain yksi  tai  joku ainoa.  

» II: kuviot  täyttävät melkoista vähemmän kuin puusta  
tai sen osasta.  

» III: kuviot  täyttävät n. %  puusta tai  sen osasta.  

» IV: kuviot  täyttävät melkoista  enemmän  kuin puusta  
tai sen osasta. 

>> V: kuviot  täyttävät miltei  koko  puun  tai sen osan. 

Latvuksessa:  

Runsausaste  I: vioittumia  vain  joissakin  harvoissa  oksissa.  
» II: vioittumia  useammissa, vaan ei  läheskään  joka toisessa  

oksassa.  

» III: vioittumia  n. joka  toisessa  oksassa.  

» IV: vioittumia  melkoista  useammassa kuin  joka toisessa  
oksassa.  

» V: vioittumia miltei joka oksassa.  
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taa,  miten ensiksi  mainitut  leviävät koilliseen  suuntaan pisimmälle,  
mikä  seikka  todettiin jo metsää silmävaraisesti  tarkastettaessa.  

Edellä esitettyjen  linjassa  otettujen  koepuiden  antamia tuloksia  

vahvistaa myös  taulukko 2,  johon  on yhdistetty  kaikki  Takaharjulta  

otetut koepuut,  lukuunottamatta ns.  analyysipuita,  joista  tehtiin 

yksityiskohtaiset  analyysit.  

Taulukko 2. Runkotuhojen  määrä ja laatu eri etäisyyksillä  halko  

varastosta (kaikkien  koepuiden  mukaan).  
Tabelle 2. Menge und Art des Stammfrasses  in verschiedenen Ent  

fernungen  vom Brennholzvorrat (berechnet nach sämtlichen untersuchten 

Bäumen).  

Kuten nähdään,  IV ja V aste  esiintyvät  tämänkin mukaan vain 

varastoalueen reunoilla ja IH:kin  aste yleensä  vain 50 m:iin asti  

varastoalueen reunoilta. Samoin syömäkuvioiden  esiintymislaajuus  

rungossa pienenee  jyrkästi  syvemmälle metsikköön  tultaessa.  Sikiö  

syömätuhot  niin ikään vähenevät metsikön sisällä  miltei  olematto  

miin ja talvisyömätuhot  tulevat niitä yleisemmiksi,  vaikkakin  talvi  

syömätuhojen  runsaus  on myöskin vähenemään päin 2

). 

Molemmat edellä olevat  taulukot  osoittavat myös,  että  ytimen  

nävertäjien  sikiösyöntiyritykset  eivät yleensä  ole  onnistuneet,  yhtä  

poikkeusta  lukuunottamatta3), huolimatta niiden runsaudesta ja 

') Ensimmäisellä  linjalla  viimeinen  puu, jossa runkotuhojen runsaus  

aste on IV (esiintymislaajuus  kuitenkin verraten  pieni),  on vioittunut, ilmei  
sesti toista puuta kaadettaessa, mikä  seikka  selittänee  tämän sarjassa  esiin  

tyvän poikkeavan tapauksen.—Siehe Tab. 1, Fussnote 4. 
2)  Huom., mitä talvisyömän metkitsemisestä on edellä  sanottu (s.  30).  
3) Linjan I neljäs  puu,  joka kuitenkin  oli  vikautunut  ja jossa lisäksi 

esiintyivät  latvapikikärsäkäs  ja eräs puupistiäinen (Sirex). Ks. lähemmin 

analyysistä,  kuva  13 (s.  37).  
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esiintymisestä  suurimmassa osassa  runkoa. Ne havainnot,  joita 

Takaharjulla  tehtiin pystyyn  jääneistä  puista,  samoin kuin Kaarna  
niemellä tehdyt  havainnot osoittivat  myös tätä samaa (vrt. myös  

Kangas  1934  a, s.  22). Kasvaintuhojen  runsaskaan esiintyminen  

puussa ei lisäksi  näytä  sanottavasti muuttavan asiaa. Mainittakoon 
vielä,  että on todettu tapauksia,  joissa  ainakin kahtena perättäisenä  
kesänä  (1931 ja 1932)  huomattavia runkotuhoja  kärsineet puut  ovat 

ainakin vielä kolmannen kesän (1933) kestäneet sortumatta. Koe  

puista  edellä saatu huomattavin tulos lieneekin,  että ne ovat  osoitta  

neet mäntyjen  kestävän sangen suuressa  mitassa  runkoonkin  koh  

distuneita  ytimennävertäjien  tuhoja.  

Että kuitenkin  mäntyjen sortuminen on lähellä niiden joutuessa  

vakavammin runkoon kohdistuneiden ytimennävertäjien  hyökkäys  

ten alaiseksi,  sen  Trägardh  (1921,  ss.  43—49) on tutkimuksillaan 

osoittanut (vrt.  myös Eichhoff 1881,  ss.  24,  112). Myös  Punka  

harjulla  esiintyi  tapauksia,  jotka osoittavat puun lopulta  sortuvan 

ytimennävertäjien  jatkuvien  hyökkäysten  johdosta,  vaikka  ainakin 

eräissä tapauksissa  myös  kasvaintuhoilla  on  ollut  vaikutuksensa puun 

heikontumiseen (vrt.  ss.  29-—3  O). Esimerkiksi  analyysin  kuvissa 8 

ja  9 osoittamassa tapauksessa  (ss.  24,  25)  voidaan olettaa ytimen  

nävertäjien  hyökkäysten,  vaikkakin  ne  aluksi ovat epäonnistuneet,  

aiheuttaneen puun heikentymistä  siinä määrin, että ne ovat pys  

tyneet  osaksi  onnistumaankin. Eräät toiset lajit  tosin ovat sitten 

tulleet lopettamaan  puun kuivattamisen. Kaarnaniemellä edellisenä 

kesänä (1932)  kuivuneet männyt  (toinen  aukko,  ks.  s.  11)  ovat  ilmeii  

sesti  nekin sortuneet ytimennävertäjien  runkotuhoihin. Ne ovat 

kuivuneet  äkkiä  heinäkuussa,  kuten  on  mainittu,  siis  aikaan,  jolloin  yti  

mennävertäjien  toukkakehitys  on juuri päättynyt  ja siis  sikiösyömä  

tuho loppuun  suoritettu. Ne hyökkäysten  alaiseksi  joutuneet  puut  (au  

kon  reunoilla nyt tavattavat runkotuhoiset männyt),  jotka ovat 

jääneet  vielä henkiin,  osoittavat,  mistä tuhosta ilmeisesti  on ollut  

kysymys.  Sitä paitsi  eräs aivan lähistöltä kaadettu kuivunut  puu, 

jonka  kuivuminen oli  käynyt  aivan samoin kuin nykyisessä  aukossa  
olleiden puiden,  osoitti,  että esiintyneet  lajit  ovat  olleet ytimen  

nävertäjiä (vrt. s. 19).  

Voidaan siis  päätellä,  että tutkimusalueellakin ytimennävertäjien  

runkotuhoja  on pidettävä  mäntyjen elämää uhkaavana vaarana, 

vaikka onkin todettu, että männyt  odottamattomassa määrässä 
kestävät  ytimennävertäjien  hyökkäyksiä.  Viimeksi  mainitun seikan 

huomioon ottaen on tuskin  kuitenkaan odotettavissa,  että talvisyömä  

tuho,  ainakaan vielä sellaisena,  kuin se esiintyy  sisempänä  metsi  

kössä,  yksinään  aiheuttaa sanottavaa vaaraa mäntyjen  hyvinvoin-  
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nille. Sen sijaan,  milloin sitä  esiintyy  varsin runsaasti,  voi olla  mah  

dollista, että se edistää puun heikontumista siinäkin  määrin, että 

puu myöhemmin sortuu  ytimennävertäjien  sikiösyömätuhoihin  tahi 

muiden lajien (okakaarnakuoriaisen  tai latva- ja tyvipikikärsäkkään)  

hyökkäyksiin.  Näin Trägärdh  (1921,  ss.  44—49) on esittänyt  
asiain  olevan Ruotsissa.  Huomattavaa näet on, että talvisyömää  

tavattiin  varastoalueen reunoilla sellaisissa  puissa,  joissa  vain tämän  

laatuista runkotuhoa esiintyi,  aina lähes kahdenkin m:n korkeudelle  

asti,  tyvestä  lähtien (vrt. Wolff 1920, s. 237), joten kyseessä  

olevasta tuhosta  kärsivä  rungon osa  saattaa olla melkoisen suurikin.  

Mitä vielä tulee eri  ytimennävertäjä-lajien  merkitykseen  runko  

tuhojen  aiheuttajina,  huomio kiintyy  koepuissa  siihen seikkaan,  että 

oli  olemassa varsin suuri eroavaisuus  eri  lajien  tuhojen  esiintymisessä  

ja runsaudessa. Esimerkiksi  tästä on taulukkoon 3  kerätty  taulukon 

1 linjojen  I  ja II ne  puut, joissa  epäonnistunutta  sikiösyömää  

yleensä  esiintyi.  

Taulukko 3. Pysty-  ja vaakanävertäjän  aiheuttamien tuhojen  

esiintyminen  eräissä  koepuissa.  
Tabelle 3. Das  Auftreten  der durch  Blastophagus  pinijierda  und  81. 

minor verursachten Schädigungen  an einigen  untrsuchten Bäumen. 

Kuten taulukosta selvästi ilmenee, esiintyy  vaakanävertäj  än 

epäonnistuneita  yrityksiä  vain niissä puissa,  joihin  pystynävertäjä  

on  laajimmalle  alalle runkoa (yli  4 m:n) ja runsaimmin yrittänyt.  
Tämä sama  seikka  todettiin myös  pystyyn  jääneistä  puista.  Sitä 
paitsi  kaikissa  tapauksissa,  joissa  koepuissa  tavattiin täysin  valmiita 

ytimennävertäjien  emokäytäviä  munakuoppineen,  myöskin  Kaarna  
niemellä,  ne  olivat  aina vain pystynävertäjän  käytäviä.  Vaakanäver  

täjän epäonnistuneita  yrityksiä  tavattiinkin vain verraten harvoissa 

puissa. Edellä olevasta voitaneen päätellä,  että pystynävertäjä  on 
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sikiösyönnissään  primäärisempi  kuin vaakanävertäjä  (vrt. myös  

Kangas  1934 a, s.  22),  päinvastoin  siis  kuin  yleensä  varsinkin  saksa  
laisessa kirjallisuudessa  on väitetty (esim. Altum 1874, s.  235; 
Eichhoff 1881, ss.  116, 118; Escherieh 1923, s.  534; 

vrt. myös Wolff  1920,  s.  239,  alamuist.  1). Tällaisen  käsityksen  

on jo Liro (1916,  ss.  71—72,  76)  meillä esittänyt  (vrt.  myös Saa  

-1 a  s 1919,  ss.  210,  217),  perustaen  sen  pystynävertäjän  emokäytävien  
seinissä  todettaviin pihkaesiintymiin  ja niiden puuttumiseen  vaaka  

nävertäjän  käytävien  seinistä. Edellä  esitetty  ei  tietystikään  silti 
kiellä  sitä  tosiasiaa,  että vaakanävertäjä  voi  myös yksinään  yrittää  

kasvavaan puuhun,  vaikka  epäonnistuen  (vrt.  s. 20,  kuv.  3).  
Edellisestä  selviää,  että kasvaintuhot Takaharjun alueella ovat 

jo osaksi  niin pahoja, että ne saattavat olla  aiheena puiden  sortu  
miseen ytimennävertäjien  runkotuhoihin tahi muiden alueella esiin  

tyvien  lajien  hyökkäyksiin,  sekä  että runkotuhot,  vaikkakin  männyt  

näyttävät  varsin  sitkeästi  pystyvän  pitämään  puoliaan  niitä vastaan,  

ovat ilmeisesti  jo aiheuttaneet alueella mäntyjen  kuolemista.  

Mäntyjen  kuivuminen. 

Punkaharjulla  sattuneita mäntyjen  kuivumisia  on,  kuten  aiemmin 

jo on huomautettu,  pidettävä  varsin mainittavina tuhotapauksina,  

vaikka  ne  määrältään tutkimusalueella koko  metsäpinta-alalle  jaet  

tuina eivät tietäisikään enempää,  kuin mitä ehkä luontaisen harve  

nemisen tilille  voitaisiin laskea. Niiden esiintyminen  pääasiallisesti  

ryhmittäin  jo tekee ne huomattaviksi,  ja kun kuivuvat männyt  

lisäksi  ovat olleet jokseenkin  säännöllisesti metsiköiden valtapuita,  

ei  niitä helposti  voida pitää  luontaisessa harvenemisessa ensi sijassa  

kysymykseen  tulevina puina,  olletikin  kun metsä on niin varttunutta 

kuin  esillä  olevissa tapauksissa.  

Jo kauneudelliselta näkökannalta tuollaiset kuivuvat  

tahi kuivuneet puuryhmät,  vieläpä  yksinäisetkin  puut,  ovat  varsin 
vähän toivottuja  metsikössä.  Erityisesti  asianlaita on näin Punka  

harjulla,  joka komeana ja suosittuna matkailupaikkana  joutuisi  
melkoisesti  kärsimään,  jos  tuhoja  jatkuvasti  pääsee  alueella esiinty  

mään. 

Mäntyjen  kuivumisen johdosta  syntyneitä  aukkoja  esiintyy  nyt  

jo useissa  metsiköissä.  Metsän kasvu  tietysti  vähenee tämän 

vuoksi,  sillä osa kasvualasta  jää tuottamattomaksi,  kun tällaiset  
aukot  männiköissä pienuutensa  takia helposti  jäävät  taimettumatta. 

Tosin on mainittava, että tutkimusalueilla tätä seikkaa suuresti 

lievittää alueen männiköiden harvinaisen hyvä  luontainen uudistu  

miskyky.  
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Mäntyjen  kuivumisen  merkitys  on metsän tuoton kan  

nalta jo huomattavasti suurempi.  Puiden kuivuessa,  mikäli  tätä ei  

Kuva  13. Analyysi  hiukan vikautuneesta  männystä.  Käy  
rien selitykset:  1 =Sirex-käytävien  runsaus, 1T  = sama,  
tiheys; 2  = Blastophagus piniperdan onnistuneiden  käytävien  
runsaus.  2T = sama, tiheys,  2E = epäonnistuneita käytäviä  
(lukumäärää ei ole laskettu);  3  = Pissodes  piniphiluksen käy  
tävien runsaus,  3T  = sama, tiheys. 1  ja 2 (paitsi  2E)  vain  
kuivan  kuoren  alueella. Punkaharju, Takaharju.  11.1.-33. 
Abb. 13. Analyse einer schwach beschädigten  Kiefer.  Erklärung  der 
Kurven: 1 = Frequenz  der Frassgänge  von Sirex, 1T Dichtigkeit  der  

selben; 2 = Frequenz  der gelungenen  Angriffe von  Blastophagus  piniperda,  
2T = Dichtigkeit  derselben,  2E = misslungene  Angriffe (nicht  gezählt);  
3 = Frequenz  der Angriffe von Pissodes  piniphUus,  3T = Dichtigkeit  
derselben. 1 und 2  (ausser  2E) nur im Bereich der trockenen Rinde. 

Punkaharju,  Takaharju.  11.1.-33. 

heti kuivumisen alkuasteella ole  voitu havaita ja puita  siis  jo tällöin 

saatu hakatuksi,  menetetään näet mahdollisuus saada niistä paras 
taloudellinen tulos,  esim. sahatavarana,  sillä kuivumisessaan  vähänkin 
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pitemmälle  ehtineet puut  ovat  pinnastaan  mustuneet ja pilaantuneet  
sahatavaraksi  kelpaamattomiksi.  Tosin kyseessä  olevalla paikka  

kunnalla voidaan useimmiten saada tällaiset puut  myydyksi  raken  

nuspuiksi,  joten  edellä mainittu vahinko täten melkoisesti  korvautuu.  

Tässä  yhteydessä  on kuitenkin  huomattava,  että havupuun  tikas  
kuoriainen  on varsin yleinen  teknillinen  tuholainen alueella kuivu  

vissa  männyissä.  Se pilaa  varsin  usein tällaiset puut  muuhun tar  

koitukseen  kuin  polttopuuksi  kelpaamattomiksi,  samoinkuin tekevät 

eräät  muutkin alueella tavattavat teknillisesti vahingolliset  lajit.  

Näistä jälkimmäisistä ansainnee erityisesti  tulla mainituksi  muuan 

puupistiäis-laji  (Sirex) 1), joka on tavattu Takaharjulla  eräissä  kais  
taleittain kuivuvissa  männyissä.  Mainittu  laji  on ilmeisesti  näissä 

puissa  ollut  varsin ensisijaisia  tulokkaita,  koskapa  se  oli vähintään 

yhtäaikaisesti  muiden lajien kanssa  ehtinyt  suorittaa kehityksensä.  

Vain eräässä tapauksessa  näytti  puussa  aikaisemmin  jo olleen latva -  

pikikärsäkäs  (kuva  13). 
Tärkeä merkitys on mäntyjen  kuivumisella vielä metsä  

hygieeniseltä  kannalta katsoen,  varsinkin silloin,  kun kuivu  

mista tapahtuu  ryhmittäin.  Kuten aikaisemmin on käynyt  ilmi, 

kuivuvat  männyt  ovat  useimmiten myös  ytimennävertäjien  sikiämis  

paikkoja.  Näin  ollen ne ovat omiaan lisäämään ytimennävertäjien  

kasvaintuhoja ja ehkäpä  runkotuhojakin  (talvisyömätuhoja)   

metsikössä (vrt.  ss.  42—43).  Sitä  paitsi  ne  luonnollisesti  voivat  aina 
olla vaarana metsikölle  tuhokeskuksina,  joista  kysymykseen  tulevat 

tuholaiset voivat  levitä  ympäristön  puihin,  aiheuttaen niiden kuivu  
mista  ja siten jatkaen  tuhoja  metsässä  vuodesta vuoteen, kuten  jo 

on tapahtunut.  Tällaiset  puut  näet ovat,  kuten jäljempänä  tulee 

puhe, miltei  yksinomaisina  lisääntymispaikkoina  latvapikikärsäk  

käälle,  joka on pahimpia  männiköittemme tuholaisia (S  aal a s 

1932). Metsän hygieeninen  hoito tulee täten tarpeelliseksi  ja vaatii 
sekä ylimääräistä  työtä että ylimääräisiä  menoja, vaikka tuhot 

eivät esiintyisikään  erityisen  suurina. 
Tätä mäntyjen  kuivumisen  viimeksi kosketeltua  merkitystä  jou  

dutaan käsittelemään vielä lähemmin toisessa  yhteydessä  (ss.  52—53). 

*)  Lajia ei enää analyysejä suoritettaessa  tavattu puista,  ainoastaan  

muuan sen loisista  löydettiin  kuolleena eräästä  puusta. Mainittu loinen oli  
eräs  porapistiäis-laji,  Rhyssa  persuasoria L. (määrännyt maist. W. Helien), 

ja koska tämä yleensä  loisii jättiläispuupistiäisellä  (Sirex  gigas L.) (esim.  de 
Dalia  Torra 1899, s. 484), on oletettavissa, että kysymyksessä  on vii  
meksi  mainittu tai  ehkä  sen sisarlaji,  sininen  puupistiäinen (Sirex  fuvencus L.)  
(vrt. He  s s  -  B  e c k 1927, s. 366). 



Tuhojen syyt. 

Tuholaisten lisääntyminen.  

Halkovarastot.  

Takaharjun  parantolan halkovarastoalueella,  jonka ympärillä  

pahimmat  ytimennävertäjien  tuhot tavataan,  on säilytetty  vuodesta 

vuoteen melkoiset  määrät tuoreita mäntyhalkoja  joko puhtaina  tahi 
sekahalkoina. Tämäntapaisten  mäntyhalkovarastojen  vaarallisuuden 

ympäristön  mäntymetsille  on S  a  ai  a  s  (1919,  ss.  156—177,354—358)  

jo perusteellisesti  osoittanut,  selvittäen,  miten ne juuri  ovat syynä  
tällaisten varastoalueiden läheisyydessä  yleisesti  esiintyville  runsaille 

ytimennävertäjien  tuhoille. Selvää  siis on, että kyseessä  olevat  

varastot ovat aiheuttaneet myöskin  Takaharjun alueella  tavattavat 

ytimennävertäjien  tuhot sekä olleet pääsyynä  niiden jatkumiseen,  
kuten edellä aina on oletettukin. 

Myös  Kaarnaniemellä on yhtenä  kesänä (1931)  säilytetty  pieneh  

köä  halkovarastoa kesällä  1932 syntyneen  aukon läheisyydessä,  siis  

vuotta ennen sattuneita ytimennävertäjien  runkotuhoja.  Samoilla 

kohdin on mainittuna vuonna ollut myös muuan rakennustyö,  jossa  

käytettiin  tuoretta mäntypuuta,  mutta  lastut  ja oksat  ym. poltettiin  

täällä jo kesäkuussa.  Läheisessä halkovajassa  on kyllä  ollut  halkoja  
säännöllisesti. 

Halkovarastoja  tarkastettaessa tammikuussa 1933 Takaharjulla  
kiinnitettiin huomiota mm.  erilaisten pinojen  sekä pinossa  eri ase  
massaolevien halkojen  merkitykseen  ytimennävertäjien  samoin kuin  

muidenkin tavattujen tuholaisten sikiämispaikkoina.  
Erilaisista  pinoista  tehdyt  havainnot osoittivat,  että  tavallisia  

tuoreita puhtaita  mäntyhalkoja  sisältävät  pinot olivat  yleensä  run  
saimmin ytimennävertäjien  asuttamia. Sen sijaan  eräässä  tuoreita,  

mutta kahteen kertaan halkaistuja  (%-)  mäntyhalkoja  sisältävässä  

pinossa  ne olivat  huomattavasti vähälukuisempia.  Sekahalkopinot  
eivät olleet tässä  suhteessa  poikkeuksia,  vaan, sikäli  kuin niissä  oli  

tuoreita mäntyhalkoja,  ne  olivat  verrattavissa  ensiksi  mainittuihin. 
Tuoreissa mäntyhaloissa  oli  yleensä  varsin vähän sellaisia  halkoja,  

joissa ei tavattu minkäänlaisia syömäkuvioita.  Jollei niissä ollut 



40 Es'ko Kangas 1i9.7 

ytimennävertäjien  käytäviä,  niin tavattiin niissä muita kaarna  

kuoriaiskäytäviä  tai eräiden sarvijäärien  käytäviä  ja toukkia tahi 

pikikärsäkästen  käytäviä  ja  toukkia.  Tuoreissa puhtaissa  mänty  

haloissa  ytimennävertäjät  yleensä olivat  enemmistönä. Niinpä  mm. 

erään  kokeen  mukaan 3/4:ssa  niistä haloista,  joissa oli hyönteiskäytäviä  

(28  halkoa), ytimennävertäjät  olivat  joko yksinomaisina  tai ehdotto  

masti  enemmistönä. Sekahaloissa,  mikäli mäntyhalkoja  oli vähänkin 

runsaammin,  asia  oli  samoin. Vain edellä mainitut %-halot  olivat  

tässä  suhteessa poikkeuksellisia.  

Eri asemassa  pinossa  oleviin  halkoihin nähden eroavaisuutta oli  

havaittavissa  sekä eri  lajien  esiintymisessä  että eräiden lajien esiinty  
misrunsaudessa. Ytimennävertäjät  olivat pinojen  pintakerroksissa  

selvästi  runsaimpia,  mutta eivät suinkaan puuttuneet  syvemmällä  
kään olevista  haloista,  joissa  varsinkin pystynävertäjä  näytti  olevan 
vielä melko yleinen  (vrt. S  aai a  s 1919, ss.  163, 164—167). Aivan 

pohjimmaiset  halot olivat  kuitenkin jo jääneet  koskemattomiksi.  
Muista lajeista  näyttivät  sarvijäärät  ja okakaarnakuoriainen yleensä  

esiintyvän  aivan riippumatta  halkojen  asemasta pinossa,  sen sijaan  

pikikärsäkkäitä  tavattiin etupäässä  alemmista  halkokerroksista  (vrt.  
Saai a  s 1919, ss. 160—161, 163, 164—167). Nelihampainen  

tähtikirjaaja  ei erityisesti  näyttänyt  olevan riippuvainen  tästä sei  

kasta,  mutta oli  ehkä  kuitenkin  päällimmäisissä  kerroksissa  yleisin.  

Keväällä (toukokuussa)  seurattiin jonkin  verran  edellisenä tal  

vena ajettujen  tuoreiden mäntyhalkojen  joutumista  puheena  olevien 

lajien sikiämispaikoiksi.  Toukokuun loppuun  mennessä pystynäver  

täjä  oh asuttanut uudet tuoreet mäntyhalot  jo varsin suuressa  mää  

rässä,  erityisesti  muutamat päällimmäiset  halkokerrokset. Vaaka  

nävertäjä  puuttui  sen sijaan vielä miltei kokonaan. Okakaarna  

kuoriainen ja nelihampainen  tähtikirjaaja olivat  juuri alkaneet 
lukuisina tunkeutua uusiin  halkoihin. Syvimmällä  olevat  halot 

alhaalta päin noin 1/3
:  aan asti  pinon  korkeudesta olivat  tällöin 

vielä jokseenkin  koskemattomia. 

Halkovaraston mäntyhaloissa  sikiävinä tavatut lajit  voidaan 

niiden esiintymisrunsauden  mukaan ryhmittää  seuraavasti,  yleisim  
mästä  alkaen: 

1. Vaakanävertäjä  (sille  sopivia  ohutkuorisia halkoja  on näet 

varastossa paljon  runsaammin kuin paksukuorisia).  
2. Pystynävertäjä  (laji  on  kuitenkin,  sille soveltuvien paksu  

kuoristen halkojen  määrään verraten, suhteellisesti yleisin  [vrt. 

edellistä]).  

3. Eräät sarvijäärät  (yhteenlaskettuina;  lukuisimpina  sarvi  

jaakko  ja havupuun  kantojäärä)  sekä okakaarnakuoriainen. 
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4. Pikikärsäkkäät  (pääasiallisesti  tyvipikikärsäkäs,  latvapiki  

kärsäkäs  vain vähäisessä määrässä esiintyvänä).  

5. Nelihampainen  tähtikirjaaja  (tämäkin laji  vielä melkoisen 

runsaana).  

Näiden lisäksi  tavattiin vielä eräitä aivan sekundäärisiä män  

nyllä  eläviä lajeja,  kuten vaippaniluri,  havupuun tikaskuoriainen,  

sarvijaakko  ja laakakolva (Pytho  depressus  L.).  Erityisen  mielen  

kiintoinen on puupistiäiskäytävien  toteaminen varaston mäntyha  

loissa,  sillä  ne  ja eräistä varastoalueen läheisyydessä  kuivaneista  

männyistä  tavatut puupistiäisen  käytävät,  joista  aiemmin (s. 38)  

on ollut  kysymys,  voivat  olla  läheisesti  toisistansa riippuvaisia.  

Voitaneen edellisen perusteella  sanoa, että halkovarastot ovat, 

paitsi  olleet  syynä  ytimennävertäjien  tuhoihin sekä Takaharjulla  että 
ilmeisesti  myös  Kaarnaniemellä,  aiheuttaneet lisäksi  mahdollisuudet 

mäntyjen  kuivumiselle,  lisäämällä alueella sitä  aiheuttavien tuho  

laisten runsautta erittäin huomattavasti. Kaikkiin muihin paitsi  

latvapikikärsäkkääseen  nähden on näet halkovaraston mäntyhalkoja  

pidettävä  tuholaisten alkulähteinä,  joista  niitä edelleenkin syntyy  

joka  vuosi  huomattavimmat määrät,  niin kauan kuin  tuoreita mänty  

halkoja  tuodaan varastoalueelle. Muilla  sikiämispaikoilla,  kuten 

seuraavassa  tullaan näkemään,  ei  puheena  olevan rinnalla ole  enää  

suurtakaan merkitystä  mainittujen  tuholaisten lisääjinä,  vaikkakin  

eräät niistä ovat,  varsinkin muutamiin lajeihin  nähden,  sentään 

huomioon otettavia. 

Hakkuutähteet ja kannot. 

Tuholaisten sikiämismahdollisuuksia  lisäävistä paikoista  on ver  

raten vähäisinä merkitykseltään  pidettävä  hakkuutähteitä,  

joita tutkimusalueella esiintyi  yleensä  vain poikkeustapauksissa.  

Mutta nekin vähät,  mitä niitä esiintyi,  tuholaiset näyttävät  tarkoin 

käyttäneen  hyväkseen.  Niistä  tavattiin pääasiallisesti  vaakanäver  

täjän  ja nelihampaisen  tähtikirjaajan  käytäviä,  jossain  määrin myös  

okakaarnakuoriaisen käytäviä.  Vaakanävertäjä  näyttää  niissä  varsin  
voimakkaasti kilpailevan  tilasta molempien  jälkimmäisten  kanssa,  

esiintyen  aina 3 sm:n  läpimittaisiin  latvan ja oksien  osiin asti  (vrt.  

Hjalmar Sylven 1916,  s. 691).  

Kannoilla on tässä suhteessa jo vähän huomattavampi  

merkitys, etenkin  kun uusia kantoja  on tullut säännöllisesti joka  
vuosi sitten talven 1925—26. Suoritetut tutkimukset osoittivatkin,  

että ne  yleensä  ovat tulleet sikiämispaikkoina  tarkoin hyväksi  

käytetyiksi.  Tarkastettaessa tammikuussa Takaharjulla  eräältä  0.5 
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ha:n alalta kaikki  sillä  olevat  18 kantoa,  havaittiin, että niistä  
ainoastaan edellisen vuoden elokuussa  kaadettujen  mäntyjen kannot 
olivat  hyönteiskäytävistä  vapaita. Vanhemmissa kannoissa  tavattiin 

eri hyönteisten  käytäviä  seuraavassa  suhteessa:  

Pystynävertäjien  runsaus  on tässä havainnossa voinut tulla 

arvioiduksi  liian alhaiseksi  siitä  syystä,  että niiden erottaminen 

muutamissa vanhemmissa kannoissa oli mahdotonta sarvijäärien  

käytävien  takia. Vain yhdestä  kannosta ne varmasti puuttuivat  

(tyvipikikärsäkkään  valloittama),  ja eräässä toisessa ne olivat  epä  
onnistuneet. Joka tapauksessa  osoittavat  tämän alan tulokset,  että 

pystynävertäjä  sikiää  tutkimusalueella melkoisessa  määrässä myös  
kannoissa. Tyvipikikärsäkäs  esiintyy  kannoissa sikiävänä myös mel  

koista  runsaammin,  kuin yllä  mainitut luvut  osoittavat.  Kannoissa 

lisääntyvä  sarvijäärälaji  oli  ainakin useimmissa tapauksissa  havupuun  

kantojäärä.  

Talvella 1933 (helmikuussa)  tutkimusalueella toimitetussa melko 

laajassa  hakkuussa kuorittiin kokeeksi  aisaamalla kaikki  kannot 

maan pintaan  asti. Seuraavana keväänä kannot kuitenkin  järkiänsä 

olivat  täynnä  ytimennävertäjiä,  ja sikiösyömää  tavattiin joka pai  

kassa,  missä  vähänkin oli kaarnakuorta jäänyt  jäljelle.  Kun tällaisia  

paikkoja  kantojen  maan pinnan  päällisissä  osissa  oli suhteellisen 

vähän,  myöskin  juuret  olivat  joutuneet  ytimennävertäjien  sikiämis  

paikoiksi  melko pitkälle  alaspäin.  On kuitenkin huomautettava,  että 

aisatulla  osalla kantoja  toukat vain suhteellisen harvoin olivat  pääs  

seet kehittymään  täydellisesti  (vrt. Hjalmar Sylven  1916,  

ss.  691—692). 

Tuholaisten lisääntymispaikkoina  halkovarastojen  rinnalla maini  

tut paikat  ovat yleensä  suhteellisen pienimerkityksisiä.  Pystynäver  

täjän kannalta kannoilla kuitenkin on melkoinen merkitys  tässä 

suhteessa. 

Kuivuvat  männyt.  

Kaikille  niille  tuholaisille,  jotka mäntyjen kuivumista  tutkimus  

alueella aiheuttavat, kuivuvat  männyt  ovat myöskin  lisääntymis  

paikkoina.  Sitä paitsi  ne  edistävät vielä monien sekundääristen 

hyönteistenkin  lisääntymistä,  mikä varsinkin  teknillisesti  vahingolli  
siin lajeihin  nähden on merkityksellistä,  kuten esim. havupuun  tikas  

kuoriaisesta on jo osoitettu. 

J
) Yhdessä  kannossa  pystynävertäjän  käytävät olivat epäonnistuneita. 

sarvijäärien käytäviä  
(pystynävertäjän  Kantoja  

pystynävertäjän pystynävertäjän  ja käytävät  eivät enää tyvipikikärsäk-  yhteensä  
käytäviä  sarvijäärien  käytäviä  erotettavissa) kään käytäviä  kpl.  

6 31)  4 1  14 
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Kuivuvilla  männyillä  on varsinaisten primääristen  tuholaisten 

sikiämispaikkoina  suurin merkitys  latvapikikärsäkkäälle,  jonka  pää  
asiallisina  sikiämispaikkoina  ne ovat. Muihin  lajeihin  nähden kuivu  

villa  männyillä  lienee toisessa sijassa  merkitystä  okakaarnakuoriaisen 

lisääntymispaikkoina.  Näin ollen mäntyjen kuivuminen on tuhojen 

syynä  lähinnä siinä suhteessa,  että se  lisää  pääasiallisesti  juuri  niiden 

tuholaisten määrää,  joilla  on suurin osuus  mäntyjen kuivattamisessa 

tutkimusalueella,  kun vielä tyvipikikärsäkäskin  otetaan lukuun. 

Viimeksi  mainitulla on suurimmat lisääntymismahdollisuudet  halko  

varastoissa,  kuten on mainittu, mutta etäisissä  metsiköissä  kuivuvien 

mäntyjen  merkitys  tässä  suhteessa on kuitenkin  melkoinen,  niinkuin 

on todettu esim. Lehtisalossa.  

Ytimennävertäjät  eivät,  kuten on mainittu, yleensä  kovin  hel  

posti  pysty sikiämään tuoreissa pystyissä  puissa,  vaikka  ne  saatta  

vatkin niihin runsaslukuisina yrittää, päinvastoin  niitä saattaa  
tällöin  kuolla  puussa  aiheuttamaansa pihkavuotoon  melkoiset  määrät. 

Kun  ne sen  sijaan  toisten lajien  ensin  vioittamissa männyissä  esiinty  

vät varsin usein sekundäärisinä tuholaisina,  kuivuvilla  männyillä  on  
kuitenkin  merkitystä  niidenkin sikiämispaikkoina,  erityisesti  etäällä  

halko varastosta olevissa metsiköissä.  

Kuivuvia mäntyjä  ei  yleensä  kuitenkaan  tuholaisten lisääntymis  

paikkoina latvapikikärsäkästä  lukuun ottamatta voida pitää  
kovinkaan suurimerkityksinä.  Oikeastaan  ne ehkä vain okakaarna  

kuoriaiseen nähden ovat halkovarastojen  rinnalla mainitsemisen  

arvoisia,  ja siten myöskin  mäntyjen jatkuva  kuivuminen jää esite  

tystä  huolimatta pääosaltaan  halkovarastojen  aiheuttamaksi,  kuten 

on aiemmin mainittu. 

Eri lajien sikiämismahdollisuudet. 

Etupäässä  ytimennävertäjien  sikiämismahdollisuuksien tarkkai  
lemista  varten  järjestettiin  Takaharjun  alueelle pieni  koesarja.  Tal  

vella (tammikuussa)  laadittiin seitsemän erilaista  koekasaa,  joista  

pyrittiin  keväällä saamaan havaintoja  ytimennävertäjien  vaatimuk  
sista ja mahdollisuuksista sikiämispaikkaan  nähden. Nämä koekasat  

käsittivät  kaksi  oksakasaa (6:ta senttiä vahvemmat ja ohuemmat 

oksat), latvakasan,  lastukasan (ratapölkyn  lastuja),  halkopinon,  

paperipuupinon  (kuorimattomia)  sekä rankapinon,  jossa viimeksi  
mainitussa oli kokonaisia,  16—26 sm:n (D  1.3 m) vahvuisia runkoja.  

Paperipuu-  ja halkopinossa  olevista  puista  oli puolet  aisattuja.  Kaikki  

koekasat sijoitettiin  samanlaisiin paikkoihin  metsikköön,  yhtä  etäälle 

halko varastosta, melkein metsän laitaan. 
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Ytimennävertäjien  parveilu  oli  puheena olevana keväänä (1933)  
alkanut huhti—toukokuun vaihteessa (toukokuun  alussa) 1

). Koe  

kasojen  tarkastus tapahtui  toukokuun lopulla.  Sittemmin kesä— 
heinäkuun vaihteessa kuorittiin rangat  ja propsi-  ja halkopinon  puut  

ja kuoret  hävitettiin  yhdessä oksa-,  latva-  ja lastukasojen  kanssa  

polttamalla.  

Kuva  14. Analyysi  eräästä koekasan  rangoista. Ranka  2. Käyrien merkinnät: 1 = Blasto  
phagus piniperdan, 2 Blastophagus minorin, 3 = Ips acuminatuksen  ja 4 = Pityogenes  

quadridensin käytävien  tiheyttä osoittava käyrä. Punkaharju,  Takaharju. 31.  Y.-33.  

Abb. 14. Analyse  eines  der Stämme (Nr.  2) aus  dem Versuehshaufen.  Kurve  1 = DichtigkeU  von 
Blastophagus  piniperda,  2 = 81. minor,  3 = Ips acuminatus,  4 = Pityogenes  quadridens.  Punkaharju, 

Takaharju.  31. V.-33. 

Koekasojen  tarkastuksessa  ilmeni, että yleensä  kaikissa  koe  

kasoissa  oli  useita hyönteislajeja  sikiävinä ja että kaikissa  niistä oh  

ytimennävertäjiä.  Sitä paitsi  oli  merkille  pantavaa,  että havaintoja  

tehtäessä rankakasoissa  kaikki  syömäkuviot  olivat  vielä keskeneräisiä,  

jota vastoin varsinkin oksa- ja  latvakasoissa syömäkuvioiden  emo  

käytävät  olivat  yleensä  jo valmiit  ja usein jo munatkin täydellisesti  

laskettu.  

1 ) Kokeilualueen  metsätyönjohtajan tekemien  havaintojen mukaan.  
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Rankakasassa  esiintyivät  sikiävinä  molemmat ytimennävertäjät,  
okakaarnakuoriainen ja nelihampainen  tähtikirjaaja.  Erityisen  mie  
lenkiintoista  oli  todeta, että ytimennävertäjät,  varsinkin vaakanäver  

täjä,  esiintyivät  jokseenkin  säännöllisesti rankojen  ala-  (suojatulla)  

pinnalla  (vrt. Hjalmar Sylven  1916, ss.  667, 682 [taul.];  

Trägärdh 1921,  ss.  62—69),  kun taas molemmat muut lajit  
olivat tulleet enimmäkseen rankojen  yläpinnalle. Nelihampainen  

tähtikirjaaja  esiintyi  kuitenkin  myös rankojen  alapinnalla.  Kaikki  

rangoista  tehdyt  analyysit  antoivat samanlaisia tuloksia eri  lajien  

esiintymisrunsauteen  ja -tapaan  katsoen (vrt. kuv.  14).  Huomau  

tettakoon niiden johdosta  erityisesti  siitä  seikasta,  että pystynäver  

täjän  esiintyminen  päättyi  aina siihen kohtaan,  missä  kuoren vahvuus 

aleni B—78—7 mm:iin (kuvassa  14 8 mm:n kohta  merkitty  nuolella) ja 

vaakanävertäjän  alkoi  B—9 mm:n vahvuisesta kuoresta ohuempaan  
päin,  sekä siitä, että rankojen  yläpinnalla  sikiävän okakaarnakuo  

riaisen esiintymisrunsaus  on ilman  näkyvää  syytä,  sillä  tilanpuu  
tetta ei  ole varsin  pieni  verrattuna sen esiintymisrunsauteen  esim.  

muissa koekasoissa.  

Paperipuu-  ja halkopinoissa  tavattiin sikiävinä  samat lajit  kuin  

rankakasassakin sekä  lisäksi  jonkin  verran vaippaniluria  ja havupuun  
tikaskuoriaista.  Merkille  pantavaa  oli,  että aisatut  halot  ja paperi  

puut,  samoinkuin syvemmällä  pinossa  olevat halot ja paperipuut,  

näyttivät  jääneen  pääasiallisesti  vain okakaarnakuoriaisen valtaan. 

Muuten näissä  kasoissa,  kuten oksakasoissakin,  nelihampaisen  tähti  

kirjaajan  käytävien  tiheys  oli melkoista  suurempi  kuin muiden  lajien  

(vrt.  alempana  olevaa asetelmaa),  mikä  suurelta osalta tietysti  johtuu  

sen  syömäkuvioiden  pienestä  koosta.  Halkojen  ja paperipuiden  läpi  

mitta, joka oli yli  8  sm, ei  näyttänyt  sanottavasti vaikuttavan lajien  

esiintymistiheyteen.  

Keskimäärin  olivat  eri lajien  syömäkuvioiden  tiheydet  näissä 

koepinoissa  seuraavat:  

Latva-  ja oksakasoissa  oli  sikiävinä  vain vaakanävertäjä,  oka  

kaarnakuoriainen ja nelihampainen  tähtikirjaaja.  Latvojen  ja 

oksien vahvuus vaikutti selvästi  lajien  syömäkuvioiden  tiheyteen.  

Vaakanävertäjä  esiintyi  vielä 3  sm:nkin  vahvuisissa  puun osissa  (vrt. 

1
) Luku  on poikkeuksellisen pieni, sillä mm. halkovarastossa  saatiin  

eräässä kokeessa  keskimääräiseksi  luvuksi jopa 144.3. 
2)  Laji  tavattiin  sikiävänä  vain  parissa  halossa.  

Nelihampai-  Havupuun 

Pysty- Vaaka- Okakaarna-  nen tähti-  Vaippa-  tikaskuo-  

Laji  nävertäjä  nävertäjä  kuoriainen kirjaaja  niluri riainen 

Tiheys/m2 99.1 24.3 1
) 65.5 340.4 148.6 29.72

)  
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edellä s.  46 sekä Hjalmar Sylven  1916, s.  691;  myös Trä  

gärdh 1921 ss.  57—61). Sen syömäkuvioiden  tiheys  lisääntyi  

kuitenkin  huomattavasti läpimitan  kasvaessa,  kun sen sijaan  neli  

hampaisen  tähtikirjaajan  tiheysluku  laski  hyvin  jyrkästi,  kuten seu  

raavasta  asetelmasta  (ja  myös  kuvasta  15) näkyy.  

Okakaarnakuoriaisen  käytävien  tiheys  ei  ilmeisestikään ole ollut  

näissä kasoissa,  ainakaan mainittavasti,  riippuvainen  oksan tai lat  

vuksen vahvuudesta (vrt. Golovjanko  1926, ss.  18—19,  84).  

Kuva  15. Oksa- ja latvakasoissa esiinty  
vien lajien käytävien tiheys eri läpimit  
taisissa oksissa  ja latvoissa  (5  sm:n luo  

kissa). Punkaharju, Takaharju. 
31. V.-33. 

Abb. 15. Die Dichtigkeit  der Frassgänge  der 
in den Ast-  und  Wipfelhaufen  angetroffenen  Arten 
in verschiedenen starken Ästen  und Wipfeln  
(in  Klassen von 5 cm). Punkaharju,  Takaharju.  

31. V.-33. 

Lastukasoissa tavattiin  sikiä  

vinä vain vaippaniluri  ja suurim  

missa alimmissa lastuissa  pysty  

nävertäjä.  Jälkimmäisen lajin  täy  
dellisen (aikuiseksi)  kehittymisen  
mahdollisuudet mainituissa las  

tuissa ovat kuitenkin  vähäiset lastu  

jen nopeasti  tapahtuvan  kuivumi  

sen  vuoksi. 

Edellä  selostetusta  koesarjasta  

voitaneen tehdä seuraavat johto  

päätökset,  lähinnä eri  lajien  sikiä  

mispaikkavaatimuksiin  nähden: 

1. Ytimennävertäjät  pyrkivät  

yleensä  käyttämään  kaikkea  mah  

dollista  tuoretta kuorellista  mänty  

puuta  sikiämiseensä.  Pystynävertä  

jän  käytävien  suhteellinen runsaus  

(tiheys)  on vastaavissa  olosuhteissa  

yleensä  huomattavasti pienempi  

kuin vaakanävertäjän,  kuten esim.  

rankakasan  tulokset osoittavat. 

2. Okakaarnakuoriainen näyt  

tää voivan sikiytyä melko lailla 
erilaisissa  olosuhteissa (aisatuissa  ja 
aisaamattomissa haloissa  ja paperi  

puissa,  pinon  pinnalla  tahi  syvem  
mällä pinossa,  eri  vahvoissa oksissa  jne.) jokseenkin  yhtä hyvin;  
kaadetut kokonaiset rungot  ovat kuitenkin,  syystä  tahi toisesta,  

olleet  vähimmin suosittuja.  

Syömäkuvioiden  tiheys/m* 
DicMichkeit der  Frassbilcter/rnt  

Läpimittaluokka, sm  —  Durchmesserklasse, cm ....  0—5 5—10  10—15 

Vaakanävertäjä — Blastophagus minor   59.9  81.5  127.4 

Okakaarnakuoriainen  — Ips  acuminatus   70.0 61.1  98.0 

Nelihampainen tähtikirjaaja—Pityogenes quadridens 921.0 754.1 186.2 
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3. Vaakanävertäjä  ilmeisesti kärsii  kovin ohuissa puun osissa  

tilanpuutetta,  koska  sen käytävien  tiheys  niissä  huomattavasti vä  

henee. 

4. Nelihampainen  tähtikirjaaja,  ytimennävertäjiä  hiukan myö  

häisempänä  lajina,  joutuu  jossain  määrin kärsimään tilakilpailusta,  

kuten  oksa-  ja latvakasojen  tiheysluvut  osoittavat,  mutta kuitenkin  

se  selvästi  suosii  ohuempia  läpimittoja (kuva  15). 

5. Lajien  tiheysluvut  osoittavat,  paitsi  sitä,  miten tarkoin  kukin  

laji  on tarjolla  olevan kuorialan käyttänyt  sikiämistarkoitukseensa  

(ts.  miten suosittua  puheena oleva ala on ollut),  myös  jossain  määrin 

sen  alan suhteellista  suuruutta,  jonka  eri  lajit syömäkuvioitaan  varten  
tarvitsevat. 

Koekasojen  tarkastuksen yhteydessä  samoin kuin muuallakin 

tehdyt havainnot osoittivat,  miten tarkkaan yleensä  erityisesti  yti  

mennävertäjät  käyttävät  kaiken  sikiämistarkoitukseen  kelpaavan  

mäntypuun  tutkimusalueella. Tämä saattaa mennä toisinaan niin 

pitkälle,  että se kääntyy  lajille  turmioksi,  siten että emohyönteisen  

on pakko  valita jälkeisönsä  kehittymispaikaksi  paikka,  jossa  tämä 

jälkeisö ei pystykään  kehittymään  loppuun  saakka (uusiksi  aikui  

siksi).  Tuo paikka  voi olla turmiollinen joko  siksi,  että se  lajin  kehitys  

ajan  kuluessa muuttuu jälkeisön  kehitykselle  sopimattomaksi,  kuten 

pystynävertäjän  kehityksestä  aisatuissa  kannoissa  ja lastukasassa  on 

mainittu,  tahi siksi,  että jälkeisölle  varataan liian pieni  tila ja  se  nään  

tyy  ravinnon puutteeseen,  ts.  vallitsee liiallinen ahtaus.  Jälkimmäi  

nen seikka  taas  voi johtua  joko  sikiämispaikan  liiallisesta  pienuudesta,  

ts.  liian ohuiden puun osien käyttämisestä  sikiämispaikkoina,  tahi 

syömäkuvioiden  liiallisesta  tiheydestä  (vrt. Träg&rdh 1934,  ss.  

283—284). Edellisestä johtuvaa  tilan ahtautta on tutkimusalueella 

havaittu vaakanävertäjän  esiintymisessä  ohuimmissa oksissa  ja lat  

vanosissa,  ja havainnot viittasivat  näissä  samaan  kuin Trägardh 

(1921,  ss.  57—61)  on pystynävertäjästä  vastaavassa tapauksessa  toden  

nut, nim. lajin  tuhoutumiseen. Syömäkuvioiden  liiallisesta  tiheydestä  

johtuvaa  tilan  ahtautta on  havaittu myös  sekä vaakanävertäjän  
että okakaarnakuoriaisen esiintymisessä  eräissä kuivuvissa  män  

nyissä.  

Tällaisen itsehäviön merkitys  ei  ole kuitenkaan alueella suuri,  
sillä  sitä  yleensä  edellyttävää  sikiämispaikkojen  puutetta ei siellä  

ole  tähän asti  sanottavasti esiintynyt.  

Muut syyt.  

Mäntyjen kuivumisen mahdollisuuksia lisäävät muutkin syyt  
kuin edellä puheena  ollut tuholaisten runsaus.  Kaikki  ne tekijät, 
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jotka  voivat puuta,  sen  elinvoimaisuutta,  heikontaa,  saattavat luon  
nollisesti puun, jossa ne esiintyvät,  alttiimmaksi  kuivumiselle,  ts.  

sitä  aiheuttavien lajien  tuhoille,  kuin mitä puu olisi terveenä ollut.  
Heikontamissaan puissa  ne  ovat  siis  voineet olla jonkinlaisina  kuivu  

miseen johtavina  alkusysäyksinä.  
Tällaisia alkusysäyksiä  on todettu tutkimusalueellakin olleen 

ainakin eräissä  kuivumistapauksissa.  Huomautettakoon tässä  yhtey  

dessä  aluksi  siitä, mitä on jo sanottu ytimennävertäjien  sekä  kasvain- 

Kuva  16. Analyysi  tervasrosoisesta  männystä. Blastophagus-lajien ja Pityogenes  quadriden  
sin  käytävien  lukua ei  ole  laskettu.  Punkaharju, Takaharju. 12.1.-33.  

Abb.  16. Analyse  einer vom Kienzopf  befallenen  Kiefer.  Die Frassgänge  von Pityogenes  quadridens und 

der Blastophagus-Arten  sind  nicht gezählt. Punkaharju,  Takaharju.  12.1.-33. 

että runkotuhoista puun heikontajina. Eräitä muitakin männyn 

kuivumistapauksissa  varmasti todettuja  alkutekijöitä  voidaan tutki  

musalueelta mainita (vrt. myös Kangas  1934 a, s. 17). 

Tervasroso,  joka esiintyy  alueella melkoisessa määrässä, 

näyttää  monesti luovan mahdollisuuksia hyönteistuhojen  aiheutta  
malle mäntyjen  kuivumiselle.  Nopeasti  kehittyvä  tervasroso, tap  

paessaan puun yhdessä  tai kahdessa  kesässä,  valmistaa sopivia  sikiä  
mismahdollisuuksia mäntytuholaisille,  mutta tällaiset  tapaukset  ovat 

melko harvinaisia. Tavallisimmin  tervasroso  kehittyy  varsin  hitaasti,  

mutta saattaa tällöinkin heikontaa puuta  siinä määrin,  että se jou  

tuu lähinnä latvapikikärsäkkään  uhriksi  (vrt. Saa 1a s 1932, s.  

472). Tällaisia tapauksia  oli  varsinkin  Takaharjulla  useita. Näistä  
esimerkkinä voidaan esittää eräs  tapaus  (kuva  16), jossa tervasrosoi  
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seen puuhun,  jonka latvus  oli  kaadettaessa roson  yläpuolelta  hiukan 

kellahtava ja roson  alapuolelta  vihreä,  ytimennävertäjät  olivat  teh  
neet varsin  runsaasti sikiösyömäyrityksiään,  aina epäonnistuen,  

mutta jossa  latvapikikärsäkäs  sen  sijaan oli  vallannut koko  yläosan  

latvuksesta,  niin että latvus jo  oli kuivumaan päin.  

Puiden vioittumiset ovat  eräissä  tapauksissa  olleet 

alkusysäyksinä  puiden  kuivumiselle.  Vioittumat voivat olla  monen  

kinlaatuisia,  kuten puita  kaadettaessa jäljelle  jääviin  puihin  synty  

neet raapiutumat,  puiden  loukkaantuminen tyvestä  ajojen  yhtey  
dessä jne. Varsinkin ensiksi mainitunlaisia tapauksia  esiintyi  tut  
kimusalueella,  kuten kaistaleittaisen  kuivumisilmiön  yhteydessä  on  
mainittu (vrt. myös s.  37, kuva 13). 

Missä  määrin jokin  tämäntapainen  alkusyy  on ollut  aina kui  

vumistapauksen  edellytyksenä,  on vaikeata mennä  ratkaisemaan. 
Useissa  tapauksissa  on asian  todettu olevan näin,  mutta monesti on 

myös  ollut  mahdotonta havaita analyysin  yhteydessä  mitään merkkiä  

minkään tällaisen alkusyyn  olemassaolosta,  vaan on näyttänyt  siltä, 

kuin  täysin  terve  ja elinvoimainen puu olisi  joutunut  kyseessä  ole  
vien hyönteislajien  uhriksi  (vrt. Kangas  1934 a, ss.  19—24).  

Edellä mainittu kysymys  onkin askarruttanut  tutkijoita  monessa  

eri  muodossa,  kuten esim. kysymyksenä  tuholaisten primäärisyydestä  

(vrt. esim.  S  aal a  s 1919,  ss.  6—10;  sekä myös Wolff 1920, ss.  

238—239; Peyerimhoff  1933, ss.  15—16;  Trägärdh  1934).  

Myönnettävä  lienee,  ettei siihen saada lopullista  selvitystä,  ennen 

kuin  kyseessä  olevien tuholaisten biologia  on saatu nykyistä  yksityis  

kohtaisemmin valaistuksi.  Samalla olisi  puun fysiologisen  tilan sel  

vittely,  kuten Golovjanko  (1926, s.  13) on  huomauttanut,  var  

sin tarpeellista,  vaikkakin  ehkä toistaiseksi mahdotonta. Kuiten  

kin  voidaan tämäkin puoli  jossain  määrin ottaa huomioon analyysin  

suorituksessa  (Kangas  1934 a,  s.  18) ja saada täten lisävalaistusta 

tuholaisten biologiaan.  Miten suuresti puun satunnainenkin fysiolo  

ginen  tila saattaa vaikuttaa sen joutumiseen alttiiksi  kuivumiselle,  
osoittavat eräät Trägärdhin  (1926,  ss.  585—586)  Värmlandissa 

tekemät tutkimukset latvapikikärsäkkään  tuhoista,  joissa alku  

sysäyksenä  kuivumisille on ollut aikaisempien  kasvukausien  aikana 

vallinnut poikkeuksellinen  kuivuus.  



Tuholaisten hävittäjät. 

Tuholaisten lisääntymistä  rajoittavat  monet tekijät.  Edellä 

mainittiin jo itsehäviö hyönteisten  sikiämismahdollisuuksien yhtey  

dessä. Tällaisista  rajoittavista  tekijöistä  lienevät  tuholaisten hävittä  

jät tärkeimmät. Mistä mainittakoon tässä erityisesti  hyönteisten  

keskuudesta tavattavat tuholaisten viholliset,  joista  eräillä peto  
kuoriaisilla on varsin  huomattava merkitys  tutkimusalueella. 

Tärkeimmät niistä ovat eräs kaarnahukkalaji,  pitkähukka  (Hypo  

phloeus  longulus  GyJl.),  ja muurahaiskuoriaiset (Thanasimus).  

Kaarnahukat samoin kuin  muurahaiskuoriaiset ovat yleisesti  

tunnettuja  kaarnakuoriaisten ja monien muidenkin hyönteisten  

vihollisia (vrt. esim. S  aal a  s 1917,  ss.  435—440;  1923, s. 331 ja 
Escherioh 1923,  ss.  177—180,  205). Meillä Saai  a  s (1923,  

s. 331)  on tavannut pitkähukan  männyllä  vaakanävertäjän  ja 

okakaarnakuoriaisen käytävistä.  Punkaharjulla  laji  on  kaikkein  yleisin  
okakaarnakuoriaisen vihollisista  ja esiintyy  muutamissa viimeksi mai  

nitun lajin  kuivattamissa  puissa  aivan sadoittain. Eräässä  männyssä,  

jonka  latvan  okakaarnakuoriainen oli edellisenä kesänä kuivattanut  

ja jossa  pitkähukka  esiintyi  erittäin runsaana,  okakaarnakuoriaisen 

lähtöreikiä oli suhteellisen vähän siitä  huolimatta,  että lajin käytä  

viä  oli koko  kuivuneen osan  pinta  aivan täynnä.  Puuta kuorittaessa  

tavattiin käytävistä  varsin  runsaasti  okakaarnakuoriaisen jäännök  

siä,  kitiiniosia,  erittäinkin  peitinsiipiä.  Näytti  siis  siltä, kuin pitkä  

hukka olisi  tässä  tapauksessa  hävittänyt  puusta  melkein koko oka  

kaarnakuoriaiskannan. Mainittakoon kuitenkin,  että  samasta puusta,  

niin ikään okakaarnakuoriaisen käytävistä,  tavattiin useita lyhyt  

siipislajeja  (Staphylinidae)  sekä muurahaiskuoriaisten toukkia. Sa  
masta puusta,  samoin kuin  eräistä  muistakin,  tavattiin alempaa  

tuoreesta osasta pitkähukka  myös uusista juuri tekeillä olevista 

okakaarnakuoriaisen käytävistä.  Pitkähukka tavattiin sitä paitsi  

vaakanävertäjän,  nelihampaisen  tähtikirjaajan  ja  havupuun  tikaskuo  

riaisen  uusista tekeillä olevista  käytävistä,  sekä talvella ytimen  

nävertäjien talvehtimisrei'istä.  

Muurahaiskuoriaisista esiintyvät  molemmat meikäläiset  lajit  

alueella ja  melkeinpä  yhtä yleisinä. Pieni muurahaiskuoriainen 

(Thanasimus  rufipes  Brahm.)  on meillä aikaisemmin tavattu män  

nyltä  nelihampaisen  tähtikirjaajan  joukosta (S  a  a  1 a  s  1917,  s.  436).  

Punkaharjulla  laji  esiintyy  ainakin okakaarnakuoriaisen vihollisena  
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(imagona  ja  toukkana)  sekä varsin lukuisana oksakasoilla,  joissa  
sikiävinä tavattiin, paitsi  edellä mainittua, myös  vaakanävertäjä  

ja neliliampainen  tähtikirjaaja.  Erikseen on mainittava vielä muura  

haiskuoriaistoukkien esiintymisestä  latvapikikärsäkkään  toukkien käy  

tävissä. Eräässä  tapauksessa  tavattiin mm. pienen  muurahaiskuo  

riaisen toukka (vrt.  S  a  ai a  s  1917,  ss.  440—443; 1923,  ss.  676—677)  

latvapikikärsäkkään  kotelokehdosta parhaillaan  syömästä  siellä ole  

vaa toukkaa,  josta  vain etuosa ruumista oli enää jäljellä.  

Iso muurahaiskuoriainen (Thanasimus  formicarius  L.),  

joka  meilläkin on todettu varsin monien metsätuholaisten  viholliseksi  

(S  a  a 1 a s 1917, ss.  437—440),  esiintyy  Punkaharjulla,  kuten edelli  
nenkin laji,  okakaarnakuoriaisen käytävissä  toukkana ja rungon 

pinnalla  imagona.  Oksakasoissa  sitä  niin ikään oli,  mutta  ehkä vielä 

lukuisampana  halkopinoissa,  joissa  ytimennävertäjät  ovat  runsaim  

min sikiävinä. 

Muista kaarnakuoriaisvihollisista  tavattiin melkoisen runsaasti  

erästä kaarnalyhytsiipistä  (Phloeopora  testacea Mannh.) sekä paria  

norkolyhytsiipislajia  (Placusa  complanata  Er.  ja atrata Sahlb.),  sa  

moin kuin  kahta lymylyhytsiipistä  (Phloeonomus  pusillus  Grav.  ja  

lapponicus  Zett.).  Kaikki  nämä esiintyvät  mm.  okakaarnakuoriai  

sen  käytävissä.  Lisäksi  tavattiin eri  tuholaisten käytävistä  hukka  

lyhytsiipi  (Nudobius  lentus Grav.),  pari  salasyöjälajia  (Cryptophagus  

angustus  Gglb.  [= trapezoidalis  J. Sahlb.?],  okakaarnakuoriaiskäytä  

vistä, ja dorsalis  C.  Sahlb.),  pari  konnakuoriaista (Epuraea  variabilis  

Herbst. ja rufomarginata  Steph.),  muuan  laakatylppö  (Platysoma  

linear e Er.),  tavallinen kaarniainen (Rhizophagus  dispar  Payk.)  sekä  

soukkahukka (Hypophloeus  linearis  F.), viimeksi mainittu  vain neli  

hampaisen  tähtikirjaajan  käytävistä.  
Muista hyönteisvihollisista  mainittakoon vielä 

käärmekorennon (Bhaphidia)  toukka,  joka talvella tavattiin pysty  

nävertäjän  talvehtimisrei'istä.  

Loisten tuhoamia toukkia  tavattiin varsinkin latvapikikärsä  
kästoukkien joukosta,  vieläpä  melkoisen runsaasti.  

Varsin lukuisasti erilaisia  hyönteisiä  esiintyy  siis  tuholaisten 

hävittäjinä.  Näyttää  siltä, että varsinkin pitkähukan  esiintyminen  

saattaa olla  ainakin okakaarnakuoriaiselle tärkein ja ratkaisevakin 

ra  j  oittava  tekijä.  Muiden kaarnakuoriaisten hävittäjistä  lienevät  muura  
haiskuoriaiset tärkeimmät ja pikikärsäkkäitten  vihollisista  loiset.  

Muista tuholaisten hävittäjistä,  kuten linnuista, sieni-  ym. tau  

deista, tutkimusalueella on varmaankin linnuilla huomattava 

merkitys,  sillä  lukuisat  uutut ovat  omiansa  lisäämään  niiden runsautta 
täällä. Ainakin  talvella  näyttivät tikat  olevan alueella varsin yleisiä.  



Käytännölliset  toimenpiteet. 

Meikäläisissä  oloissa  ei  ole  yleensä  ryhdytty  toimenpiteisiin  metsä  
tuholaisten hävittämiseksi,  vaikka  ehkä toisinaan sattuneiden tuho  

jen suuruus olisi  sellaisiin  oikeuttanutkin. Ehkäisytoimenpiteet  sen 

sijaan  voidaan pitää  tarpeen  vaatimina ja välttämättöminä pienem  
pienkin  tuhojen  sattuessa,  varsinkin kun ne monesti ovat  oikeastaan 

vain tavallista  tehostetumpia  metsänhoidollisia toimenpiteitä.  

Punkaharjun  tuhoalueilla lienee  päähuomio  kohdistettava  Taka  

harjun alueeseen. Useassakin  yhteydessä  on  edellä osoitettu,  miten 
halkovarastot  ovat siellä  olleet tuhojen  syynä  ja ovat edelleenkin. 

Näin  ollen niiden vaarattomaksi  tekeminen on tietenkin  ensimmäinen 

toimenpide  tuhojen ehkäisemiseksi. Ehdottomana vaatimuksena on 

pidettävä,  ettei halkovarastoihin  saa tuoda tuoreita, ts. edellisen 
vuoden  elokuun jälkeen  hakattuja,  mäntyhalkoja  (vrt.  Trägardh  
1921,  ss.  62—70). Jos halot heti hakkuun yhteydessä  sijoitetaan  
aukealle paikalle  metsään,  niin että ne joutuvat  alttiiksi auringon  

valolle ja myös  tuulille,  voidaan seuraavan  kesän  ajaksi  varastoon 

aiottuja  halkoja  valmistaa aina syys-  tahi lokakuunkin loppuun  

saakka,  niiden olematta varastoalueella enää tuholaisten lisääntymi  

sen  kannalta »vaarallista» tavaraa (Trägardh  1921, ss.  62—70).  
Tällaisiin halkoihin nähden on niiden valmistusta koskeva  valvonta 

kuitenkin miltei välttämätön. Ellei  edellä mainittuja  halkovaras  
toihin  kohdistuvia  vaatimuksia täytetä,  ovat kaikki  muutkin asian 

hyväksi  tarkoitetut  toimenpiteet  turhia. 
Mikäli halkovarastoissa  tuoreita mäntyhalkoja  ei  enää vastedes 

säilytetä,  on ehkä odotettavissa  parina seuraavana  vuotena tavallista 

voimakkaampia  ytimennävertäjien  runkotuhoja,  josta  syystä  puiden  
kuivumista  olisi erityisesti  tällöin  pidettävä  silmällä. Voitaisiin  mah  

dollisesti  myös  asettaa varastoalueen läheisyyteen  pyyntipuita  ja  
näin  ohjata halkovarastoissa  tähän asti  sikiytyneet  tuholaiset niihin. 

Näistä puista  tuholaiset  olisi  oikeaan aikaan hävitettävä. 

Edellä mainittujen  mahdollisten runkotuhojen  vuoksi sekä 

yleensäkin  tuhojen ehkäisemiseksi  on hyvä,  jos metsä on mahdolli  
simman puhdas  heikoista puuyksilöistä.  Kevättalvella 1933 toimi  

tetussa hakkuussa poistettiinkin  pahimmin  tuhoista kärsineet  samoin 
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kuin  tervasrosoiset  puut  hyvinkin  tarkkaan,  joten metsikkö siinä 

suhteessa jo on jokseenkin  täydellisesti  käsitelty.  Puiden heikontu  

mista samoin kuin kuivumista  on tietysti  kuitenkin jatkuvasti  tark  

kailtava.  

Yleensä metsän puhtaana  pito  kaikenlaisesta  kuorellisesta  mänty  

puusta  on tuhojen  ehkäisyn  kannalta välttämätöntä. Hakkuutäh  

teet, kuten oksat ja latvat,  olisi joko  poltettava  tahi muuten 

hävitettävä,  aina kun nhtä metsään muodostuu,  kuten yleensä  alueella 

on tehtykin. Kantojen  kuoriminen,  joka mainitun hakkuun yhtey  
dessä toimitettiin, ei  antanut aivan odotettuja  tuloksia,  mutta osoitti  

kuitenkin,  että se jo aisatenkin  toimitettuna huomattavasti  vähentää 

tuholaisten lisääntymismahdollisuuksia,  jopa voi käydä  niille  osittain  
turmioksikin. Parempi  tulos  saadaan aisaamisestakin,  jos  siinä  kuori  

poistetaan  vähän leveämmälti  (vrt.  Hjalmar Sylven  1916, 

ss.  691—692)  ja juuriin  asti. 

Mäntyjen  kuivumistapaukset  voitaisiin myös  pyyntipuiden  avulla 

saada vähenemään,  mutta lienee kuitenkin  toistaiseksi  riittävää,  jos  

suoritetaan vain  tarpeellisia  tarkastuksia  metsässä tässä  mielessä.  
Kun oikeaan aikaan  poistetaan  kuivumaan  ruvenneet puut,  ne sa  

malla toimivat  pyyntipuinakin.  Ne  olisi  koetettava  huomata jo  silloin,  

kun niissä kuivumisen aiheuttaneet tuholaiset vielä ovat toukka  

asteella  (vrt. Kangas  1934 b,  s.  319).  
Puiden kuivumista  olisi  siis tarkattava erityisesti  juhannuksen  

jälkeen, jolloin  ytimennävertäjien  kuivattamat puut tavallisesti  
alkavat  näkyvästikin  kuivua. Tällaiset  puut  olisi  poistettava  metsi  

köstä  viimeistään heinäkuun alussa. Puiden kuivumista  olisi  edelleen 

kuitenkin tarkattava elokuuhun asti,  johon mennessä okakaarna  

kuoriaisen kuivattamat  puut  yleensä  alkavat  osoittaa päälle  päin 

näkyviä  kuivumisen  merkkejä.  Nämä puut on aina heti niiden ha  

vaitsemisen jälkeen poistettava.  Molemmissa tapauksissa  puiden  
kuoriminen on toimitettava heti kaadon  jälkeen  ja kuoret  hävitet  

tävä mieluimmin polttamalla.  Pikikärsäkkäitten,  etenkin latvapiki  

kärsäkkään,  hävittäminen toukkina käy  parhaiten  päinsä talvella 

(vrt. Kangas  1934 a,  s.  9,  alamuist.  1). Niiden  kuivumaan saat  
tamien puiden  havaitseminen vaatii  melkoista tarkkailua (syksyllä,  

talven aikana tai  viimeistään aikaisin  keväällä),  sillä  sellaiset  puut  
ovat  latvukseltaan useimmiten vain hiukan normaalia vaaleampia  ja  
tavallisesti  myös  vähän harsumpia.  Tässäkin tapauksessa  puut  on  

kuorittava  ja kuoret hävitettävä (vrt. Kangas  1934 b,  s.  320).   

Yleensä aina, kun metsikössä  havaitaan jokin kuivuva  puu, se on 
heti poistettava  ja  kuorittava,  vaikka ajankohta  ei olisikaan »krii  
tillinen». 
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Mainittujen  enemmän tai vähemmän metsänhoidollisluonteisten 

toimenpiteitten  lisäksi  olisi  syytä tuhojen  rajoittamista  aiheuttavien 

tekiöiden lisäämiseksi  laittaa alueille  lisää  uuttuja  pikkulintuja  varten. 

Vastaisen varalle  se  koituisi ehkäiseväksi  toimenpiteeksi  ja soveltuisi  
muutenkin sellaiselle matkailupaikalle,  kuin mitä Punkaharju  on. 

Edellä  mainitut, tuhojen  ehkäisemisen kannalta välttämättö  

mät toimenpiteet  eivät  ole liian kalliita  ja kohtuuttomia,  sillä  jos  

tuhot saavat rauhassa jatkua ja levitä,  voi  itse  Punkaharjunkin  ko  

mea männikkö joutua  vaaranalaiseksi huomattavasti  runsaammassa  

määrässä kuin  tähän asti. 



Käytetty hyönteisnimistö.  

Esillä  olevassa  tutkimuksessa  on käytetty  uutta  suomenkielistä  hyönteis  

nimistöä, jonka prof. U Saalaan  johdolla työskennelleet  toimikunnat  
(S  aal  a s 1934) ovat äskettäin  valmistaneet.  Koska nimistö  uutuutensa 

vuoksi  on vielä  verraten  tuntematon, liitetään  seuraavaan aakkosellinen  luet  
telo  tutkimuksessa  esiintyvistä  suomalaisista  hyönteisnimistä  latinalaisine  vas  
tineineen.  

Havupuun kanto  jäärä Rhagium inquisitor L.  

Havupuun tikaskuoriainen Xyloterus (Trypodendron) lineatus  Oliv. 

Hukkalyhytsiipi Nudobius lentus Grav. 
Iso muurahaiskuoriainen Thanasimus  formicarius  L.  

Jättiläispuupistiäinen Sirex  gigas L.  

Kaarnahukat Hypophloeus sp.  

Kaarnakuoriaiset Ipidae 

Kaarnalyhytsiipiset Phloeopora sp.  
Kaarniaiset Bhizophagus sp.  
Konnakuoriaiset Epuraea sp.  
Kaarmekorennot Rhaphidia sp.  

Laakakolva Pytho  depressus L.  

Laakatylpöt Platysoma sp. 

Latvapikikärsäkäs Pissodes piniphilus Hbst. 

Lyhytsiipiset Staphylinidae 

Lymylyhytsiipiset Phloeonomus  sp.  

Mustajäärä Asemum striatum L. 
Muurahaiskuoriaiset Thanasimus  sp. 

Mäntypistiäiset Lophyrus sp.  

Nelihampainen tähtikirjaaja Pityogenes  quadridens Htg.  

Norkolyhytsiipiset Placusa sp. 

Okakaarnakuoriainen Ips acuminatus Gyll.  

Oksajääriäinen Pogonochaerus fasciculatus  DeG. 
Oksakirjaajat Pityophthorus sp. 
Pieni  muurahaiskuoriainen Thanasimus  rufipes Brahm.  

Pikikärsäkkäät Pissodes sp.  
Pitkähukka Hypophloeus longulus Gyll. 

Porapistiäiset Rhyssa  sp.  

Puupistiäiset,  varsinaiset Sirex  sp.  

Puupistiäiset Sirieidae 

Pystynävertäjä Blastophagus piniperda L.  

Salasyöjät,  varsinaiset Cryptophagus sp.  

Salasyöjät Cryptophacidae 

Sarvijaakko . Acanthocinus aedilis L.  
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Sarvijäärät Cerambycidae 
Sininen  puupistiäinen Sirex  juvencus  L. 

Soukkahukka Hypophloeus linearis  F. 

Tavallinen kaarniainen Rhizophagus  dispar Payk. 
Tikaskuoriaiset Xyloterus (Trypodendron)  sp.  
Tukkimiehen täi Hylobius abietis  L.  

Tyvipikikärsäkäs Pissodes pini L. 

Tähtikirjaajat Pityogenes  sp.  

Vaakanävertäjä Blastophagus minor  Htg. 

Vaippaniluri Hylurgops palliatus Gyll.  

Ytimennävertäjät Blastophagus sp.  
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Untersuchungen  über  die Insektenschädigungen  der Kiefern  
bestände  von Punkaharju.  

Einleitung. 

(S.  5—6.) 

Die Klarlegung derlnsektensohädigungen, von welchen  die  Walder  befallen  
werden, ist meistenteils  unter gesonderter Behandlung von Bedeutung und  

Biologie der Schädlinge gesehehen. Diese  Methode  ist in  vielen  Fallen  auch 

angebracht, besonders  wenn Schädigungen des Laubes  oder  des Nadellaubes  
in  Betracht  kommen, in  welchen  Fallen  der  Frass  auch  gewohnlich nur durch  

eine  einzige Insektenart  hervorgerufen  worden  ist. Wenn aber  der Frass  
durch die  sog. Rindenbriiter  (z.  B. Borkenkäfer)  verursacht  wird, so besteht  
zwischen der  Art und des  Zustandes des Bestandes einerseits und dem 

Vorkommen der  Insekten,  die  die betr.  Schäden  verursacht haben, und  ihren  

Vermehrungsmöglichkeiten andererseits  gewohnlich ein  recht  so verwickeltes  

Kausalitätsverhältnis.  Daher  ist es naturgemässer den Waldbestand als  
Ganzes  als Untersuchungsobjekt  zu betrachten, anstatt ausschliesslich  von 
den  Schädigungen und der Biologie der einzelnen  Schädlinge ausgehend die  
Frage anzugreifen (vgl. Stark  1931  b).  Auf diese  Weise  lässt  sich  ein klareres  
Bild  von der Gesamtheit  der Schädigungen und  deren  Bedeutung fiir  den  

Waldbestand erzielen. Es wird  in  der  vorliegenden  Untersuchung versucht, 
die  in  den  Kiefernbeständen  von Punkaharju vorgekommenen Insektenschä  

digungen von diesem  Standpunkt aus klarzulegen.  

Die Ausführung: der  Untersuchungen. 

(S.  7—9.) 

Die  Untersuchungen wurden  in Punkaharju (Siidfinnland) im  Versuchs  
revier  der  Forstwissenschaftlichen  Forschungsanstalt  in  den  Monaten Januar, 
Mai  und  September d. J. 1933 ausgefiihrt. Zwecks Klarlegung der von den  
Waldgartnern hervorgerufenen Schädigungen wurden  im Januar  und  Mai 
mehrere  Untersuchungen ausgefiihrt und  Versuche  angestellt. Das Vor  
kommen  und die  Bedeutung  der das Vertrocknen  der Kiefer  bewirkenden  
Schädlinge sowie  der  Vertrocknungserscheinung selbst  wurde  in  der  Hauptsache  
mittels der sog. entomologischen Analysen untersucht.  Diese  von Tr  ä  

gärdh (1923, 1925, 1926, 1927, 1929, 1930) und Golovjanko (1926) 
in  Anwendung gebrachte Methode  wurde  hier  in  einer  etwas modifizierten  
Form befolgt (Kangas 1934 a). Analysen wurden  sowohl  im Januar  und  
Mai als  auch  im  September ausgefiihrt.  

Das  Auftreten der  Schädigungen. 

(S.  10—12.) 

Im Untersuchungsgebiet lassen sich  drei  Schadengebiete unterscheiden: 

Takaharju, Kaarnaniemi  und Lehtisalo. Die zwei  erstge  

nannten  (mit  einem  Flächeninhalt von etwa 34  bzw. 6 ha)  sind  Randge  
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bilde  des  eigentlichen Punkaharju-Oses und  von guten,  ungefähr gleichaltrigen 
(90—110-jährigen) Kiefernbeständen vom Vaccinium-Typ  (VT) bewachsen.  
Der eigentliche Punkaharju jedoeh, bis  zu welchem sich das Schadengebiet  

Takaharju erstrekt,  ist vom Vaccinium-Rubus-Typ  (VRT).  In Lehtisalo  
schwankt der Typ zwischen dem Oxalis-Majanthemum-Typ  (OMaT) und  
dem Myrtillus-Typ  (MT), und  dort kommen neben  den  von mehreren  aus  

ländischen Holzarten  gebildeten  Beständen  auch  jiingere und  ältere  Kiefern  
bestände  vor. In den  Gebieten  Takaharju  und  Kaarnaniemi  treten  die Schädi  

gungen schon seit  iiber  10  Jahren  ununterbrochen  auf. 
Die im Gebiet Takaharju  eingetroffenen Schädigungen  des Wald  

gärtners sind  die  bedeutendsten.  Triebfrass  ist hier  seit  mehr  als  10 Jahren 

vorgekommen und  hat  sich  von der nächsten  Umgebung eines  Brennholzvorrats  
im Laufe der Jahre iiber  das  Takaharju-Gebiet  hinaus  bis  zum  angrenzenden 

eingentliehen Punkaharju und  den  Inseln  Hynninsaari und  Kotkasaari ver  
breitet. Im allgemeinen  waren der Gegenwaldrand  und die  Gegenabhänge 
am meisten angegriffen, wahrend  der Riickwaldrand  und  die  Riickabhänge 
oft sogar  völlig u  nversehrt  geblieben  waren. Stammfrass ist erst später auf  

getreten, kommt aber  jetzt  ziemlich  reichlich in  der Umgebung des  Brennholz  
vorrats  vor. Vertrocknung der  Kiefer  ist  hier seit  1925 vorgekommen und  hat  

jährlich mindestens  50 Kiefern  getötet. In  den  letzten Jahren (1931—1933) 
haben  diese  Schäden in bedeutendem  Masse zugenommen,  so dass solche  durch  

Insekten  vertrocknete  Bäume  in den  genannten Jahren  sowohl  zu Sägestämmen 

und  Papierholz als  auch  zu Bauholz  gefällt worden sind.  
In Kaarnaniemi  sind  Schäden des Waldgärtners erst in den  

zwei  letzten  Jahren beobachtet  worden.  Dagegen hat  das Vertrocknen  der  
Kiefer  hier  schon  wahrend  etwa 10 Jahren  wiederholt  stattgefunden und  das  

Entstehen eines ziemlich  grossen  Loches  veranlasst, an dessen  Rand immerfort  

Bäume vertrocknen, zuletzt  im Sommer 1932 6 Bäume.  Die  Bäume haben  

zuerst  im  Herbst  eine bleiche Färbung angenommen  und  sind  dann  im  darauf  

folgenden Sommer  vertrocknet.  Ein  zweites, kleineres  Loch enstand  im  Sommer  

1932, als  eine  Anzahl Bäume  im Juli  plötzlich  vertrockneten.  

In Lehtisalo  sind  Schäden  zeitiger  nicht  nennenswert  beobachtet  

worden, im August  1933 aber  vertrocknete  dort plötzlich  ein  ganzer kleiner  
Bestand. Der  Schäden scheint  dort, nach  den  Beobachtungen  im Friihjahr  
1934 zu schliessen,  noch  anzudauerri.  

Art und Urheber der  Schädigungen. 

Die  Beschädigung der  Kiefer.  

Die Schädigungen  der Waldgärtner. 

(S. 13—17.) 

Der Triebfrass der  Waldgärtrier  (Blastophagus piniperda L. und  
81. minor  Htg) hat  im  Gebiet Takaharju in  der  nächsten  Umgebung des  Brenn  
holzvorrats  (ungef. innerhalb  eines  Kreises  von 100 m  Radius)  sehr  schlimme  

Schäden angerichtet  (vgl.  Tab.  1). Die  Kronen  sämtlicher  Kiefern  sind  völlig 
zerstört und  in verschiedenster  Weise  verunstaltet;  die  Spitze  ist  oft bis  zu  % von 
der  Gesamtlänge der  Krone  vertrocknet oder entbehrt  wenigstens der  Nadeln  

(vgl. Abb. 1). Ausserdem hat auch  der  Nadelbesatz  des  unteren  Kronenteiles  
durch  die  Zerstörung der Triebe  eine starke  Lichtung erfahren.  Auch  ziemlich 

weit ausserhalb  dieser  Schädigungszone, am weitesten in  nordöstlicher  Rich  
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tung (vgl.  Lagerberg 1911, S. 389)  erstreckt  sich  der  Triebfrass noch  
mit bedeutender  Intensität, auch  wenn Bäume  mit vertrockneten  Kronen 

hier zwar nicht  mehr  anzutreffen sind. Die  Wipfel sind  aber  in  der  Regel bis  
weit  nach  unten  zypressenartig verunstaltet  (vgl. Abb. 2). Deutlich,  wenn 
auch  schon  schwach, lässt  sich  der  Triebfrass noch  weiter  vom Zentrum  ver  

folgen, wie  sehon  oben  erwahnt worden  ist. In Kaarnaniemi  waren die  Wir  

kungen des  Frasses  noch  ziemlich gering,  da  dieser  bisher  nur in  einem Sommer  

(1932) stattgefunden hatte  (vgl.  Saai  a s 1919, S. 356).  
Der Stammfrass, zu dem in  diesem  Zusammenhang die Über  

winterungs-  und  Brutfrasschäden  der  Waldgartner gerechnet werden, letztere  
soweit  sie  an den  Bäumen  nicht neben  Schäden auftreten, die  durch andere  

Arten verursacht  worden  sind,  kommt  im  Gebiet Takaharju  in  grösserer Menge 
nur  in der unmittelbaren  Nähe  des Brennholzvorrats vor, wie  aus  Tab. 1 

und  2 ersichtlich  ist (der Reichlichkeitsmasstab ist ungefähr der  gleiche wie  
der von Saa  1 a s  [1919, S. 30—31] angewandte). Dafiir  sind  aber  in dieser  

Randzone  des Brennholzvorrates sämtliche Bäume  dem Stamfrass anheimge  
fallen.  Das  vorhin  Gesagte  betrifft insbesondere  den  Brutfrass. Überwinte  

rungsfrass wird dagegen in  geringer Menge auch weiter  im Waldbestand 

angetroffen  und ist  offenbar iiber  das ganze vom  Triebfrass  befallene Gebiet 
verbreitet (vgl.  z. B. Escherich 1923, S. 524). 

Im Gebiet Kaarnaniemi  wiitet  der Stammfrass ziemlich  schlimm an den  

Rändern  des vorhin  erwahnten, im Sommer 1932 plötzlich  entstandenen  
Loches. Er stellt  auch  offenbar  die  Ursache  der Vertrocknung der Bäume  in 
diesem  Loch dar. Schwächer erstreckt sich  der Stammfrass hier  noch  nord  

wärts  den  Strändern  des  Sees  Puruvesi entlang. 

Übr ige Schädigungen. 

(S.  17.) 

Auch Pissodes  pini  L. und  P. piniphilus  Hbst haben durch  den  Käfer  
frass einigen Schaden  in  den  diinnrindigsten Teilen  der Kiefer,  in  den  Trieben 
und  den diinnen  Asten  angerichtet.  Diese Schädigungen  durften  jedoch neben  
den  durch  den  Triebfrass  der  Waldgärtner verursachten  keine  so grosse  Bedeu  

tung haben, auch wenn der Käferfrass  von Pissodes  fiir den  Baum  unerwartet  

verderblich ist (vgl. Kangas  1931, S. 34, 35,  69 und  1932 a, S. 12). —ln  
den  durch  den  Triebfrass  der Waldgärtner zerstörten  und  vertrockneten  Gip  
feln  wurden  auch Larvengänge von Pogonochaerus fasciculatus DeG. ange  

troffen, diese  durften aber als  Schädigungen  offenbar  nur eine  ganz  sekundäre  
Bedeutung besitzen (vgl. Träg&rdh 1921, S. 39).  

Die  Vertrocknung der  Kiefer.  

(S. 17—27.) 

Die Vertrocknungsfälle der  Kiefer  im  Untersuchungsgebiet beziehen sich  

hauptsächlich  auf die  besten  (herrschenden) Bäume  des Bestandes, wo oft 
auch  deren  gruppenweises Vertrocknen  zu beobachten ist. 

Der  Verlauf  der  Vertrocknung wechselt  bei  der  Kiefer  im  allgemeinen  
bedeutend sowohl  in  denjenigen Eällen, wo die Vertrocknung durch  mehrere  
verschiedene  Schädlinge verursacht  wird,  als auch  dann, wenn nur  eine einzige  
Art  ihrUrheber  ist.  Golovjanko  (1926, S. 5)  und  Trägärdh (1929, S. 775; 
1930, S. 647) haben  bereits  eine  Einteilung der  Vertrocknungserscheinungen 

bei  der  Kiefer  vorgenommen Nach  den  in  Punkaharju -  wie  auch  an einigen 
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anderen Orten ausgefuhrten  Axialysen  können  die Vertrocknungserschei  

nungen  der  Kiefer in  vier  Gruppen  eingeteilt  werden,  in erster  Linie nach  dem, 
welche  Arten  die Vertrocknung hervorgerufen wird. 

1. Die Vertrocknung wird durch  Blastophagus piniperda und 81. minor 
verursacht. Sie geschieht in diesem Fall sehr  rasch.  

2. Die  Urheber der  Vertrocknung sind  Ips  acuminatus  Gyll. und  
Pissodes piniphilus. Die  Vertrocknung schreitet  vom  Gipfel zum Stamm  

grund fort. 
3. Die Vertrocknung  wird  durch  Pissodes  pini  und  P. piniphilus sowie  

durch  die  Waldgartner (Blastophagus piniperda und  81. minor) verursacht.  
Sie verläuft a)  nach  oben, b)  nach  unten oder  c) streifenförmig.  

4. Der  Urheber  der Vertrocknung ist Pissodes pini,  fiir  gewohnlich 

belgleitet  von Hylurgops palliatus  Gyll., manchmal  auch  Blastophagus piniperda. 
Die  Vertrocknung  verläuft  in der  Richtung zum Gipfel hin. 

Die  Fälle  der 1. Gruppe sind  im  Untersuehungsgebiet ziemlich  selten  

und  verden eigentlich nur durch den  Stammfrass der  Waldgartner vertreten.  

Die  Fälle der  2. Gruppe sind  in  Punkaharju die  zahlreichsten. Der  Ver  

trocknungsprozess  wird  gewohnlich von Ips  acuminatus  im  Wipfel  angebahnt, 

der  Angriff  von Pissodes  piniphilus erfolgt später im Sommer (Abb. 3). Der 
Baum stirbt dann  gewohnlich  erst im  folgenden  Sommer endgiiltig ab, wenn 
aruch  der Gipfel infolge der Angriffe von Ips acuminatus  schon  im August 

vertrocknet. Wenn die Krone  in ihrer  ganzen Länge von Ips  befallen ist,  kann  
der Tod schon im ersten Sommer eintreten. Es wurden  auch zahlreiche  Fälle  

festgestellt,  wo der Angriff von Pissodes  piniphilus zuerst  geschehen war und  
der  von Ips acuminatum erst im  folgenden  Friihling erfolgte (vgl. Kangas  
1934  a, S. 13—14). Der  Vertrocknungsverlauf ist  in diesen  Fall  viel  langsamer. 

In der 3. Gruppe wird  beim  ersten Typus (a) der  Vertrocknungsprozess 
von Pissodes  pini  und  P. piniphilus begonnen, um im  folgenden Friihling von 

den  Waldgartnern,  zuweilen  nur Blastophagus piniperda, beendet  zu werden  
(Abb. 5). Der  Baum vertrocknet  dabei endgiiltig  im  folgenden  Sommer, kann  

aber, wenn die Pissodes-Arten  reichlich  auftreten, schon  im  ersten  Herbst eine 
schwache  Entfärbung  der Krone erkennen lassen (vgl.  Kangas 1934  a, 
S. 19). Dieser  Fall  gleicht  dem bereits  von Trägärdh (1927, S. 199; 1929, 
S. 775) aus  Schweden  beschriebenen. -  Beim zweiten Typus (b)  wird  die  Ver  

trocknung von Pissodes  piniphilus allein begonnen und im  folgenden Sommer 
durch die Blastophagus-Arten abgeschlossen (Abb. 6). Der  Vertrocknungs  
verlauf  ist  im  Übrigen derselbe wie  beim Typus (a). Dieser  Typus der  Ver  

trocknung (b)  ist der im Untersuehungsgebiet  am häufigsten vorkommende 
in dieser  Gruppe; er diirfte aueh  die häufigste Vertrocknungsart der Kiefer  
bei Uns  darstellen  (vgl. S a alas 1932, S. 471 und Kangas 1934  a, S. 9 
und  24). -  Der  dritte Typus (c),  die  streifenweise  Vertrocknung 1 ),  ist ziemlich  

selten.  Hier  verursachen  die  Waldgartner das  Vertrocknen  der  einen  Seite  des  
Baumes  und  Pissodes piniphilus später das Vertrocknen der anderen  Seite  

(Abb. 8 und  9;  im  vorliegenden Fall  tritt ausnahmsweise  auch  Ips  acuminatus  

auf). Der  endgiiltige Tod  des Baumes  tritt entweder im  selben  Jahr oder  im  

folgenden ein,  je nach  der Reichlichkeit des Auftretens der  Schädlinge. Eine  

Voraussetzung fiir  diese  Vertrocknungsfälle scheint  meistens eine vorhergehende 

einseitige mechanische Beschädigung des  Baumes  zu sein.  

1
)  Von  Golovjanko (1926) und  auch  vom Verf.  (K ang a s 1934  a) 

zonare Vertrocknung genannt. 
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Die  Fälle  der  4.  Gruppe  sind im  allgemeinen die  langsamsten in  Bezug 
auf das Fortschreiten  der Vertrocknung. Diese  erreieht  ihr  Ende  gewohnlich 
friihestens im  Herbst  des zweiten  Jahres, oft  aber  erst im  folgenden (dritten)  
Sommer. Wenn auf  Pissodes pini im folgenden  Sommer  auch  Blastophagus 

piniperda  folgt  (Abb. 10), läuft  die  Vertrocknung ein  wenig  schneller  ab. Solche  
Fälle  wurden  im  Untersuchungsgebiet  besonders  in Lehtisalo  beobachtet.  Sie  
sind  auch  von Träg&rdh (1929, S. 775) aus Schweden beschrieben worden. 

In vertrocknenden  Kiefern  treten  ausser den  oben  genannten auch  zahl  

reiche andere Arten auf. Die  gewohnlichsten sind:  Acanthocinus aedilis  L.,  

Rhagium inquisitor  L.,  Pityogenes  quadridens Htg.,  Xyloterus (Trypodendron) 
lineatus  Oliv. 

Im allgemeinen scheinen  Pissodes  pini und  P. piniphilus meistens als  

primäre  Arten aufzutreten, in  Punkaharju auch  Ips  acuminatus. Nur  ver  
hältnismässig selten  haben  die  Waldgartner den  Anfang gemacht, in der  Weise,  
dass ihr  Brutfrass  wirklich  gelungen ware. 

Die Bedeutung der  Sehädigungen. 

Die  Beschädigung der Kiefer.  

(S. 28—36.) 

Der  Triebfrass  der  Waldgartner, wenn er in  seinem  gelindesten Stadium  

(äusserste  Zone)  auftritt, übt  noch  keinen  grossen  Einfluss auf  den  Wohlstand  
des Waldes  aus. Wenn  aber die  Schädigung  so weit  fortschreitet,  wie  es jetzt 
in  der  mittleren  Zone  der Fall ist, tritt als  Folge eine  Zuwachsabnahme der 

Bäume  ein  (vgl.  z.  B. Mattsson Marn  1921, S. 88, 92—94). Gleichzeitig 
leidet aber  dadurch  auch  die ästhetische  Wirkung des  Waldes,  was an einem 

Touristenort  wie  Punkaharju durchaus  nicht  wiinschenswert  ist. Lager  

berg (1911, S. 388 —390) fuhrt ausserdem noch eine Abnahme  der  Frucht  
zapfenproduktion an, dazu  noch  den  Umstand,  dass das Nadellaub, infolge  
der  starken  Lichtung ausgehungert, den  Pilzkrankeiten leicht  anheimfällt, und  
der stark geschwachte Baum dem Stammfrass der  Waldgartner und  anderer  

Schädlinge ausgestetzt  wird.  Bei  so stark geschädigten Kronen  wie  die  in der  
innersten  Zone  ist eine  Verminderung  der  Nadellaubmasse ran die  Hälfte und  
auch  mehr  eingetreten. Die  vertrockneten  Gipfel, aber  auch  noch  die  frischen, 

vermochten, der Nadeln  entbehrend, im allgemeinen nicht mehr  Adventiv  

knospen auszubilden  (vgl. Trägärdh 1921, S. 33) und  so den  gelittenen 
Verlust  an Nadeln  auszugleichen. Die Verminderung des  Wachstums  und  der  
Lebenskraft  solcher  Bäume ist sicherlich  schon sehr bedeutend.  Ein direktes 

Vertrocknen  der Bäume infolge von Triebfrass konnte  in Punkaharju noch 
nicht  beobachtet  werden, dagegen aber in den Kiefernbeständen von 

Pyynikki  bei  Tampere. 

Zur  Klarlegung der Bedeutung der durch  den  Stammfrass der Wald  

gärtner  verursachten  Schädigungen wurden  eine  Menge Versuchsbäume  gefällt. 
Im Untersuchimgsgebiet Takaharju wurde  ein Teil  der  Bäume  so gewahlt, 
dass sie  auf einer  von dem Brennholzvorrat  direkt  zum Bestand  gezogenen  
Linie  standen (Tab. 1). Diese  Versuchsbäume geben zugleich Aufschluss dar  

iiber, mit welcher  Reichlichkeit  und wie  weit  in  den  Bestand hinein  die  

Stammfrasschäden  auftreten (Tab. 1 und  2). Insbesondere  erfährt  der  Brutfrass 
eine  rasche  Abnahme  beim  tieferen Eindringen in den  Bestand. Auch  der  

Überwinterungsfrass wird  bedeutend  weniger,  kommt  aber, wie arwahnt, in  
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geringer Menge wohl  im ganzen  Triebschadengebiet vor. Ausschliesslich  Über  

winterungsfrass konnte  jedoch in  den  Bäumen  vom Stammgrund bis  zu  einer  
Höhe  von beinahe  2 m  festgestellt  werden  (vgl. Wolff 1920, S. 237). 

Die  Ergebnisse der Untersuchung der  Versuchsbäume  (Tab. 1 und  2)  

zeigen, dass die  Brutfrassangriffe  der  Waldgartner im allgemeinen  durchweg 

misslungen  sind, aueh  bei  reichlicherem  Vorkommen  in  einemßaume.  Dasselbe  
liessen  auch  alle  iibrigen  untersuchten  Bäume  erkennen.  Die  Kiefer  scheint  
also unerwartet  gut gegen die  Angriffe der Waldgartner  Stand  halten  zu können.  
Wenn  aber  der Stammfrass besonders  schlimm  ist,  so kann  der Baum den  

Schädigungen unterliegen, wie  es in dem in  Kaarnaniemi  im Sommer  1932  
entstandenen  Loch  geschehen  war. Ahnliche  Fälle  sind  auch  auf  dem  Pyynikki  
bei  Tampere beobachtet  worden.  

Zur  Klarlegung des dureh bie  verschiedenen  Blastophagus-Axten ver  
ursachten  Stammfrasses werden  in  der  Tab. 3 die  Versuchsbäume  angefiihrt, 
an denen  der  Stammfrass am reichlichsten  auftrat. Aus diesen  geht schon  
deutlich  hervor, dass  Versuchsfrass  von Blastophagus minor  nur in  denjenigen 
Bäumen  vorkommt, in  welchen  der  Versuchsfrass  von 81. piniperda am reich  

lichsten und iiber  eine  grosse Fläche  verbreitet auftritt. Zahlreiche Beobach  

tungen bestätigten dasselbe auch  fiir das iibrige Untersuchungsgebiet,  wobei  
ausserdem  die  Beobachtung gemacht  wurde, dass misslungene  Angriffe von 
81. minor  im allgemeinen verhältnismässig selten  angetroffen wurden  und  

zwar  fast nie  als  ausgebildete Muttergänge, wie es dagegen bei  81. piniperda 
der  Fall  war. Diese  Umstände  scheinen  darauf  zu deuten, dass  81. minor viel  

weniger primär  ist als  81. piniperda, was also  in  Widerspruch zu  den  Angaben 
der Literatur  steht (vgl.  z. B. Altum, 1874, S. 235; Eichh o f f, 1881, 

S. 116, 118; Escherich, 1923, S. 534; auch  Wolff, 1920, S. 239). 

Die  V  ertrocknung der  Kiefer.  

(S. 36—38.) 

Das Vertrocknen der  Kieferbäume, besonders wenn die Bäume  gruppen  
weise  vertrocknen, ist, insbesondere  auf  dem  eigentlichen Punkaharju, schon 
vom ästhetischen  Standpunkt aus alles  andere  als  wiinschenswert.  Ausserdem 
vermindert  es den Zuwachs  des Waldes, indem  in  den entstandenen  Löchem  

die  Verjiingung gelegentlich ausbleiben  kann. Auf dem Punkaharju ist die 
natiirliche  Verjiingung freilich  vorziiglich. Auch  das Produktionsvermögen  
des Waldes  leidet, da  aus den vertrockneten  Bäumen  nicht mehr das beste 

Produkt, z. B. Sägeblöcke, erzielt  werden  kann. Ausserdem  verderben  die 
technischen  Schädlinge des  Gebietes, wie  z.  B. Xyloterus lineatus,  einige Ceram  

byciden und  Sirex-Arten (vgl.  Abb. 13) die vertrocknenden  Kiefern  derart, 
dass diese  dann  nicht  einmal  zu Bauholz  mehr  taugen. Schliesslich  sind  die  
vertrocknenden  Kiefern  vom waldhygienischen  Standpunkt gefährlich als  

»Urquellen» fiir  fortgesetzte Schäden  und  erfordern  deshalb  besondere  Mass  
nahmen, dadurch  erhöhte  ITnkosten  verursachend  (vgl.  S. 68).  

Die Ursachen der Schäden. 

Die  Vermehrung der  Schädlinge. 

Die Brennholzvorräte.  

(S. 39—41.) 

Die  Bedeutung der  Brennholzvorräte  als  Ursache  der  Schädigungen  der  
Waldgärtner ist von S a a 1 a s (1919, S. 156—177,  354—358) bereitsiiberzeugend 
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nachgewiesen worden.  An  diesen  Schädigungen sind  in  Takaharju in  der  Tat 
die frischen  Kiefernholzvorräte, die  jährlich erneut  werden, deutlich  schuld.  

Auch  in  Kaarnaniemi  ist einmal (im  Sommer  1931) frisches  Kiefernholz  auf  

bewahrt  worden.  

Beim  Untersuchen  des  Auftretens der  in  den  Holzstössen  briitenden  Arten 

stellte sich  heraus,  class  die  Waldgartner im allgemeinen am reichlichsten  in  
den  zuäusserst  liegenden Holzschichten  briiten.  Von  den  iibrigen angetroffenen 
Arten waren Ips acuminatus  und  die  Cerambyciden nicht von der  Lage des  
Holzschichtes im Stosse abhähgig  und  auch  Pityogenes qucudridens nur wenig.  
Pissodes pini  dagegen trat im  allgemeinen nur in  den  tiefer  im Stosse liegenden 
Scheiten auf. Die  Stösse  mit sowohl  reinem  Kiefernholz  als auch Mischholz  

waren in  dieser  Beziehung einander  gleich,  doch  das zweimal  gespaltene Holz  
war  schon  viel  weniger von Insekten  bewohnt.  

Die in den Brennholzvorräten  am reichlichsten  briitenden  Arten sind  

(geordnet nach der  Reichlichkeit  ihres  Vorkommens) folgende: 
1. Blastophagus minor  (das reichliche  Auftreten dieser  Art wird  von 

der Menge dunnrindigen Holzes  bedingt). 
2. Blastophagus piniperda, (in Bezug auf die Menge geeigneten Brut  

materials  tritt diese  Art  jedoch am reichlichsten  auf). 

3. Einige Cerambyciden (am häufigsten Acanthocinus  aedilis)  und  Ips  
acuminatus. 

4. Die  Pissodes-Arten (hauptsächlich P. pini; P. piniphilus tritt hier  

ziemlich  selten  auf). 

5. Pityogenes quadridens (auch  noch sehr  reichlich).  
In geringerer Menge wurden  ausserdem  noch  einige andere  Arten ange  

troffen, wie  Hylurgops palliatus,  Xyloterus lineatus, Pytho depressus L. sowie 
eine oder  andere  Sirex-Axt. 

Die Brennholzvorräte  stellen also  offensichtlich die Quelle auch anderer  

Schädigungen als  der  durch  die  Waldgartner verursachten  dar.  

Die Hiebsreste und die Stöcke. 

(S.  41—42.) 

Hiebsreste  waren im Untersuchungsgebiet nur spärlich  vorhanden.  In 

ihnen  briitend wurden  Blastophagus minor, Ips acuminatus und  Pityogenes 

qadridens angetroffen. In den  Stöcken  briiteten  Blastophagus piniperda, Pissodes 

pini  und  einige Cerambyciden. Als  Brutplätze sind  neben  den  Brennholz  

vorräten  die Stöcke höchstens  nur hinsichtlich  der erstgenannten Art von 

Belang, fiir die  iibrigen ist  ihre  Bedeutung nur eine  geringe. 

Die vertrocknenden Kiefern.  

(S. 42—43) 

Von  den  in  vertrocknenden  Kiefern  briitenden  Arten ist Pissodes  pini  

philus die  einzige,  die sich  hauptsächlich  nur in  ihnen fortpflanzt. Von  den  

iibrigen Arten  kommen  nennenswert  nur Ips  acuminatum, vielleicht  auch  Pissodes  

pini dort  briitend  vor. 

Die  Brutmöglichkeiten der verschiedenen  Arten. 
(S.  43—47.) 

Im Januar  1933 wurde  eine  kleine  Versuchsreihe  angeordnet, haupt  
sächlich  um Beobachtungen iiber  die  Brutmöglichkeiten und  -Forderungen 
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der Waldgartner anstellen  zu können.  Zu diesem  Zweck wurden  Haufen  aus 

verschiedenem Holzmaterial  an gleichartigen  Stellen  im  Bestand  errichtet. Es 
waren zwei  Asthaufen  (bestehend aus Asten unter bzw. iiber  6 cm Dicke),  

ein aus untermassigen Gipfelteilen bestehender  Haufen,  ein  solcher  aus Spänen 
von Eisenbahnschwellen, ein  Brennholzstoss,  ein  Papierholzstoss  (ungeschältes 

Papierholz)  sowie  ein  aus  aufgestapelten ganzen Stämmen  bestehender Haufen.  
Von  der  Hälfte  des  Brennholzes  und  des  Papierholzes  wurde die  Rinde  in  Längs  
streifen abgeschält.  

Die  Versuchshaufen  wurden  Ende Mai untersucht  und dabei  bereits  von 

Schädlingen angegriffen befunden.  In dem aus Stämmen  bestehenden Haufen  
waren die  Frassgänge noeh  sehr  unfertig, wahrend  sie  z. B. in  den  Asthaufen  
im  allgemeinen bereits  voll  ausgebildet waren und Eier  enthielten.  Als  Ergebnis 
dieser  Versuchsreihe dvirfte folgendes angefiihrt werden  können:  

1. Die Blastophagus-Aiten haben  im allgemeinen das Bestreben, sieh  
alles  irgend nur mögliehe Brutmaterial  zunutze  zu machen. Die  Dichtigkeit 
der Frassgänge von Hl.  pini/perda ist  im  allgemeinen bedeutend  geringer als  
die  von 81. minor (vgl.  z. B. Abb. 14). 

2. Ips acuminatus  scheint  mit gleichem Vorteil  in  recht  verschieden  

artigem Material  briiten  zu können  (von den  diinnsten Asten  und  Wipfelteilen 
bis  zu den  stärksten, von ungeschältem Papierholz  zum streifig  abgeschälten 
Brennholz  usw.). Nur  die  ganzen  Stämme  wurden  weniger bevorzugt  (vgl.  
Abb. 14 und  15). 

3. Blastophagus minor  leidet  in  sehr  diinnen  Zweigen  (die Art  wurde  
in  Zweigen bis  zu 3 em angetroffen)  infolge unzulänglichen Brutmaterials  (die 

Dichtigkeit  nimmt ab;  Abb. 15 und  Aufstellung  S. 46).  
4. Pityogenes quadridens diirfte als eine später auftretende Art durch  

den Platzkampf  mit Blastophagus minor zu leiden  haben, bevorzugt aber  

deutlich  geringere Aststärken  (Abb. 15 und  Aufstellung S. 46.). 

5. Die  Dichtigkeitszahlen, ausser dass sie  zeigen, wie  genau der zur  

Verfiigung stehende  Raum benutzt  wird, d. h. wie  bevorzugt  das  Brutmaterial  

ist,  gestatten auch die  Feststellung, eine  verhältnismässig  wie  grosse  Fläche  
die verschiedenen  Arten  fiir ihr Frassbild  vorsehen.  

Selbstuntergang  sowohl  infolge misslungener Brutmaterialwahl  (z. B. 
S pane,  streifig  abgeschälte Stöcke)  wie  auch  als  Folge von Raumeinschränkung 
(zu grosse Dichtigkeit,  unzulängliches Brutmaterial) ist im TJntersuchungs  

gebiet im Zusammenhang mit der Vermehrung der Schädlinge  beobachtet  
worden, zwar  hinsichtlich  des  ersten Falles  bei Blastophagus piniperda, hin  
sichtlich  des  zweiten  Falles  bei 81.  minor  (zu  kleine  Aste) und  bei  Ips  acuminatus  

(zu grosse  Dichtigkeit).  

tibrige Ursachen. 

(S.  47—49.) 

Nicht  nur die  Vermehrung der Schädlinge, sondern  auch  andere  Ur  

sachen spielen  bei der  Vertrocknung der  Kiefer eine Rolle.  Vorhin  ist schon  
die  Bedeutung der  Schädigungen der Waldgärtner in  dieser  Hinsicht  hervor  
gehoben worden.  Die  Schwachung der  Kiefer  in  der einen oder der anderen  
Weise  bildet  auch  die wichtigste  Voraussetzung fiir  ihr  Vertrocknen. 

Eine  Schwachung der Kiefer  ist im Untersuchungsgebiet u. a. durch  
den  Kienzopf  verursacht  worden  (Abb. 16). Insbesondere  scheint der  Kienzopf  
die  Angriffe von Pissodes  piniphilus vorzubereiten, auch  wenn der  Baum  durch  
den Pilz  selbst  noch  nicht  leidet  (vgl.  Saai  a  s  1932, S. 471). Die  Beschädigung 
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der  stehenden  Bäume  (z.  B. bei Hieben  und  bei Stocktransporten) kann,  wie  

bereits  erwähnt, die  Grundursache  einer  streifenweisen  Vertrocknung bilden.  

Ob immer  eine Grundursache  den  Anstoss fiir  die Vertrocknung der  
Kiefer  gibt, lässt sich  nicht  leicht  entscheiden.  Zur  Klarlegung dieser Frage 
sind  u. a. genauere  Kenntnisse  in  der Biologie der  Schädlinge  erforderlich,  auch  
muss man den  physiologischen Zustand  des  Baumes  genauer  bestimmen und 

beschreiben könrien.  was sich wohl  ebenfalls  im  Anschluss  an  die  entomologischen 

Analysen machen liesse  (Kangas 1934  a, S. 18—20). 

Die  Feinde der  Schädlinge. 

(S. 50—51.) 

Unter den  Feinden  der  Schädlinge sind  im  Untersuchungsgebiet die  

Insekten, insbesondere  einige  Raubkäfer, von der grössten Bedeutung. Die  

häufigsten  unter  ihnen  sind  Hypophloeus longulus Gyll.,  Thanasimus formicaritcs  
L. und  Th. rufipes  Brahm. Die  erstgenannte Art kam  als  ein  die  Vermehrung 
von Ips acuminatus  am meisten  einschränkender  Faktor, oft zu Hunderten 
in  demselbem  Baum  vor, wurde  aber oft auch  in  den  Frassgängen von  Pityogenes 

quadridens, Xyloterus  lineatus  und Blastophagus, bei  den  letztgenannten  Arten  

sogar  in  deren Überwinteruiigsgangen angetroffen und  schien  sowohl  Eier,  
Larven, Puppen als  auch  Imagines zu vertilgen.  Thanasimus  formicarius  und  

Th.  rufipes  wurden  ebenfalls in den  Frassgängen  von Ips  acuminatus  (Larven) 

und  auf  der  Stammoberfläche  (Imagines) gefunden. Besonders  reichlich  traten  

sie  auch  als  Vertilger der  Blastophagus-Arten auf. Die  Larve von Thanasimus 

rufipes  wurde  auch  beim Yerzehren  von Pissodes  piniphilus-~L&iven angetroffen. 
Ausserdem  wurden  in  den  Frassgängen der  Schädlinge eine  ganze  Menge anderer  

Käfer  gefunden (s.  S. 51).  

Die  Schmarotzer  traten als die schlimmsten Feinde der Pissodes-L&rx-en 

auf.  

"Unter  den  iibrigen  Feinden  der  Schädlinge kommt wohl  insbesondere  

den  Vögeln  eine  Bedeutung zu. 

Die  praktischen  Massnahmen.  

(S.  52—54.)  

Von  den  praktischen  Massnahmen  zur Abwehr  der  Schädigungen ist  das  

Entfernen aller  Vorräte  frischen  Kiefernbrennholzes von der  Stelle  unbedingt  
die  wichtigste. Erst danach  kommen die anderen  in  Frage, z.  B. das  restlose  
Entfernen alles  berindeten  Kiefernholzes  aus dem  Walde, das  griindliche Schälen.  

der  Stöcke,  das  Entfernen der  durch  den  Kienzopf oder  durch  andere  Ursachen  

geschwächten Bäume.  
Beim  Entfernen  der  vertrocknenden  Kiefern  ist der  Zeitpunkt der  Fällung 

von Belang, will  man sich gleichzeitig auch  von den  Schädlingen befreien  (die 
Zeit des Larvenstadiums  ist  dabei am vorteilhaftesten). Die  Bäume  miissen  
natiirlich  geschält  und  die Rinde  verbrannt  werden.  

Die finnische Nomenklatur. 

(S. 55—56.) 

Zum Schluss folgt eine  Liste der in  der Untersuchung angewandten 
neuen finnischen Insektenn imen, die  neulich  zur Anwendung gekommen sind  

(S  aai  as 1934). 
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