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Johdanto. 

Suon painumisella  tarkoitetaan turvekerroksen ojituksen  jälkeistä  

kokoon puristumista,  mikä  ilmenee suon pinnan  alenemisena ja koko  turve  

kerroksen ohenemisena. Painumisen  nopeuden  ja määrän mahdollisimman 

tarkka  tunteminen on soiden kuivattajien  ja niin ollen myös metsänojitta  

jien  kannalta tärkeätä. Kuivatustehohan riippuu  ratkaisevasti  ojan  syvyy  
destä,  joka  eri  oloissa eri  suuresta painumisesta  johtuen  voi  jo  muutamassa 
vuodessa muuttua kaivun aikaisesta  kokonaan toiseksi. Suon eri osien eri 

suuri  painuminen  täytyy  ottaa huomioon ojia  korkeuskartalle  ja luontoon 

sijoitettaessa.  Ojien  putoussuhteisiin  painuminen  vaikuttaa myös siten,  

että eräin kohdin saattaa tapahtua  ojan  pohjankin  painumista.  Mikä  mer  

kitys  tällä on heikkoputouksisissa  ojien  osissa  ja varsinkin ns.  kynnys  

kohtien yläpuolella,  on ilman muuta selvää. Kun painuminen lisäksi  

useinkin aiheuttaa ojan  luiskan loivenemista,  on se huomioitava myös 

luiskan  suuruutta määritettäessä. 

Painumista tapahtuu  jo pelkän  valtaojan  vaikutuksesta,  ainakin sen 

läheisyydessä,  sekä edelleen vain valmistavastikin  ojitetulla  suolla. Osa 

ojista  voidaan näin ollen kaivattaa myöhemmin, siihen mennessä tapahtu  

neen  painumisen  määrä huomioon ottaen ja siis  pienikokoisempina  ja vas  

taavasti huokeampina.  

Ojien  painumisen  määrän ja sen kaivun  jälkeisen  nopeuden  tunteminen 

on tarpeen myös  itse kaivutyön  yhteydessä. Yleensähän vaaditaan,  että 
urakkaa  vastaan otettaessa ojan  täytyy  täyttää  urakkasopimuksen  edel  

lyttämät  mitat  ja ojan  tarkastaminen tilitystä  varten tapahtuu  useinkin 
vain kaksiviikkoisin  väliajoin.  Painumisen häiritsevä  vaikutus kaivettaessa 

ehkä käytettäviin  tähtäystauluihin  (sihtitauluihin)  täytyy  niin ikään pystyä  

arvioimaan. Edelleen olisi  tunnettava valta- ja yleensä  toisesta  ojasta  

vesiä vastaan ottavan  ojan  reunan painumisen  määrä siihen laskevien 

ojien  kaivua aloitettaessa. 

Toistaiseksi on turvekerroksen painumista  selvitelty  etupäässä  vain  

viljelystä  varten kuivatuilla  ja viljelykseen  otetuilla soilla. Sellaisia tut  
kimuksia  on  tehty  etenkin Keski-Euroopan  maissa  (Friedrich  1912, 

von Seelhorst 1914, Kriiger  1908,1921,  Taeke 1929, ym.) 
Useihin julkaisuihin  jäljennetty  ja  paljon  käytäntöön  sovellettu  on Ger  
har dtin (1924)  laatima taulukko viljellyn  ja hiekoitetun,  1 m syvissä  

ojissa  60—80  vuotta olleen mutasuon painumisesta,  mikä on turvekerroksen 
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laadusta (tiivis—uiskenteleva)  ja paksuudesta  (1 —8 m) riippuen  vaih  

dellut 0.15—3.40 m:n välillä.  

Mainituissa julkaisuissa  pohditaan  myös painumisen  syitä.  Painumisen 

selitetään johtuvan  pohjaveden  tason alenemisesta sekä sen määrän riip  

puvan lähinnä turvekerroksen paksuudesta,  vesipitoisuudesta,  kasvi  
kokoomuksesta  ja maatuneisuudesta sekä  ojien  syvyydestä  ja etäisyydestä.  

Viljellyillä  soilla  suon  pinta  alenee lisäksi  maanparannusaineiden  ja  laidun  

tavan karjan  painosta,  raskaasta  jyräyksestä,  turvepölyn  ilmaan lennosta,  

mahdollisen polton  vaikutuksesta  jne. Maatumisen suon pintaa  alentava 

vaikutus,  joka  on luonnontilaan jääneillä  ojitetuilla  soilla  tuskin tuntuva,  
voi  viljellyillä  soilla  muokkauksen ja lannoituksen johdosta kohota huo  

mion arvoiseksi.  

Ruotsissakin  on tutkittu  vain viljeltyjen  soiden painumissuhteita.  Näistä 

tutkimuksista  on merkittävin  S  t  e  n  b  e  r  gin  (1935)  Gisseläs-suolla  tekemä,  

jonka  mukaan  mainitun suon keskimäärin  175 cm:n paksuinen  turvekerros  
painui viljelykseen  oton jälkeen  ensimmäisten 10 vuoden aikana (1922—  

1932) yhteensä  275 pisteessä  tehdyn  mittauksen  mukaan keskimäärin  

29 cm. Oswald  (1937)  tarkastelee oppikirjassaan  myös  painumiskysy  

mystä ja esittää eräitä omia  havaintojaan  salaojaputkien  painumisesta.  
B a  u ma n (1941)  on turvekerroksen  paksuusmittausten  perusteella  toden  

nut Smoolannin erään 2—3  m:n syvyisen  rahkasuon turvekerroksen  ohen  

neen 40 vuotta viljelyksessä  oltuaan 35—42 %. Dj  urle (1942) arvioi 

painumisen  lieju-  ja mutakerrostumien kohdalla sekä  rimpimäisillä  soilla  

olevan 50—60 %,  heikosti  maatuneilla suursarasoilla  35—40 % sekä  korpi  
soilla,  suoniityillä  ja piensarasoilla  25 —30 % kuivatussyvyydestä.  Ny  
ström (1945)  on suorittanut turpeen kutistumistutkimuksia,  joiden  hän 

katsoo  osoittaneen,  että viljeltyjenkin  soiden painuminen  johtuu  etupäässä  
turpeen  kuivumisesta  ja kutistumisesta  sekä vain hyvin  vähässä määrin 

turpeen,  maanparannusaineiden  tai laiduntavan karjan  painosta,  turpeen  
ilmaan  pölyämisestä  tai turvekerroksen maatumisesta.  

Suomessa on painumiskysymystä  selvitellyt  etenkin Kokkonen 

(1924 ja 1931). Hänen tutkimuksiensa  perusteella,  vaikka  nekin ovat  etu  
päässä  kohdistuneet viljelystä  varten kuivatuille  soille sekä vain valta  

väylien varsille, on saatu ohjetta  turvekerroksen painumisen  merkityk  

sestä  myös metsäojien  syvyyssuhteita  määritettäessä. Multamäki  

(1934)  esittää  metsäojien  mittojen  ja muodon muuttumista koskevassa  tut  

kimuksessaan,  että  painuminen  on sitä  runsaampaa, mitä vetisempi,  löy  

hempi  ja  raaempi  turve  on kysymyksessä.  Siten vetisissä niittyvilla-  ja 

sararämeissä  turve on painunut  enemmän kuin kuivemmissa isovarpui  
sissa  rämeissä. Mainittakoon myös  Malmin (1934)  julkaisema  tutkielma 
Hattulan pitäjässä  olevan Leteensuon turvekerroksen painumisesta  sekä 
Hallakorven (1938)  julkaisemat  painumista  ja ojien  mataloitumista 
koskevat  havainnot. 



6 O. J. Lukkala  37.1 

Jo ensimmäistä koeojitukseksi  tarkoitettua metsänojitusta  nykyisen  

Vilppulan  kokeilualueen Jaakkoinsuolla kesällä  1909 toteuttaessaan silloi  

nen suonkuivausmetsänhoitaja,  prof. Antti  Tanttu järjesti  maini  

tulle suolle kohta lähemmin puheeksi  tulevia paalutuksia,  joiden  perusteella  
sittemmin  on voitu seurata turvekerroksen  ojituksen  jälkeistä painumista  

(Lukkala  1936).  Ojien  kunnossapitoa  koskevan  tutkimuksen (L uk  

kala 1948)  yhteydessä  todettiin,  että  haitallista  ja ojien  kunnossapito  
kustannuksia  kohottavaa  painumista  oli  tapahtunut  5  %:n matkalla tar  
kastetusta  ojapituudesta  sekä  etupäässä  nevoilla. 

Tietomme kuivatuksen aiheuttamasta turvekerroksen  painumisesta  

ovat kuitenkin toistaiseksi  vähäiset. Alan oppikirjoissakin  (Halla  

korpi  1917,  1932, Lukkala 1931,  1947, Lundberg  1926,  

Tanttu 1943)  on täytynyt  tyytyä  antamaan vain varsin  yleisluonteisia  

ohjeita  painumisen  huomioimisesta ojien  syvyyden  määrittämistä  varten.  

Näin ollen on katsottu  aiheelliseksi  hankkia,  etenkin kun se on käynyt  

jokseenkin  vaivattomasti muiden tutkimustehtävien sekä käytännön  

suonkuivaustöiden yhteydessä,  lisävalaistusta  soiden ojittajille  tärkeään 

painumiskysymykseen.  

Tässä esitettävät  painumista  koskevat  tutkimukset  on tehty Haapa  

veden hoitoalueen Piipsannevaan  kohdistuneita lukuun ottamatta   
Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen kokeilualueissa. Suontutkimusosas  

ton metsäteknikot Aarne Rantalahti ja Toivo Yälivuori 

ovat  suorittaneet vaakitukset  ja muut kenttätyöt.  Viimeksi  mainittu on 

osallistunut  myös aineiston käsittelyyn.  Maisteri Ainikki Väli  

vuori on suorittanut puhtaaksi  piirtämiset,  toimittaja  Herbert 
Edelmann saksannokset. 



Tutkimusmenetelmät. 

Turvekerroksen  painumisen  tutkiminen on sinänsä verraten yksinkertai  

nen tehtävä. Sen sijaan  se vaatii  vuosikausien  ajan,  ellei  ole  lähtökohtana 

aikaisemmin suoritettuja  luotettavia soiden vaakitustuloksia käytettä  

vissä.  Kysymystä  voidaan selvitellä  ainakin  kolmea  seuraavanlaista  mene  

telmää noudattaen. 

Suohon lyödään  vankat,  suon pohjaan asti  ulottuvat ja 

mahdollisuuden mukaan jonkin  verran  vielä perusmaahankin  uppoavat  

paalut  siksi  tukevasti,  ettei  routa pysty  niiden korkeustasoa  muutta  

maan. Paaluihin merkitään maan pinnan  tasoon maalijuovat  tai kiinnite  

tään  poikkipienat,  joiden perusteella  on helppoa  ja havainnollista seurata 

suon pinnan  vähitellen tapahtuvaa  alenemista. Menetelmä ei tosin ole 
aivan varmoihin tuloksiin  johtava,  sillä paalujen  korkeustason  säilyminen  

on aina jonkin  verran  epävarmaa.  Riittävän vankkojen  paalujen  tukevasti  
maahan lyöminen  on  sitä  paitsi  varsin  työlästä.  Sellaisille  retkeilyalueille  

kuin  esimerkiksi  Vilppulan  kokeilualueen Jaakkoinsuolle  mainitunlaista 

tutkimustapaa  voidaan kylläkin  suositella.  

Toinen,  mutta vielä  epävarmempi  menetelmä selvitellä turvekerroksen  

ojituksen  jälkeistä  painumista  on vuosien kuluessa aika ajoin  tapahtuva  

turvekerroksen paksuuden  mittaaminen. Mikäli  mit  
taukset  kohdistetaan samoihin kohtiin  ja mikäli  turvekerroksen  ja perus  

maan  raja  osataan kunkin  mittauksen  yhteydessä  merkitä  samaan tasoon,  
voidaan näinkin menetellen saada jonkinlaisia  lukuja  turvekerroksen  pai  
numisesta. 

Kolmas ja käyttökelpoisin  keino suon pinnan  ojituksen  jälkeisen  pai  

numisen seuraamiseen tarjoutuu  millä hyvänsä  ojitetulla  suolla,  jonka  

pinnan  korkeussuhteet  on ojitusta  suunniteltaessa huolellisesti tutkittu, 

edellyttäen,  että silloiset  vaakitukset  liittyvät  varmoihin kiintopisteisiin  

sekä että vaakituspaalut  ovat  säilyneet  paikoillaan.  Suon pinnan  epä  
tasaisuuksien takia tämäkään menetelmä ei tosin ole yksityiskohtaisen  

tarkka,  mutta jos  latan alapää,  kuten  yleensä  on  sääntönä, asetetaan kun  
kin  vaakituksen yhteydessä  paalun  eteen, vähintään tyydyttäviä  tuloksia 
antava. 

Suontutkimusosaston toimesta on  tutkittu  painumista  viimeksi  mai  

nitun menetelmän mukaisesti,  so. kiintopisteisiin  liittyvin  

uusituin vaakituksin. Tässä mielessä on valittu eräitä suojak  
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soja,  joissa on yhden  tai useamman vuoden väliajoin  uudestaan tutkittu 

kiintopisteisiin  verraten suon pinnan  korkeus  kulloinkin  samojen  paalujen  
kohdalla. Näin on saatu tietoja  suon  pinnan alenemisesta kautta  koko  

suon tai sitten  linjoilta,  joiden kohdalla on seurattu painumista.  

Lisäksi  on samoilta soilta valittu  joitakin ojia, joiden niin hyvin  reunojen  
kuin pohjankin  alenemista on tarkkailtu alkuperäisten  ojalinjapaalujen  
kohdalla suoritetuin  määräaikaisin vaakituksin. 

Kaikkien vaakittujen  paalujen  paikalta  on merkitty muistiin turve  
kerroksen  koko paksuus. Yleensä on tarkastettu myös turvekerroksen  

laatu, sen kasvikokoomus  ja maatumisaste,  kerroksittain  suon pinnasta  

pohjaan  asti. Neljällä  suolla kahdeksasta on  painumisvaiheen  aikana 

toimeenpantu  myös  pohjaveden  tason mittauksia,  joten kyseisten  soiden 
kosteussuhteistakin  on ollut käytettävissä  luotettavia tietoja.  



o  

Jaakkoinsuo,  Vilppula. 

Edellä mainitut Vilppulan  kokeilualueen Jaakkoinsuolle painumisen  

seuraamista varten Tantun v. 1909 asettamat paalutukset  käsittivät  

alkuaan yhteensä  7 eri  sarjaa,  joista tosin  yksi  jäi valtionmetsätorppien  

v. 1917 itsenäistyessä  yksityismaan  puolelle  ja ennen pitkää  tuhoutui. 

Näissä  sarjoissa,  joiden  sijainti  selviää  kirjoittajan  eräässä  aikaisemmassa 

julkaisussa  (Lukkala  1936) esittämästä  kartasta,  on  yhdessä  6,  muissa 

8 samassa, ojasta  tai kahden ojan  yhtymäkohdasta  poispäin  etenevässä  

rivissä  5-—2  O  m:n  välimatkoilla  toisistaan olevaa vankkaa,  tukevasti  perus  

maahan asti  lyötyä  paalua,  joihin  on ojitusvuonna  (1909)  merkitty  mustalla  

juovalla  silloinen maan  pinnan  korkeus  sekä sen yläpuolelle  numeroin 

turvekerroksen paksuus.  Suontutkimusosaston  toimesta mitattiin painu  

misen määrä 1935,  jolloin  oli kulunut 26  vuotta kyseisten  paalujen  paikoil  

leen asettamisesta. Tällöin oli useita heikoksi  lahonneita paaluja  myös  

uusittava.  Uusittuihin paaluihin  tehdyt  korkeusmerkinnät  tarkistettiin  

alkuperäisten  mukaisiksi  vaakituskoneen avulla. V. 1945,  10 vuoden kulut  

tua edellisestä mittauksesta,  painumismäärät  mitattiin uudestaan. 

Viitaten edellä mainittuun julkaisuun,  jossa esitetään yksityiskohtaisia  

numerotietoja  turvekerroksen paksuudesta  ja painumisen  määrästä eri 

paalujen  kohdalla vuoteen 1935 mennessä, tässä  esitetään tilan säästämi  

seksi  vain yhdistelmä  (taulukko  1) eri  sarjojen  kohdan ojituksen  aikaisista  

suotyyppisuhteista,  lähimmän ojan  sijainnista  ja syvyydestä,  turvekerrok  

sen alkuperäisestä  paksuudesta  sekä  painumisen  määristä erikseen  vuosien 
1909—1935 ja 1909—1945 aikana. Sarjoissa  11, IV ja VI  on,  kuten edellä 
mainittuun 1936 ilmestyneeseen  julkaisuun  liittyvistä  kartoista  selviää,  

eräitä yksityisiä  paaluja  jonkin  muun suotyypin  kuin  taulukossa  nimettyjen  
varsinaisen korven,  isovarpuisen  rämeen ja suursaranevan  kohdalla. 

Jos tarkastellaan painumismääriä  alkuaineiston perusteella  eri  sarjojen  

yksityisten  paalujen  kohdalla,  on todettava,  että se on ollut verraten 
vaihtelevaa. Ojan läheisyydenkään  vaikutus ei tunnu kauttaaltaan sel  

vänä. Tämä johtuu  siitä, että turvekerroksen paksuus,  kuten taulukosta 

näkyy,  vaihtelee huomattavasti samankin paalurivin  eri  paalujen  kohdalla. 
Useiden sarjojen  tienoille on sitä  paitsi  myöhemmissä  täydennysojituksissa  
kaivettu ojia, joiden  vaikutus ei ole  tasainen kaikkien  paalujen  kohdalla. 
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Taulukko 1. Turvekerroksen painuminen  (cm  ja % turvekerroksen pak  

suudesta)  Vilppulan  kokeilualueen Jaakkoinsuolle v. 1909 asetettujen  
painumispaalujen  mukaan. 

Tabelle 1. Setzung des  Torfes ( in  cm und in  % von der  Dicke  der  Torfschicht) nach 
den i. J. 1909 ausgesteckten Merkpfählen auf dem Moor Jaakkoinsuo im Ver  

suchsrevier Vilppula.  

Taulukossa 1 lueteltuja  painumisen  määriä suotyypeittäin  tarkastaessa 

huomio kiintyy  erityisesti  siihen,  että vahvanlaisesti  maatuneen korpi  

turpeenkin  kohdalla painuminen  on ollut  huomattavan runsasta,  so.  90 cm:n 

paksuinen  turvekerros  on  36 ojituksen  jälkeisen  vuoden kuluessa  ohentunut 

60—70 cm:n paksuiseksi.  Molemmat  mainitut paalu  linjat  lähtevät kook  

kaan,  kaivettaessa 1.3 m syvän  valtaojan  ja siihen laskevan sarkaojan  

yhtymäkohdasta.  Kyseiset  alat  ovatkin kuivuneet siksi  perusteellisesti,  

että niiden alkuperäinen  suotyyppi  (VK)  on muuttunut likimain mustikka  

tyypin  mukaiseksi.  Suopursurämeellä  (IR), vaikka  turvekerroksen alku  

peräinen  paksuus  on  ollut  2.6—3.0 m, painuminen  on ollut  absoluutti  
sestikin  jokseenkin  vähäistä. Suursaranevalla (SsN)  painuminen  on ollut 
sekä absoluuttisesti  että suhteellisesti  turvekerroksen  paksuuteen  verra  

ten jonkin  verran  runsaampaa kuin korvessa.  Tämä erotus olisi epäile  

mättä vielä suurempi, jos suursaranevan  paalutukset  olisivat yhtä  tehok  
kaasti  kuivatulla  suon osalla kuin  varsinaisen  korven  paalutukset  ovat.  

Taulukossa lueteltujen  mittaustulosten  perusteella  voidaan tarkastella  

myös  painumisen  jatkumista.  Siten korvessa  painumista  on tapahtunut  
edelleen 26—36 vuosien aikana  ojien  kaivun  jälkeen,  vaikkei  ojitusta  ole  

kyseisten  paalurivien  tienoilla alkuperäisestä  tehostettu. Suopursurämeellä  

painuminen  on jatkunut  mainittuina vuosina jopa voimakkaampana  kuin 

aikaisemmin,  mutta kyseisten  paalurivien  läheisyyteen  onkin kaivettu 

lisäojia  vuosina 1915 ja 1923. Myöhemmin  (1915,  1929)  kaivettujen  ojien  
vaikutus tuntuu selvästi  myös  suursaranevalla olevien paalurivien  VI ja 
•etenkin VII kohdalla. 

Sarja  ja 
Lähimmän ojan 

Turve-  Painumismäärä — Betrag der Setzung 

paalun  Suo- etäisyys syvyys  kerroksen  

n:o tyyppi 
Ent- Tiefe  paksuus 

Serie 1909 
fernung 1909  Dicke der 1909- -1935  1909—1945 

und Moor- 
m m Torfschicht 

Pfahl-  typ 1909 
nummer des nächsten 

dm cm % cm 
0/ 
/0 

Grabens 

II 1—8 VK  5— 96 1.30 9(  7—10) 24(14—30)  27(14—35) 32  (21 —43) 36(21—51)  
III 1—8 » 3— 97 1.30  9  (  7—10) 16 (10—26)  19(10—32) 21 (14—30) 24(14—37)  
IV 1-8 IR 5— 98 1.20  26(22—30) 15 (  5—25) 6 (  2—11) 24(12—43) 9(  5—17) 
V 1-8 » 5—101 1.50  30(29—30) 15 (  7—29)  5(  2—  9)  27(15—40) 9(  5—13)  
VI 1—8 SsN 6—101  1.35  10  (  5—14) 19(10—25) 19 (  8—29) 31  (18—41)  30(15—62)  
VII 1 -6 » 6—51 1.35  12 (  9—14) 31  (22—38) 25(21—28) 41  (33—50) 34(29—38)  

Keskim.  
Im  Mittel 16 (  5—30)  19 (  5—38)  12 (  2—35)  1 29(12—50) 18 (  5-62)  



Pahasuo,  Kaivola.  

Entisessä Kaivolan kokeilualueessa Karjalan  kannaksella tutkittiin 

turvekerroksen painumista  Metsolan palstan Pahasuolla,  joka sijaitsee  

I—21 —2 km:n  päässä Kaivolan asemalta lounaista kohden. Kyseinen  suo 

käsittää,  kuten oheisesta  karttapiirroksesta  (kuva  1) ja sen selityksestä  

näkyy,  vähän korpeakin,  osaksi  myös korpikangasta,  mutta etupäässä  
rämeitä sekä jonkin  määrän ennen ojitusta  vetisiä  nevatyyppejä,  nimit  
täin kalvakkanevaa ja lyhytkortista  nevaa. Suon keskiosissa  turveker  

roksen paksuus kohoaa paikoin  yli  kolmen  metrin. Suon kaltevuus-  ja 

syvyyssuhteet  tutkittiin  syksyllä  1929 ja samalla suunniteltiin kartalla  

näkyvä  ojalinjasto.  Se  käsittää  likimain  suon keskuksessa  olevan ja pää  
kaltevuuden  suuntaan, so.  kaakkoa kohden laskevan valtaojan  sekä  siihen  

kahden puolen  tulevia,  koemielessä  erilaisin  välimatkoin asetettuja  sarka  

ojia.  Pääosa valtaojasta  sekä  jokin  määrä muitakin ojia  kaivettiin  kesällä  

1930 ja seuraavana  kesänä  kaivutyö  saatettiin  päätteeseen.  Kesällä 1932 

kaivettiin  keskisuolle  vielä muutamia matalia täydennysojia.  

Turvekerroksen painumisen  selvittelyä  varten pintavaakituslinjaston  

paalujen  kohdat vaakittiin  uudestaan syksyllä  1931 sekä kolmas  kerta  

elokuussa 1935. Saman aikaisesti  sekä lisäksi  syksyllä  1930 ja kesällä 

1932 toimitettiin  vaakituksia  myös  useimpien ojien  varsilla.  Vastaavilla  

kohdilla tutkittiin myös  ojan pohjan  korkeus,  koska  haluttiin saada  tie  

toja  ojan  pohjankin  painumisesta  tai yleensä  sen  mahdollisista korkeus  
vaihteluista. Minkäänlaisia ojien  perkauksia,  jotka  olisivat  voineet aiheut  

taa muutoksia ojien  pohjan  korkeuteen,  ei  vuoteen 1935 mennessä oltu 

suoritettu. 

Painuminen  profiilien valossa.  

Kuva 2  esittää leikkausta Pahasuon valtaojan  vartta pitkin.  Siitä  

selviävät  kyseisen  kohdan maan  pinnan  ja suon pohjan  kaltevuudet,  oji  
tuksen aikaiset suotyypit  sekä turvesuhteet. Valtaojan  kohdalla ovat 
kuten näkyy  edustettuina lukuisat  eri suotyypit.  Suon keskiosissa  on 

paksuhko  kerros  heikosti  maatunutta rahkaturvetta. Alaspäin  mentäessä 
turve  käy  saransekaiseksi  ja paremmin  maatuneeksi. Kuvaan on mer 
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Kuva  1. Pahasuo, Raivola. Valtaojan alaosa  (Ar-ojaan asti)  kaivettu  1930, yläosa  
1931. Sarkaojat kaivettu 1930—1932.  

(1)  Seide (4) Abiaägungspfahl  
(2) Moortypengrenze (5) Ortindwassermesser 
(3) Gräben  mit ihren Buchstabenkennzeichen 

Abb. 1.  Pahasuo, Raivola. Unterer Teil  des  Abiaufgrabens (bis  zum Graben Ar)  i. J. 1930, 
der  obere  i. J. 1931  ausgehoben.  Die  Schlaggräben  stammen  aus  den Jahren 1930—1932. 

Tämän julkaisun  kuvissa  ja taulukoissa on suotyypit  ja turvelaadut  
esitetty  seuraavin lyhennysmerkein:  

KKg = korpikangas 
KgK = kangaskorpi 
VK = varsinainen korpi  
RhK = ruoho-  ja heinäkorpi 
NK = nevakorpi 
LK = lettokorpi  

KgR = kangasräme 
KR = korpiräme 
IR = isovarpuinen räme 
RSR = ruohoinen  sararäme  

VSR = varsinainen » 

HSR = huonompi » 
INR = isovarpuinen nittyvillaräme  
NR = varsirainen » 

RNR = rahkainen » 

RR = rahkaräme 

LR = lettoräme 

SsN = suursaraneva  

RiN = rimpineva 
KN = kalvakkaneva  

LkN  = lyhytkortinen  neva  
RN = rahkaneva 

RiL  = rimpiletto  
S = rahkaturve 

CS = sararahkaturve 

LS = metsärahkaturve 

SC = rah  kasara turve 

C = sara  turve 

EqC = kortesaraturve  
LSC, LC = metsäsaraturve  
BC = ruskosammalsaraturve 

Maatuneisuus on I—lo-asteikon1 —10-asteikon mukainen. 

Für die Moortypen  und Tor  f  arten gelten  in den Abbildungen  und Tabellen 
der vorliegenden  Arbeit die nachstehend wiedergegebenen  Abkürzungen:  

KKg = Bruchheide  
KgK = gemeiner  Bruchwald  
VK = normaler Bruchwald  

RhK = Kraut- und  Grasbruch 
N K = Weissmoorbruch 
LK = Braunmoorbruch 

KgR = Moorheide 
KR = Braunmoor-Reisermoor  

1R = Zwergstrauch-Reisermoor  
RSR = Gras- und  Seggenreisermoor 
VSR eigentliches  Seggenreisermoor 
HSR = schlechteres  Seggenreisermoor 
INR = Zwergstrauch-Wollgrasmoor 
NR eigentliches Wollgrasreisermoor 
RNR = Wollgras-Heidemoor 
RR -  Sphagnum fuscum-Heidemoor 

LR = Braunmoor-Reisermoor  

SsN = Grossseggen-Weissmoor  
RiN = Riedmoor 

KN = Sphagnum papillosum-Weissmoor 
LkN = kurzhalmiges  Weissmoor 
RN = Sphagnum  fuscum-Weissmoor 
RiL = Ried-Braunmoor 
S = Sphagnum-Torf 
CS = Seggen-Sphagnum-Torf 
LS = Sphagnum-Torf  mit Baumresten 
SC = Sphaqnum-Seqqentorf 
C = Seggentorf 
EqC = Schachtelhalm-Seggentorf 
LSC, LC = Seggentorf  mit  Baumresten  
BC = Braunmoostorf 
Der  Vermoderungsgrad  nach der  Skala 

I—lo ausgedrückt.  
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kitty  ojan  reunan korkeus  lokakuussa  1931 ja elokuussa 1935,  suunnitel  

man mukainen ojan  pohjan korkeus  sekä  sama  edellä mainittuina aikoina 

vaakituksella  tarkistettuna. Valtaojaan  kahden puolen  laskevat  sarka  

ja muut ojat  on merkitty kuvaan sen syvyisinä  kuin ne oli  suunnitelman 
mukaan kaivettava. Niiden samoin  kuin  valtaojankin  kaivuvuodet sel  
viävät kuvan  selostuksesta. 

Kuva  2. Läpileikkauspiirros  Kaivolan  Pahasuon  valtaojan reunan kohdalta. Ojasta  on 
580  m:n pituinen alaosa kaivettu 1930, yläosa  1931. Valtaojaan kahden puolen  laskevista  
sarkaojista  on kuutta 1931  kaivettua  pikkuojaa  lukuun ottamatta -  5  alempaa  kaivettu 
1930, 9  ylempää  1931.  Suotyyppien lyhennysmerkit  kuvassa  tyypin  alkupään  kohdalla. 

Abb. 2. Profilschnitt  längs  dem Band des Abiaufgrabens  des Moores Pahasuo in  Raivola.  
Der  580  m lange untere  Abschnitt des Grabens  stammt aus dem Jahre 1930, der  obere  
aus dem Jahre  1931. Von  den dem Abiaufgraben beiderseits  zulaufenden Schlaggräben  
sind wenn man von sechs  i. J.  1931 angelegten Kleingräben  absieht die  fünf unteren 
i. J. 1930, die  neun oberen  i. J. 1931 ausgehoben. Die  Moortypenbezeichnungen im Bilde 

jeweils beim  Beginn des  betreffenden Typs.  

Kuvan perusteella  havaitaan,  että maan pinta  on valtaojan  reunalla 

painunut  hyvin  voimakkaasti kohta kaivukesänä  ja sen  jälkeisenä.  Seu  

raavina vuosina  painuminen  on jatkunut  suhteellisen heikkona. Ojitet  

taessa hyvin  vetisen  kalvakkanevan kohdalla ojan  reuna on 6 vuoden 
kuluessa  painunut  lähes metrin verran  eli  runsaasti  puolet  ojan  alkuperäi  

sestä syvyydestä  (noin  1.5 m) ja melkein kolmanneksen turvekerroksen  

koko  paksuudesta  (noin 3 m). Rämeitten,  varsinkin korpirämeen,  kohdalla 

painuminen  on ollut  huomattavasti vähäisempää.  

Erikoisen  kiintoisaa on  tarkastella  ojan  pohjan  korkeudessa tapahtu  
neita muutoksia.  Ojan  alapää,  joka leikkaa hietaista perusmaata,  alkoi 
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syöpyä  kohta kaivun jälkeisen  kevättulvan aikana ja seuraavina vuosina 

syöpymistä  edelleen jonkin  verran  jatkui (Saarinen  1935). Myös  
aivan valtaojan  yläpäässä,  jossa  pohja  niin ikään leikkaa hietaista perus  

maata,  on tapahtunut  syöpymistä,  tosin vain vähäistä,  sillä  vesimäärä 

on siellä  pieni.  Myöhempinä  vuosina ojan pohja on ojan  yläpäässä  luiskien 

murtumisen sekä ojan  liettymisen  takia eräin kohdin hieman entisestään 

kohonnut. Valtaojan  keskiosassa,  jossa turve jatkuu ojan  alapuolellakin,  

ojan  pohja  on  kauttaaltaan ja paikoin  huomattavastikin (20 —30 cm)  

suunnitelman mukaista alempana.  Pohjan  painumista  on  tapahtunut  

etupäässä  syksyyn  1931 mennessä, siis  kahden  ensimmäisen kesäkauden 

aikana kaivun  jälkeen.  Siitä kesään 1935 asti  ojan  pohja  on pysynyt  liki  
main ennallaan tai paikoin  liettymisen  takia vähän kohonnut. 

Samalla suolla tutkittiin  uusiintuvin vaakituksin ojan  reunan painu  

mista ja ojan  pohjan  korkeustason  säilymistä  myös  useiden muiden ojien  

kohdalla. Näiden vaakitusten perusteella  piirretyt  profiilit,  joiden  julkai  
seminen ei  näytä  välttämättömältä,  osoittavat  ojien  reunojen  painumisen  

määrästä ja nopeudesta  eri  suotyyppien  ja ojasyvyyksien  kohdalla saman 

suuntaisia  lukuarvoja  kuin  kuvan 2 ja seuraavalla sivulla  olevan  
kuvan 3 perusteella  voidaan todeta. Mitä ojan pohjan  korkeuteen tulee,  

se  on myös  kyseisten  profiilien  mukaan vain  harvoin säilyttänyt  alkuperäi  

sen korkeustasonsa. Murtumisesta ja liettymisestä  johtunutta  pohjan  
kohoamista on tapahtunut  varsinkin  perusmaahan  kaivetuissa  ojan  osissa,  

mutta jossain  määrin myös  pelkkään  turpeeseen  kaivetuissa.  Ojan  poh  

jan aleneminen on kuitenkin  yleensä  voitolla. Se, että muutamien ojien  

aivan alapäässä  ojan  pohja on poikkeuksellisen  paljon  suunnitelman mu  

kaista  alempana,  on seurauksena siitä,  että kyseisten  ojien  kaivua  aloitet  

taessa valtaojan  reuna on ollut  jo melkoisesti painunut,  ja tulevat ojat  

on siitä  huolimatta yritetty  kaivaa ojitussuunnitelman  mittojen  mukai  

siksi  kohta  lähtöpaalusta  alkaen.  

Kuva 3 esittää poikkileikkausta  selkälinjan  kohdalta,  mikä linja  kul  
kee suurin piirtein suon keskuksessa  likimain  luoteesta  kaakkoa kohden  

valtaojan  länsipuolella  (vaakasuora  paalurivi  50 m:n paaluvälein  kuvan  

1 keskivaiheilla)  siten,  että linjan  etäisyys  valtaojasta  on suon kaakkois  

päässä  100 m, mutta lähellä luoteispäätä  selkälinja  ylittää  valtaojan.  

Kuvasta näkyy  suon pinnan  korkeus  1929,  siis  ennen ojien  kaivua (1930, 

1931 ja 1932),  sekä edelleen lokakuussa 1931 ja elokuussa 1935. Siitä  

selviävät myös  linjan  kohdan ojituksen  aikaiset  suotyypit  sekä turve  
suhteet. 

Kuvaan 3 on merkitty myös  linjan  poikki  kulkevat,  eri etäisyyksillä  

toisistaan olevat  ja eri  syvyiset  ojat. Niiden kaivuvuodet  selviävät kuvan 

selostuksesta. Ojien pohjan  korkeus  esiintyy  kuvassa  siinä tasossa,  johon 

se oli suunnitelman mukaan kaivettava. 
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Kuva 3. Läpileikkauspiirros  Raivolan Pahasuon  pintavaakituksen selkälinjan kohdalta. 
Linjan  leikkaavista ojista  AI,  Aj,  Ai  ja Af kaivettu  1930, muut - viittä 1932  kaivettua, 

pikkuojaa lukuun  ottamatta -  1931. 

Abb.  3. Profilschnitt  längs  der  Standlinie des  Flächennivellements  auf dem  Moor, Paliasuo 
in  Raivola. Von  den  die  Linie schneidenden Graben stammen  AI,  Aj, Ai  und  Af aus  dem 
Jahre 1930, die  übrigen mit Ausrtahme der fünf i.  J. 1932  ausgehobenen Kleingräben — 

aus dem Jahre 1931. 

Painumismääriä tarkastaessa pistää  silmään ensiksikin  se,  että linjan  

ylittävien  kookkaampien,  vuosina 1930 ja 1931 kaivettujen  sarkaojien  

läheisyydessä  painuminen  on ollut  hyvin  huomattavaa. Matalilla ja vasta  

1932 kaivetuilla  sarkaojilla,  joista  viisi  osuu  kuvaan,  ei  ole  ollut vastaa  

vanlaista vaikutusta. Sen perusteella,  että linjan  yläosan  poikki  kulkevat  

sarkaojat  samoin kuin  vieressä  olevan valtaojankin  yläosa  kaivettiin  vasta 

kesällä  1931,  painuminen  on saman  vuoden syksyyn  mennessä ollut  linjan  
siinä  osassa  verraten vähäistä. Vuoteen 1935 mennessä painuminen  on 

nimenomaan linjan yläosassa,  joka  kulkeekin hyvin  lähellä valtaojaa,  
ollut aivan yläpäässä  olevaa  korven ja korpirämeen  kohtaa lukuun  

ottamatta —erityisen  runsasta.  Linjan  alaosassa,  jonka  ojat  on kaivettu  

1930,  syksyn  1931 ja kesän 1935 välillä painuminen  on ollut  verraten 
vähäistä. Pääasiallisin  painuminen  on siis  tapahtunut  kohta kaivukesänä 

ja sen  jälkeisenä.  Eri  suotyyppien  suhteen havaitaan mm., että varsinai  

sen korven,  korpikankaan  ja korpirämeen  kohdalla  painuminen  on  jäänyt  

jokseenkin  vähäiseksi. Luonnostaan märemmissä rämetyypeissä  sekä 

erityisestikin  nevoissa painuminen  on ollut paljon  runsaampaa, 
Edellä selostettua selkälinjaa  kohtisuorasti  leikkaavia  poikkilinjoja  on  

vaakittu,  kuten kuvasta 1 näkyy,  yhteensä 11. Niistä  piirretyt profiilit  

osoittavat,  että valtaojan  samoin kuin  muidenkin vuosina 1930 ja 1931 

kaivettujen  kookkaitten ojien  varsilla  ja läheisyydessä  painuminen  on 

ollut  sekä nopeata  että varsin huomattavaa. Etäämpänä  ojista  painu  

minen on edistynyt  hitaammin ja jäänyt  vähäisemmäksi. 
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Samaan aikaan kun Pahasuolla seurattiin suon pinnan  painumista,  

suoritettiin  siellä  myös pohjaveden  tason mittauksia.  Kun näiden mit  

tauksien ohella tarkkailtiin  samalla  suon pinnan  korkeustason  alenemista 

pohjavesimittarien  kohdalla,  kertyi  siten aineistoa myös  painumjskysy  

myksen  valaisemiseksi.  Vaikkakin  pohjavesimittausten  tuloksia seloste  

taan myöhemmin erikseen,  esitetään tässä  kuva  4,  josta  näkyy  suon pin  

nan ja pohjaveden  taso eräinä ojituksen  jälkeisinä  vuosina pohjavesimit  

tarien 10—14 sekä  12,  26  ja 25 välisillä  linjoilla.  

Kuva 4. Läpileikkauspiirrokset  Raivolan Pahasuon pohjavesimittarien  10—14  ja 12—25 
kohdalta.  Kuvassa  esiintyvät  ojat  (AI,  Aj ja A)  kaivettu  1930. Pohjavesimittarien sijainti  

selviää  kuvasta 1. Kumpaisenkin linjan  kohta on ollut  ojitettaessa kalvakkanevaa. 

Fl) Bodenoberfläche  im Mai 1930 (5) Grundwasserstand V—IX. 1933 
(2) » »> Oktober 1931 (6) » V—IX. 1937 
(3) » » August 1935 (7) Untergrund  
(4) » » Juni 1939 (8) Grundwassermesser  

(9) Graben 

Abb.  4. Raivola,  Pahasuo. Zwei Profilschnitte,  die  die  Grundwassermesser 10—14  und  12—25  
berühren.  Die in  der  Abbildung hervortretenden Gräben (AI,  Aj und  A) stammen  aus  dem Jahre  
1930. Die  Lage  der  Grundwassermesser erhellt  aus  Abb. 1.  Beide  Linien  sind zur  Zeit des  

Aushebens  der  Gräben durch Sphagnum  papillosum-Weissmoor gelaufen.  

Kuva 4 osoittaa jo edellä  esitetyn  mukaisesti,  että pääasiallisin  painu  
minen on  tapahtunut  kohta ojituskesänä  ja sitä seuraavana. Myöhemmin  

painuminen  on ollut  varsin  vähäistä. Ojien  läheisyydessä  suon pinta on  

painunut  60—70 cm, mutta 120 m leveän saran keskuksessa,  vaikka ala 

onkin  oliut'  ojitettaessa  vetistä kalvakkanevaa,  vain 20-—30 cm. Kuvaan  
4 on merkitty  myös  touko—syyskuun  aikainen keskimääräinen pohja  

veden taso vuosina  1933 ja 1937. Kuten näkyy  pohjaveden  pinta  on ollut 
keskisaralla  edellisenä vuonna vain noin 10 cm ja jälkimmäisenä  vuonna  

noin 20 cm maan  pinnan  alapuolella.  Lähempänä  ojia  pohjavesi  on ollut  

jonkin  verran  alempana,  mutta kuitenkin 5 m:n päässä  vielä painumisen  
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jälkeenkin  toista  metriä  syvästä  valtaojasta  kesäkautena 1933 keskimäärin  

vain 35 cm:n ja kesäkautena 1937 keskimäärin  vain 45 cm:n syvyydessä.  

Painuminen  tilastojen valossa. 

Pahasuon painumista  tutkittiin  myös tilastollisesti.  Taulukosta 2 
selviää ojien  reunojen  painumisen  määrä. Aineisto on ryhmitelty  suo  

tyyppien,  turvekerroksen paksuuden  ja ojan  syvyyden  mukaisesti  siten,  

että painumisen  määrä selviää  ojien  ollessa  1 % vuotta,  runsaasti  2  vuotta 

sekä  runsaasti 5 vuotta vanhoja.  Yaakituspisteet  olivat  noin puolen  met  

Taulukko  2. Raivolan Pahasuon ojien  reunojen  painuminen  (cm  ja % ojien  
syvyydestä).  

Tabelle 2. Setzung der Grabenränder  ( in  cm und  in % von der Tiefe der  Graben) 
auf dem Moor  Pahasuo in  Raivola.  

Korvet  —  Bruch- 

moore 

KKg  
VK  

Rh  K   

NK  

Pistei- 

den 

luku  

Ojien  
kaivu-  

syvyy-i  

Aushub- 
HB 

der 

Punkte 

tiefe der 

Gräben 

m cm mm % 

7  

8 

4 

13 

1.2 

1.2 

1.3 

l.i 

19 

24  

49 

18  

16 

20 

38 
16 

27 

26 

49 

19 

23 

22 

38 

17 

26 

26 
53 

19 

22 

22 

41 

17 

Yht. — Insges. 

Rämeet — Reiser- 

moore 

KR   

INR   

NR, VSR   

32 

11 

11 

26 

1.2 

1.4 

1.5 

1.5 

24  

23 

39 

61 

20 

17 

26 

40 

26 

31 

49 

64 

22 

22 

33 

42 

26 

36 

50 

64 

22 

26 

34 

42 

Yht. — Insges.  

Nevat — Weissmoore 

LkN  
KN   

48 

1 

17 

1.5 

1.5 

1.3 

47 

44 

70 

32 

30 

46 

55 

56 

80 

37 

38 

52 

56 

57 

81  

38 

39 

53 

Yht. — Insges.  

Turvekerroksen pak-  
suus  — Dicke der 

Torfschieht  

0.3—l.o m   

1.  o—2. o »   

i  2.o—3.4 »   

Ojan syvyys  — Tiefe 
des Grabens  

<1.2 m   
1.2—1.6 »  

1.5< »  

18 

21 

23 

54 

19 

56 

23 

1.5  

1.1  

1.3  

1.5  

1.1 

1.4 

1.6 

68 

15 

■32 

59 

18 

45 

61 

44 

13 

24 

39 

17 

33 

37 

79 

16  

38 
67 

19 

53 

66 

52 

14 

29 

45 

18 

38 

40 

79 

16 

39 

67 

19 

53 

67 

52 

14 

30 

45 

18 

38  
41 

Koko  aineisto  

Gesamtes Material 98  1.4 5 1 37  36 



18 O. J. Lukkala  37.1 

rin päässä  ojan  reunasta, yleensä  40 m:n, eräiden ojien  varsilla 20 m:n 

päässä  toisistaan olevien ojalinjapaalujen  vieressä. Niitä oli  korpien  koh  

dalla 32,  rämeitten kohdalla 48  ja nevojen  kohdalla 18 eli yhteensä 98. 

Korpiojienkin  reunojen  painuminen  on ollut melkoisen huomattavaa,  

nimittäin jo 1  % vuoden kuluessa 20 % ojien  keskisyvyydestä.  Sitä seu  
raavana  vuonna painuminen  on ollut  hyvin  heikkoa ja edelleen kolmena 
seuraavana vuonna niin merkityksetöntä,  että sen  osoittaminen on jää  

nyt  ojan  epäsäännöllisellä  reunalla suoritetun jonkin  verran  epävarman  
vaakituksen virhemahdollisuuksien peittoon.  Eri  korpityyppien  suhteen 
tulokset mm. osoittavat,  että ruoho- ja heinäkorvissa ojien  reunojen  pai  
numinen on  ollut huomattavasti  runsaampaa kuin  muissa korpityypeissä.  
Yleensä  suhteellisen märkien  nevakorpien  ojien  reunojen  tässä  tapauksessa  
heikko painuminen  johtuu ohuehkon turvekerroksen ohella siitä,  että 
Pahasuon näissä osissa  on jo ennen nyt  puheena  olevaa ojitusta  suori  

tettu laiduntamista varten vähäisiä vesiurien aukaisuja.  

Rämeitten kohdalla,  joiden  turvekerros  on paksumpi  ja ojat  syvempiä,  

ojan  reunojen  painuminen  on ollut  sekä absoluuttisesti  että suhteellisesti 

ojan  syvyyteen  katsoen runsaampaa kuin korpimailla.  Jo  1y2 vuoden 

kuluessa rämeojien  reunat ovat painuneet  keskimäärin  47 cm eli  32 % 

ojien  keskisyvyydestä  (147  cm)  sekä 4—5 vuoden kuluessa vastaavasti 

56  cm  eli  38  %. Eri  rämetyyppien  suhteen havaitaan,  että painumisen  

määrä lisääntyy  korpirämeistä  isovarpuisia  niittyvillarämeitä  ja varsi  

naisia niittyvillarämeitä  kohden,  joihin viimeksi  mainittuihin on luettu 

myös kaksi  varsinaiselle sararämeelle osunutta pistettä. 

Nevaojien,  joiden  kaivun aikainen keskisyvyys  on ollut  1.5 m  kuten 

rämeilläkin,  painuminen  on  ollut kohta kaivukesänä ja sen jälkeisenä  

hyvin  voimakasta  (68  cm eli 44 %). Paksuturpeisten  ja vetisten kalvak  

kanevojen  ojien  reunat ovat  1 % vuoden kuluessa alentuneet keskimäärin  

70  cm  eli  46 % sekä 4—5 vuoden kuluessa 81 cm eli 53 %.  

Taulukon 2 numeroaineisto osoittaa edelleen, että painumisen  määrä  

kohoaa sekä absoluuttisesti  että suhteellisesti  turvekerroksen  paksuuden  

ja tämän kanssa  läheisessä vuorosuhteessa olevan  ojien  syvyyden  lisään  

tyessä.  Taulukon numerot tuntuvat viittaavan myös  siihen suuntaan, 

että ohutturpeisilla  soilla  pääasiallinen  painuminen  tapahtuu  kohta kah  

den ensimmäisen kesäkauden kuluessa,  paksuturpeisilla  soilla  painuminen  

jatkuu suhteellisen runsaana jonkin  verran  pitempään.  

Myös ojan  pohjan  korkeustason säilymistä  tutkittiin  tilastollisesti.  

Ojien  varsilla  olevien yhteensä 98 punnituspisteen  kohdalla murtumisesta 

ja liettymisestä  johtunutta  pohjan  kohoamista on tapahtunut  36 paalun 

sekä painumisesta  ym.  syistä—ei  kuitenkaan syöpymisestä- —johtunutta  

pohjan  alenemista 41 paalun  kohdalla. 21 paalun  kohdalla ojan  pohja 

on pysynyt  likimain ennallaan. Pohjan  kohoamista on etupäässä  perus  
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Taulukko 3. Kaivolan Pahasuon pinnan  painuminen  (cm  ja %  turvekerrok  
sen  paksuudesta).  

Tabelle 3. Setzung der Mooroberfläche (in cm  und in % von  der Dicke der Torf  
schicht)  auf dem Moor  Pahasuo  in Raivola.  

maata leikkaavissa  ojissa,  painumista  paksuturpeisten  soiden ojissa.  Pai  

numisen määrä on ollut ■— kaikki  painuneet  paalun  kohdat,  jollaisia  on 

42 % paalujen  koko luvusta, huomioon ottaen -  keskimäärin  19 cm.  

Korpien  kohdalla kyseinen  keskiarvoluku  on 15 cm,  rämeitten kohdalla 

18 cm ja nevojen  kohdalla 24  cm. Alle 1.2  m syvien  turvepohjaisten  ojien 

luokassa pohja  on alentunut neljän  paalun  kohdalla ll:sta keskimäärin  

18 cm,  1.2—1.5 m syvien  ojien  24 paalun kohdalla 50:stä keskimäärin  

17 cm ja yli  1.5 m syvien  ojien  12  paalun  kohdalla 25:sta keskimäärin  

23 cm. Vaikka otetaankin huomioon se mahdollisuus,  ettei kaikkia  ojia  

V. 1930—X. 1931  V. 1930— VITI. 1935  

Pisteiden 

luku 

Anzahl 

Turve-  

kerros  

Torf- 

Painumismäärä 

Betrag der Setzung 

Pisteiden 

luku 

Anzahl 

Turve-  

kerros 

Torf- 

Painumism äärä 

Betrag der Setzung  

I\ Kvi//)/)_ 

der  

Punkte 

schichl 

m cm 
O/ 

der 

punkte 

schicht 

m 
cm 

0/ 

,C> 

I\.Ulvt.V  — Dl  Ui.  rl- 

moore 

KKe   13 1.1 18 17 12 1.1 23 21 
VK  

ltJ  

1.1 22 20 12 1.1 20 17 

Rh  K  6 1.3  44 33 7 1.3 52 in 

NK   18 0.8 16 20 29 0.7 14 M 

Yht. — Insges.  

1 niimoot ß/?ü'/)r 

46 1.1 22 20 60 1.1 21  19 

Bttiinf  i  
—
 neibi.T  

moore 

KR   

INR  

NR,  VSR   

17 

15  

40 

1.5 

2.2 

2.4 

21 

32 

47  

14 

14 

20 

18 

17 

47 

1.5  

2.0 

2.3 

26 

34 

53 

18 

17 

23 

Yht. — Insges.  72  2.1  37 17 82 2.1 43 21  

Nevat— Weissmoore  

LkN   

KN   

4 

27 

2.2 

Ü6  
28 

52 

13 

20 

4 

26 

2.2 

2.Ö  
41  

64 

19 

24 

Yht. — Insges.  31 2.6 49 19 30 2.6 61 24 

Turvekerroksen pak-  
suus — Dicke der 

T or fschiclit  
0.4—l.o m   32 0.7 14  *20 43 0.6 14 23 

l.o —2.0 »   35 l.o 27  18 45 1.5 29 19 

2.0—3.3 »   82 2.5  46 18 84 2..i 56 23 

Pisteen etäisyys  
ojasta — Entfer-  
nung  des  Punktes 
vom  Graben 

0.5—  1 m   99 1.9 43 23 99 1.8 47 20 

4—10  »  8 1.9 33 18 14 1.8 34 19 

11—50 »  34 1.9 17 9 51 1.7 24 14 

51< »  8 1.9 14 7 8 1.9 23 12 

Koko aineisto  

Gesamtes Material 149 1.9 35 19 38 21 



20 O. J. Lukkala  37.1 

tai ojien osia ole  alunperin  kaivettukaan aivan pohjaviivan  mukaisesti,  

vaan kohta kaivun  jälkeisen  painumisen  takia suunnitelman edellyttämää  

pohjaviivaa  alittaen,  mainitut numerot epäilemättä  osoittavat,  että turve  

kerroksen painumista  tapahtuu  myös  ojien, vieläpä  varsin syvienkin,  

pohjan  tasossa. 
Taulukosta 3 selviää Pahasuon eri  osien pinnan  painuminen  pinta  

vaakituspaalujen  kohdalla uusittujen  vaakitusten mukaan. Tämäkin  

aineisto on ryhmitelty  suotyyppien,  turvekerroksen paksuuden  ja ojan  

etäisyyden  mukaisesti  siten,  että siitä selviää painumisen  määrä erikseen  

syksyyn  1931 mennessä, jolloin  osa  ojista  oli  vähän toista  vuotta vanhoja  

ja osa  vasta samana vuonna  kaivettuja,  sekä  vuoteen 1935 mennessä,  jol  

loin ojat  olivat 4—5 vuotta vanhoja.  Vaakituspisteitä  oli v.  1931 korpien  

kohdalla 46,  rämeitten kohdalla 72  ja nevojen kohdalla 31 eli  yhteensä  

149. V.  1935 vaakituspisteiden  lukua lisättiin  siten,  että niitä tuli kor  

pien  kohdalle 60,  rämeitten kohdalle 82 ja nevojen  kohdalle 30 eli yh  

teensä 172. 

Korpisoissakin  painuminen  on melkoisen huomattavaa ja nopeata,  

nimittäin 1 % vuoden kuluessa ojituksesta  keskimäärin  22 cm eli  20 % 
turvekerroksen paksuudesta  (l.i m). Seuraavina vuosina korpien  turve  

kerros  ei näytä  enää painuneen.  Taulukon mukaan korpien  kohdalla 

painumismäärät  osoittautuvat myöhemmän vaakituksen mukaan eräissä 

tapauksissa  jopa lue  man aikaisempia  pienemmiksi.  Osaksi  tämä johtuu  

korpimaille  silloin  tulleista uusista  vaakituspisteistä,  joiden  kohdalla pai  

numinen on ollut  ohuemman turvekerroksen  takia aikaisempien  pisteiden  

painumista  vähäisempää. Epäilemättä  se  kuitenkin  samalla  osoittaa,  että 

painuminen  korpimailla  muutaman vuoden kuluttua ojituksesta  tosiaan  

kin on  hyvin  hidasta. 

Rämeitten kohdalla,  joiden  ojituksen  aikainen turvekerros  olikin  keski  

määrin 2.1 m:n  paksuinen,  painuminen  on ollut  absoluuttisesti huomatta  

vasti runsaampaa kuin korpien  kohdalla. Rämeet ovat nimittäin pai  

nuneet 1 % vuodessa keskimäärin  37 em  sekä 4—5 vuodessa keskimäärin 

43 cm. Suhteellisesti  turvekerroksen paksuuteen  verraten rämeet  ovat 

sen sijaan  etenkin  ensimmäiseen uusintavaakitukseen mennessä painuneet  
vähemmän kuin korvet. Rämeillä painuminen  näyttää  jatkuneen  pitem  

pään  kuin korvissa.  Eri  rämetyyppien  suhteen havaitaan,  että painumisen  

määrä lisääntyy,  kuten ojien  reunoillakin havaittiin tapahtuneen,  korpi  

rämeistä isovarpuisia  niittyvillarämeitä  ja varsinaisia niittyvillarämeitä  

kohden,  joihin viimeksi  mainittuihin on luettu myös  kaksi  varsinaiselle  
sararämeelle  osunutta, edellisen tyypin  mukaisesti painunutta  pistettä.  

Nevojen  painuminen  on ollut sekä absoluuttisesti  että suhteellisesti  

turvekerroksen  paksuuteen  katsoen  voimakkainta. 4—5 vuoden kuluttua 
kaivusta  painuminen  on ollut 2.6 m syvien  kalvakkanevojen  kohdalla 

keskimäärin  64 cm (24  %)  ja niitä luonnostaan vähän kuivempien,  2.2  m 
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syvien  lyhytkortisten  nevojen  kohdalla keskimäärin  41 cm (19  %). Pää  

asiallisin painuminen  on tapahtunut  kohta ojitusvuonna  ja sen  jälkeisenä,  

mutta se  on melkoisen runsaana  jatkunut  vielä 2—3 seuraavankin vuoden 

aikana. 

Taulukon perusteella  havaitaan myös,  että turvekerroksen  paksutessa  

painumisen  absoluuttinen määrä asteittain lisääntyy.  Alle metrin  syvyisten  
soiden 4—-5 vuoden aikainen painuminen  on ollut  14 cm (23  %),  I—21 —2 m:n 

syvyisten  29 cm (19  %)  ja yli  kahden metrin syvyisten  56 cm (23  %).  
Taulukon numerot viittaavat  myös  siihen suuntaan,  että  paksuturpeisten  

soiden kohdalla painuminen  jatkuu  suhteellisen runsaana  pitempään  kuin 

ohutturpeisten  soiden kohdalla. 

Myös  ojan  etäisyydellä,  so. kuivatusteholla,  on  ratkaiseva vaikutus  

painumisen  määrään. 0.5—1.0 m:n  päässä  ojasta  olevien paalujen  kohdat 

ovat  4—5  vuoden kuluessa  painuneet  keskimäärin  47 cm (26 %),  4—lo m:n 

päässä  olevien 34 cm  (19  %),  11-—50 m:n päässä  olevien 24 cm (14  %)  ja 

yli  50  m:n päässä  ojasta  olevien 23 cm (12  %). Erityisesti  merkille panta  

vaa on, että vielä yli  50 m:n etäisyydellä  ojista on tapahtunut  melkoisen 

huomattavaa painumista.  Puheena oleva numerosarja  osoittaa lisäksi,  
että painuminen  on lähempänä  ojia aluksi  voimakkaampaa  kuin etääm  

pänä  ojista,  jossa painuminen  näyttää  olevan  aluksi  suhteellisen hidast» 

mutta jatkuu pitempään.  

Keskiarvoluvut osoittavat,  että yhteensä  149 punnituspisteen  keski  -  

syvyys  on 1  % vuoden kuluessa suon ojituksesta  alentunut 188 cm:stä 
153 cm:iin eli  19 %. 172 punnituspisteen  keskisyvyys  on 4—5 vuoden 
kuluessa alentunut 176 cm:stä 138 cm:iin eli 21 %. Pääasiallisin  painu  

minen on siis  tapahtunut  kohta kaivukesänä tai  sen  jälkeisenä.  



Oisavansuo,  Pyhäkosken  kokeilualue. 

Pyhäkosken  kokeilualueen avaran  Oisavansuon,  jonka  pääosat  olivat  

ennen ojitusta  erittäin vetistä,  paikoin  miltei  upottavaa,  2—3  m:n syvyistä  

rimpinevaa  ja kalvakkanevaa,  kaltevuus-  ja syvyyssuhteet  tutkittiin  oji  

tussuunnitelman tekoa varten kesällä 1933. Samalla suunniteltiin alalle 

koemielessä ojia,  jotka  kaivettiin vuosina 1934—1940.  

Kuva 5.  Oisavansuo, Pyhäkosken  kokeilualue.  Ojat  kaivettu  1934—1940  (lähemmin kuvien  
6 —B selostuksissa).  

(1) Heide (S) Gräben mit  ihren Buchstabenkennzeichen 

(2) Moortypengrenze (4) Pfahl  der Nivellierlinie 

Abb. 5. Oisavansuo, Versuchsrevier  Pyhäkoski.  Die  Gräben i.  d. J. 1934—1940 ausgehoben (nähere 
Einzelheiten siehe  Abb. 6—B).  
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Oisavansuolla  on samaan tapaan  kuin  edellä selostetulla  Kaivolan Paha  

suolla uusiintuvin  vaakituksin  seurattu suon  pinnan  asteittaista  painumista  

ojien  varsilla  sekä  suon  eri  osissa.  Vaakituksia  on suoritettu  suunnitelman 

teon aikaisen  lisäksi  vuosina 1935, 1942 ja 1945 yhteensä  310 paalun  koh  
dalla. Näistä on  40 m:n päässä  toisistaan olevia ojanvarsipaaluja  yhteensä  
80. Ojia  ei oltu uudistettuihin vaakituksiin  mennessä perattu.  

Oisavansuo viettää loivasti itää ja koillista kohden Oisavanjärveen  päin.  

Sen keskuksen  suotyypit,  kaivetut ojat  ja vaakituslinjaston  paalurivit,  

joiden  kohdalla  on  tutkittu  painumista,  näkyvät  kuvasta  5. Turvesuhteista,  

jotka  tutkittiin  painumisvaiheen  päättyessä  1945,  saa käsityksen  kuvista  
6—B. 

Painuminen profiilien valossa.  

Kuvasta 6, joka  esittää profiilipiirrosta  Oisavanjärveen  lännestä laske  

van, v. 1934 kaivetun pää  valtaojan  (N) kohdalta,  näkyy  suon pinnan  

kaltevuus  sekä turvekerroksen  paksuus  ja laatu kyseisessä  suon osassa. 

Siihen on merkitty  myös  ojan  kohdan ojituksen  aikaiset  suotyypit  sekä 
valtaojaan  kahden puolen  laskevat  ojat. 

Kalvakkanevan pinnassa  on paikoin  ohut kerros  rahkaturvetta,  mutta 

yleensä  Oisavansuon  pinnassa  on heikosti  tai  kohtalaisestikin maatunutta 

rahkasaraturvetta. Alempana  on vallitsevana saraturve,  jonka  maatunei  

suus pohjaa  kohden asteittain lisääntyy.  Pohjalla  on lähes pitkin  matkaa 

10—30 cm:n paksuinen  liejukerros  siihen ilman jyrkkää  rajaa  liittyvän  

pehmeän  saviliejun  tai saven  yläpuolella.  Turve- ja liejukerroksen  yhtei  

nen paksuus  kohoaa  eräin paikoin  kolmeen metriin.  Perusmaa on niissä  

kohdin,  joissa  on liejua,  yleensä  savi,  muualla  hiesu, hieta tai hiekka.  

Kuvaan on ojan  reunan ja ojan  pohjan  alkuperäisten  korkeustasojen  

lisäksi  merkitty  samat 1, 8 ja 11 vuoden kuluttua ojan  kaivun jälkeen.  

Ojan  reuna on kohta ensimmäisen  vuoden kuluessa suuresti painunut.  

Myöhempinä  vuosina  painuminen  on jatkunut hitaampana.  Painuminen 

on ollut  voimakkainta ojan  yläosassa  olevien  rimpinevan  ja kalvakka  

nevan  kohdalla. Pintaviivoja  tarkastellessa  pistää  silmään ojan  pituus  

suunnassa  suuresti  lisääntynyt  maan pinnan  epätasaisuus.  Tämä saa seli  

tyksensä  sen perusteella,  että painuminen  on rimpikohdilla  ollut  paljon 

runsaampaa kuin jänteiden  kohdalla. Valtaojaan  laskevien sarkaojien  

vaikutus  ei  ilmene  valtaojan  reunan  painumisessa.  

Kiintoisaa  on tarkastella myös ojan  pohjan  korkeustasossa  tapahtuneita  
muutoksia. Kuten näkyy  ojan  pohja  on myöhempien  vaakitusten mukaan 

pitkillä  matkoilla  ollut  jopa 50—80  cm ojan  alkuperäistä  pohjaviivaa  alem  

pana. Ojan  pohjan aleneminen on ollut runsainta niissä kohdin,  missä  

valtaojaan  laskee sivuojia.  Se  että valtaojan  alaosassa  ojan  pohja  on  eräin 
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Kuva  6. Läpileikkauspiirros  Oisavansuon päävaltaojan (N)  reunan  kohdalta.  Kuvasta  
näkyvät  maan pinnan, ojan  reunojen ja ojan  pohjan korkeudet  1934,1935,1942 ja 1945.  
Oja  on kaivettu 1934, yläpäästä 80 m 1935. Valtaojaan laskevista  ojista alin  (O)  kai  
vettu 1934, siitä  ylöspäin 7  seuraavaa  1936—1938, ojat  Nö ja sitä  vastapäätä oleva Nä 
1934 sekä  näiden  yläpuolella olevat 1939  ja 1940. Liejukerroksen ja  perusmaan  (saven)  

välissä savilieju.  

Abb.  6. Oisavansuo, Versuchsrevier  Pyhäkoski.  Profilschnitt  längs  dem Rand des Haupt  
ablaufgrabens (N),  die Höbe  der  Bodenoberfläche, Grabenränder und  der  Grabensohle i. d.  
J. 1934, 1935, 1942  und  1945  zeigend.  Jahr  der  Anlage 1934, die  obersten 80  m  i.  J. 1935  
ausgehoben. Von  den  Seitengräben  stammt der  unterste  (0) aus dem Jahre  1934, die  
sieben  folgenden  aus den  Jahren  1936—1938, der  Graben Nö nebst  dem  gegenüberliegenden 
Graben Nä aus dem Jahre 1934  und  die  oberhalb  derselben  gelegenen Graben  aus den  
Jahren 1939 und  1940. Zwischen der Gyttjeschicht  und dem  Untergrund  (Lehm) 

lehmiger Schlamm.  

paikoin  alkuperäistä  tasoa ylempänä,  johtuu  parempilaskuisesta  ojasta  O 

(ks.  kuvaa  5)  kulkeutuneesta ja N- ojan  alapään  heikltolaskuiselle  (O.ooi)  
kohdalle pysähtyneestä  lietteestä.  

Kuva  7 esittää profiilia  edellä selostettuun pää  valtaojaan  lounaasta 

laskevan,  samoin 1934 kaivetun valtaojan  O reunasta. Tähänkin valta  

ojaan,  jonka  yläpää  on jäänyt  kuvasta pois,  laskee kahden puolen  lukuisia,  

vuosien 1936-—1939 aikana kaivettuja  sarkaojia.  

Ojan  O yläosa  on varsin  ohutturpeista,  mistä johtuen  ojan  reunan  

absoluuttinen painumismäärä  on jäänyt  vähäiseksi. Ojan  alapäätä  kohden 
turvekerros  käy  paksummaksi.  Samalla painuminenkin  on muodostunut 

runsaammaksi,  vaikkakaan ei niin voimakkaaksi kuin edellä selostetun 

ojan  N reunalla. Ojien  Oja  N reunojen  painumismääriä  keskenään vertail  
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lessa  huomio kiintyy  lisäksi  siihen, että ensin mainitun reuna on  painunut  

kaivukesää seuraavaan kesään  mennessä huomattavasti vähemmän kuin 

N-ojan  reuna. Tämä johtuu  siitä,  että O-ojan  kohta  ei  kaivun aikana ollut  
läheskään niin vetistä kuin N-ojan  kohta.  

Myöskään  O-ojan  pohja  ei  ole pysynyt  alkuperäisessä  tasossaan. Parem  

pilaskuisessa  yläosassa  on  hietaisilla  kohdilla tapahtunut  paikoin  syöpy  

mistäkin,  josta  samoin  kuin lukuisista  sarkaojista  kulkeutunut liete on 
osaksi  pysähtynyt  O-ojan  heikkolaskuiselle  (O.0007)  alaosalle,  siten  kohot  

taen ojan  pohjaa  ja heikentäen ojan  kuivatustehoa. O-ojan  reuna  ja  pohja  

vaakittiin kuten  Nojankin  myös v.  1942,  mutta kun vuosien ja 1945 
vaakitustulosten välillä on  vain vähäisiä eroja, ei  edellisen vuoden tuloksia 

ole merkitty kuvaan. 

Kuva 7. Läpileikkauspiirros  Oisavansuon valtaojan (0)  reunan  kohdalta. Oja  kaivettu 
1934. Valtaojaan laskevat ojat  kaivettu 1936—1940.  

Abb.  7. Oisavansuo,  Versuchsrevier  Pyhäkoski.  Profilschnitt  längs dem Rand des i.  J.  
1934  ausgehobenen Ablaufgrabens  (O).  Die  Seitengräben stammen  avs den  Jahren  1936 

1940. 

Edellä selostettujen  ojien  lisäksi  seurattiin painumista  usean  muunkin 

ojan  varrella. Niidenkin kohdalla ojan  reunan  painumisen  määrä on veti  

sillä, paksuturpeisilla  nevoilla ollut  varsin huomattavaa väheten ohut  

turpeisempia ja kuivempia  suotyyppejä  kohden. Myös  ojan  syvyyden  

pienetessä  sen reunan painumisen  absoluuttinen määrä vähenee. Ojien  

pohjan  korkeustaso on niin ikään vain harvassa  kohdassa  pysynyt  ennal  
laan. Eräin kohdin on  tapahtunut  ojan  pohjan  vähäistä syöpymistä,  

toisin paikoin  liettymistä  ja  muutamilla alkuaan hyvin  vetisillä  kohdilla 
vähäistä tai melko tuntuvaakin (20 —40 cm)  alenemista.  

Ojista  etäämpänä  olevien suon pinnan  osien painumissuhteita  selvi  

teltiin kuuden pitkähkön  linjan  50 m:n päässä  toisistaan olevien paalujen  
kohdalla (ks.  kuvaa 5). Näistäkin  linjoista  on piirretty  painumismääriä  
havainnollistavia profiileja,  mutta niistä tyydytään  julkaisemaan  tässä 
vain yksi,  linjan  111 kohdan painumissuhteita  esittävä.  
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Linja  I  kulkee,  kuten kuvasta  5 näkyy,  pääosiltaan  200 m:n  päässä  

v.  1934 kaivetusta  valtaojasta  N,  mikä  tosin leikkaa  linjan sen  alapäässä.  

Linjan  yläosassa  sen  leikkaa  toinen samana  vuonna kaivettu oja  Nö. Lin  

jan kohta on vaakittu kahteen kertaan,  8  vuoden ja 11 vuoden kuluttua 

sanottujen  ojien  kaivun jälkeen.  Turvekerroksen paksuus  on jo  linjan  

yläosassakin  noin 2 m ja lisääntyy  alaspäin  tultaessa vähitellen noin 2.5 

metriin. 

Linjan  yläosassa,  rahkaisen niittyvillarämeen  kohdalla,  yli  200 m:n  

päässä  valtaojasta,  painumista  ei ole tapahtunut  juuri  lainkaan. Kalvak  
kanevalla,  sen länsireunasta 50 m:n päähän  Nö-ojasta,  suon pinta  on 8  

vuoden kuluessa painunut  s—lo cm, 11 vuoden kuluessa  10—20 cm. 

No-ojan  reuna  on  painunut  8 vuoden aikana 40 cm ja  11 vuoden aikana 
70  cm.  Nö-ojasta  alaspäin  painuminen  on ollut  noin 250  m:n päähän  asti  

25—35 cm jo 8  vuoden kuluttua ojituksesta  eikä se  sen  jälkeisten  3 vuoden 

aikana ole juuri lisääntynytkään.  Mainituista kohdista kalvakkanevan 
itälaitaan asti  painuminen  on  ollut  mitättömän vähäistä. Linjan  alaosassa,  

sararämeen kohdalla,  painuminen  on ollut 11 vuoden kuluessa valtaojan  

reunalla noin puoli  metriä sekä kahden puolen  sitä noin 50 m:n päähän  

asti 20—30 cm. 

Linja  II  lankeaa sen yläpäätä  ja alapäätä  lukuun ottamatta yhteen  

valtaojan  N reunan  kanssa,  jonka  painumissuhteita  on valaistu jo edellä 
kuvan 6 perusteella. Linjan  kahden ylimmän, rahkaisella niittyvilla  
rämeellä olevan  paalun  kohdalla painuminen  on  ollut hyvin  vähäistä 

(10 —20 cm),  mutta siitä  lähtien painumisen  määrä vetisten nevojen  koh  

dalla asteittain lisääntyy  valtaojaa  kohden ollen sen reunalla 5 vuoden 
kuluttua ojan  kaivusta  40-—50 cm sekä 8  vuoden kuluttua 80-—90  cm. 

Kuva  8. Läpileikkauspiirros  Oisavansuon  pintavaakituslinjan 111  kohdalta. Ojat Oja  Nä 
kaivettu 1934, näiden  välissä  olevat 1936 ja 1938  sekä  Nä-ojan yläpuolella olevat 1939  

ja 1940. 

Abb.  8. Oisavansuo, Versuchsrevier  Pyhäkoski.  Profilschnitt  längs der  Flächennivellierlinie  
111. Die  Gräben  O und  Nä  stammen  aus dem Jahre 1934, die zwischen  diesen  gelegenen aus 

■den  Jahren 1936  und  1938  und  die  oberhalb  des  Grabens Nä  gelegenen aus  den  Jahren 1939  
und 1940.  
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Linjan  alapäässä  painumisen  määrä vähenee valtaojasta  loitotessa.  

Noin 300 m:n päähän  asti N-  ja O-  ojien  yhtymäkohdasta  11 vuoden  aikai  
nen painuminen  on 20—30 cm, siitä alaspäin,  sararämeellä,  vain 10—20 cm. 

Linja  111 (kuva  8)  on sikäli  kiintoisa, että se  kulkee  toisin osin  ojien  ja 
eri levyisten  sarkojen  poikki,  toisin osin hyvinkin  kaukana  ojista.  Kun 

kyseisen  linjan  yläosaa  leikkaavat ojat kaivettiin vasta vuosina 1939-— 

1940,  on se vähäinen painuminen,  mitä näiden ojien  vaiheilla havaittiin 

jo v. 1939,  aiheutunut 200 m:n  päässä  linjasta  v.  1934 kaivetun valtaojan  
vaikutuksesta.  Alempana  olevat  ojat  on kaivettu  jo  vuosina 1934—1938 

ja niiden vaikutus  tuntuukin linjan  kohdalla huomattavana painumisena  

jo v.  1939. V.  1945 todetaan painumista  tapahtuneen  edelleen pitkin  lin  

jaa. Tuntuvinta se on  ollut ojien  läheisyydessä.  Jos  rimpinevan  sarkaleveys  
lähenee 100 metriä, painuminen on  ollut  keskisaralla  noin puolet,  mikäli  

sarkaleveys  on yli  100 metriä, noin kolmannes  ojan  reunan  painumismää  

rästä. 

Jos vielä tarkastellaan linjan alapäätä,  havaitaan,  että melkoista  pai  

numista on vetisellä rimpinevalla  jo 5 vuoden kuluessa tapahtunut  aina 

300 metrin päähän  ojasta  O alaspäin.  Seuraavien 5 vuoden aikana suon 

pinta  on pysynyt  miltei kohdallaan. Siitä edelleen alaspäin  linjan  osassa,  

joka  on 300 —400 m:n päässä  ojista,  suon pinta  on 11 vuoden kuluessa 

valtaojan  kaivun  jälkeen  painunut  vain 5—15 cm. 

Linjan  IV yläosassa,  kookkaan kangassaarekkeen  länsipuolella,  mainit  

tavaa painumista  on tapahtunut kuivatus  kun  on hyvin  vaillinainen ■—  
vain 1940 kaivetun No-ojan yläpään  läheisyydessä  (ks.  kuvaa  5). V. 1937 

kaivetun Od-ojan  ja 1939 kaivetun Of-ojan  välisellä osalla painumisen  

määrä samoin kuin turvekerroksen paksuuskin  lisääntyvät  1934 kaivettua 

O-ojaa  kohden,  jonka  reunalla 11 vuoden aikainen painuminen  on 40 cm 

ja rimpinevan  turvekerroksen alkuperäinen  paksuus  2  m. O-ojan  itäpuo  
lella  olevalla  linjan osalla,  joka molempia päitään  lukuun ottamatta on 

150—200 m:n päässä  ojasta,  11 vuoden aikainen painuminen  vaihtelee 

1.5—2.0 m:n  syvyisellä  rimpinevalla  15 ja 35 cm:n välillä.  

Linjat  V  ja YI  ovat  pääosiltaan  alle metrin syvyisten  soiden kohdalla,  

joten painuminen  jo sen  perusteella  on jäänyt  vähäiseksi,  5—20 cmrksi,  
kohoten jälkimmäiseen  lukuarvoon  ojien  läheisyydessä  ja  nevojen  kohdalla. 

Painuminen  tilastojen  valossa.  

Oisavansuon painumista  on  selvitelty  myös tilastollisesti.  Taulukko 4 

esittää painumismääriä  erikseen  ojien  varsilla sekä  pintavaakituslinjaston  

paalujen kohdalla suoritettujen  vaakitusten perusteella  kautta suon. 

Kumpaakin  aineistoa käsitellään  suotyyppien  ja turvekerroksen  paksuuden  

sekä  edellistä  lisäksi  ojan  syvyyden  j  a  jälkimmäistä  ojan  etäisyyden  mukaan 

ryhmiteltynä.  
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Taulukko  4.  Pyhäkosken  kokeilualueen Oisavansuon ojien reunojen  (cm  
ja % ojien  syvyydestä)  ja suon pinnan  (cm  ja % turvekerroksen pak  

suudesta)  painuminen.  

Tabelle 4. Setzung der Grabenränder  ( in  cm und  in  % von der  Tiefe der  Gräben ) 
und  der  Mooroberfläche (in  cm  und  in  %  von  der  Dicke  der Torfschicht ) auf  dem  Moor  

Oisavansuo  im  Versuchsrevier  Pyhäkoski.  

Turvekerroksen painumisen  asteittaista edistymistä  erikseen  3:n,  10: n  

ja 13:  n vuoden  välisenä aikana tarkastellaan v. 1934 kaivettujen  ojien  
reunoilla olevien yhteensä  80:  n vaakituspisteen  kohdalla. Taulukosta havai  

taan ensiksikin,  että niin hyvin  rämeitten (50  cm)  kuin nevojen  (60  cm)  
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ojan  varsien 13 vuoden aikaisesta  kokonaispainumisesta  on tapahtunut  

noin puolet  kolmen  ensimmäisen kaivun jälkeisen  vuoden aikana. Vain 

rahkaisen niittyvillarämeen  yksi  ainoa piste,  jonka  kohdalla painuminen  

on edistynyt  hitaammin,  tekee tässä  suhteessa poikkeuksen.  13 vuodesta 

kolmen  viimeisen aikana painuminen  on ollut  kauttaaltaan aivan vähäistä. 

Turvekerroksen paksuuden  ja ojan  syvyyden  suuretessa painumisen  

absoluuttinen määrä lisääntyy,  ojan  syvyyden  mukaan hyvinkin  säännöl  

lisesti.  Turvekerroksen paksuudella  ja ojan syvyydellä  näyttää  ole  

van myös  sen  suuntainen vaikutus,  että paksumman  turvekerroksen  koh  

dalla ja syvien  ojien  reunoilla painuminen  on kohta kaivun  jälkeen  suhteelli  

sesti  nopeampaa kuin ohutturpeisemmilla  kohdilla  ja matalampien  ojien  

reunoilla,  joissa  painumista  on tapahtunut  etupäässä  3—lo  vuoden kuluttua 

ojituksesta.  Tämän jälkeen  matalien ojien  reunat ovat  painuneet  suhteelli  

sesti  ojan  syvyyteen  verraten lähes yhtä paljon,  vaikkakin  absoluuttisesti  

vähemmän kuin syvät  ojat. Käytännöllisesti  katsoen tärkeätä on panna 

merkille,  että korkeintaan metrin syvyiset  ojatkin,  jotka  sitä  paitsi  sijaitse  

vat ohutturpeisilla  soilla, tosin isoksi  osaksi  nevoilla,  ovat 10 vuoden 
kuluttua ojien  kaivusta  keskimäärin  32 cm alkuperäistä  syvyyttään  ma  

talampia.  Saman ikäiset 1.0—1.2 m syvät  ojat  ovat tällöin keskimäärin  
41  cm, 1.2—1.5  m syvät  58  cm ja yli 1.5 m syvät  ojat  64  cm matalampia  

kuin  kaivettaessa. 

Kuten jo  edellä esitettyjen  profiilien  perusteella  todettiin,  myös Oisavan  

suon ojien  pohja  on vain harvoin säilyttänyt  alkuperäisen  korkeustasonsa,  

vaan  se on joko kohonnut tai alentunut. Kysymystä  tarkasteltiin myös  
tilastollisesti.  Tällöin havaittiin,  että vaakituista  pisteistä  pohja  on kohon  

nut 24:  n, alentunut 50:  n sekä  pysynyt  likimain  alkuperäisessä  tasossaan 

vain 6:n  paalun  kohdalla. Kohoaminen on  ollut  keskimäärin 22  cm, alene  

minen 30 cm.  

Taulukon 4 viimeisten sarakkeitten numerot valaisevat Oisavansuon 

pinnan  painumista  pintavaakituslinjaston  paalujen  kohdalla suoritettujen  

vaakitusten mukaan. Näistä pisteistä,  joita  on yhteensä  310, on rämeillä 
65 ja nevoilla 245. Huonompien  sararämeitten 10 pistettä  on yhdistetty  

varsinaisten sararämeitten  jokseenkin  samoin painuneitten  pisteitten  ryh  

mään. Samoin perustein  on yhdistetty  isovarpuisten  ja rahkaisten  niitty  

villarämeitten pisteet.  
Koko mittausjakson  välisenä  aikana,  jolloin  vanhimpien  ojien  ikä  oli 

13 vuotta,  rämeet —■  keskisyvyys  174  cm •  ovat  painuneet  14 cm eli  8 % 
turvekerroksen  paksuudesta.  Nevat keskisyvyys  215 cm -  ovat  painu  

neet tuntuvasti enemmän, 38 cm (18  %). Sararämeet ovat painuneet  

isovarpuisia  niittyvillarämeitä  enemmän. Eri  nevatyypeistä  pistää  silmään 

suursaranevojen  hyvin voimakas (60  cm, 23 %)  ja  rahkanevojen  erittäin  
heikko (7  cm, 3%) painuminen.  Rimpinevat  ovat painuneet  niitä pak  
sumpiturpeisia  suursaranevoja  vähemmän ja kalvakkanevat,  joiden  vaa  
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kituspisteet  ovat  Oisavansuon nevojen  pisteistä  keskimäärin  ohutturpei  
simrnat,  rimpinevojakin  vähemmän. 

Turvekerroksen paksuudella  onkin ratkaiseva vaikutus painumisen  

absoluuttisiin määriin. Alle metrin paksuisen  turvekerroksen kohdalla 

painuminen  on ollut koko  suoala huomioon ottaen hyvin  vähäistä 

(7  cm,  10 %). Turvekerroksen paksutessa  painumismäärä  asteittain lisään  

tyy,  ja  vetisten nevojen  yli  3 m paksu turvekerros  on painunut  jo keski  

määrin 53  cm eli  16 % sen koko  paksuudesta.  

Hyvin  selvä  on myös  ojan  etäisyyden  vaikutus. 0.5—1 m:n päässä  ojan  

reunasta  olevien pisteiden  keskimäärin  2.5  m:n paksuinen  turvekerros on 

painunut  63 cm eli  neljänneksen  turvekerroksen  koko  paksuudesta.  4—lo 

m:n päässä  ojasta painuminen  on ollut  keskimäärin vain 15 cm (13 %),  

mutta näiden pisteiden  kohdalla turvekerroksen keskipaksuus  sattuukin 

olemaan vain 117 cm. 50 m  etäämpänä  ojasta  painuminen  on ollut  keski  

määrin 11 cm (5 %). Lähes saman suuruista  painuminen  on ollut  vielä 

yli  100 m:n päässäkin  ojasta olevissa  pisteissä,  joita sisältyy  kyseiseen  
tilastoon yhteensä  76. Kaikkien  310 punnituspisteen  kohdalla  turvekerrok  

sen  paksuus  on alentunut 13 vuodessa keskimäärin 206 cmrstä 173 cm:iin,  

so.  33 cm eli  16 % turvekerroksen  paksuudesta.  Mainittua keskiarvolukua  

tarkasteltaessa  on huomattava,  että se  perustuu  aineistoon,  jonka  pisteistä  
noin neljäsosa  on yli  100 m:n etäisyydessä  lähimmästä ojasta.  



Kivalon kokeilualue.  

Kivalon kokeilualueessa  tutkittiin ojituksen  jälkeistä  painumista  kol  
mella eri suolla,  nimittäin Alajärven suolla ja Sattasuolla Kemijoen  poh  

joispuolella  sekä Kumpukivalon  suolla  Kemijoen  eteläpuolella.  

Alajärven  suon tyyppi-  ja kaltevuussuhteista  saa käsityksen  kuvan & 
perusteella.  Turvekerroksen paksuus vaihtelee suuresti  suon eri osissa,  

kuten  kuvista  10—12 näkyy.  Sattasuolla on osaksi korpeakin,  mutta etu  

päässä  erilaisia rämeitä ja nevoja  sekä  jonkin  verran  myös lettoja. Turve  

kerros  on verraten paksu,  enimmissä suon osissa  2—3 m, paikoin  jopa 

yli  4 m.  Kumpukivalossa  tutkimuksen kohteena  ollut  suoala on pääosiltaan  
huomattavasti viettoa käsittäen erilaisia korpia  ja rämeitä. Turvekerros 

nousee siellä  vain poikkeustapauksessa  yli 2 m:n.  Turvesuhteet tutkittiin  

1945 ja on merkitty kuviin  10—14 silloisen  kerrosjärjestyksen  mukaisesti.  

Kyseisillä  soilla on kaivettu ojia  etupäässä  vuosina 1932 ja 1933 sekä 
vähässä määrin vielä  vuosina 1934 ja 1935  eikä  niitä ole  toistaiseksi  perattu. 

Lukuun ottamatta ojien  suunnittelun yhteydessä  suoritettuja  vaakituksia  

toimeenpantiin  niitä painumisen  tarkkailua varten v.  1945,  jolloin  ojituk  

sesta  oli kulunut 10—13 vuotta. Tällöin saatiin tietoja  painumisen  mää  

rästä,  kuten  edempänä  esitettävästä taulukosta 6 selviää,  yhteensä  233 

vaakituspisteen  kohdalta. 

Painuminen  profiilien valossa.  

Kuva 10 esittää  läpileikkauspiirrosta  Alajärven  suon kahtaalle laskevan,  

v.  1933 kaivetun Ei-ojan  reunan kohdalta  (vrt. kuvaa 9).  Turvekerros  

on lähes  maan  pintaan  asti  kohtalaisesti  (5 —6)  maatunutta,  mutta ala oli  

kaivun  aikana verraten märkää,  vaikkakin korpi-  ja rämetyypit  olivat 
vallitsevia. Märkyydestä  johtuen  ojan reuna onkin painunut  varsin 

runsaasti,  vuoteen 1945 mennessä 30—75 cm. Painuminen on ollut voi  

makkainta lettorämeen kohdalla. Ojan pohjaviiva  on likimain  entisessä  

tasossaan. Vain ojan  lännen puoleisessa  päässä,  rimpinevan  kohdalla,  se 

on suunnitelman mukaista huomattavasti alempi. Tämä voi  johtua  etu  

päässä  siitä, että valtaojan  reuna oli  jo ennen Ei-ojan  kaivua painunut  

ja viimeksi  mainittu on silti alkupäästään  lähtien  pyritty  kaivamaan oji  

tussuunnitelman mittojen  mukaan. 
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Kuva  9. Kivalon kokeilualueen Alajärven suon  keskiosan  kartta. Pintavaakituksen  selkälinjan 
sekä  kahden poikkilinjan  paalut,  joiden kohdalla on seurattu  painumista, on merkitty  kartalle 

pienin  pyörylöin. Ojat  kaivettu 1933. 

(1) Heide (5) Abwägungspfahl  

(2) Moortypengrenze (6) Grundwassermesser  
(3) Höhenlinie (7) Fixpunkt  
(i) Gräben  mit ihren Buchstabenkenn- (8) Nummer der Geländefigur  

zeichen 

1 = gemeiner  Bruchwald 8 Gras-und  Seggenreisermoor  
2 = normaler Bruchwald 9 = eigentliches Seggenreisermoor  
3 = Kraut- und Grasbruch 10 = schlechteres Seggenreisermoor  

4 = We issmoorbruch 11 = Braunmoor-Reisermoor  

5 = Braunmoorbruch 12 = eigentliches Riedmoor 
6 = Rääse ikköwald 13 = Strangriedmoor  
7 = Bruchmoor-Reisermoor  

Abb.  9. Karte über  den  mittleren Teil des  Alajärvi- Moor  s  im  Versuchsrevier Kivalo. Die  Stand  
linienpfähle des Flächennivelleinents sowie  die  Abwägungspfähle zweier  Seitenlinien, bei  denen  
die  Setzung des  Torfbodens verfolgt  wurde

, sind  auf  der  Karte mit  kleinen Kreisen  bezeichnet.  Die  
Gräben stammen aus dem Jahre 1933. 

Kuva 11 esittää keskiosaa  Alajärven  suon pintavaakituslinjaston  länsi  
itäsuuntaisesta selkälinjasta  sekä kahta sitä vastaan kohtisuoraa poikki  

linjaa  (vrt. kuvaa 9).  Selkälinjan  ja poikkilinjojen  profiileihin  merkityt  

pienet, alaspäin  suunnatut pystynuolet  osoittavat,  millä kohden selkälinja  

ja poikkilinjat  leikkaavat  toisensa. Kuten  näkyy  kyseinen  suo  on  jossain  
määrin rinnesuon luonteinen,  mutta kaltevuussuhteet  samoin kuin turve  

kerroksen paksuuskin  ovat hyvin  oikukkaat.  Myös suotyypit  vaihtelevat 

suuresti.  Turvekerros  on maan pintaan  asti  kohtalaisesti  (5—6) maatunutta. 
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159—49 5 

Kuva 10. Läpileikkauspiirros  Alajärven  suolle 1933 kaivetun Ei-ojan  reunan  kohdalta. 
Kuvasta näkyy  ojan  reunan ja ojan pohjan korkeus  1933  ja 1945. 

Abb.  10. Moor  Alajärvi,  Versuchsrevier  Kivalo. Profilschnitt  längs dem Rand des i.  J. 1933 
ausgehobenen Grubens Ei. Die  Abbildung  zeigt  die  Höhe  der  Bodenoberfläche und  der  Graben  

sohle  i.  d. J. 1933 und  1945. 

Kuva 11. Läpileikkauspiirros  Alajärven suon pintavaakituksen selkälinjan  keskiosasta  
(ylin piirros) sekä  kahdesta sitä  vastaan  kohtisuorasta poikkilinjasta.  Linjojen  katkai  

semat ojat  on kaivettu 1933. 
Abb.  11. Moor Alajärvi,  Versuchsrevier  Kivalo. Profilschnitt  längs  dem mittleren Teil der 
Standlinie des  Flächennivellements (zuoberst)  sowie  längs ztueien  senkrecht  zu ihr  liegenden 

Querlinien. Die  die  Linien  schneidenden  Gräben stammen  aus dem Jahre  1933. 

Kuvan perusteella  havaitaan,  että maan  pinta  on painunut  ojituksen  

jälkeisten  12  vuoden kuluessa  suon  kosteusasteesta,  turvekerroksen  pak  

suudesta ja laadusta sekä  ennen kaikkea  ojien  syvyydestä  ja  läheisyydestä  

riippuen 10—80 cm, siis  hyvin  vaihtelevat  määrät. Etenkin valtaojien  

läheisyydessä  painuminen  on ollut  runsasta. Painuminen ulottuu,  vaikka  

kin  yleensä  heikkona (10—30  cm),  60—80 m leveiden sarkojen  keskukseen 
asti. 
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Kun Alajärven  suolla on suoritettu myös  pohjaveden  tason mittauksia 

ja siinä yhteydessä  eri vuosina vaakittu pohjavesimittarien  kohtien kor  

keuksia,  on siten saatu aineistoa painumiskysymyksenkin  selvittelyä  var  
ten.  Kuva 12  esittää läpileikkauspiirrosta  pohjavesimittarien  2—7 (ks.  

kuvaa  9)  linjalta.  Linja  leikkaa  eri syvyisiä  ojia  ja eri leveitä sarkoja.  Oji  
tuksen,  joka  on toimeenpantu  v.  1933,  aikana linjan  kohta oli  kauttaaltaan 

lettokorpea.  Turvekerros,  jonka  paksuus  on  linjan  alkupäätä  lukuun otta  
matta 2.5  m:n vaiheilla,  on saran  valtaista  ja se on heikosti (4)  tai  jonkin  
verran  (5)  maatunutta suon pintaan  asti.  

Kuva 12. Läpileikkauspiirros  Alajärven suosta pohjavesimittarien  2—7 (ks.  kuvaa  9)  
kautta kulkevan  linjan  kohdalta, joka on kauttaaltaan lettokorpea.  

(1) Bodenoberfläche  i.J. 1932 (6) Grundwasserrnesser  nebst  Grwndwas  
(2) » » 1935 serstand in den Sommermonaten der 
(3) » » 1938 Jahre 1939 und 1940 (unterer  

(4) » 1942 und 1945 Querstsich ) 

(5) Untergrund (7) Graben 

Abb.  12. Moor Alajärvi,  Versuchsrevier  Kivalo. Projilschnitt  längs der  die  Grundwasser  
messer  2—7 (siehe Abb. 9) berührenden, ihrer  ganzen Länge  nach durch einen Braun  

moorbruch  laufenden Linie. 

Kuvasta selviää maan pinnan  korkeus  1932, siis  ennen ojitusta,  sekä  

edelleen vuosina 1935,  1938 ja 1945. Etenkin ojien  varsilla  on tapahtunut  

melkoisen  huomattavaa (30—40 cm)  painumista  jo kahden  ensimmäisen 

ojituksen  jälkeisen  vuoden kuluessa. Seuraavina vuosina ojien  reunatkin 

ovat painuneet  edelleen, mutta etenkin ojista  ulompana  ja aina keski  
saroille  asti  painuminen  näyttää  jatkuneen  vielä 5—12 (13)  vuosien aikana 

ojien  kaivun  jälkeen  suhteellisen runsaana.  12—13 vuoden aikainen koko  

naispainuminen  supistuu kuitenkin 25—40 cm:iin. 

Kuvaan 12  on merkitty  pohjavesimittarien  kohdalle pohjaveden  keski  

määräinen taso kesä—syyskuun  aikana vuosina 1939 ja 1940. Se on vaih  

dellut eri  mittarien kohdalla edellisenä vuonna 20—35  cm:n ja jälkimmäi  

senä 30—45 cm:n syvyydessä  maan  pinnan alapuolella.  Pohjavesi  on siis  
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mainittuina kesäkausina pysynyt  suhteellisen  lähellä  maan pintaa  ja osa  

puilleen  samoissa  rajoissa  se  on vaihdellut muinakin (1935—1938)  vuosina, 

joina pohjaveden  tasoa ja suon pinnan  painumista  on  samanaikaisesti  

seurattu. 

Kuva 13 esittää  läpileikkauksia  Sattasuon sarkaojien  Ao ja Fjb  reunan 
kohdalta. Näistä  edellinen on kaivettu  v.  1933 ja  jälkimmäinen v.  1935. 

Kyseisten  ojien kohdat olivat  kaivun  aikana,  kuten piirroksista  selviää,  

pääosiltaan  sararämettä tai rimpinevaa.  Turvekerros  on maan pintaan  

asti saran valtaista  ja kohtalaisesti  (5'—6) maatunutta,  syvyys  yleensä  
alle 2.5 metrin. 

Kuva 13. Läpileikkauspiirrokset  Sattasuon  ojien Ao (ylempi)  ja Fjb  (alempi) 
reunan  kohdalta. Edellinen oja  on kaivettu  1933, jälkimmäinen 1935. Kuvasta  

selviää  kyseisten  ojien reunojen ja pohjien  korkeudet 1935 ja 1945.  

Abb. 13. Moor  Sattasuo. Profilschnitte  längs  dem Rand der  Gräben  Ao (oben) 
und  Fjb  (unten). Die Gräben stammen  aus  den  Jahren 1933  (Ao) und  1935  (Fjb). 
Das  Bild zeigt  die Höhen  des  Grabenrandes und der Sohle  in  den Jahren 1935 

und 1945. 

Kesään 1945 mennessä näiden ojien  reuna on painunut 30—60 cm. 

Ojan pohja  on Ao-ojan  alaosassa suunnitelman mukaista alempana,  ylä  
osassa  ylempänä.  Viimeksi  mainittu johtuu liettymisestä,  sillä kohdalle 

on pysähtynyt  lietettä jonkun  syrjäisen  suorittaman tahallisen  padotuksen  
takia. Missä  määrin ojan  alaosan pohja  on painunut  tai alunperin  kaivettu 

liian alas, on vaikeata varmasti päätellä.  Todennäköiseltä kuitenkin  tun  

tuu,  että ojan  pohjan  näin huomattava »aleneminen» suureksi  osaksi joh  

tuu siitä,  että valtaoja,  johon  tämä Ao-oja  laskee,  oli jo  tätä kaivettaessa 

aiheuttanut läheisyydessään  tuntuvaa painumista,  ja Ao-oja on siitä huoli  
matta kaivatettu suunnitelman mittojen  mukaiseksi.  Se taas, että Fjb  

ojan  pohja  on miltei  pitkin  matkaa suunnitelmassa edellytettyä  tasoa 

alempana,  ei  voi  johtua  edellä mainitunlaisesta syystä,  vaan  osoittaa painu  
mista  tosiaan tapahtuneen  kaivun  jälkeen  myös  ojan  pohjan  tasossa.  



36  O. J. Lukkala  37.1  

Kuva 14 esittää läpileikkauspiirrosta  saman Sattasuon keskuksessa  

etelä-pohjoissuunnassa  kulkevan vaakituslinjan  kohdalta. Ojat,  joiden  

poikki  linja  kulkee,  on kaivettu 1933. Niistä  on kolmas alapäästä  lukien 

edellä tarkasteltu  oja  Ao sekä  ylin  valtaoja  A. Turvekerros  on suhteellisen  
ohut kohoten vain eräin kohdin yli  kahden  metrin. Se on  suon pintaan  

asti  saran  valtaista  ja kohtalaisesti  (5—6) maatunutta. Turvekerroksen 

painuminen  on ollut  voimakkainta (40—50 cm)  ojien,  erityisestikin  syvän  

laisten, läheisyydessä.  50—60  m leveällä saralla  painuminen  ulottuu mel  

koisena (20—40  cm) keskisaralle  asti,  mutta 80—100 m leveitten sarkojen  
keskus  on painunut  varsin vähän. 

Kuva 14. Läpileikkauspiirros  Sattasuon  keskuksessa  olevan  N-S-suuntaisen  
pintavaakituslinjan kohdalta. linjan leikkaavat  ojat  kaivettu  1933. 

Abb. 14. Moor Sattasuo.  Profilschnitt  längs  der  N-S-verlaufenden Flächennivelle  
mentslinie im mittteren Teil des Moores. Die  die Linie  sehneidenden  Gräben  

stammen  avs  dem Jahre 1933. 

Painuminen  tilastojen valossa. 

Taulukossa 5 esitetään numerotietoja  Kivalon kokeilualueessa suori  

tettujen,  kolmen  eri  suo  jakson painumistutkimusten  tuloksista.  Suon 

pinnan  painumista  on seurattu 161 ojalinjapaalun  sekä näiden lisäksi  

pintapunnituslinjaston  72 paalun  eli  yhteensä  233 paalun  kohdalla. Näistä 

on runsaasti  puolet  ollut  rämeillä sekä  vajaa  toinen puoli  korpisoilla,  ne  

voilla ja letoilla. 

Ojan  reunan  painuminen  on ollut  sekä  absoluuttisesti  että relatiivisesti  

ojan  syvyyteen  katsoen voimakkainta  (43  cm eli 39 % ojan  syvyydestä)  

nevoilla ja lähes yhtä voimakasta myös  letoilla.  Rämeillä se  on ollut tun  

tuvasti heikompaa  (26  cm, 22 %) ja korpisoilla  heikointa (18  cm, 18  %).  

Eri suotyypeistä  pistää  silmään lettokorpien  ja varsinkin lettorämeitten 

ojan  reunojen  voimakas painuminen.  Toisaalta taas varsinaisten korpien  

ja korpirämeitten  ojanvarret  ovat  painuneet  suhteellisen vähän. Turve  

kerroksen  paksuudella  ja ojan  syvyydellä,  joilla yleensä  on ainakin tiettyyn  

rajaan  asti  keskenään  verraten läheinen vuorosuhde,  on hyvin  ratkaiseva 
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Taulukko  5. Kivalon kokeilualueen Alajärven  suon, Sattasuon ja Kumpu  
kivalon  suon ojien  reunojen  (cm  ja % ojien  syvyydestä)  ja suon pinnan  

(cm  ja % turvekerroksen paksuudesta)  painuminen  vuosien 1932—1945 
aikana. 

Tabelle  5. Setzung der  Grabenränder (in  cm und  in % von der  Tiefe des  Grabens) 
und  der  Mooroberfläche (in cm und  in % von der  Dicke der  Torfschicht)  während  
der  Jahre  1932—1945  auf den Mooren  Alajärven suo,  Sattasuo und  Kumpukivalon 

suo im Versuchsrevier  Kivalo.  

Pisteiden 
Ojien  

Pisteiden Turve-  Suon 

paini 

pinnan  

minen 
luku kaivu-  luku kerros  

1932 Setzung ier  Moor- \  
Anzahl syvyys  Setzung  <U ir Graben- Anzahl 

TAT/. ober lache  
der Aushub- TÜT  der  der I UTJ-  

Punkte tie/e der Punkte schicht 

Korvet — Bruch-  

Gräben 

m 
cm % 

m  

cm % 

moore 

VK  17 1.0 11 ii 20 1 .4  7 

Rh  K   11 1.0 19 19 22 9  0 17 9 

NK  16 0.9 16  17 17 1 ,1 16 14 

LK   4 1.2 45 S8 9 2 0 40 

.It  

16 

Yht. —  Insges.  48 1.0  18  18 68 1.7 17 10 !  

Rämeet  — Reiser- 

moore 

KR   19 1.1 12  10 29 1 4  7 

1R  5 1.2 23 19 7 2 4 21 9 

RSR  28 1.3 36 '28  33 2 0 33 16 

VSR, HSR   26 1.1 23 21 45 1 5 21  14 

NR,  INR  3 1.3 17 13 4 1 (>  13 8 

LR   6  1.2  52  43 8 2 2 45 21 

Yht. — Insges.  

Nevat — Weiss-  

moore 

87 1.2 26 22 126 1.7 23 13 

SsN,  LkN   — — — —  
2  1.9  15 8 

RiN   23 1.1 43 £9 23 2 0 41  

KN   
— 

2 3.3 15 | 

Yht. ■— Insges.  23 1.1 43 E9 27 2.1 40 19  | 

Letot  (RiL)  —  
Braunmoore   3 1.3 41 32 12 1.9 31  16  i  

Turvekerroksen  pak-  
suus — Dicke  der  

Torfschicht  
< l.o m  26 0.8 11 14 41 0.7 10 13 

I l.o—2.0 »  82 1.1 22 20 110  1.6 21 13 

2.o<   53 1.2  39 32 82 2.5 34 14 

;  Ojan  syvyys  —  Ticje  
des Grabens 
< l.o m   38 0.8 10  12 

— — 

1.0—1.2 »   56 1.1 27 24 — — 

1 1.2—1.4 »   67 1.3 34 27 — — 
— 

Pisteen  etäisyys  

ojasta — Entfer-  

nung  des  Punktes 
j vorn  Graben  

0.5—1 m  — -  -  — — 161 1.7 26 15  

4—10 »   —. 
—  

— — 11 2.1 29 14  

1 11—65  »   61 1.8 17 9 

Koko  aineisto — 

Gesamtes Material 161 1.1 27 24 233 1 8 24 14  
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vaikutus ojan reunan painumismäärään.  Keskiarvolukujen  perusteella  

havaitaan,  että keskimäärin 112  cm syvien  ojien reuna  on 10—13 vuoden 
kuluessa kaivun jälkeen  painunut  27 cm eli 24 % ojan  alkuperäisestä  

syvyydestä.  
Kuten jo  edellä esitettyjen  profiilipiirrosten  perusteella  havaittiin,  myös  

ojan  pohja  on vain poikkeustapauksessa  pysynyt  ojitussuunnitelman  edel  

lyttämässä  tasossa. Suoritettujen  laskelmien mukaan ojan  pohja  on 12—13 

vuoden kuluessa  67 ojanvarsipaalun  kohdalla kohonnut keskimäärin 19  cm 

ja 54 paalun  kohdalla alentunut keskimäärin 14 cm sekä vain 27  paalun 

kohdalla pysynyt  likimain  ennallaan. Kohoaminen on  yleensä  johtunut  

liettymisestä,  aleneminen eräissä  tapauksissa  virheellisestä  kaivusta,  useim  

miten ojan  pohjan  varsinaisesta painumisesta.  
Aineiston mukaan, johon sisältyvät  myös  pintavaakituslinjaston  paa  

lut, painuminen  on  niin ikään ollut  keskimäärin voimakkainta  (40  cm eli 

19 % turvekerroksen paksuudesta)  nevoilla. Letoilla,  jotka  ovat  edellisiä 

keskimäärin vähän ohutturpeisempia,  painuminen  on ollut tuntuvasti  

heikompaa  (31  cm, 16 %). Vieläkin  heikompaa  (23  cm, 13 %)  se on ollut  

rämeillä ja heikointa  (17  cm,  10 %)  korpimailla.  Yksityisistä  suotyypeistä  

erityisestikin  lettokorpien  ja lettorämeitten voimakas sekä varsinaisten 

korpien  j  a  korpirämeitten  suhteellisen heikko  painuminen  on yhdenmukaista  

jo edellä ojan  varsien painumisesta  todetun kanssa.  Paksuturpeisten  ruo  

hoisten sararämeitten painuminen  (33  cm, 16 %) on ollut  runsaampaa 

kuin varsinaisten sararämeitten (21  cm, 14 %),  joihin  tässä  tilastossa  on 

yhdistetty  myös  huonompien  sararämeitten 5  pistettä.  Niittyvillarämeit  

ten, joihin  on  yhdistetty  yksi  varsinaisen ja kolme isovarpuisen  niitty  

villarämeen pistettä,  painuminen  on ollut  vieläkin heikompaa.  Nevoista 

paksuturpeiset  kalvakkanevat  (50  cm,  15 %) ovat painuneet  absoluutti  

sesti  enemmän kuin rimpinevat  (41  cm, 20 %)  ja nämä taas  enemmän 

kuin suursaranevoille  ja lyhytkortisille  nevoille  osuneet yhteensäkin  vain 

kaksi  pistettä.  
Ratkaiseva vaikutus painumisen  absoluuttiseen määrään on kuten 

näkyy  turvekerroksen paksuudella  samoin kuin  ojan  syvyydellä.  Ojan  

etäisyydenkin  vaikutus on  selvä,  vaikkakin  puheena  olevan taulukon 

mukaan painuminen  on 4—lo m:n  päässä  ojasta  ollut  absoluuttisesti  keski  
määrin vähän voimakkaampaa  kuin  0.5 —1.0 m:n päässä.  Tämä johtuu  

edellisen etäisyyden  harvalukuisten vaakituspisteiden  suuremmasta syvyy  
destä. 

Soiden keskisyvyys  (176  cm)  on ojituksen  jälkeisten  10—13 vuoden 
kuluessa alentunut 24 cm eli  14 %. Tämä on  suhteellisen vähän ja saa 

selityksensä  sen perusteella,  että tutkimuksen kohteina olleiden soiden 

turvekerros on keskimäärin ohuehko sekä ulottuu kohtalaisesti  maatu  

neena suon pintaan  asti. 



Piipsanneva,  Haapavesi.  

Asutushallituksen toimesta suunniteltiin aikoinaan Haapaveden  pitä  

jässä  olevasta  Piipsannevasta  valtiolle,  Haapaveden  hoitoalueeseen,  kuulu  

van 1  650 hehtaarin suuruisen osan  asutukseen saattamista. Siinä tarkoi  

tuksessa  silloinen  maanviljelysinsinööri,  prof. P. Kokkonen suoritti 
kesällä  1919 suolla tutkimuksia  sekä laati alueelle kuivatus-  ja asutus  

suunnitelman,  jota samoin kuin  kyseisen  suon  laatua hän eräässä paine  

tussa kirjoituksessaan  (Kokkonen  1919)  selostaa. Asutussuunnitelma 

on toistaiseksi  toteuttamatta,  mutta kuivatussuunnitelman mukaisesta 

valtaojasta  kaivettiin  kesällä 1921 lähes kolmen kilometrin  pituinen  alaosa. 
Kesäkausina 1932 ja 1933 kaivettiin metsähallituksen toimesta valta  

ojan  alajuoksun  varteen ojia  kyseisen  suon osan metsän kasvuun saatta  

misen tarkoituksessa. Kesällä 1936 tätä ojitusaluetta  vielä laajennettiin.  
Suon kaltevuussuhteet ja ojien  sijainti  selviävät kuvasta  15 sekä ojien  

kaivuvuodet  ja kaivun  aikainen likimääräinen syvyys  saman kuvan  selos  

tuksesta. Kyseiset  ojat perattiin kesällä 1945. 

Näin ojitetuksi  tulleessa suon osassa, jossa  suontutkimusosaston toi  

mesta  on suoritettu koemetsityksiä  ja pohjaveden  tason mittauksia  niihin 

liittyvine  suon pinnan  vaakituksineen,  tarjoutui  käyttökelpoista  aineistoa 

alkuaan erityisen  vetisen ja eräin osin  varsin paksuturpeisen  nevan  pai  
numistutkimusta varten. 

Kuvan 15 esittämä Piipsannevasta  metsän kasvatusta  varten toistai  

seksi  ojitettu osa  oh  valtaojaa 1921 kaivettaessa vetistä,  jänteistä  rimpi  

nevaa. Yain  alueen läntisessä kulmassa,  jonne  on jo aikaisemmin  kaivettu 

vähäisiä ojia, oli  jonkinlaista  metsän alkua.  Nyt  tällä kohdalla kasvaa  

6—lo m korkeata,  hajanaista  mänty- koivumetsää ja  kautta  ojitetun  alueen 

on.  erilaisista  koemetsityksistä  nousseita,  I—31 —3 m:n korkuisia koivu-  tai 

mäntyvaltaisia taimistoja. 

Yain ojitusalueen  läntisessä kulmauksessa  suon pinta  on,  kuten kuvaan 

merkityistä  korkeuskäyristä  selviää,  huomattavasti vietto. Pääosassa  
aluetta suon pinnan kaltevuus  on erinomaisen vähäinen. Suon pohjan  

korkeustasossa ei ole suuria vaihteluita. Turvekerroksen  paksuus  oli  

ojitukseen  ryhdyttäessä  alueen länsiosassa  noin 2.5  m kohoten itää kohden 
lähes 5 metriin. Turvekerros on  kautta alan vain niukasti rahkasammalten 

jätteitä sisältävää saraturvetta,  jonka maatuneisuus on pinnasta  noin 
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Kuva  15. Piipsannevan  läntinen, ojitettu  kulmaus.  

Abb.  15. Piipsanneva. Der  uestliche,  entwässerte  Teil des  Moores.  
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&  

puoleen  metriin asti  3—4, alempana vähitellen lisääntyen.  Suon pohjalla  

on ohut,  alle 30 cm:n paksuinen  liejukerros.  Perusmaana on savi  tai  savi  

hieta. 

Lähtökohdan tässä esitettävälle  painumistutkimukselle  muodostaa jo 

edellä mainittu, 1919 suoritettu Piipsannevan  pintavaakitus.  Kun sittem  

min ryhdyttiin  metsähallituksen toimesta  suorittamaan ojituksia  suon  

länsiosassa,  vaakittiin  kesällä  1932 ojalinjat  tavalliseen tapaan.  V.  1935 

asetettiin suontutkimusosaston  toimesta  linjaan poikki  1932 ja 1933 kai  

vettujen  ojien  yhteensä  14 pohjavesimittaria,  joiden sijaintipaikkojen  

sekä  linjan  kohdan maan  pinnan  korkeustaso  samalla tutkittiin. Kyseinen  

linja  on vaakittu uudestaan vuosina  1938,  1942 ja 1946. Viimeksi  mainit  

tuna vuonna  vaakittiin lisäksi  neljä  muuta, useiden ojien  poikki  kulkevaa  

linjaa  sekä  neljän  ojan  reunan  ja pohjan  korkeudet.  Näin on kerääntynyt  

verraten runsaasti aineistoa,  jonka  perusteella  voidaan sekä  profiilipiirrok  

sin että tilastotaulukoin  valaista painumisen  asteittaista edistymistä.  

Painuminen  profiilien valossa.  

V. 1931 kaivettu valtaoja,  varsinkin  sen  alaosa,  on alkuaan ollut  ja on  

edelleen mahtava,  pinnasta  4-—5 m leveä väylä.  V.  1932 sarkaojia  kaivet  

taessa sen osittain epämääräiseksi  lohkeillut reuna oli  painunut  1.5—2 

metriä  alkuperäistä  tasoaan alemmaksi. Yksinäisen valtaojan  varrella 

huomion arvoinen painuminen  rajoittui  kuitenkin kapeahkoon  kaistalee  

seen. Ojasta  etäännyttäessä  sivuille  päin  painumisen  määrä nopeasti  

väheni,  kuten kuvan  16 ylimmästä profiilipiirroksesta  (oja  6)  näkyy.  Heik  

koa  painumista  voidaan tosin todeta aina 300 m:n päähän  asti.  Ojan  10, 

joka kulkee  valtaojan  yläosan  suuntaisena 60 m:n päässä  siitä, kohdalla  

suon pinta  oli  valtaojan  vaikutuksesta 1932 mennessä 11 vuoden kuluessa  

painunut  30—50 cm. V. 1946 suolla tutkimuksia  taas suoritettaessa  todet  

tiin, että valtaojan  reunan pääasiallisin  painuminen  oh tapahtunut  jo 

ensimmäisen 10-vuotiskauden aikana sekä  että painuminen  on sen  jälkeen  

edistynyt  varsin hitaasti. 
Edelleen kuvan  16 profiileja  tarkastaessa  havaitaan,  että  vuoteen 1946 

mennessä, siis  14  vuoden kuluessa  kaivun jälkeen,  ojan  6  reuna  on painu  

nut metrin verran, vähemmän ojan  alapäässä,  jossa  painumista  oli ta  

pahtunut  jo valtaojan  vaikutuksesta. Myös  turvekerroksen  paksuudella  
havaitaan olleen osuutensa painumisen  määrään. Ojan  10  reuna,  jonka  

kohdalla  oli kuten edellä mainittiin -  tapahtunut  painumista  jo ennen  

sen  kaivua,  on painunut  puolen  metrin verran.  

Valtaojan  toisella,  so.  koillispuolella,  on  valtaojan  vaikutuksesta tapah  
tunut vähäistä painumista  ojan  12 kohdalla,  joka sijaitsee  valtaojasta  

60  m:n päässä  kuten oja  10,  mutta kuivatukseen katsoen  epäedullisemmalla 

puolella.  Vuoteen 1946 mennessä, siis  14  vuodessa,  ojan  12, jonka kaivu  
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Kuva 16. Läpileikkauspiirroksia  Piipsannevan 1932 kaivettujen  ojien 6, 10, 12 ja 16  
reunojen  kohdalta. 

(1) Bodenoberfläche  i.J. 1921 (4) Orabensohle i. J. 1932  
(2) » > 1932 (5) » » 1946 

(3) » » 1946 (6) Untergrund  

Abb. 16. Piipsanneva. Profilschnitte  längs den  Rändern  der i.  J. 1932 ausgeJiöbenen 
Gräben 6,  10, 12 und  16. 

syvyys  on ollut  1.4—1.6 m, reuna  on painunut  edelleen puolen  metrin ver  

ran. Ojan  16, jonka  kairusyvyys  on ollut  l.l—1.3 m,  reuna on painunut  

60—90 cm. Etenkin ojan  16 profiilin  perusteella  havaitaan,  että myös  

turvekerroksen  paksuudella  on  ollut  huomattava osuus  painumisen  määrään. 

Kuvan 16 profiilien  valossa voidaan tarkastella myös  ojien  pohjan  

korkeustasossa  tapahtuneita  muutoksia.  Etenkin ojien  6 ja 16 pohjat 

ovat  v. 1946 olleet tuntuvasti (10 —60  cm)  suunnitelman mukaista tasoa 

alempana.  Ojien  10 ja 12, varsinkin ensin mainitun,  pohja  on  alentu  

nut vähemmän. Tämä johtuu siitä,  että näiden ojien  kohdalla oli  jo 

kaivuvuoteen (1933)  mennessä tapahtunut  1921 kaivetun valtaojan  vaiku  

tuksesta painumista. Ojan  pohjan  aleneminen suunnitelman mukaiseen 

verraten saattaa,  kuten edellä on selostettu,  osaksi  johtua  kaivuvirheistä  

kin,  mutta niin huomattava aleneminen kuin  ojien  6  ja 16 pohjien  kohdalla 
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on  havaittavissa  riittää epäilemättä  todistamaan,  että kuivatuksen  vai  

kutuksesta  on tapahtunut  turvekerroksen  kokoon puristumista,  siis painu  

mista, myös  ojan  pohjan  tasossa.  
Puheena olevien ojien  putoussuhteita  tarkasteltaessa kiintyy  huomio 

siihen,  että sellaisetkin  niukkavetiset sarkaojat,  joissa suunnitelman mu  
kainen putous  on vain 0.0005, ovat vastanneet tarkoitustaan. Heikkoa 

liettymistä  ja muista syistä  aiheutunutta ojan  kunnon huonontumista on 

tosin tapahtunut,  mutta siksi  hitaasti,  että ojat  olivat  vielä  joltisessakin  

kunnossa,  kun ne  v.  1945 eli  vasta 12  vuotta kaivun  jälkeen  ensimmäinen 

kerta perattiin.  
Kuva  17  esittää läpileikkauspiirroksia  viiden sarkaojien  poikki  kulke  

van tutkimuslinjan  kohdalta. Näistä  on ylin  pohjavesimittarilinjalta  sekä  

kaksi  seuraavaa  siitä kaakkoon. Kaksi  viimeistä (linjat  IY  ja Y)  ovat  v.  

1921 kaivetun valtaojan  koillispuolella  noin 200  m:n päässä  toisistaan. 

Kaikkiin näihin profiileihin  on merkitty suon pinnan korkeus  1921, 1932 

ja  1946,  suon pohjan  korkeus  sekä linjoja  leikkaavat  ojat  sen syvyisinä  

kuin  ne  olivat  kaivettaessa. Ylimpään,  pohjavesimittarilinjan  kautta kulke  

van  linjan profiiliin  on  merkitty  lisäksi  vuosien 1935 ja 1938 aikaiset maan 

pinnan  korkeudet pohjavesimittausten  yhteydessä  suoritettujen  vaaki  

tusten mukaan. Turvekerroksen laatu selviää  samasta piirroksesta.  Kun  

kin  pohjavesimittarin,  yhteensä  14, kohdalle on  merkitty  nuolen kärjin   

järjestyksessä  ylhäältä  alaspäin  ■—  pohjaveden  touko—syyskuun  aikainen 

keskimääräinen taso vuosina 1938,  1939 ja 1940. Pohjavesi  on mainituista 

kesäkausista  kuivimpanakin  (1940)  pysytellyt  30—45 cm:n päässä  suon 

pinnan  alapuolella.  Vain valtaväylän  läheisyydessä,  30 m:n päässä  siitä 

olevan mittarin  kohdalla,  pohjaveden  taso on ollut  syvempänä,  so.  keski  

määrin 55 cm syvässä.  
Vuoteen 1932 mennessä on v. 1921 kaivetun valtaojan  läheisyydessä  

tapahtunut  tuntuvaa painumista.  Tämä ulottuu,  kyseisen  valtaojan  koh  

dan syvyydestä  riippuen,  200—400 m:n päähän.  V. 1932—33 kaivettujen  
ojien  vaikutuksesta  painumista  on tapahtunut  jo pitkin  linjoja.  Painu  

minen on  ollut,  kuten pohjavesimittarilinjan  kohdalla usean  vuoden aikana 

suoritetut  vaakitustulokset osoittavat, voimakkainta kohta kaivun  jälkei  

sinä vuosina,  myöhemmin  hidastumistaan hidastuen. Ojien  reunat ovat  

painuneet  eniten,  mutta painuminen  on verraten huomattavana jatkunut  

keskisaroille  asti. Kookkaampien  ojien  vaikutus on tuntuvin,  0.5 m:n 

syvyisten  pikkuojien  merkitys  osoittautuu painumisen  kannalta vähäiseksi.  

Painuminen  tilastojen valossa.  

Piipsannevan  painumissuhteita  on koetettu selvitellä  myös  tilastolli  

sesti.  Tämä on tapahtunut  edellä kuvattujen  linjojen  (I—V) kohdalla 
saadun painumismääriä  osoittavan numeroaineiston perusteella.  
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Kuva  17. Läpileikkauspiirroksia  Piipsannevan  1933  kaivettujen ojien poikki  
kulkevien  vaakituslinjojen kohdalta. Ylin  (1)  profiili  pohjavesimittarilinjan  koh  
dalta, muut  (II—V) saman suuntaisilta  linjoilta (ks.  kuvaa  15).  Profiileihin 
on merkitty  linjojen katkaisemat  eri  syvyiset  ojat  numeroineen.  Ylimmästä 

profiilista selviää  myös  pohjavesimittarien  (1 —14) sijainti  sekä  turvesuhteet.  

(1) Bodenoberfläche  i.J. 1921 (6) Untergrund  

(2) » » 1932 (7) Lage  des  Grundwasser  messet s 2 nebst 

(3) » » 1935 Grund Wasserstand in den Sommer  
(4) » » 1938 monaten der Jahre 1938—1940 

(5) » » 1946 (8) Graben 

Abb.  17. Piipsanneva. Profilschnitte  längs  den  die i.  J. 1933  ausgehobenen Gräben 
des  Moores  überschneidenden  'Nivellierlinien.  Das  Pro/il I  durchläuft die  Grund  

wassermesser,  die  übrigen (II— V) repräsentieren mit ihm  parallel  verlaufende 
Linien  (siehe  Abb.  15). In den  Profilen  sind die  die  Linien  schneidenden  ver  
schieden  tiefen und  numerierten  Gräben  verzeichnet. Aus dem obersten  Profil  
erhellt auch  die  Lage  der  Grundwassermesser (1—14), ferner sind  aus ihm die Torf  

artenverhältnisse  zu ersehen.  
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Taulukkoon 6 on laskettu v. 1933 kaivettujen  ojien  vaikutuksesta  

v.  1946 todetun painumisen  keskimäärät ryhmiteltyinä  eri  ojaetäisyyksien  

sekä kahden eri ojasyvyyden  mukaan. Kyseiset  vaakituspisteet  ovat  itse 

ojitusalueella,  siis kapeammalla  tai leveämmällä saralla,  eivätkä vetisellä  

suolla  uloimmasta ojasta  sivulle.  Pisteiksi  on luettu edellä  tarkasteltujen  

painumislinjojen  ne kohdat,  joiden  etäisyys  on  0.5,  5 jne. metriä etäällä  

lähimmästä ojasta.  0.5 m:n etäisyyspisteeksi  on luettu ojan  reunoista vain 

toinen. Tilastoon on otettu ainoastaan niiden pisteiden  lukemat,  joiden  

kohdalla  ei ole tapahtunut  painumista  v.  1921 kaivetun valtaojan  vaiku  

tuksesta. Taulukon sadannesluvut tarkoittavat painumisen  suhteellista  

määrää ojan  keskisyvyyteen  verraten. 

Taulukko 6. Piipsannevan  pinnan  painuminen  (cm  ja  % ojien syvyydestä)  
1933 kaivettujen  ojien  vaikutuksesta vuoteen 1946 mennessä. 

Tabelle 6. Setzung der  Mooroberfläche (in cm,  und  in % von der  Tiefe der  Gräben)  
durch  Einwirkung der  i.  J. 1933  ausgehobenen Graben  bis  zum Jahr  1946  auf dem  

Moor Piipsanneva.  

Painuminen vähenee kuten näkyy  sekä absoluuttisesti  että suhteelli  

sesti lähimmän ojan  syvyyteen  katsoen  ojasta  etäännyttäessä  varsin sään  

nöllisesti. Huomio kiintyy  myös  siihen,  että verraten tuntuvaa painumista  

on tapahtunut  vielä niinkin etäällä kuin 60 m:n päässä  ojasta  eli 120 m 

leveän  saran keskuksessa.  Tähän on epäilemättä  jonkinlainen  osuus  näille 

saroille kaivetuilla,  edellä mainituilla 0.5 m:n syvyisillä  pikkuojilla.  

Syvien (1.4—1.6  m) ojien  vaikutuksesta painuminen  on  etenkin  abso  

luuttisesti  ollut huomattavasti runsaampaa kuin vähän matalampien 

(l.i—1.3 m) ojien  vaikutuksesta. Siten edellisten reuna  onkin painunut  

metrin verran eli  runsaasti 2/
3 alkuperäistä  syvyyttä  matalammaksi ja 

vielä 60 m:n päässäkin  ojasta  suon pinta  on painunut  keskimäärin 65 cm 

eli  43  % ojan  syvyydestä.  Kaikki  sellaiset v.  1933 kaivetut  ojat  huomioon 
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ottaen,  joiden  kohdalla ei  ollut  tapahtunut  painumista  v. 1921 kaivetun 

valtaojan  vaikutuksesta,  ovat  13 vuoden kuluessa aiheuttaneet keskimäärin  

73 cm:n suuruisen suon pinnan  painumisen,  mikä merkitsee runsaasti  

puolta  (52  %)  ojien  keskisyvyydestä.  Jos olisi  painumispisteinä  huomioitu 

muuten samanlaisin ojaetäisyyksin  myös  jo v. 1921 kaivetun valtaojan  
vaikutuksesta  painuneet  suon osat,  olisi  koepisteiden  määräksi  saatu 437,  

ja  painuminen  olisi  näiden mukaan ollut  keskimäärin  81 cm. 



Tutkimusten yhteistulos.  

Kun painumisen  nopeus ja määrä riippuvat  monista eri tekijöistä,  

kuten ojan  syvyydestä,  turvekerroksen paksuudesta  ja laadusta,  ennen 
kaikkea  sen  kosteusasteesta,  ojan  etäisyydestä  jne.,  ei  edellä selostettujen  

tutkimusten perusteella  ole  helppoa  eikä edes  mahdollista antaa varmaa  

ja kaikkiin  yksityistapauksiin  soveltuvaa  kuvaa  suon ojituksen  jälkeisestä  

painumisesta.  Seuraavassa  koetetaan esittää tutkimusten yhteistuloksia,  

mutta on huomattava,  että niiden käytäntöön  soveltaminen edellyttää  
asiaan kulloinkin  vaikuttavien,  suuresti  vaihtelevien olosuhteiden tarkkaa 

huomioimista. 

Ojan reunojen painuminen. 

Taulukossa 7 esitetään Kaivolan,  Pyhäkosken  ja Kivalon kokeilu  

alueissa tutkittujen  ojien  reunojen painumisen  määrät ryhmiteltyinä  

turvekerroksen  paksuus-  ja ojien  syvyysluokkien  sekä soiden päätyyppi  

ryhmien  mukaan. Kuten näkyy  ojan reunojen painumisen  

niin hyvin  absoluuttinen kuin suhteellinen määrä 

ojan syvyyteen  verraten lisääntyy  turvekerrok  

sen paksuuden  kasvaessa aina kolmeen metriin asti,  johon  
asti  ojan  syvyys  ja turvekerroksen  paksuus  ovat  likimain  suorassa  suhteessa 

toisiinsa. Samoin lisääntyy  ojan  reunojen  sekä abso  
luuttinen että suhteellinen painuminen  ojan sy  

vyyden  kasvaessa. Taulukon perusteella  voidaan myös  todeta,  

että korpiojien  reunat .painuvat  sekä absoluutti  

sesti että suhteellisesti  ojan  syvyyteen  verraten 
keskimäärin  vähiten ja nevojen  ojat eniten. Viimeksi  

mainitut, siis  nevojen  ojat,  painuvat  siksi  runsaasti,  että ne olivat  painu  

misvaakitusten loppuvaiheessa  kaikissa  kolmessa  tutkimusalueessa keski  

määrin matalampia  kuin muiden suotyyppiryhmien  ojat.  
Soiden vaihtelevasta laadusta,  lähinnä maatuneisuudesta riippuen  eri  

tutkimusalueiden ojien reunojen  painumismäärät  saattavat vastaavien 

ojasyvyyksien,  vieläpä turvekerroksen  paksuusluokkienkin  kohdalla mel  

koisesti  poiketa  toisistaan. Erityisesti  kiintyy  huomio Kivalon ojien  reu  

nojen  suhteellisen vähäiseen painumiseen.  
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Taulukko  7. Ojien  reunojen  keskimääräinen painuminen  (cm  ja % ojien 
syvyydestä).  

Tabelle,  7.  Mittlere  Setzung der  Grabenränder (in cm und  in  % von der  Tiefe der  
Gräben  ). 

f  

Ojan reunojen  painuminen  on voimakkainta 
kohta kaivun aikana, jolloin varsinkin märkien soiden 

pinnalta  ja pintaturpeesta  valuu vettä solisemalla  ojaan  ja sitä  myöten 

pois. Ojamaiden paino  vaikuttaa samoin voimakkaimmin silloin, kun 

ne on vastikään märkinä kasattu valleiksi  ojan  reunoille. Niinpä  veti  

sen  rimpinevan  1.2—1.3 m syvän  ojan  reuna  painuu  jo kaivun yhteydessä  

20—30 cm, vieläpä  enemmänkin. Ojitettaessa  kuivanlaisten ja pintaan  

asti  tiivisturpeisten  soiden painuminen  on hitaampaa  ja vähäisempää.  
Kuva 18 osoittaa 0.6—1.6 m:n syvyisten  ojien  reunojen  keskimääräisen 

painumisen  erikseen 2, 5 ja 10 vuoden kuluessa kaivun jälkeen.  Kuva  

perustuu  koko  tutkimusaineistoon,  mikä  siis  käsittää niin hyvin  korpien,  
rämeitten kuin  nevojen  ojia. Tilastoista  lasketut keskiarvoluvut,  joita  

ohjeena  käyttäen  käyrät  on piirretty,  on jätetty samoin kuin  seuraavista  

kin piirroksista kuvasta pois.  

1 Kaivola Pyhäkoski Kivalo 

1930—1935 1932-  -1945 1932—1945  

cm o/ /o cm % cm % 

j Turvekerroksen  paksuus  —  
Dicke  der  Torfschicht  

< l.o m  16 14 — — 11 14 

l.o —2.0 »  39 30 40 33 22 19 

2.o—3.o »  67 45 65 43 39 32 

3. o < »  — — 
57 35 

— — 

Ojan  syvyys  — Tiefe des 
Grabens  

< l.o  m   — — 
31 38 10 12 

19 18 42 38 27 24  

1.2—1.5 »   53 38 59 42 34 27 

)>  67  41 68 42 —  
— 

Tyyppiryhmä  —  Typen-  
gruppe  

Korvet — Bruchmoore 
....

 26 22 — — 18 18 

Rämeet  
—
 Reisermoore  

...

 56 38 50 35 26 22 

Nevat— Weissmoore   79 52 60 42 43 37  

Letot —  Braunmoore  — — — 41 32 

Keskim. 
—
 Im Mittel 50 36 59 42 t 27  24 

Ijien  keskisyvyys, ra — Mittlere Tiefe der Gräben 

1930 1935 1932 1945 1932 1945 

Korvet —  Bruchmoore 
....

 1.2 0.9 
_ 1.0 0.8 

Rämeet  — Reisermoore 
...

 1.5 0.9 1.4 0.9 1.2 0.9 

Nevat — Weissmoore  1.5 0.7 1.4 0.8  1.1 0.7 

Letot  — Braunmoore  
— — — 1.3 0.9 

Keskim. 
—

 lm Mittel  1.4 0.9 1.4 0.8 1.1 0.8 
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159—49 7 

Kuten näkyy  10  vuoden 

aikaisesta painumisesta  on 

tapahtunut  kahden ensim  

mäisen kaivun jälkeisen vuo  

den aikana matalien ojien  

reunoilla runsaasti kolmannes 

ja syvien  ojien  reunoilla, jot  

ka  painuvat  nopeammin,  yli  

kaksi  kolmannesta. Pää  

asiallisin painumi  

nen tapahtuu  ensim  

mäisen 5-v  uotiskau  

den aikana. Sen jälkeen  

ja etenkin 10 vuoden kulut  

tua kannasta painuminen  on 

varsin hidasta.  
Kuva 18. Eri  syvyisten  ojien reunojen painuminen 

2,  5 ja 10 vuoden kuluessa  kaivun jälkeen. 
Abb. 18. Setzung  der Ränder  verschieden  tiefer 

Gräben  2,  5 und  10 Jahre nach dem Ausheben. 

Suon pinnan painuminen. 

Taulukosta 8 selviää edellä mainituissa kokeilualueissa tutkittujen  

soiden pinnan,  so.  koko ojitetun  alan, painuminen turvekerroksen pak  

suuden,  ojan  etäisyyden  ja suotyyppi  ryhmän  mukaan eriteltynä. Kuten 

näkyy  turvekerroksen paksutessa  painumisen  abso  
luuttinen määrä asteittain lisääntyy.  Ojasta  etään  

nyttäessä  painuminen  vähenee niin hyvin  absoluuttisesti  kuin suhteellisesti 

turvekerroksen paksuuteen  verraten. Samoin kuin ojan reunoilla niin 

myös ojien  ulkopuolella  painuminen  on heikointa korpimailla  sekä  voimak  

kainta  nevoilla. 

Eri  tutkimusalueiden painumissuhteita  keskenään vertaillessa kiintyy  

huomio,  kuten  jo edellä ojien reunojenkin  painumista  tarkasteltaessa,  
Kivalon soiden suhteellisen vähäiseen (13  vuodessa 24 cm, 14 %)  painumi  

seen. Johtuuko tämä siellä tutkittavaksi joutuneiden  soiden yleensä kiin  
teänlaisesta rakenteesta,  vai olisiko  kyseisten  soiden vähäisellä painumi  

sella jotakin  tekemistä näiden soiden verraten pohjoisen  aseman  kanssa,  

on vaikeata päätellä. Mainittakoon kuitenkin,  että St  e  nb e  r  gin  (1935)  

mukaan pohjoisessa,  jossa  kasvukausi  011 lyhyt ja maan routaantuminen 

voimakasta,  painuminen  on vähäisempää kuin etelämpänä.  

Kuva 19 osoittaa suon  pinnan  ojituksen  jälkeisen  painumisen  eri  etäällä  
vetisen nevan 1.5 m syvästä  ojasta  2, 5 ja 10 vuoden kuluessa  kaivun  

jälkeen.  Siitä  näkyy  havainnollisemmin kuin edellä  selostetusta  taulukosta,  
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Taulukko 8. Suon  pinnan  keskimääräinen  painuminen  (cm  ja % turve  
kerroksen  paksuudesta).  

Tabelle 8. Mittlere Setzung der Moorober  fläche (in cm und  in  % von der  Dicke  
der  Torfschicht). 

että suon pinnan painuminen  vähenee ojasta  etään  

nyttäessä  hyvin  nopeasti.  Esimerkiksi  10 m:n  päässä  ojasta  
oleva suon pinnan  kohta painuu  vain noin puolet  ja 40 m:n päässä  oleva 

vajaan  kolmanneksen ojan  reunan  painumismäärästä.  Tästä ojan  lähireu  

nojen  voimakkaasta painumisesta  mm. johtuu,  että metsäisillä soilla  puiden  

latvatkin hieman kallistuvat  ojaan  päin.  
Painuminen on  sentään melkoisen tuntuvaa (10 —15 cm) vielä 100 m:n  

päässäkin  ojasta.  Jos turvekerros  on paksu  ja  löyhä,  oja  syvä  ja sen  asema  
kuivatusteknillisesti  edullinen, painumista  voidaan todeta 

aina 1 5 o—20 —2 0 0 m:n päähän  ojasta,  jopa kauemmaksi  
kin. Niinpä  Piipsannevan  paksuturpeisimmissa  (lähes  5  m)  osissa  alkuaan 
kolmatta  metriä  syvän  valtaojan  vaikutuksesta  voidaan todeta  painumista  

tapahtuneen  vetisellä rimpinevalla  aina 400 m:n päähän  asti.  Mainitulla  

Kaivola Pyhäkoski Kivalo 

1930- 1935 1932—1945 1932—1945 

cm o/ 
/o 

1 
cm % cm % 

Turvekerroksen  paksuus  — 
Dicke  der Torfschicht  

< l.o  m   14 23 7 10 10 13 

l.o—2.0 »   29 19  26 16 21 13 

2.0—3.0 »   . 56 23 43 17 34 14 

3. o < »  — — 
53 16 

—
 

—
 

Pisteen  etäisyys  ojasta  — 
Entfernung des  Punktes  
vom Gräben 

0.5 —l.o m   47 26 63 25 26 15 

4—10 »   34 19 15 13 29 14 

11—50 »  24 14 15 11 17 9 

5l< »  23 12 11 5 

Tyyppiryhmä  — Typen-  
gruppe  

Korvet  — Bruchmoore 
....

 21  19 17 10 

Rämeet  — Reisermoore 
..
 43 21 14 8 23 . 13  

Nevat  — Weissmoore  61  24 38 18 40 19  
Letot  — Braunmoore  

-  
31 16 

Keskim. — lm Mittel 38 21 33 16 24 | 14 

Turvekerroksen  paksuus,  m — Dicke  der Torf  Schicht m 

1930 1935 1932 I 1945 1932 1 1945 

Korvet  
—

 Bruchmoore  
....

 LI 0.9 
—
 1.7 1.5 

Rämeet  — Reisermoore ■ ■ 2.1 1.7 1.7 1.6 1.7 1.5 

Nevat  — Weissmoore   2.6 2.0 2.1 1.7 2.1 1.7 

Letot — Braunmoore   
— — 

1.9 1.6 

Keskim. — Im Mittel 1.8  1.4  po o  -J 00 Ci 
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nevalla,  joka nimensä mukaisesti  oli  ojitettaessa  kauttaaltaan nevaa  sekä  

lisäksi paksuturpeista  ja vetistä, suon  pinnan  painuminen  onkin ollut,  

kuten aikaisemmin  esitetystä  taulukosta 6 selvisi,  poikkeuksellisen  runsasta,  

so.  13 vuodessa keskimäärin  73  cm  eli  52 % ojien  keskisyvyydestä  (1.4 m). 

Suon pinnan  pai  

numinen edistyy  lähes  

yhtä nopeasti  kuin 

ojan reunojenkin  

painuminen.  Pääasial  

lisin painuminen  tapahtuu  

5  vuoden kuluessa  ojituksesta  

ja 10 vuoden kuluttua pai  

numinen on jo hyvin  heik  

koa. Mikä vaikutus turve  

kerroksen painumiseen  on 

sillä, että puuttomalle  tai 

heikkometsäiselle suolle ai  

kaa myöten nousee ehkä 

vankkakin metsä,  ei  ole tullut 

esillä olevan tutkimuksen 

yhteydessä  selvitetyksi.  
Kuva  19. Suon  pinnan painuminen märällä nevalla 
eri etäällä  1.5 m  syvästä  ojasta 2,  5 ja 10 vuoden 

kuluessa  kaivun jälkeen.  
Abb.  19. Setzung  der  Mooroberfläche auf einem nassen  
Weissmoor in  verschiedenen Entfernungen von  einem  1.5 
m.  tiefen Graben 2, 5  und  10  Jahre nach  dessen  Ausheben. 

Tässä  yhteydessä  on syytä  

mainita, että rinnan painii  

mistutkimusten  kanssa  suori  

tetut pohjaveden  tason mit  
taukset osoittavat,  että  ojan  vaikutus suon pinnan  painumiseen  ja pohja  

veden tason alenemiseen on hyvin  yhdenmukaista.  Kumpikin  näistä 

on runsasta ojan välittömässä läheisyydessä,  paljon  heikompaa  jo 

4—5 m:n päässä  ojasta  ja vähenee sitten  vähenemistään ojasta  etään  

nyttäessä. Sanotusta huolimatta on ilmeistä,  että painumista,  so.  

turvekerroksen kokoon  puristumista,  ei  tapahdu  vain siinä suhteellisen 

ohuessa kerroksessa,  joka jää pohjaveden  tason yläpuolelle,  vaan sitä  

tapahtuu myös  pohjaveden  tasoa alempana.  

Painuminen  eri  suotyyppien kohdalla. 

Sen  perusteella,  että suotyypit  yleensä  edustavat tiettyjä  turve-  samoin 
kuin kosteus-  ja pohjavesisuhteitakin,  suon pinnan  ojituksen  jäl  

keinen painuminen on eri suotyyppien  kohdalla 

suurin piirtein tietynlaista.  Kuvat 20—22  esittävät turve  
kerroksen  painumismääriä  ensimmäisen 5-vuotiskauden  aikana eri etäällä 
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ojista  eräiden suotyyppien  kohdalla. Korpiojien  keskisyvyydeksi  on  edel  
lytetty  1.0 m, rämeojien  1.2  m  ja nevaojien  1.5 m.  Mikäli turvekerroksen 
paksuus  tai  muut syyt edellyttävät  toisenlaisia syvyyksiä,  asia  on  huo  
mioitava painumismääriä  kyseisten  piirrosten  perusteella  arvioitaessa.  

Kuva 20. Turvekerroksen  painuminen (cm ja % 
ojan syvyydestä)  ensimmäisen  5-vuotiskauden aikana 
kaivun  jälkeen eri  etäällä 1.0  m syvästä  ojasta  korpi  

mailla. 

Abb. 20. Setzung  der  Torf  Schicht  (in  cm und  in % 
von der  Tiefe des Grabens)  während  der ersten 5 
Jahre nach dem Ausheben  des  1.0 m  tiefen Grabens in  
verschiedenen  Entfernungen von  diesem auf Bruch  

moorboden. 

Kuva  21. Turvekerroksen  painuminen (cm  ja % ojan 
syvyydestä)  ensimmäisen  5-vuotiskauden aikana  kai  
vun jälkeen eri  etäällä 1.2 m  syvästä  ojasta rämeillä. 

Abb.  21. Setzung der  Torfschicht  (in cm und  in  % 
von der Tiefe des Grabens)  während der ersten 5  
Jahre  nach dem  Ausheben  des  1.2 m  tie  fen Grabens in  
verschiedenen  Entfernungen  von diesem auf Reiser  

moorboden.  

Kuten edellä on  todettu,  

suotyyppiryhmistä  korvet  

(kuva  20) painuvat  keski  

määrin vähiten. Painuminen 

on korpityypeistä  runsainta 

märissä nevakorvissa sekä 

ruoho- ja  heinäkorvissa.  Yhtä 

runsasta ellei vielä runsaam  

paa se on vetisissä koivulet  

tokorvissa,  jotka harvinai  

sina ovat kuitenkin jääneet  

ilman omaa  käyrää.  Ohuttur  

peisia lehtokorpia  ja kangas  

korpia  samoin kuin kangas  
rämeitä lukuun ottamatta 

painuminen  on soista hei  

kointa varsinaisissa  korvissa,  

mutta ei sentään merkityk  

setöntä niissäkään. 

Rämeet (kuva  21) painu  

vat keskimäärin  runsaammin 

kuin korvet. Tärkeimmät 

rämetyypit  voidaan j akaa 

painumismääriin  katsoen  nel  

jään  ryhmään. Sararämeet 

ja niittyvillarämeet  painuvat  
suunnilleen samoin j  a aina  

kin  ruohoiset sararämeet -—•  

rämeistä eniten. Samaan 

ryhmään  voitaneen myös  
lukea yleensä  runsaasti pai  

nuvat lettorämeet. Isovar  

puiset niittyvillarämeet  ja 
niihin nähtävästi rinnastettavat rahkaiset niittyvillarämeet  painuvat  

edellisen ryhmän  rämeitä  vähemmän. Näitäkin vähemmän painuvat  

isovarpuiset  rämeet. Rämeistä heikoimmin painuvat  korpirämeet.  

Nevat (kuva  22)  painuvat  korpiin  verraten kaksin  

kolminkertaisen ja rämeisiin verraten lähes ka  k  
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sinkertaisen määrän. Yetiset  ja yleensä  myös  paksuturpeiset  

rimpinevat  painuvat  soista  eniten. Märät j a löyhäturpeiset  kalvakkanevat  
mikäli  on  likimain  saman  syvyisistä  soista kysymys painuvat  edelli  

siä keskimäärin vähemmän sekä suursara-  ja lyhytkortiset  nevat,  vaikka  
nekin painuvat  runsaasti,  näitäkin vähemmän. Rahkanevat painuvat  näh  

tävästi nevoista heikoimmin. 

Kuten edellä  on  selostettu,  

painuminen  on lettokorvissa  

ja lettorämeillä muihin korpi  

ja rämetyyppeihin  verraten 

huomattavan runsasta. Avo  

letoilla,  joita on osunut pai  
numistutkimuksen kohteiksi  

vähän ja vain Kivalon ko  

keilualueessa,  painuminen  lie  

nee suunnilleen saman suu  

ruista  kuin vastaavanlaisilla 

nevoilla. 

Kuva  22. Turvekerroksen  painuminen (cm  ja % ojan 
syvyydestä)  ensimmäisen  5-vuotiskauden aikana kai  
vun jälkeen  eri  etäällä 1.5  m syvästä  ojasta nevoilla. 

Abb. 22. Setzung der  Torf  Schicht (in cm und  in  % 
von der Tiefe des Grabens) wahrend  der  ersten 5 
Jahre nach dem  Ausheben des  1.5 m  tiefen Grabens in  
verschiedenen Entfernungen von diesem auf Weiss  

moorboden. 

Jos vertaa korpien,  rä  

meitten ja nevojen  painu  

mista erikseen  ojien  reunoilla 

ja etäämpänä  ojista,  voi 

panna merkille, että korpi  

mailla painuminen  on etääm  

pänä  ojista  ojien  reunojen  

painumiseen  verraten suh  
teellisesti runsaampaa kuin  

rämeillä ja nevoilla. Tämä 

saanee selityksensä  sen  pe  

rusteella, että korpimailla,  joiden turvekerros on yleensä  vah  

vasti  maatunutta,  kuivuminen tapahtuu  suureksi  osaksi  haihtumisen 

välityksellä.  

On  sanomattakin selvää,  ettei eri suotyyppien  painumissuhteista  

edellä esitetty  ole kaikkiin yksityistapauksiin  sellaisenaan soveltuvaa. 

Samaakin suotyyppiä  edustavan suon turvekerroksen  paksuus  ja veti  

syys  samoin kuin löyhyys  tai päinvastoin  kiinteys  voivat vaihdella, 

ja nämä kaikki  ovat painumisen  määrään ratkaisevasti vaikuttavia 

tekijöitä.  Kun lisäksi  ojasyvyydet  useinkin poikkeavat  puheena  olevissa  

kuvissa  edellytetyistä,  täytyy  myös ojan syvyys  ottaa vaikuttavana 

näkökohtana huomioon eri suotyyppien  ojituksen  jälkeistä  painumista  

etukäteen arvioitaessa. 
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Ojan pohjan painuminen. 

Pa  inu  mi  stu  tk  i  muksen yhteydessä  suoritetuin samanaikaisin  vaakituk  

sin todettiin,  että ojan  pohjakin  on vain verraten harvoin suunnitelman 
mukaisessa  tasossaan. Useimmiten  se  on jonkin  verran  joko tarkoitettua 

ylempänä  tai päinvastoin  alempana.  

Raivolan,  Pyhäkosken  j  a  Kivalon kokeilualueissa  tutkituista  326 tapauk  

sesta,  so.  ojalinjapaalun  kohdasta,  ojan  pohja  on pysynyt  likimain  suunni  
telman mukaisessa  tasossa  54:  n  (17  %),  noussut 127: n  (39  %)  ja laskenut 

145 (44  %)  kohdalla.  Pohjan  nousu on aiheutunut luiskan  murtumisesta,  

ylempää kulkeutuneesta lietteestä  tai muista ojien kuntoa huonontaneista 

tekijöistä,  kuten kasvillisuudesta,  ja  sen määrä on suuresti  vaihdellut. Poh  

jan alenemista,  kun syöpyneet  ojan  osat  on  jätetty  puheena  olevan tarkas  
telun ulkopuolelle,  on tietenkin tapahtunut  vain turvepohjaisten  ojien  

kohdalla,  mutta näissä niin hyvin  matalissa  kuin  syvissä  ojissa.  Runsainta 

pohjan  aleneminen on ollut  sellaisissa  vetisten nevojen  kookkaissa  ojissa,  

joiden  reunatkin ovat  runsaasti  painuneet,  sekä  valtaojien  varsinkin  niissä 

osissa,  joiden  kohdalle laskee sarka-  tai  muita ojia. Myös sarkaojien  tai  
muiden toiseen ojaan  laskevien  ojien  alapäässä  pohjan  aleneminen on ollut  

huomattavan yleistä  ja runsasta.  Korpien  kohdalla aleneminen on ollut  
keskimäärin  15 cm,  rämeitten kohdalla 18 cm ja nevojen kohdalla 24 cm. 

Mistä  tämä ojan  pohjan  suhteellisen yleinen  ja monesti  runsaskin,  eräissä 

tapauksissa  lähes metriin asti  kohoava suunnitelman mukaisesta tasostaan  

aleneminen  kulloinkin  aiheutuu,  ei ole  aina varmasti päätettävissä.  Puheena 
olevissa  tapauksissa  eivät  ainakaan ojien  perkaukset  voi  olla  siihen syynä,  

sillä  kyseiset  Raivolan,  Pyhäkosken  ja Kivalon ojat  olivat  saaneet olla  
sellaisinaan kaivun jäljiltä  viimeiseen painumisväakitukseen  asti. Epäile  

mättä tämä useinkin johtuu  yksinkertaisesti  vain siitä,  että ojan  pohja  on 

jo kaivettaessa  joutunut  liian alas,  kun varsinkin löyhällä  ja vetisellä 

suolla  ojan  reunat  painuvat  voimakkaasti  jo kaivun aikana ja työnjohtajat  

yleensä  silti  vaativat,  että ojan  syvyyden  tulee olla ojaa  tilitystä  varten 
tarkastettaessa suunnitelman mukainen. Epäilemättä  myös  se, että 
toiseen  ojaan  laskevan ojan alapää  hyvin  yleisesti  on suunnitelmassa edel  

lytettyä  tuntuvasti alempana,  johtuu samasta syystä, so.  ojan  pohja  on 

jo kaivaessa  joutunut  liian alas. Kun tällaista  ojaa  aloitettaessa  valtaojan  

reuna  on jo huomattavasti painunut  ja siihen laskeva oja  on siitä  huoli  

matta  pyritty  kaivamaan suunnitelmassa tarkoitetun syvyiseksi,  ojan  

pohja  on  eräissä tapauksissa  joutunut  jopa  valtaojan  pohjaa  alemmaksi. 
Virheellisen  kaivun perusteella  ei kuitenkaan voida läheskään aina 

selittää  ojan  pohjan  alenemista suunnitelman mukaisesta tasostaan, vaan  

siihen täytyy  olla  todellisena syynä  turvekerroksen painumi  
nen myös  ojan  pohjan  tasossa. Metsäojiinhan  koetetaan 

saada sellainen putous,  että ne ovat valtaojia  ehkä lukuun ottamatta  
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ainakin pitkinä  sateettomina keski-  ja loppukesän  jaksoina,  jolloin  soissa 

pohjavesi  on yleensä  alimmillaan, kuivia.  Haihtumisen vaikutuksesta  

kuivuu  tällöin  ojan  pohjan  tasossakin  oleva ohuempi  tai paksumpi  turve  

kerros  kutistuen samalla kokoon,  joten ojan  pohja  vastaavasti  alenee.  

Kun ojan  pohjan  alenemista on  todettu sellaisten  tiivisturpeisten  soiden,  

kuten  varsinaisten korpien,  ojien  pohjan  tasossa,  joiden  reunat eivät vielä 

kaivun aikana mainittavastikaan painu,  ei  tällaisten ojien  pohjaa  ole suin  

kaan monestikaan kaivettu  liian alas,  vaan pikemminkin  päin  vastoin.  

Koekaivuitten yhteydessä  todettiin sitä paitsi 2.5 m paksulle  jänteiselle  

rimpinevalle  elokuussa 1948 kaivetun 1.2  m syvän  sarkaojan  pohjan  pai  

nuneen kohta kaivun jälkeisten lähiviikkojen  aikana B—lo8 —10 cm. 



Painumisen  huomioiminen käytännössä.  

Kuten jo käsillä  olevan julkaisun  johdantoluvussa  mainittiin,  suon oji  

tuksen  jälkeisen painumisen  nopeuden  ja  määrän tunteminen olisi  tarpeen  

niin hyvin  ojien  suunnittelun,  kaivun  kuin  ojien  kunnossapidon  yhteydessä.  
Painumisen erilainen määrä olisi  itse asiassa  huomioitava kuivauskustan  

nuksiin vaikuttavana tekijänä  jo ojitettavia  soita valittaessakin. Siten 
esimerkiksi  puuttomien  nevojen  runsas  painuminen  osaltaan alentaa nii  

den muistakin  syistä  yleensä  alhaista ojitusarvoa  rämeisiin ja etenkin  kor  

piin  verraten. 
Seuraavassa tarkastellaan,  minkälaisia viitteitä edellä esitetyt  tutki  

mukset  voivat  antaa käytännöllisen  ojitustoiminnan  eri  työvaiheissa  huo  
mioon otettaviksi.  

Ojien suunnittelu. 

Suon pinnan painumissuhteiden  tunteminen tulee kysymykseen  ojia  

pintavaakituskartalle  sekä  edelleen luontoon suunniteltaessa muiden asiaan  

vaikuttavien näkökohtien ohella  myös  sitä  silmällä  pitäen,  että ojat  yleensä 

ja erityisestikin  valtaojat  olisi sijoitettava koh  

dille, joissa  painuminen  on mahdollisimman voi  

makasta. Sellaisilla kohdilla ojien  oma kuivatusteho on  yleensä  suurin 

ja mikäli ojien  putoussuhteet  osataan järjestää  oikeiksi,  vesien kulku  ojissa 

ja vastedes ehkä tarpeellisiksi  havaittavien täydennysojien  asettaminen 

eivät tule  kohtaamaan vaikeuksia. 

Ennen kaikkea ojien syvyyttä  määritettäessä,  
so.  ojaprofiileihin  pohjaviivoja  vedettäessä,  ojien  reunojen pai  
numisesta aiheutuva ojien mataloituminen on 

pidettävä  jatkuvasti  mielessä. Suon laadusta,  kaltevuus  

suhteista,  sarkaleveydestä  ja ojien  asemasta riippuen  kukin  oja  edellyttää  

vastatakseen tarkoitustaan tiettyä  syvyyttä,  josta  kaivun jälkeen  ennen 

pitkää  seuraavan  painumisen  määrä on  osattava eliminoida pois  jo ojien  

pohjaviivoja  vedettäessä. Eri suotyyppien  kohdalla  odotettavissa olevat,  
edellä selostetut  painumismäärät  antavat  tätä varten ohjetta.  

Nimenomaan ns.  kynnyskohtien  yläpuolella  pai  

numissuhteiden huomioiminen on erikoisesti tar  

peen. Varsinkin tällöin on sitä  paitsi  kiinnite  t  
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tävä erityistä  huomiota myös ojan pohjan mah  

dolliseen painumiseen.  Kun  ojan  pohja  saattaa painua  10—30 

cm ja enemmänkin,  voi tällä kynnyskohtien  yläpuolella  heikkojen  putous  

ten kohdalla olla  hyvinkin  kiusallinen vaikutus kyseisten  ojien  vastaiseen 

vedenjohtokykyyn,  ellei  asiaa riittävästi huomioida jo ojien  pohjaviivoja  

vedettäessä. 

Ojan  reunojen  painumista  seuraa  yleensä  ojan  luiskan loiveneminen,  

joten painuminen  on huomioitava myös luiskan suuruutta ojan  profiili  

piirrokseen  merkittäessä. Toisaalta  taas ojamaiden  painosta  ja muista 

syistä  ojaan  päin suuntautuva paine  saattaa etenkin löyhäturpeisilla  
nevoilla aiheuttaa ojan  sivujen  ojaan päin  puristumista,  joten  pohjalevey  

den ja luiskan suuruutta ratkaistaessa on otettava huomioon tämäkin 

näkökohta. 

Kun tunnetaan painumisen  nopeus ja määrä myös  ojista  etäämpänä,  
voidaan jo ojitussuunnitelmatyön  yhteydessä  huomioida ojien  kaivujär  

jestys  siten,  että ainakin paksu-  ja löyhäturpeisilla  vetisillä  nevoilla aluksi  
kaivetaan vain valtaoja  sekä mahdollisesti lisäksi  joukko  muita erikseen 

nimettyjä ojia, esimerkiksi  sarkaojista  joka  toinen. Jäljellä  olevat ojat  
kaivetaan vasta 2  ä  5 vuoden kuluttua,  jolloin huomattava osa  painumi  

sesta on jo tapahtunut.  Ne  voidaan näin ollen suunnitella kaivettaviksi  

odotettuja  painumismääriä  matalampina  ja vastaavasti  myös  huokeam  

malla. Mikäli näiden myöhemmin  kaivettavien  ojien  kohdat  vaakittai  
siinkin vasta kaivun edellä,  siis  osan  painumisesta  jo tapahduttua,  niiden 

putous-  ja  syvyyssuhteiden  määritys  varmenisi  suuresti.  

Ojien kaivu ja kunnossapito. 

Metsäojia  kaivettaessa  käytetään  vain poikkeustapauksessa  vaakitus  

konetta,  sillä ojille pyritään  saamaan suunnitelman mukainen syvyys  ja  

ojan  pohjan korkeus  yksinkertaisesti  vain mittaamalla ojan  syvyys  tai 

sitten  turvautumalla ns.  sihtitauluihin.  Kun varsinkin  vetisillä  

ja löyhäturpeisilla  soilla ojan  reuna painuu suu  
resti kohta kaivun yhteydessä,  ei tällainen oja  
voi täyttää suunnitelman mukaisia mittoja edes 

kaksiviikkoisin  tilivälein suoritettavien mittaus  

ten aikana. Näin ollen ojurit totutetaan kaivamaan kyseisenlaiset  

ojat  saamiaan mittoja suuremmiksi tai sitten työnjohtaja  mitoittaa ojat  

jo kaivu-urakkaa  antaessaan olettamaansa painumismäärää  kookkaam  

miksi. Näin teetetään ojurilla  kustannusarvion edellyttämää suurempi  

työmäärä ja lisäksi  useinkin kaivatetaan ojan  pohja  tarpeettoman  alas. 

Painuminen vaikuttaa löyhä-  ja paksuturpeisilla,  vetisillä  soilla  häirit  

sevänä tekijänä  myös ns.  sihtitauluja  käytettäessä.  Monesti  jää  huomioon 
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ottamatta,  että mainitunlaisilla soilla  ojan  kohta painuu  jo ojurin  selän 

takana useiden  metrien matkalla. Näin ollen tällä painuneella  suon  osalla 
oleva sihtitaulu antaa kaivajalle  ja kaivattajalle  väärää ohjetta  heidän 

sen avulla tarkastaessaan ojan syvyyttä.  Painuneella suon 

osalla oleva sihtitaulu onkin tällöin jätettävä  
huomioon ottamatta. 

Hyvin  usein näyttää  myös unohdettavan,  että va  11 aoj  a  n reu  

nat ovat ehkä jo huomattavasti painuneet  sil  

loin, kun sarka- tai muuta siihen laskevaa ojaa 

ruvetaan kaivamaan. Jos sarkaoja  sanotusta huolimatta  pyri  

tään kaivamaan alapäästään  lähtien suunnitelman mittojen  mukaan,  

voi  sattua,  että sen pohja  joutuu  valtaojan  pohjaa  alemmaksi. Mikäli  

taas turvaudutaan sihtitauluihin,  ovat häiriöt samat tai vielä pahemmat  

kuin valtaojan  kaivusta  ja sen painumisesta  jo edellä  mainitut. Minkä 

verran  laskevan ojan  alapään  syvyyttä  on suunnitelman mukaisesta vähen  

nettävä ja kuinka ojan  pohjan  korkeus  tällöin tarkistettava,  jää kussakin  

tapauksessa  erikseen  päätettäväksi.  

Kuten jo  edellä ojien  suunnittelusta puhuttaessa  mainittiin, ainakin 

paksu-  ja löyhäturpeisilla  vetisillä nevoilla ojien  
kaivu olisi  jaettava  usean vuoden osalle, koska  

siten voidaan käyttää  hyväksi  suon pinnan  pai  

numisesta aiheutuva kustannusten säästö. Käytän  

töön voitaisiin ehkä soveltaa myös sellaista  töiden järjestelyä,  että maini  

tunlaisilla  soilla  ojat tai edes valtaoja kaivettaisiin  aluksi  lopullisiksi  

tarkoitettuja  mittojaan  pienempikokoisina.  Vasta 2 ä 5 vuoden kuluttua 

ojat  avarrettaisiin lopulliseen  kokoonsa. Tähän mennessä suolla olisi  

tapahtunut  jo tuntuvaa kuivumista  ja turvekerroksen painumista,  joten 

ojien  avartaminen olisi  suhteellisen helppoa  ja kokonaiskustannukset -  
huomioon ottaen myös  säästyneet  korkomenot —alenisivat.  Menetelmän 

ei tarvitse olla  esteenä suon paremmin  luontaiselle kuin mahdollisesti tar  

peelliselle  keinollisellekaan metsittämiselle,  sillä puiden  taimiasteella ollen 

suon kuivatus  voi olla  matala,  kunhan se  vain on kauttaaltaan edes sellainen. 

Sen perusteella,  mitä edellä on puhuttu  ojan  reunojen  ja suon pinnan  
eri  etäällä ojasta  olevien osien olosuhteista riippuen  varsin moninaisista 

painumissuhteista,  täytyy  myöntää,  että toisaalta painumisen  asiallinen 

hyväksi  käyttö,  toisaalta ojan  pohjan  korkeuden saanti suunnitelmassa 

edellytettyyn  tasoon vaatii ojien  kaivajilta  ja kaivattajilta  suurta huolta 

ja taitoa. Ilmeistä  onkin,  että  kookkaita  ja heikkolaskuisia  ojia  kaivatet  

taessa metsänojitusten  yhteydessäkin  olisi  turvauduttava vaakituskoneen 

apuun tähän astista  yleisemmin. Näinkään menetellen ei tosin voida 
välttää ojan  pohjan  alenemisesta  johtuvia  haittoja,  mutta nämä haitat 

täytyykin  koettaa  torjua  jo pohjaviivoja  ojien  profiilipiirroksiin  vedettäessä. 
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Tähän astisessa esityk  

sessä on edellytetty,  että 

painuminen  huomioidaan oi  

kein ja riittävästi  jo ojia  

suunniteltaessa  ja kaivet  

taessa,  joten ojien  kunnossa  

pidon  yhteydessä  ei yleensä  
kävisi  tarpeelliseksi  syven  

tää ojia  niiden painumisen  

takia. Ettei näin läheskään 

aina ole ollut asian laita, on 

yleisesti  tunnettua. Niinpä  
kokeilualueidenkin ojista,  joi  

ta suunniteltaessa painumi  

seen  on kiinnitetty  erityistä  

huolta, osoittautui kuten 

jo edellä on mainittukin ■— 

5 % olevan syventämisen  

tarpeessa  odotettua suurem  

man  painumisen  takia. Ojien  

tarkoitustaan vastaava sy  

ventäminen perkauksen  yh  

teydessä käy tottuneelta 

ojurilta  useinkin ilman eri  

koisia vaikeuksia. Vähem  

män tottuneen työvoiman  

sekä heikkojen  putoussuh  
teiden kyseenä  ollen työn  ohjaus  voi  vaatia työnjohdolta  lisäpuuhaa  mah  
dollisesti  tarpeellisine  »sihityksineen»,  eräissä tapauksissa  ehkä vaakituk  

sineenkin. 

Kuva 23. Paksuturpeiselle  kalvakkanevalle 1916 kai  
vettu, alkuaan 1.1 m  syvä  oja,  jota  perkauksen yhtey  
dessä 1948  oli  syvennettävä puolen metrin  verran.  

Keuruun hoitoalue, Majasuo.  Valok. 1948  
Toivo  Välivuori. 

Abb.  23. Ein  in  dicktorfigem Sphagnum  papillosum- 
Weissmoor  i. J. 1916  angelegter,  ursprunglich  1.1  m 
tiefer Graben, der  in  Verbindung mii  seiner  Aujreini  
gung i. J. 1948  um einen  halben Meter  vertieft  werden 

musste. Moor Majasuo, Revier Keuruu, 1948. 



Jälkikatsaus.  

Suon ojituksen  jälkeistä  painumista,  jolla tarkoitetaan suon pinnan  
alenemista  ja koko  turvekerroksen  ohenemista,  on selvitelty  verraten vähän 
eikä nimenomaan metsänojitusta  huomioiden sanottavasti  lainkaan. Kun 

kysymys  on tärkeä myös metsänojittajien  kannalta,  ryhdyttiin  Metsätie  

teellisen tutkimuslaitoksen suontutkimusosaston toimesta syksyllä  1932 
tarkkailemaan  painumista,  etenkin koska  se  näytti  käyvän  verraten vai  

vattomasti muiden tutkimustöiden sekä kokeilualueissa suoritettavien 

ojitusten  yhteydessä.  

Lähtökohdan näille  tutkimuksille  muodostavat nykyisen  Vilppulan  
kokeilualueen Jaakkoinsuolle ojien  kaivun aikana 1909 vankasti perus  
maahan asti  löydyt  paalut,  joihin  merkittyjen,  silloista  maan pinnan  

tasoa osoittavien poikkijuovien  perusteella  on ollut  helppoa  ja  havainnol  
lista  seurata painumisen  asteittaista edistymistä.  

Suontutkimusosaston  varsinaiset painumistutkimukset  on suoritettu 
siten,  että on kiintopisteisiin  verraten yhden  tai useamman vuoden väli  

ajoin  uusituin vaakituksin tutkittu  suon  pinnan  vähitellen  edistyvää  pai  

numista ojien  reunoille kaivun aikana nostettujen  ojalinjapaalujen  sekä  

pintavaakituslinjaston  paalujen  kohdalla. Tutkimukset,  joita on suoritettu  

kolmessa  kokeilualueessa sekä Haapaveden  hoitoalueen Piipsannevalla,  

on kohdistettu  sellaisiin  suoalueisiin,  joissa ovat  edustettuina myös paksu  

turpeiset  suot. 

Eri  tutkimusalueista saatuja  tuloksia  esitellään lukuisin profiilein,  jotka  

osoittavat,  toiset ojien  reunojen,  toiset ojien  poikki  kulkevien  linjojen  koh  
dalla vuosien kuluessa tapahtunutta  painumista.  Vaakituksin painumista  

on voitu pisimpään  seurata edellä mainitulla  Piipsannevalla,  jolle v.  1919 
asutushallituksen  toimesta laaditun ojitussuunnitelman  mukaan kaivettiin  

kookas  valtaoja  v. 1921. Ojan  reunojen  painumisen  ohella on tutkittu 

ojan  pohjankin  korkeustason  säilymistä.  Profiilien  lisäksi  niin hyvin  ojan  

reunojen  kuin suon pinnan,  so.  eri  etäällä ojista olevien suon osien,  painu  

mista on  tarkasteltu  myös  tilastollisesti  j  a  asiaa  valaistaan muutamin tilasto  
taulukoin. 

Eri tutkimusalueista saatuja  yhteistuloksia  esitellään niin ikään tau  
lukoin (sivuilla  48 ja 50)  sekä tasoitetuin käyrin,  jotka  (kuva  18)  osoittavat 

0.6—1.6 m syvien  ojien  reunojen  sekä  (kuva  19) paksu-  ja löyhäturpeisen  



37.1 Soiden turvekerroksen  painuminen ojituksen vaikutuksesta  61 

vetisen  nevan eri  etäällä 1.5 m syvästä  ojasta  olevien osien  painumi  

sen  nopeutta  ja määrää. Sekä ojan  reunojen  että ojasta  etäämpänä  olevien 

suon osien voimakkain painuminen  tapahtuu  jo kaivun aikana tai kohta 

sen  jälkeen.  Sitä mukaa kuin suo  -  pohjaveden  laskiessa  ja haihdunnan 

johdosta kuivuu,  turvekerros  puristuu  tiiviimmäksi  ja kutistuu,  mistä 

on  seurauksena suon pinnan  aleneminen. Suurin osa kokonaispainumi  

sesta  tapahtuu  kaivun  jälkeisten  viiden vuoden aikana ja ensimmäisen 10-  

vuotiskauden jälkeen  painuminen  on  jo varsin hidasta. Turvekerroksen 

pintaosan  maatumisen takia painuminen  tosin  jatkuu loppumattomiin,  

mutta kun maatuminen on  metsän kasvatusta  varten ojitetuissa  soissa  
varsin  hidasta,  yhtä  hidasta on  myös suon pinnan  myöhempi  painuminen.  

Sekä ojan  reunojen  että  suon pinnan  painumisen  määrä etäämpänä  

ojista  on eri  soilla  suuresti vaihtelevaa. Eniten painuvat  paksu-  ja löyhä  

turpeiset,  vetiset nevat. Sellaisilla  soilla ojat  saattavat jo ensimmäisen 10- 

vuotiskauden aikana mataloitua lähes puolet  alkuperäisestä  syvyydestään.  

Hyvinkin  vahvasti  maatunut turvekerros,  mikä niin ikään voi sisältää  

runsaasti,  jopa 9/
10
 painostaan  vettä, kutistuu  ja siitä johtuen  painuu,  

mutta tällaisissa soissa  painuminen  on heikompaa.  Toisaalta on  myös  

huomattava,  ettei  turvekerroksen  raakuus ole aina varma todistus runsaasta 

painumisesta.  Luonnostaan kuivanlaiset  suot,  esimerkiksi  kanervarahka  

xämeet,  painuvat  varsin vähän,  vaikka  niiden pinnassa  on paksu,  raaka 

rahkaturvekerros. 

Myös  ojan  syvyydellä  on ratkaiseva vaikutus painumisen  määrään. 

Ojan  syvetessä  niin hyvin  ojan  reunojen  kuin siitä  etäämpänä  olevan suon 

pinnan  painuminen  lisääntyy  asteittain sekä  absoluuttisesti että suhteelli  

sesti ojan  syvyyteen  verraten. 

Ojasta  loitotessa  painuminen  vähenee aluksi  hyvin  nopeasti 10 m:n  

matkalla useinkin  lähes puoleen  ojan  reunan painumismäärästä etääm  

pänä  ojista  asteittain vähemmän. Löyhä-  ja paksuturpeisilla,  vetisillä  

nevoilla ja letoilla painumista  voidaan todeta aina 200—300 (400)  m:n 

päässä  kookkaasta  ojasta.  
Kun  eri  suotyypit  edustavat suurin piirtein  tietynlaisia  turvesuhteita,  

voidaan keskimääräisiä  painumistuloksia  esittää  myös  tärkeimpien  suo  

tyyppien  osalta.  Tämän eri suotyyppien  kohdalla ojan reunalla ja ojasta  

etäämpänä  tapahtuvan  painumisen  määrät osoitetaan graafisin  piirroksin  

(kuvat  20—22). Näiden mukaan eri suotyyppiryhmien  ojien  reunat pai  

nuvat kaivun jälkeisen  ensimmäisen 5-vuotiskauden aikana I—31 —3 (5)  m:n 

syvyisillä  soilla  suurin piirtein  seuraavasti:  

Korvet 

Ojan kaivu-  

syvyys 

1 0  m 

Ojan reunojen 
painuminen  

25—35  cm 25—35 % 

30—50 » 25—40 » Rämeet   1.2 »  

Nevat ja letot  1.5 » 50—80 » 35—55 » 
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Kun suon  pinnan  painuminen  ojasta  etäännyttäessä  nopeasti  vähenee,  

on koko  ojitusalan  painumisrnäärä  tavallista  ojitustiheyttä  käytettäessä  

mainituista lukuarvoista suunnilleen puolet  tai  vähän yli.  

Tutkimuksia  suoritettaessa  todettiin,  että ojan  pohjakin  on  vain suh  
teellisen harvoin säilyttänyt  suunnitelman mukaisen tasonsa. Yleensä 

se on  tarkoitettua joko ylempänä  tai päinvastoin  alempana.  Edellinen  
johtuu  liettymisestä  tai ojan  kunnon muista  syistä  huononemisesta,  joskus 

myös virheellisestä kaivusta. Ojan pohjan  alenemiseen,  kun kivennäis  

pohjaisten  ojien  syöpyminen  jätetään  huomioimatta,  on  useinkin  virheelli  

nen kaivu syynä,  mutta  se saattaa johtua  myös  turvekerroksen  todellisesta 

painumisesta  ojan  pohjan  tasossa. Kyseinen  painuminen,  jonka määrä 

vaihtelee  yleensä  10—30  cm:n välillä,  on kuten ojien  reunojenkin  painu  

minen runsainta nevojen  sekä heikointa korpien  ojissa.  

Painumistutkimusten  yhteydessä  suoritetut pohjaveden  tason mittauk  

set,  joita tullaan lähemmin selostamaan erillisessä julkaisussa,  osoittavat,  

että  pohjaveden  taso kohoaa  ojan  reunoilta  sivuille  päin  yhden  mukaisesti  

ja  yhtä  jyrkästi  kuin  suon  pinnan  painumisrnäärä  samaan suuntaan laskee.  

Lopuksi  tarkastellaan painumisen  merkitystä  käytännöllisessä  suon  

kuivaustyössä.  Todetaan,  että painumisen  nopeuden  ja  määrän tunteminen 

on useasta syystä  tarpeen  niin hyvin  ojia  suunniteltaessa kuin  kaivettaessa,  

vieläpä  ojia  kunnossapidettäessäkin.  Suoritettujen  tutkimusten tulokset 

antavat näitä  eri työvaiheita  varten ohjeita,  vaikkakin  näiden ohjeiden  

soveltaminen edellyttää kun painuminen  on riippuvainen  monista eri  

tekijöistä kussakin  yksityistapauksessa  asiantuntemusta ja tarkkaa 

harkintaa. 
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Über  die Setzung  des Moortorfes  als  Folge  der Entwässerung.  

Referat. 

Die  sog. Setzung des Moores, womit  das  nach  der Entwasserung eintretende 
Sinken der Mooroberfläche und  die Dickenabnahme, also  die  Zusammenpressung 
der  Torfsehicht gemeint wird, ist  bisher  ziemlieh  wenig, ja vom Standpunkt nament  
lich der Walddrainage  fast überhaupt  nicht  untersucht  worden.  Da  aber  der  Frage 
auch in  der letztgenannten Hinsicht eine iiberaus grosse Bedeutung zukommt, 

begann man auf Veranlassung  der Forstlichen  Forschungsanstalt,  der Abteilung 
fiir  Moorforschung, im  Jahre  1932  Beobachtungen  auch  iiber  das  Setzungsphänomen  
anzustellen, zumal  da sich  dies anscheinend verhältnismässig miihelos  neben  den  

anderen  Untersuchungsarbeiten  sowie  den  in den  Versuchsrevieren im Gange 
befindlichen  Waldentwässerungen bewerkstelligen liess.  

Den  Ausgangspunkt  fur diese Untersuchungen bilden  die auf dem  dem 
heutigen Versuchsrevier Vilppula  zugehörigen Moor  Jaakkoinsuo bei  den  Ent  

wasserungsarbeiten im Jahre 1909 f est bis  in den Untergrund getriebenen 

Pfähle, aus deren  die damalige Höhe der Mooroberfläche angebenden Ver  
merken  (Querstriehen)  es leicht gewesen  ist, das  gradweise Fortschreiten des 

Setzungsprozesses anschaulich  zu verfolgen. 
Die  eigentlichen Untersuchungen der  Abteilung fiir Moorforschung zur Klärung 

der Frage  erfolgten auf die  Weise, dass man in  Zeitabständen von einem  oder 
mehreren  Jahren von Fixpunkten ausgehend mittels  Nivellierungen die  allmählich 
fortschreitende Setzung der Mooroberfläche  bei  den wahrend  der Entwasserungs  
arbeiten an den  Grabenrand gehobenen Grabenmerkpfählen  sowie  den  Linien  

pfählen  des  Oberflächennivellements verfolgt hat. Die  Untersuchungen, die in  
drei Versuchsrevieren sowie  auf  dem Moor  Piipsanneva im  Verwaltungsgebiet 

Haapavesi stattfanden, wurden auf solche  Moorgebiete gerichtet, in  denen  auch  
dicktorfige Moore  vertreten  waren.  

Die  in  den  verschiedenen  Untersuchungsgebieten gewonnenen  Resultate  werden  
in Form von zahlreichen  Profilen  wiedergegeben, die  die  im  Laufe der  Jahre statt  
gefundene Setzung der Mooroberfläche  teils  längs  den  Grabenrändern, teils  längs 

quer  gegen die  Grabenrichtung  liegenden Linien veranschaulichen. Am längsten  
hat  sich  das Sinken der  Mooroberfläche  mittels  Nivellements  auf  dem vorgenannten 
Moor  Piipsanneva verfolgen lassen, auf welchem  dem i. J. 1919 auf  Veranlassung 
der  Kolonisationsverwaltung ausgearbeiteten Entwasserungsplan gemäss i.  J. 1921  
ein  grosser  Ablaufgraben angelegt wurde.  Ausser  der Setzung  der Grabenränder 
ist hier auch die  Erhaltung des Sohlenniveaus  untersucht  worden. Ferner  ist die  

Setzung sowohl  der Grabenränder wie  auch der  Mooroberfläche, d. h. der ver  

schieden weit  vom Graben  gelegenen Teile  des  Moores, ausser  mit  Hilfe  der   
auch  statistisch  untersucht  worden.  Die  Resultate werden  in  Form  von einigen 
statistischen Tabellen wiedergegeben. 
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Die  zusammenfassenden Resultate aus den  verschiedenen Untersuchungs  

gebieten werden  ebenfalls in Form von Tabellen  (S. 48 und  50)  und  von aus  

geglichenen Kurven mitgeteilt, die die Geschwindigkeit und  den Betrag der 

Setzung der  Ränder verschieden  (1.0-—1.6 m) tiefer Gräben  (Abb. 18, S. 49) sowie 
der verschieden  weit von einem 1.5 m tiefen Graben entfernten Teile  eines dick  

xind  lockertorfigen, nassen  Weissmoors (Abb. 19,  S. 51) angeben. Die kräftigste  

Setzung  sowohl  der Grabenränder als der weiter  abseits vom Graben gelegenen 
Teile  des Moores  erfolgt schon  gleich beim Ausheben  der Gräben  oder  kurz  

danach. Je nachdem  nun das Moor dem sinkenden  Grundwasserspiegel und  

der Verdunstung zufolge austroeknet, presst sioh die Torfschicht fester 

zusammen, und  als Folge dieser Schrumpfung sinkt die  Mooroberfläche  immer 

niedriger herab. Der  grösste Teil  des Gesamtbetrages der Setzung entfällt auf  

die ersten fiinf Jahre  naeh dem Ausheben  der Gräben, nach  Ablauf der  ersten  

zehn  Jahre  ist der  Prozess schon  erheblich  verlangsamt. Infolge der  Zersetzung 

der oberflächlichen Torfschicht erstreckt er sich  allerdings zeitlich  ins  Unend  

liche.  Da  aber  der  Zersetzungsprozess in  waldbaulich entwasserten  Mooren  recht  
langsam fortschreitet, geht auch  die  Senkung der Mooroberfläche  in  ihren späte  

ren  Stadien  entsprechend träge  vor  sich.  
Der  Betrag der  Setzung ist  auf Mooren  verschiedener Beschaffenheit in  hohem  

Masse verschieden,  und  zwar  betrifft dies sowohl die Grabenränder als die weiter 

von den  Gräben gelegenen  Teile des  Moores.  Am stärksten setzen  sich die dick- und  

lockertorfigen,  nassen Moore. Auf  solchen  Mooren  können  die Gräben schon  im  
Laufe  der  ersten zehn Jahre nach  ihrem Ausheben  fast die  Hälfte  ihrer  urspriing  
lichen  Tiefe einbiissen.  Auch eine  sogar  stark  zersetzte Torfschicht,  die  gleich  
falls  reichlich,  sogar  bis  9/

10
 ihres  Gewichts,  Wasser  enthalten  kann,  verschrumpft  

bei  eintretendem Wasserverlust  und  sackt  demzufolge  zusammen, doch  ist auf  
solchen  Mooren die Setzung des  Torfes schwächer. Anderseits muss hervorgehoben 
werden, dass  die  rohe  Beschaffenheit  der  Torfschicht  keineswegs immer  fiir  starke  

Setzung  zeugt. Moore  trocknen Charakters, wie  z. B. die  Calluna-HcidcmooTe, 
setzen  sich trotz  der oberflächlichen dicken, rohen Sphagnum,-Torischicht ziemlich 

wenig. 
Auch  die  Tiefe des Grabens  beeinflusst  in  ausschlaggebender  Weise  die  Setzung 

der Mooroberfläche, indem diese sowohl an den Grabenrändern als in  den  

entfernter gelegenen Teilen  des  Moores  mit  wachsender  Aushubtiefe des  Grabens 

sowohl  absolut  als relativ zunimmt. 

Seitwärts  vom Graben nimmt der Betrag der  Setzung zunächst  sehr  rasch   
auf den  ersten zehn  Metern  oft fast  bis  um die  Hälfte von den  am Grabenrand fest  

gestellten Werten danach  gradweise immer  langsamer ab. Auf  locker-  und  dick  

torfigen,  nassen Weiss-  und  Braunmooren  kann  eine Setzung des  Torfes 200 —300  

und  sogar noch  400  in  weit  von einem  grossen Graben naehgewiesen werden. 
Da  die  verschiedenen  Moortypen gewissermassen bestimmte Torfartenverhält  

nisse repräsentieren, lassen  sich  durchschnittliche Setzungsbeträge auch fiir die  
wichtigsten Moortypen beibringen. Nach den hierauf  beziiglichen graphischen 

Darstellungen (Abb. 20—22, S. 52 und  53) setzen  sich  die Grabenränder auf  
I—31 —3 (5)  m tiefen Mooren  der  verschiedenen Moortypengruppen während  der  ersten 
fiinf Jahre  nach  der Entwasserung in  grossen  Ziigen wie  folgt: 

Aushubtiefe 

des Grabens  Setzung der Grabenränder 

Bruchmoore  
.
 

.
 .  . 1. 0 m 25—35  cm 25—35  % 

30—50 » 25—40 » Reisermoore   
....

 1.2 » 

Weiss-  und  Braunmoore . . . . 
....

 1.5 » 50—80 » 35—55 » 
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Da  der  Betrag der  Setzung  seitwarts vom Graben rasch  abnimmt, ist  der totale 

Setzungsbetrag der ganzen entwasserten  Fläche bei  gewohnlicher Grabendichte 
ungefähr auf  die Hälfte der  obigen Werte,  oder  etwas  dariiber, anzusetzen.  

In Verbindung mit den  Untersuchungen konnte  festgestelt  werden, dass auch 

die Grabensohle nur in  verhältnismässig wenigen Fallen  ihr  urspriinglich vorge  
sehenes  Niveau beibehalten  hat. Im allgemeinen hat  sie  sich entweder  höher  oder 

im Gegenteil niedriger befunden. Im ersteren  Fall  ist die Ursache in  einer Ver  

schlammung des Grabens oder  in  einer  sonstigen  Verschlechterung seines  Zustandes, 
mitunter  wohl  auch  in  fehlerhafter Anlage zu suchen. An der Erniedrigung der  
Grabensohle wiederum  ist,  wenn man von der Erodierung der bis  in  den  mine  
ralisehen  Untergrund hinabgehenden Gräben absieht,  oft fehlerhafte  Anlage sehuld, 
sie  kann  sieh aber  auch  von einer tatsächlichen Setzung  des Torfes im Niveau 

der Grabensohle herleiten.  Die  fragliche Setzung, die  sich  am gewohnlichsten auf 

10—30  cm  beläuft, ist wie  auch  die  der Grabenränder am kräftigsten  auf 
den Weissmooren  und  am schwachsten  in den  Briichern. 

Die  in Verbindung mit den  Untersuchungen iiber  die Setzung ausgefiihrten 

Grundwassermessungen, die demnächst in  einer  besonderen Arbeit  zur Sprache 

genommen  werden, erweisen, dass der Grundwasserspiegel seitwarts  vom Graben  
im  gleichen Verhältnis  mit dem  abnehmenden  Betrag der Setzung steigt.  

Zum Schluss  wird  die  praktische  Bedeutung der Setzung bei  der Waldent  

wasserung  einer Betrachtung  unterzogen. Es wird festgestellt,  dass  eine Kenntnis  
sowohl  der Schnelligkeit als des Betrages der Setzung aus  mehreren  Grtinden  
ebensogut bei  der  Planierung und  Durchfiihrung der Entwasserungen wie  selbst  
bei  der  Instandhaltung der  Gräben  angebracht ist.  Die  Resultate  der  ausgefiihrten 

Untersuchungen liefern fiir die fraglichen Arbeitsphasen  manche  Fingerweise, 
deren  praktische  Anwendung jedoch indem ja die  Setzung von mannigfachen  
Faktoren  abhängig ist in  jedem Einzelfall  sowohl  Sachkenntnis  als  sorgfältige 

Erwägung voraussetzt.  
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Johdanto.  

Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen toimesta w. 1936—38 suoritetun 

II :n valtakunnan metsien arvioinnin tulosten mukaan olisi  arviointia  seu  

ranneen kymmenen  vuoden kuluessa ollut toimitettava koko maassa  

metsänviljelyä  1  177  000 ha:n alalla eli  keskimäärin  118000ha:llavuodessa. 
Suomen nykyistä  aluetta  kohden viimeksi  mainittu vastaa tasaluvuin 

100 000  ha. Kun istutuksilla  ja kylvöillä  käsitelty  ala oli  meillä sotaa 

edeltäneinä aikoina n.  30 000 ha vuotta kohden,  on mainittu uusi tavoite 

yli  kolminkertainen edelliseen saavutukseen verrattuna. 

Tämä tavoite on meillä vielä kokonaisena edessä,  sillä sotavuosina ja 

niiden jälkeen  on metsänviljelyä  voitu suorittaa vain nimeksi. Metsien 

luonnonvarainen kehitys  sekä suoritetut hakkuut eivät myöskään  ole 

vähentäneet keinollisen  metsänuudistamisen tarvetta. Päinvastoin on 

hakkuiden suuntautuminen entistä suuremmassa  määrässä vajaatuottoi  

sessa  tilassa  oleviin  metsiin tehnyt  ne entistäkin  ajankohtaisemmiksi  ja 
välttämättömämmiksi.  

Vastaisia metsän kylvö-  ja istutustöitä ajatellessa  herättää huolestu  

mista  rahoitus- ja  työvoimakysymyksen  ohella vaikeus  järjestää männyn  

ja  kuusen  siemenen ja taimien hankinta siten,  että sekä siemenen riittävä 

määrä että kunnollinen laatu tulevat turvatuiksi.  Tarvittavasta siemen  

määrästä saa käsityksen,  jos olettaa, että ko. 100 000 ha:n viljelysalasta  

puolet  käsitellään  kylväen  ja puolet  istuttaen. Kylvöihin  tarvittava havu  

puun siemenmäärä voitaneen arvioida keskimäärin  1  kg:ksi  hehtaarille,  

kun osa  kylvöistä  tapahtuisi  vako- ja hajakylvöä  käyttäen,  suurin osa  

kuitenkin vakoruutukylvöllä,  jossa  siemenen  tarve on  tuntuvasti pienempi,  

keskimäärin  n. 0.7 kg/ha.  Metsänkylvöihin  kuluisi  näin ollen 50 000 kg  
siementä vuodessa. Istutuksiin  on  käytettävä  keskimäärin  4 000 tainta 

hehtaarille. Hyvin  lajiteltuja,  pääasiallisesti  koulittuja  istutuskelpoisia  

havupuun  taimia saadaan yhdestä  kilosta  usein vain n. 20  000 kpl. Istu  

tusalan hehtaaria kohden tarvittava siemenmäärä on siis  n. 0.2 kg, joten 

50  000 ha:lle menee n.  10 000 kg  siementä vuosittain. Näin ollen kuluisi  

ko.  metsä-  ja taimitarhakylvöihin  keskimäärin n. 60  000 kg  männyn  ja 

kuusen siementä vuotta kohden. 

Siemenen laatua arvostellessa  ei  ole kiinnitettävä huomiota vain sen 

itävyyteen,  kokoon ja puhtauteen.  Ratkaiseva  merkitys  on myös  siemenen 

rodullisilla  ominaisuuksilla,  lähinnä jälkeläisten  nopeakasvuisuudella,  edul  

lisella teknillisellä  laadulla ja kestävyydellä  tuhoja  vastaan. Nämä ominai  
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suu det  voivat  olla erilaisia  saman paikkakunnan  eri puuyksilöillä,  ns.  

pikkuroduilla  1.  biotyypeillä  sekä toisaalta eri seutukuntien puuyhtei  
söillä,  ns.  maantieteellisillä roduilla 1.  provenienseillä  yleensäkin.  Seuraa  

vassa  käsitellään  pääasiallisesti  viimeksi  mainittuja.  

Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen ensimmäiset kuusen ja männyn  
maantieteellisillä roduilla järjestämät  koeviljelykset  ovat  tätä v.  1946 kir  

joitettaessa  juuri  saavuttaneet 20  vuoden iän,  joten nyt  saatavissa  olevilla 

tuloksilla  voidaan katsoa  olevan metsäpuiden  siemenhankinnan järjestä  

misen  kannalta varteenotettava arvo. Tämä selvittely  täydentää  niitä 

tuloksia, jotka professori  Aarno Kalela julkaisi  samoista koevil  

jelyksistä  v. 1938. 
Kun pikkurotuja  koskevat  kokeet ovat paljon  nuorempia,  tehdään 

niistä  yksityiskohtaisemmin  selkoa vasta myöhemmin. Eräistä  tuloksista  

on kuitenkin  tässäkin yhteydessä  syytä mainita. 



Kokeiden  järjestely.  

Tällaisten kokeiden järjestämisessä  on  tärkeintä,  että kaikki  samaan  

koesarjaan  kuuluvat koejäsenet,  tässä tapauksessa  rodut,  tulevat koko  

koeajan  yhdenmukaisesti  käsitellyiksi  ja samanlaisissa  oloissa  kasvatetuiksi.  

Tähän on tässäkin  tapauksessa  pyritty.  Kokeissa  käytettyjen  kuusen ja 

männyn  maantieteellisten rotujen  siemen on  kylvetty  keväällä  1926 samana 

päivänä vierekkäin Punkaharjun  taimitarhaan,  jossa kaikki  kylvökset  

ja taimet ovat saaneet samanlaisen käsittelyn.  Koeviljelyspaikkoihinsa  

taimet istutettiin keväällä  1931,  jolloin  ne  olivat  2 -f-  2 + 2-vuotisia. Kun 

eräiden rotujen  siemen saatiin  vasta myöhemmin,  ovat niistä syntyneet  

taimet ja  puut  toisia  nuorempia.  Näiden koon vertaamiseksi  muihin samaan 

sarjaan  kuuluviin  koejäseniin  on niiden pituuteen  lisätty  vastaavasti  yhden  

tai kahden vuoden kasvu  viimeisen vuosikasvaimen keskipituutta  lähtö  

kohtana käyttäen.  Tämä ei tietenkään johda  täysin oikeaan tulokseen,  

mutta antaa kuitenkin  riittävän luotettavan  perustan  tällaiselle yleisver  

tailulle. 

Tärkeätä  on myös  saada sama  koesarja  perustetuksi  täysin  samanlaiselle 

kasvupaikalle,  siis  samaan  metsätyyppiin.  Kun yksi  koesarja  voi  toisinaan 

vaatia useankin hehtaarin alan,  tuottaa tämän edellytyksen  täyttäminen  

meidän vaihtelevassa maastossamme vaikeuksia,  etenkin kuusen osalta.  
Mikäli  tässä  ei  kaikkien  koeruutujen  suhteen ole  onnistuttu,  on  poikkeavan  

ruudun tulokset  jätetty huomioon ottamatta tai annettu niille vain tois  

arvoinen merkitys.  

Eräissä  suhteissa olisi  ollut  toivottavaa,  että maan  eri osiin sijoitettujen  

koeviljelyspaikkojen  metsätyyppi  olisi  ollut  sama. Kun viljelyskokeita  on 
suoritettu myös  Lapin  läänissä,  jossa  metsätyypit  ovat toiset kuin maan 

eteläpuoliskossa,  ei tällainen järjestely  ole ollut  yleensäkään  mahdollista. 

Etelämpänä  on  kokeet  sijoitettu  OMT:iin  tai  sille  läheiseen kasvupaikkaan.  

Myöskään  mikroilmastoltaan  eivät kaikki  koekohdat ole  edustaneet paikka  

kunnan keskinkertaisia  ilmasto-oloja.  Suurimman poikkeuksen  keskiarvosta  

epäedulliseen  suuntaan tekee Ruotsinkylän  koepaikka  sekä metsätyypin  

että mikroilmaston  puolesta.  

Koeruutujen  suuruus  on vaihdellut 2-—15 aariin, kuten koepaikkojen  
selostuksesta  selviää. Taimien ja puiden  keskipituus  on laskettu vähintään 

*) Aarno Kalela, Zur Synthese der experimentellen Untersuchungen 
iiber  Klimarassen  der Holzarten  M. T. J. 26. 1938. 
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100:sta yksilöstä,  joiksi  on käytetty  valikoimatta jokainen, joka  toinen,  

kolmas  jne.  yksilö  koeaineiston runsaudesta  riippuen.  Valtapituus  on mää  

rätty  30:  n vallitsevan  yksilön  perusteella.  

Nykyaikaisissa  vertailevissa viljelyskokeissa  käytetään  aina yhtä, toi  

sia useammin toistuvaa mittarijäsentä,  metsänviljelyskokeissa  tavallisim  

min kussakin  kokeilupaikassa  sen  omaa paikallista  rotua. Näin ei lähes  

kään kaikissa  tässä selostettavissa  tapauksissa  ole valitettavasti  tehty.  
Usein puuttuu  paikallinen  rotu kokonaankin. Päätelmien teko pohjautuu  
tällöin lähinnä siihen rotuun,  jonka  kotipaikan  ilmasto  eniten vastaa vil  

jelyspaikan  ilmastoa.  

Useimpien  koeviljelysten  viimeiset  mittaukset on toimittanut metsä  
teknikko Erkki  Häyrynen,  Punkaharjun  kokeilualueen viljelyk  

sistä  on selvittelyt  laatinut aluemetsänhoitaja  Yrjö Kanerva ja 
Tuomarniemen mäntykokeista  on mittausaineisto saatu mainitun metsä  

koulun johtajan  välityksellä.  Suoritetusta työstä  kiitän.  
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Kokeisiin  käytettyjen  maantieteellisten  rotujen  kotipaikat  
sekä koeviljelysten  sijainti. 

Nyt  käsiteltävinä olevissa  Tutkimuslaitoksen kokeissa  on käytetty  
kuusen ja männyn  siementä taulukoissa 1 ja 2 mainituilta paikkakunnilta.  
Näiden paikkakuntien  ilmastoa valaisevat,  kuten Kalelankin jul  
kaisussa  taulukon 1 luvut.  

Rodut on koetettu luetella taulukossa  niiden kotipaikan  kasvukauden 

pituutta  vastaavassa järjestyksessä.  

Viljelyspaikoista  mainitaan seuraavat yksityiskohtaisemmat  tiedot: 

I. Rovaniemi,  Kivalon kokeilualue,  Kumpukivalon  pohjoisrinne,  HMT,  
kivistä  morenia,  koeruudut 4-—  ll a, istutusvälit  2 X  2 m 250 m mp. 

11. Rovaniemi,  Kivalon kokeilualue,  Kumpukivalon  pohjoisliepeellä  
oleva  HMT:n  (-MT) hiesupohjoinen  kangas,  koeruudut 3-—9 a,  istutusvälit 

1.5 X 1.5 m 200 m mp. 

111.  Muhos,  Pyhäkosken  kokeilualue,  Pyhäkosken  pohjoisranta,  ± MT 

Koe on täytynyt  keskeyttää  alueen jouduttua  pois  Tutkimuslaitoksen 

hallinnasta teollisuustarkoituksiin.  

IV. Vilppula,  Vilppulan  kokeilualue,  Palomäen valtionpuisto,  itään 
viettävä rinne,  MT, osittain  soistunut,  paikoin  ojitettu,  kivistä  morenia,  

koeruudut 4—6 a, istutusvälit  1.5 X 1.5 m. 

V. Punkaharju,  Punkaharjun  kokeilualue,  asemaa vastapäätä  oleva 

tasainen ja kivinen morenikangas,  OMT. Koeruudut 14—16 a;  istutus  

välit 1.3 X 1.5 m. 

VI. Tuusula,  Ruotsinkylän  kokeilualue,  hiukan etelään "viettävää 

hiekkakangasta,  VT,  koeruudut 4 a, istutusvälit  1.4  X 1.5 m. 
VII. Bromarf,  Solbölen kokeilualue.  Vähän länteen viettävä,  kivinen 

morenikangas,  OMT,  entisten merenrantaäyräiden  kohdalla hiukan karumpi.  

Koeruudut 10—15  a, istutusvälit  1.3 X 1.5 m. 

Samoja  taimia on käytetty  myös  Petsamossa. Istutukset  ovat  kuiten  
kin  sodan aikana  tuhoutuneet. 

Entisestä metsästä johtuen  on useimmille koeviljelysalueille  noussut 

runsaasti  lehtipuun  vesakkoa. Se  on ensi  vuosina häirinnyt  kuusen  taimien 

varttumista  etenkin koealueilla  IV,  V sekä VII, jolla  myös runsas  pinta  

kasvillisuus  on ollut  haitaksi.  Kun  hallan vaarasta  on päästy,  on alueilla  

suoritettu  tarpeelliset  raivaukset.  

Alunperin  oli  kokeihin  käytettävänä  männyn  siementä myös seuraavilta 

paikkakunnilta:  Saksa,  Hessen,  Mainebene (100 m);  Hollanti, Breda;  
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Tsekkoslovakia,   

taimet kuolivat kuitenkin kaksivuotisina  taimitarhassa. 

Männyn  koeviljelyssarjat  on järjestetty  Punkaharjun,  Ruotsinkylän  

Kuva  1. Pohjoisten  kuusi-ja mäntyrotujen koti-ja  koeviljelyspaikat.  

Fig.  1. Native  regions and experimental plantations  of  northern  s-pruce 
and  pine races. 
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ja Solbölen kokeilualueihin,  siis taulukossa mainittuihin koeviljelyspaik  
koihin  V,  VI  ja VII.  Istutusalueiden lähemmät kuvaukset  ovat  seuraavat: 

I. Punkaharju,  Punkaharjun  kokeilualue,  asemaa vastapäätä  oleva 

tasainen ja kivinen  morenikangas,  OMT. Koeruudut 8.6—9.6 a,  istutus  
välit  1.3  X 1.5 m. 

11. Tuusula,  Ruotsinkylän  kokeilualue,  hiukan etelään viettävä hiek  

kakangas,  VT. Koeruudut 2—ll a,  istutusvälit  1.5 X 1.5 m. 
111. Bromarf,  Solbölen kokeilualue,  tasainen hiekkakangas,  VT. Koe  

ruudut 4—9  a (unkarilaisten  vain 2  a),  istutusvälit  1.5 X  1.5 m. 

Tuomarniemen kokeet perustettiin  tämän kirjoittajan  alotteesta  keväällä 

1909 siten,  että kasketulle  alueelle kylvettiin  männyn  siemen hajakylvönä.  

Metsätyyppi  on OMT  ja koeruutujen  koko 5—6 a. Viljelyskokeessa  käy  

tetyt  rodut ja niiden kotipaikan  ilmastoa valaisevat luvut  on  mainittu 

taulukossa  2. 

Kotimaisten rotujen  kotipaikkojen  sekä viljelyspaikkojen  sijaintia  

valaisee kartake  1. 



Kuusta  koskevat  tulokset. 

Tulosten käsittely  on seuraavassa  jaettu  kahteen osaan,  pituuskasvun  

kehitys  ja tuloksiin vaikuttavat seikat.  

Pituuskasvu.  

Useiden kokeisiin  käytettyjen  rotujen  tainten koko määrättiin  jo 

tainten ollessa  1- ja 2-kesäisiä.  Osa  tuloksista  on otettu seuraavaan  ase  
telmaan. 

Erot erirotuisten taimien sekä  pituudessa  että painossa  ovat  siis  erit  

täin suuret.  Kuten  tiedetään johtuvat  ne tässä  kehitysvaiheessa  osittain 

myös  siemenjyvästen  erilaisesta koosta. 

Syksyllä  1939 ja 1945 toimitettujen  mittausten perusteella  saadusta 

aineistosta on laskettu eri kuusiroduille keski-  ja valtapituudet,  kullekin  

viljelyspaikalle  erikseen. Samoin on saatu vastaavat tulokset keski-  ja 

valtapituutta  vastaaville  vuosikasvainten pituuksille.  Painatuskustannus  

ten vuoksi julkaistaan  nyt  vain 20 vuoden ikävaihetta vastaavat luvut. 

Ne ovat  taulukossa 3. 

Näitä tuloksia havainnollistavat  ohelliset kuvat  2—7. Niistä  selviävät 

myös  14 vuoden ikää koskevat  likimääräiset  tulokset.  Vertailukohteeksi 

otetun paikallisen  tai sitä lähinnä olevan rodun numero on  piirroksissa  

varastettu ympyrällä.  

Yleisenä piirteenä Bromarfin,  Vilppulan  ja Punkaharjun  koeviljelyk  

sillä  on,  että  rotujen  keski-  ja valtapituudet  lisääntyvät  pohjoisista  roduista 

rh  viljelyspaikanrotuun  ja siitä  edelleen jonkin  verran  eteläisempään  rotuun. 
Tämän suhteen  säilymiseen  vastaisuudessakin viittaavat viimeisten vuosi  

kasvainten vastaavat keskipituudetkin.  Säännöllisimpänä  erot ilmenevät 

Bromarfin  sarjassa,  jossa  hidaskasvuisimman,  Sodankylän  rodun ja nopea  

kasvuisimman,  virolaisen Perawaldin rodun  pituusero  on erittäin suuri,  
sadanneksissa: valtapituudessa  119  %  ja keskipituudessa  140 %. Vastaa  

Varren  pituus  1000 tuoreen  taimen 

Siemenen cm paino g 
N:o kotipaikka  1-vuot. 2-vuot. 1-vuot. 2-vuot. 

1 Muonio  0.5 4.1 2.0 19.6 

5 Kajaani   0.8 7.8 3.0 29.1 

10 Elimäki   1.0 8.5 3.1 32.8 

12 Carlsfeld   1.2 9.3  4.4 52.8  

17 Volovec  1.4 11.0 11.3 61.6 
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Kuvat  2—5. Kuusten  valta-  ja keskipituudet eri  koeviljelyspaikoissa  puiden ollessa 20  ja 14 v. 
vanhoja. 20  vuoden tulos yhtenäisen viivan yläpäässä, 14 vuoden  sen alapäässä. 

Rotujen  kotipaikat  luetellaan taulukossa 1. Viljelyspaikkakunnan tai sitä  lähinnä olevan rodun 
numero ympyrän sisässä.  

Fig. 2—5.  Dominant and  mean heights of  spruce  in different experimental plantations,  at  an age  
of  20 and 14 years,  respectively.  The  record  for 20 years  corresponds to  the upper  end, for 14 

years  to the lower end  of  each  unbroken  line. 
The  native regions of  the  races are enumerated  in  Table 1. The  number  of the place  of  cultivation 

or of  the race growing  next  to  it  surrounded  by  a circle. 
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Kuvat  6  ja 7. Selitys  kuvien  2—5  alla. 
Fig.  6  and 7. For explanation, see Fig.  2—5.  

vat luvut  viimeisten vuosikasvainten osalta  ovat  97  ja 111 % sekä  Sodan  

kylän  ja Elimäen rotujen  välillä 118 ja 145 %.  Vilppulassa  erot kotimaisten 

rotujen  kesken  ovat,  kuten koeviljelyspaikan  sijainnista  lähempänä  maan 
keskiosaa  voi odottaakin,  sekä absoluuttisesti  että relatiivisesti  jonkin  

verran  pienemmät  kuin  Bromarfissa.  Merkillepantavaa  on, että sielläkin  
tähän asti  tuottoisin rotu on ollut  virolainen. Punkaharjulla  ko.  erot ovat 

vieläkin enemmän tasaantuneet,  virolaisen kuusen saavuttaessa sielläkin  
suurimman koon. 

Suomelle vieraista  ilmasto-oloista  peräisin  olevat  kuusirodut  ovat  kehit  

tyneet  yleensä  sitä  heikommin,  kuta jyrkemmin viljelyspaikan  ja siemenen 

kotipaikan  ilmastot  eroavat toisistaan. Kuten edempänä  näkyy,  esiintyy  

viljelyspaikan  ilmaston  haitallinen vaikutus  helpommin  tai vaikeammin 
huomattavana klimaatisena  tuhona,  johon  tavallisesti  liittyvät  biootiset 

tuhot. Viimeisten,  entistä  suotuisampien  vuosien aikana  Bromarfin ilmas  

tossa  useat keski-eurooppalaiset  rodut ovat  kehittäneet pitempiäkin  vuosi  

versoja  kuin ± paikallinen  ja hiukan eteläisempi.  Mahdollista onkin,  

että vieraat eteläiset rodut näissä  maamme edullisimmissa  oloissa voivat 

antaa huomionarvoisia tuloksia. 

Tuusulan koesarjan  poikkeuksellinen  tasaisuus johtuu kahdestakin 

syystä:  kasvupaikan  karuudesta ja hallaisuudesta. Viimeksi  mainittuun 

palataan  edempänä.  
Rovaniemen  koeviljelyksistä  200 m:n korkeudella olevaa koekohtaa  

II on  pidettävä  paremmin  tämän seutukunnan keskimääräisiä  oloja  vas  
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taavana kuin koekohtaa  I, jossa  talven lumipeite  on normaalia syvempi.  
Yhteistä  molemmille tulossarjoille  on,  että paikalliset  ja sitä  pohjoisemmat  

rodut ovat kasvaneet jotakuinkin  samalla tavalla sekä  nopeammin  kuin 

kaikki  niitä eteläisemmät. Kun tällä kysymyksellä  on  Pohjois-Suomen  

kuusimetsien  vastaisen kasvatuksen kannalta ratkaiseva merkitys, on 
erittäin  toivottavaa,  että Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen hallinnassa  

olevalle Mortin tilalle perustetut  kansainväliset  kuusikokeet  voivat  antaa 

täydennystä  ja  varmistusta näille  vanhemmille kokeille.  Jonkinlaista tukea 
sille käsitykselle,  että  maan  pohjoinen  osa  olisi  poikkeusasemassa  kuusi  

rotujen  viljelysmahdollisuuksiin  nähden siten,  että siellä ei  ole edullista 

kasvattaa  etelämpää peräisin  olevaa  kuusta, antavat Muhoksenkin nyt  
tuhoutuneet koesarjat.  Taimien ollessa  14-vuotisia mittaustulokset  olivat  

nim. seuraavat: 

Siinäkin  tapauksessa,  että Sodankylän,  Muonion ja Rovaniemen roduille,  

joiden  kasvupaikka  on  ollut  jonkin  verran  parempi  kuin toisten,  ei anneta 

samaa arvoa kuin toisille, osoittavat  tulokset,  että ainakin Pieksämäen 

rotu on ollut  Muhoksella viljeltäväksi  liian eteläinen. Tämä käy  selville 

myös  seuraavassa  tuloksiin vaikuttavia seikkoja  käsiteltäessä.  

Tuloksiin vaikuttavat seikat. 

Nämä voidaan jakaa sattumanvaraisiin ja olennaisiin,  varsinaisista 
rotuominaisuuksista johtuviin.  

Edelliseen ryhmään luetaan koeviljelysalueen  laadullinen epätasaisuus  

ja poikkeuksellinen  hallaisuus. Edellinen häiritsee saman koesarjan  eri  

jäsenten vertailua, jälkimmäinen myös eri viljelyspaikkojen  tulosten 
rinnastamista keskenään. 

Jotta maantieteellinen rotu todella edustaisi laajemman  seutukunnan 

keskiarvoa,  on se  siemen,  josta  kokeeseen käytetyt  taimet ja puut  on saatu,  

hankittava mahdollisimman laajalta  alalta ja lukuisista  metsiköistä.  Har  

vojen  puuyksilöiden  tai  parin  metsikön siemen ei  tarkoitukseen  riitä. Missä 

Rotu 

Race  

Valta- 

pituus,  

Dominant 

height  
m 

Keski-  

pituus,  
Mean 

height 
m 

Viimeinen kasvain:  

valtapit. keskipit.  

Last shoot: 

dorn 
,
 length mean, length  

cm 

Sodankylä   1.66 42.5 
— 

Muonio  1.34 1.16 33.0 28.5 

Rovaniemi,  250 m  1.81 •—  49.8 — 

» 180 »  1.50 — 36.3 —  

Simo   1.44 0.93 35.1 19.1 

Kajaani   1.59 0.99 39.3 24.5 

Pieksämäki   1.17 0.77 25.2 13.0 
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määrin tässä suhteessa  on näissä kokeissa  onnistuttu, on vaikea sanoa. 
Verraten pienistä  siemeneristä ovat varmaankin peräisin etenkin eräät  

ulkomaiset rodut. Kotimaisista  kajaanilainen,  joka on useimmissa  koe  

sarjoissa  antanut poikkeuksellisen  edullisia tuloksia,  herättää tässä suh  

teessa erityisesti  epäilyjä.  

Tunnettua on,  että siemenen koko  samassa  puussa  vaihtelee eri  siemen  

vuosina sekä että kookkaista siemenistä syntyvät  taimet ovat alkuvuosi  

naan poikkeuksellisen  voimakkaita. Jonkin vuoden kuluttua tästä aiheu  

tuvat erot kuitenkin  tasaantuvat. Näin  on varmaan käynyt  nyt  20 vuotta 
vanhoissa koeviljelyksissä.  

Paljon  enemmän kuin edellä mainittu voi metsäpuiden  rotukokeiden 

tulokseen aiheuttaa virheellisyyksiä  kokeihin käytettävien  taimien 

lajittelu  taimitarhassa. Sen  sijaan  että taimet edustaisivat  
maantieteellistä  rotua,  ne edustavatkin joitakin  harvoja  paikallisia  bio  

tyyppejä,  tavallisesti •—• etenkin jos  käytettävissä  oleva taimimäärä on 
suuri pääasiallisesti  nopeakasvuisimpia.  Kun  taimien lajittelulla  taimi  

tarhassa on metsänistutustöiden kannalta yleensäkin  ratkaiseva  vaikutus,  
on siihen Metsätieteellisen  tutkimuslaitoksen taholla kiinnitetty  huomiota 

ja valaistu sitä vertailevilla viljelyskokeilla.  Tässä yhteydessä  tehdään 
selkoa taimien  lajittelua  koskevista  tärkeimmistä kokeista.  

Kokeet on  järjestetty  niin, että suuresta taimimäärästä  -  usein satoja  

tuhansia käsittävästä on valittu taimien kasvaessa  taimitarhassa erik  

seen ns.  isot,  keskikokoiset  ja pienet  taimet. Valinta on koskenut  sekä  

vanhempia  että nuorempia  taimia sekä koulittuja  että koulimattomia. 

Valinnan jälkeen  taimet on istutettu tavalliseen tapaan  metsään koesar  

joiksi,  Punkaharjulla  myös  taimitarhaan.  Viimeksi  mainitulla pyrittiin  
koealue saamaan mahdollisimman tasasuhtaiseksi  ja poistamaan  se hai  

tallinen vaikutus,  mikä metsämaan pintakasvillisuudella  on etenkin heik  

koihin  taimiin. Taulukossa 4 on eräitä  tuloksia,  jotka  koskevat  sekä  kuusta  

että mäntyä. Ne  osoittavat,  että lajitelluista  kuusen taimista syntyneet  

taimikot eroavat toisistaan varsin huomattavasti,  isot taimet ovat keski  

määrin n.  30 % kookkaammat ja pienet  n. 20-—30  % pienemmät  kuin 

keskikokoiset.  Pienien ja kookkaiden taimien pituuksien  ero on  eräissä  

tapauksissa  jopa n. 90 %.  Samassa kokeessa  suhteelliset  erot usein tasoit  
tuvat jonkin  verran  iän  mukaan. 

Männyn  osalta tulokset jäävät  epävarmoiksi.  Riippuuko  tämä siitä, 

että tämän puulajin  taimien  lajittelu  -  ainakin siinä kehitysasteessa,  jossa 

se nyt on tapahtunut on  epävarmempaa  kuin kuusen vai siitä, että 

mäntypopulatioissa  on  suhteellisesti  vähemmän kasvunopeudeltaan  eri  
arvoisia  biotyyppejä  kuin  kuusella,  jää  vastaisuudessa selvitettäväksi.  

Halloille poikkeuksellisen  altis on  ollut  Tuusulan kuusen koeviljelys  

alue, jossa  sekä kevät-  että etenkin syyshallat  ovat  tehneet suurta tuhoa. 
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Kuva 8. Karpatorutenilainen kuusi  (n:o 17) 17 v. ikäisenä Punkaharjun kokeilu  
alueessa. Tuhot  ovat  pakkasen ja sienten  aiheuttamia.  

Fig. 8. Czechoslovakian spruce (no. 17) at 17 years  of age in  the  Punkaharju  
experimental area. The  damage has  been  caused  by  cold  and fungi. 

Kun nämä tuhot ovat esiintyneet  eri  kuusiroduilla eri  tavoin,  ilmentävät 

ne myöskin  kuusen rodullisia ominaisuuksia.  

Keväthallat ovat vikuuttaneet pohjoisia  kuusirotuja  suhteelli  

sesti  enemmän kuin  eteläisempiä.  Tämä aiheutuu siitä,  että edellisten sil  

mut puhkeavat  alhaisemmassa lämpötilassa,  siis  aikaisemmin keväällä,  

kuin  jälkimmäisten.  Tämän seikan valaisemiseksi  koevilj  el  yksissä  on tehty  

parina  kesänä havaintoja.  Näistä käy  selville,  että samaan koesarjaan  

kuuluvien äärimmäisten kuusirotujen  silmujen  puhkeamisessa  keväällä  
voi  olla  n.  5  päivän  ero.  Verson pituuskasvu  taas eteläisillä  roduilla jatkuu  

jopa kolmekin  viikkoa  myöhempänä  kuin pohjoisilla.  Samaa seikkaa  kos  
kevia  huomioita on näihin kokeihin alkuaan  kuuluneissa Petsamon kuusi  

istutuksissa  tehnyt Multamäki 1). 

Tyypillisiä  keväthallan tuhoja  on  huomattu Ruotsinkylän  koeviljelyk  
sissä.  Kesäkuun 9  ja 10 päivän  välisenä yönä  1935 sattunut halla vikuutti  

kaikkia  suomalaisia rotuja, pohjoisia  enemmän kuin  eteläisiä.  Pakkasvikoja  

oli  myös  norjalaisissa  taimissa.  Keski-eurooppalaiset  rodut säilyivät  sitä  

vastoin vahingoittumatta.  

1) S. E. Multamäki, Kuusen  taimien  paleltuminen ja sen vaikutus  
ojitettujen soiden metsittymiseen.  A. F.  F. 51, 1942. 

3  
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Kuva 9. Etelä-suomalainen kuusi  

(Tuusula  n:o  9) Punkaharjun  
kokeilualueessa. Ikä 13 v. 

Fig.  9. Spruce from southern Fin  
land  (Tuusula no. 9)  in  the Punka  

harju experimental area.  

Syyshallat,  talven pakka  
set ja niihin liittyvä  kuivuus aikaan  

saavat  tietenkin tuhoja  pääasiallisesti  vie  
raille  eteläisille  roduille,  kuten edellä sano  

tusta seuraa.  Niihin liittyvät  läheisesti  
myös erilaiset  kuivumisilmiöt.  

Mainitun vuoden 1935 syyskuun  11 ja 
12 päivän  välisenä yönä Ruotsinkylän  
kokeilualueessa oli s—7° pakkasta.  Seu  

rauksena oh,  että kaikkien  keski-euroop  

palaisten  kuusirotujen  taimissa huomat  
tiin latvaosien neulasten ruskettumista  

ja varisemista.  Seuraavana keväänä useat 

latvaversot kuivuivat  ja etenkin rotujen  
12 ja 13 taimista kuoli  täydellisesti  huo  
mattava osa. Kotimaisissa  ja norjalai  
sissa  ei  havaittu vioittumista.  

Poikkeuksellisen  kylmän  talven 1939 
40 vaikutuksesta eri kuusirotujen  puihin  
tehtiin kesällä 1940 havaintoja  useim  

mista viljelyssarjoista.  Näiden tulokset 

ovat taulukossa 5. 

Taulukossa kiintyy  huomio paitsi ete  

läisten rotujen  kärsimiin  suuriin vaurioihin 

muualla paitsi  Bromarfissa myöskin  poh  

joisten  ja paikallisten  rotujen  kestämättö  

myyteen  etenkin Muhoksella ja niinkin 

etelässä kuin Tuusulassa. Todennäköisesti 

viimeksi mainittuun ovat vaikuttaneet 

ratkaisevasti  paikalliset  olot, kuten vilje  

lysten  sijainti  avoimella etelärinteellä sekä 
kasvualustan kuivuus.  

Sienituhot liittyvät  läheisesti  edellisiin,  sillä ilmaston aiheutta  
mia vaurioita kärsineet puut  ovat  näille alttiimpia  kuin  terveet. Usein 
on  niiden seurauksia  melkein mahdotonta eritellä. Tällainen yritys  on kui  

tenkin tehty  Punkaharjun  koe viljelyksissä  syksyllä  1941. Tulokset  on mer  

kitty  taulukkoon 6. Kysymyksessä  on  Sclerophoma strobilinan ja usean 
muun  sen yhteydessä  esiintyneen  sienen tuhoista. 

Punkaharjun  kokeilualueessa pakkas-  ja  sienituhojen  takia kuusen 

koeviljelmät  17,  20  ja 21 olivat  käyneet  niin alakuntoisiksi  että ne sieni  

tartuntavaarankin rajoittamiseksi  • päätettiin  hävittää kevättalvella  
1943. Näiden koeruutujen  »puiden»  keskikorkeus  oli  1.3-—1.6 m. Niiden 
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laatua valaisee kuva 8,  joka on otettu karpatorutenilaisesta  kuusesta.  
Tähän verraten etelä-suomalainen kuusi  on varsin elinvoimaista,  kuten 

kuvasta  9 voi päätellä.  

Tuhojen yhteistulosta  kuvastaa  taulukko 7,  joka  osoittaa  

puiden  jakautumista  hyvyysluokkiin  syksyllä  1945. Useimpien  rotujen  

puista  on määrätty  myös kuolleisuussadannes.- 
Tästä taulukosta voidaan päätellä, että edellä eri roduille lasketut  

keskipituudet  eivät läheskään aina osoita eri  rotujen  puiden  todellista 

kasvukykyä,  vaan  pituuksia,  jotka  puut  niille  useimmiten poikkeuksellisten  

olojen  aiheuttamien vaurioiden johdosta  voivat saavuttaa. Laadulleen 

parhaat  ovat  Bromarfin koeviljelykset,  joissa  vain Muonion ja Sodankylän  

sekä Sveitsin  rodut ovat  huomattavammin kärsineet. Erittäin huono 

kunto on Tuusulan ja Punkaharjun  koesarjojen  keski-eurooppalaisilla  

roduilla. Viimeksi  mainitusta sarjasta on  -  kuten on mainittu tal  

vella 1943 hävitetty  kokonaan kaikista  pahimmin  vioittuneet rodut,.  

joten ne eivät  ole tässä mukana. Odottamattoman hyvin  on  Vilppulassa  

menestynyt  virolainen Perawaldin kuusi.  Punkaharjulla  sen  keskihyvyys  

on tuntuvasti  heikompi. 



Mäntyä koskevat  tulokset. 

Tulosten käsittely  tapahtuu  samalla tavalla kuin  kuusen osalta. 

Pituuskasvu. 

Kalela on teoksessaan maininnut tuloksia kokeihin  käytettyjen  

mäntyrotujen  taimien koosta.  Niistä  puuttuvat  kuitenkin  1- ja 2-vuotisten 

taimien kokoa osoittavat  seuraavaan  asetelmaan otetut tiedot. 

Syksyllä  1945 saadut tulokset  on merkitty  taulukkoon 8. Kuvat 10— 

12 havainnollistavat tuloksia sekä 20- että 14-vuotiskaudelta. 

Taulukoista käy  päätteleminen,  että männyn  eri  rotujen  pituuskasvu  

on pääpiirtein  samansuuntainen kuin  kuusen: rinnakkain viljeltyinä  rodut 

kasvavat  sitä  nopeammin mitä etelämpää ne ovat  kotoisin.  Pituuserot  

etäisempien  rotujen  puiden  kesken  ovat kuitenkin suhteellisesti paljon  

pienemmät  kuin  kuusella.  Kun sarjoissa  on  jäljellä  vain pari Suomen etelä  

puolelta  kotoisin olevaa rotua,  on sen  rajan  määritteleminen,  mihin saakka  

edellä mainittu suunta pitää paikkansa,  epävarma.  Pohjois-virolaisen  rodun 

heikko menestyminen  on jo oireellinen. 

Tulossarjoissa  esiintyvät  epätasaisuudet  voivat aiheutua koekenttien 

epäyhtenäisyydestä  tai siemenpopulation  pienuudesta  ja sattumanvarai  

suudesta. Mm. Punkaharjun  seutua  edustava männyn  siemen on kerätty  

Punkaharjun  aseman  luona aikanaan kasvaneista  lyhyistä  ja erittäin oksik  

kaista  männyistä.  Maininnan ansaitsee,  että Haapavedeltä  on kokeissa  

käytetty  kahta eri  alkuperää  olevaa siementä,  kankaalta  ja laajalta  räme  

alueelta kerättyä.  Taulukkojen  tulokset  koskevat  kangasmäntyä.  Räme  

mäntyjen  vastaavat luvut  Bromarfin kokeissa  ovat: keskipituus  3.05 m 

(kangasmäntyjen  3.41 m) ja vuosikasvain  34.3 cm (41.6  cm)  sekä  Punka  

harjun  kokeissa  edellinen 4.88 m (5.0  3 m). Samansuuntainen oli ero 6 vuotta 

H":o Siemenen kotipaikka  

Varren pituus 100 tuoreen taimen paino  

cm g 
1-vuot. 2-vuot. 1-vuot. 2-vuot. 

2 Sodankylä   0.5  2.2 3.2  18.6 

6 Ähtäri   5.1  —-  32.2 

11 Raivola   1.0 6.3  7.5 34.7 

16 Münsterthal  7.9  — 65.0 

17 ■ Breda   — 9.9  —  72.9 
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Kuvat  10—12. Männyn valta- ja keskipituudet eri  koeviljelyspaikoissa  puiden  ollessa 20  ja 
14 v.  vanhoja. 20 vuoden  tulos  yhtenäisen  viivan  yläpäässä, 14 vuoden  sen  alapäässä. Vert. 

kuvat 2—7. 

Rotujen  kotipaikat  luetellaan taulukossa 2. Viljelyspaikkakunnan  tai sitä  lähinnä olevan rodun 
numero ympyrän sisässä.  

Fig.  10—12. Dominant and mean heights  of  pine in  different experimental plantations, at  an 

age  of  20 and  14 years,  respectively.  The record  for 20  years  corresponds  to  the upper  end, for 14 
years  to  the  lower  end  of  each  unbroken  line.  

The  native  regions of  the  races are enumerated  in  Table 2. The  number  of  the  place of  cultivation 
or of  the  race growing next  to  it  enclosed in  a circle. 
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aiemmin eli  Bromarfissa  1.37  m (1.49  m) ja  20.4 cm (23.9  cm)  ja Punkahar  

julla  2.01 m (2.49 m) ja 39.4 cm (49.0  cm). Kun Lukkalan tutki  

muksessa  x)  on tultu sellaiseen tulokseen,  että rämemäntyjen  taimet ovat 

kasvaneet  ainakin yhtä  nopeasti  kuin  kangasmäntyjen,  ei  nyt  saatu kas  

vun ero johtunekaan siitä, että Haapaveden  siemenerät edustaisivat  
kahta  eri  edafista  rotua,  vaan  siitä,  että ne  ovat  peräisin  kahdesta  läheisestä,  

mutta sattumanvaraisesta mäntypopulatiosta.  
Eri  rotujen  viimeisten vuosikasvainten mittaustulokset osoittavat,  

että  eri  rotujen  puiden  kasvu on jatkuvasti  samansuuntainen kuin  tähän 
asti.  

Tuomarniemen metsäkoulun alueelle keväällä 1909 perustetusta  koe  

viljelyksestä  on saatu seuraavat tulokset  metsän ollessa  33 vuoden ikäinen.  

Puiden hyvyysluokitus  on seuraava. I = hyvä  tai hyvänpuoleinen,  
II  = huonohko,  111 = huono. 

Joskin  tuloksen luotettavuutta häiritsee eri koeruutujen  metsien vaih  

televa  tiheys  (täysitiheitä  ovat  olleet  vain Töysän  ja Rovaniemen koemet  

sät, harvimmat Halmstadin ja Sakkolan 2), osoittavat  pituus-  ja läpimitta  

luvut  kuitenkin  samaa yleistä  kehityssuuntaa  kuin  edellä selostetut.  Parin 

metrin ero Rovaniemen ja Töysän  rotujen  keskipituuksissa  tällä iällä on  

kylläkin  huomionarvoinen,  vaikka  ei ehkä niin suuri  kuin olisi  odottanut. 

Tuloksiin vaikuttavat seikat. 

Välittömiä pakkastuho  ja ei  ko.  mäntyroduilla  ole  huomattu,  ei  edes  talven 

1939-—40 jälkeen.  Havaintojen  tekoon keski-eurooppalaisten  rotujen  kestä  

vyydestä  tässä  suhteessa  ei  tosin ole  ollut  mahdollisuuksiakaan,  sillä  nehän 

ovat  yleensä  kuolleet  muista  syistä  jo  taimitarhassa. Erääseen toiseen koe  

sarjaan  kuuluvat tsekkoslovakialaiset  (kotipaikka  Wittingau) 3-kesäiset  

männyn  taimet tuhoutuivat edellä mainitun vuoden 1935 syyskuun  pakkas  

ten  johdosta  eräällä Ruotsinkylän  kokeilualueen kylvöalalla  melkein täy  
delleen. Tässä yhteydessä  on syytä  mainita,  että Vesijaon  kokeilualueen 

x) O. J. Lukkala, Rämemäntyjen  siementen laadusta. M. T. J. 22, 3. 
1936. 

2
) Olli  Heikinheimo, Metsäpuiden roduista  ja niiden  jalostamisesta.  

S.  Metsänhoitoyhd. Vuosikirja  VIII, 1939.  

Keski-  Keskiläpi-  
pituus, mitta % 

m 1. 3 m cm Puista kuuluu luokkiin 

Siemenen kotipaikka  Mean height  Mean I ii iii 

Native region  of the seed diameter Distribution into classes  

Rovaniemi  7.0  7.6 77  16 7  

Töysä   8.9 9.1 76 20 4 

Lammi  8.1 8.2 76 16 8  

Sakkola  9.2 9.7 69 23 8  

Halmstad (Ruotsi)   9.7 15.0 64  32 4 
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suoalueiden hallalle alttiilla  kangassaarekkeilla  keväthallat ovat palellut  

taneet pari  kertaa kotipaikkakunnankin  2—4-vuotisten ruutukylvötainten  
vuosi verso  ja hyvin  pahoin.  

Mäntyrotujen  suhde sienituhoihin on tullut aiemmissa  tutkimuksissa 

käsitellyksi  verraten perusteellisesti.  Kalela tekee selkoa mm. niistä  

tuhoista,  joita  Phasidium infestans, Melampsora  pinitorqua  ja Lophoder  

mium pinastri  ovat  aikaansaaneet etenkin viljelyspaikkakuntaa  etelämpää  

peräisin  oleville mäntyroduille  Suomessa. 

Lophodermium  pinastrin  esiintymistä  männyn  eri roduilla valaisee eräs  

yhdessä  professori  A. Denglerin  kanssa  vv.  1937  ja  1938 järjestetty  

koe  1), jossa  käytettiin  saksalaista (Eberswalden  seudun)  ja suomalaista 

(Punkaharjun)  siementä sekä molemmissa  samaa saksalaista  »sienirotua». 
Taimista kuoli toisen  kesän  syksyyn  mennessä seuraavat sadannesluvut: 

Niissä  Suomessa  suoritetuissa kokeissa,  joissa saastutus  tapahtui  suoma  
laisella  »sienirodulla» (reunametsästä)  kuolleisuus  oli  saksalaisissa  taimissa 

91 %,  suomalaisissa vain 19 %.  

Luvuista käy  päätteleminen,  että tuhot ovat sitä  runsaampia,  kuta 

voimakkaampaa  saastutus on (mm. kuta  lähempänä  taimilava on mänty  

metsän reunaa)  sekä että suomalainen mänty  on paljon  kestävämpi  karis  

tetta vastaan kuin saksalainen. 

Kaikki  edellä oleva osoittaa,  että Suomen eteläpuolelta  peräisin  olevan 

mäntyrodun  säilyttäminen  meillä hengissä  on vaivalloista,  jopa kyseen  

alaistakin. Sitä  paitsi  näistä  syntyneet  kylvö-  ja istutustaimikot  jäisivät  

harvoiksi  ja aukkoisiksi,  joten  pinta-alaan  perustuva  metsän tuotto siitäkin 

syystä  muodostuisi heikoksi.  
Edellä mainittua Sclerophoma  ja muita sen  ohella esiintyviä  sieniä on 

Punkaharjun  koeviljelyksissä  ollut runsaasti. Niiden johdosta  on etenkin 

latvaversoja  kuivunut ja ranganvaihdostakin  tapahtunut.  Yleisimpiä  ne, 

samaten kuin tervasrosokin,  ovat olleet eteläisemmissä roduissa. 

J ) Olli Heikinheimo, Männyn karisteen (Lophodermium pinastri)  

tuhojen  riippuvaisuus  männyn taimien  ja karisteen rodusta.  Metsät. Aikakaus  
lehti  n:o 2, 1939. 

Saastuttamaton  — Not in- 

Saksassa suoritettu koe  

Experiment  made in Germany 
Saksalai- Suomalai- 

nen nen 

German Finnish 

siemen 

Seed 

Suomessa suoritettu  koe  

Experiment  made in Finland 
Saksalai- Suomalai- 

nen nen 

German Finnish 

siemen 

Seed 

jected  58—72 4—18 21 18 

Lievästi saastutettu — 

Slightly  infected  73—85 15—22 70 21 

Voimakkaasti  saastutettu 

Strongly  injected   85—95 22—56 86 39 
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Myös mäntyrotujen  puiden  yleiskunnosta  on tehty  havaintoja  syksyllä  

1945. Niiden perusteella  laaditut yhdistelmät  osoittavat,  että Punkaharjun  

koesarjan  puut ovat  laadulleen yleensä  heikohkot. Tämä on johtunut rehe  

vän  kasvupaikan  pintakasvillisuuden  aiheuttamasta taimien kuolemisesta  

sekä sienitaudeista. Eri  rotujen  kunnossa ei siellä ole säännönmukaista  
vaihtelua kuten on  asianlaita Tuusulan ja Bromarfin  viljelyksissä,  joissa  

äärimmäiset  pohjoiset  ja eteläiset rodut ovat laadulleen heikoimmat. 
Vallitsevien puiden  kunto  on kuitenkin  niin hyvä,  että niitä koskevien  

pituusmittausten  voidaan katsoa  antaneen yleensä  vertauskelpoisia  tuloksia.  



4 

Tulosten sovellutus.  

Kysymys  metsäpuiden  maantieteellisten rotujen  kasvatuksesta  oman  

kotipaikkakuntansa  ulkopuolella  tulee metsien hoidossa esille hyvin  usein 

ja monessa  muodossa.  Joskin  männyn  sekä  kuusen  käpyvuodet  useimmiten 

kertautuvat suurimmassa osassa  maata samoina vuosina,  eivät ne  kuiten  

kaan ole kaikkialla  yhtä  runsaita 1). Sitä paitsi  siemensatojen  runsauteen 
voivat vaikuttaa sieni- ja hyönteistuhot.  Tämä koskee  etenkin kuusta,  

jolle  tästä syystä  voi  hyvänäkin  käpyvuotena  sattua paikallisiakin  siemen  

katoja.  Epäedullisina  kesinä  näiden puulajien  siemen ei tuleennu itämis  

kelpoiseksi  maan  pohjoisissa  osissa,  ja samasta syystä  se  ei  täysin  tuleennu 

edes Keski-Suomessa  2). Myös  käpyjen  hankinta ja karistaminen sekä  

siemenen varastoiminen voivat olla helpommin järjestettävissä  toisilla  

paikkakunnilla  kuin  toisilla. Kaikki tämä aiheuttaa sen, että  siementä  
eräillä  seuduilla on usein yli  omien tarpeiden  samalla kuin sitä toisilta  

puuttuu.  

Vierasta alkuperää  olevan siemenen käyttöön  voivat johtaa myös  

rodulliset seikat. Sellaisilta  alueilta, joiden  metsät parhaihin  puihin  koh  
distuneilla hakkuilla on saatettu rodullisesti  heikkoon tilaan,  siemenen 

hankkiminen metsänviljelyä  varten olisi  lopetettava.  Näitä ns.  miinus  
alueita  edullisempia  ovat  ns.  nolla-alueet,  joiden  metsät  edustavat rodulli  

sesti  seutukunnan näitä edullisempia  plusalueet,  joiden  metsät 

tässä suhteessa ovat keskimäärää paremmat 3). Seuraava aste on siirty  

minen varsinaisten  valiometsikköjen  ja -puiden  siemenen käyttöön.  
Edellisessä on viitattu eräisiin sellaisiin tapauksiin,  joissa  toisilta  

paikkakunnilta  peräisin  olevan siemenen käytöstä  voi olla etuja. Saman  
laisia tapauksia  ovat  tuoneet esille  edellä selostetut kuusen ja männyn  

maantieteellisillä roduilla suoritetut koeviljelyksetkin.  Seuraavassa tar  

kastetaan vieraan siemenen käyttöä  näiden kokeiden tulosten valossa.  
Tässä ei  siis voida kiinnittää ratkaisevaa huomiota maantieteellisten rotu  

jen erilaisiin  teknillisiin ominaisuuksiin,  vaan  pääasiallisesti  fysiologisiin.  

Sivuutetuksi tulee myös kysymys  uuden kasvupaikan  valoilmaston mer  

') Olli  Heikinheimo, Metsäpuiden siementämiskyvystä  111. M. T. J. 
35, 2, 1948.  

2
) Viljo Kujala,  Untersuchungen über  den  Bau und  Keimfähigkeit 

von Kiefern- und  Fichtensamen  in  Finnland.  M. T. J. 12, 1927.  
Olli Heikinheimo, Vuosi 1932 männyn ja kuusen  siemenvuotena  ja 

sen antama  opetus. Metsätietoa  I, 3, 1932.  
3

) Bertil Lindqvist,  Den skogliga rasforskningen ooh praktiken.  
Svenska  Skogsv&rdsföreningens Förlag, Stockholm, 1946. 
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kityksestä,  koska  se  kaipaa  paljon  yksityiskohtaisempia  selvittelyjä  kuin 

mihin nyt  on ollut  mahdollisuuksia. 

Tässä yhteydessä  on syytä  viitata siihen yleiseen  käsitykseen,  että 
luonnonvarainen paikallinen  puupopulaatio  edustaa ko.  oloissa  klirnaatti  

sesti  ja bioottisesti  kestävintä  puu yhteisöä.  Näin on tietenkin asianlaita 

vain siinä tapauksessa,  että nykyiset  olosuhteet ovat olleet  paikalla  vallit  
sevia  riittävän kauan aikaa.  Hoidetussa talousmetsässä puuston  kehityk  

seen vaikuttavia olosuhteita voidaan hoitotoimenpitein  muuttaa mm. 
siihen suuntaan, että eräissä suhteissa paikallista  heikompi  puurotu  voi 

uudella kasvupaikallaan  tulla hyvin  toimeen ja antaa taloudellisesti  pa  

rempia tuloksia kuin  paikallinen.  

Siemenen  siirto suunnassa etelä-pohjoinen.  Edelli  
sestä on käynyt  selville,  että kuusen  ja männyn  maantieteellisistä roduista 

eteläisemmät  ovat yleensä  pohjoisempia  nopeakasvuisemmat  ja että erot 

etäisempien  rotujen  kesken  ovat  suuret. Samoin on huomattu,  että kuusen 

maantieteellisiä rotuja  voidaan kasvattaa verraten kaukana kotipaikka  
kuntansa pohjoispuolella  ilman että ilmastolliset  tai bioottiset  tuhot aina  

kaan sanottavasti häiritsevät  niiden säännöllistä kehitystä.  Kun männyllä  
ei ole  nyt  suoritettu kokeita  Pohjois-Suomessa  ja Lapissa,  on päätelmien  

teko tämän puulajin  osalta  jonkin  verran  epävarmaa.  Keski-suomalaisella  

männyn  siemenellä mm. Rovaniemellä  ja Utsjoella  ennen aloitetut  kokeet 

(Kalela)  antavat kuitenkin tukea sille käsitykselle,  että männyn  sie  
menen siirrot tässäkin osassa  maata voivat olla  vastaavanlaiset  kuin  ete  

lämpänä. Nyt  selostetut  kokeet  ovat sitä vastoin viitanneet siihen,  että 

eteläisempien  kuusirotujen  siirtoon nähden Pohjois-Pohjanmaalle  ja Lap  

piin  olisi  syytä olla  jonkin  verran  pidättyväinen.  Ainakaan samansuurui  
sia  etuja  kuin etelämpänä  ei siellä tällaisista siirroista ole  odotettavissa.  

Niiden maksimietäisyyksien  tarkka  määritteleminen,  jotka  saavat  tulla  

kysymykseen  havupuun  siemenen siirroissa  pohjoisemmas,  ei  ole mah  

dollista. Vaikuttavathan niihin, kuten  on  huomattu,  sellaisetkin  seikat  

kuin  uuden viljelyspaikan  mikroilmasto  ja muut paikallisesti  vaihtelevat  

kasvutekijät.  Etelä-  ja Keski-Suomessa  näyttävät  kuitenkin  20—30penin-  

kulman siirrot pohjoiseen  päin  olevan  kuuselle vaarattomia ja uuden 

metsäsukupolven  kasvun  kannalta varsin edullisiakin. Suomen eteläosissa  

on  Etelä-Virosta  tuotettu kuusen siemen antanut hyviä  tuloksia,  samoin 
kuin  Etelä-Ruotsissa Keski-Euroopasta  hankittu. Maan pohjoispuolis  

kossa eivät kuusen siemenen huomattavammat siirrot sitä vastoin näytä  
olevan yleensä  suositeltavia.  Tämä tulos ei  sopeudu täysin  niihin ohjeisiin,  
jotka  Ruotsin  metsätutkimuslaitoksen  taholta on annettu tästä kysymyk  

sestä x). Muussa suhteessa ne viittaavat pääpiirteissään  samaan  suuntaan. 

x) Olof  Langlet, Om möjligheterna att skogsodla  med  gran- och  tallfrö 
av ortsfrämmande proveniens. Svenska Skogsv&rdsföreningens Tidskrift. 1945.  
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Mitä mäntyyn  tulee, näyttävät  siemensiirrot  pohjoisemmaksi  olevan 

koko maassa  mahdollisia,  eräissä  tapauksissa  jopa suositeltaviakin,  Siirtoi  

hin on kuitenkin  suhtauduttava yleensä  harkitummin ja  varovaisemminkin 
kuin kuusen  ollessa kysymyksessä.  Yli 20 peninkulman  siirtoetäisyydet,  
tuskin saavat tulla kysymykseen  muuta kuin poikkeustapauksissa.  

Siemenen siirto suunnassa  pohjoine  n—e telä. Täl  
laisen siirron jälkeen  syntynyt  metsä on yleensä  hidaskasvuisempi  kuin 

viljelyspaikkakunnan  oman  rodun muodostama vastaavissa  oloissa.  Eduksi  

männyn  kohdalla jää mahdollisesti  parempi  teknillinen laatu ja taimien 

suurempi kestävyys  karistetta  vastaan. Todennäköiseltä näyttää  myös,  

että pohjoisempi  rotu kasvaa etelämmäs vietynä  keskimäärin jonkin  verran  

nopeammin kuin vastaavalla kasvupaikalla  kotipaikkakunnallaan.  
Jos  tähän suuntaan tapahtuvia  siemenen siirtoja  on tarpeellista  toimit  

taa,  olisi  siirtoetäisyydet  rajoitettava  mahdollisimman lyhyiksi,  ei  mielellään 

yli  10'—15 peninkulman.  

Siemenen  siirto suunnassa  it  ä'—-1  änsi ja päin  

vastoin. Suoritetut kokeet viittaavat  siihen,  että tällaiset siirrot  eivät 

aiheuta mitään yleisiä  haittoja.  Tämä on  Suomen oloissa  suuri  etu,  sillä 

se lisää mahdollisuuksia saada mm. Keski-  ja Etelä-Pohjanmaan  huono  

rotuisille  rannikkoalueille rodullisesti hyvää  siementä. 
Tätä kysymystä  käsitellessään Lang  1 e t menee  niin pitkälle,  että 

hän sanoo Ruotsiin  voitavan tuottaa havupuun  siementä Norjasta  ja Suo  

mesta viljelyspaikkakuntaa  vastaavalta  leveysasteelta  kunhan siemenen 

hankkimis-  ja viljelyspaikkakuntien  välinen korkeusero  ei  ole  suuri. Norja  
laisella kuusen ja männyn  siemenellä  nyt saadut verraten epäedulliset  
tulokset kehoittavat  kuitenkin  välttämään kovin  pitkiä  siirtoja  tässäkin 

suunnassa. 

Siemenen siirto korkeussuunnassa. Suomessa tämä 

kysymys  tulee maaston vähäisten korkeusvaihtelujen  takia vain harvoin  
esille,  silloinkin  pääasiallisesti  vain Lapissa.  Siirto  ylemmäs vastaa lähinnä 

siemenen käyttöä  kotipaikkakuntansa  pohjoispuolella,  siirto  alemmas  sen 

käyttöä  etelämpänä.  Esteenä  tällaisille  siirroille on  valoilmastonkin  muut  

tuminen. 
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Taulukko 1. Kuusen maantieteellisten rotujen  koti-  ja koeviljelyspaikat  

sekä niiden ilmastosuhteet. 

Table 1. Geographical races of  spruce:  native  regions and  experimental plantations, 
with data on climatic  conditions.  

N:o 
s.» 
S.-VJ  

Maa  ja paikkakunta  
Country  and place 

Tietoja lämpötilasuhteista  
Data on temperature 

fi»i 
g- a  3 a 

ills  Sr g. 1 2 3 4 5 6  

Rotujen  kotipaikka 
. 

Native regions of the  races  
1 67°55'  Suomi  (Finland), Muonio   3 11.1 13.0 7 —10.2 28.0  405 
2  67°30'  » » , Sodankylä   3 11.2 13.3  7 

— 9.0 27.7  494 

3 66°25'  » » , Rovaniemi,  Kumpukivalo  
250 m  

4 66°25'  » » , » , Kemijokivarsi,  
13.7 180 m   3 11.4 7 

—
 8.4 28.4 473 

5 64°15' » » ,  Kajaani   3 12.8 14.8  6 
—
 7.0 26.0 603 

6 65°40' » » , Simo  3 13.3 15.4 6 
—

 7.4 27.1  465 

7 62°20' » » , Pieksämäki   3 13.6 15.3 5 
—

 6.9 25.1 554 

8 61° 5'  » » , Urjala  3 13.6 15.1 5 
—

 5.2 22.1 .620 

9 60°25' » » 
,
 Tuusula   3 14.8 16.7 5 

—
 5.0 23.2 717 

10 60°40' » » 
,
 Elimäki   3 14.6 16.3  5 

—
 5.5 24.6 595 

11 60°30' Norja  (Norway), Opland, Gjovik   3 14.3 15.6  5 
—
 5.2 23.2 521 

12 50°30' Saksa (Germany),  Saksi (Saxony),  Carlsfeld 
900  m   4 12.0 13.2 4 — 3.0 17.4 1240 

13 48°50' » » , Baijeri (Bavaria), Spriege- 
lau  4 12.9 14.5 3 

—
 3.2 18.5 1360 

14 46°30' Sveitsi (Switzerland),  Münsterthal,  1 300  + m 4 13.0 14.7 3 —  3.8 19.4 807 

15 51° Saksa  (Germany), Preussi  (Prussia),  Schmie- 
dewald, 600 m ,  5  12.8 15.0 3 

—
 2.0 17.6 930 

16 50°30' » » , Saksi  (Saxony), Schielbach 
600  m   5 12.9 15.1 3 

—
 2.4 18.3 850 

17 46°10' Neuvostoliitto (Soviet Union),  Karpatorutenia 
(Carpathian  Ruthenia), Volovec, 800  m.... 5 13.3 15.7 4 —

 3.8 21.5 1150 
18 58° Neuvostoliitto (Soviet Union), Viro  (Esthonia), 

Perawald  5 13.6 17.3 5 
— 4.2 24.1 454 

19  57° Neuvostoliitto (Soviet  Union), Latvia  (Latvia)  
Goldingen  5 13.7 16.8  4 

—
 2.5 20.4 678  

20 46°40' Sveitsi  (Switzerland),  Vintschgau, 800  + m ..  5 16.3 18.9 2 
—
 0.5 19.5 570 

21 46° Unkari (Hungary), Köszeg   5 17.4 20.2 3 — 1.0 22.0 863 

Koeviljelyspaikka  
Place  of experimental plantation 

I 66°25'  Suomi  (Finland),  Rovaniemi, Kivalo, 250  m  .  
II 66°25' » » , » » , 200  m . 3 11.4 13.7 7 

—
 8.4 28.4 473 

III 65°  » » ,  Muhos, Pyhäkoski,  90  m .. 3 13.4 15.5 6 
—

 6.3 25.9 546 

IV 62° 5' » » , Vilppula, 125 m   3 14.6 16.6  5 —
 5.2 24.0 619  

V 61°40' » » , Punkaharju, 85  m  3 15.0 16.8  5 
—
 7.1 26.3 601  

VI 60°25' » » , Tuusula, Ruotsinkylä,  60 m 3 14.8 16.7 5 
—
 5.0 23.2 717  

VII 60° » » 
,
 Bromarf, Solböle, 25 m   4 13.6 15.9  4 —

 5.4 21.3 614  

l = Kuukausien luku  vuodessa, joina keskilämpötila  vähintään  4- 10°C. 
1 — Yearly number  of  months with a mean temperature  of  at least  -  h 10°C. 
2 = Edellisten  kuukausien keskilämpötila C°. 
2 — Mean temperature of  months referred to under  1. 
3 = Kesän  lämpöisimmän kuukauden  keskilämpötila  

-<o 

3  — Mean  temperature (C°)  of  warmest  summer  month  

4 = Kuukausien luku vuodessa, joiden keskilämpötila on 0°C ta i alla  sen. 

4 = Yearly number  of  months with a  mean temperature of 0°C  or below.  

5 = Edellisten  kuukausien  keskilämpötila  C°. 
5 = Mean  temperature of  months referred to  under  4 ■ 

tus 

i  = Vuoden  lämpimimmän ja kylmimmän  kuukauden  keskilämpötiloje  3ii ero-  

S  = Difference in  mean temperature  (C°) between  the Warmest  and  the coldest 
month  of  the year. 
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Taulukko 2. Männyn  maantieteellisten rotujen  kotipaikat  ja ilmasto.  
Table 2. Geographical races  of  fines: native regions and climate. 

f 

g§  
Maa ja paikkakunta 

Country  and, place  

Tietoja  lämpötilasuhteista  
Data  on temperature  Vuotuinen 

i

 sademäärä Annual  precipitation  §■! 
1 2  ! 3 4  I 5 I 6 

Koeviljelykset  kokeilualueissa 
Cultures  in  experimental areas  

1 69°30' Neuvostoliitto (Soviet Union), Petsamo  ....  2 10.9 11.5 7  —7.5 23.2 
_ 

2 67°30' Suomi (Finland),  Sodankylä   3  11.2 13.3 7  —9.0 27.7 494 

3 66°25' » » 
,
 Rovaniemi  3 12.0 14.3 6  —9.1 28.4  473 

4 65°40' » » , Simo   3 13.3 [5.4 6 —7.4 27.1 464 

5 64°10' » » , Haapavesi   3 12.9 14.9 6  —6.7 25.2  513 

6 62°35' » » 
,
 Ähtäri   3 13.2 15.1 5 —6.8 24.8  576 

7 61°50' » » , Kankaanpää  3 13.4 15.5 5 —6.1 24.5 635  

8 62°20' » » 
,
 Pieksämäki   3 13.6 15.3 5  —6.9 25.1  554 

9 61°10' » » 
,
 Lammi  3 14.4 16.3 5  —5.6 24.3  611 

10  61°40' » » , Punkaharju   3 14.4 16.1 5  —7.1 26.3  548 

11 60°25' Neuvostoliitto (Soviet Union),  Kivennapa  3 14.9 16.5 5 —5.6 25.0 624  

12  60°25' Suomi  (Finland),  Tuusula  3 14.8 16.7 5 —5.0 23.2  717  

13 60°30' Norja (Norway),  Opland, Gj0vik   3 14.3 15.6 5  —5.2 23.2 521 

14 59°10' Neuvostoliitto (Soviet Union), Viro,  Narva — 
—  

— —
 — 

—
 

—  

15 47° Unkari (Hungary), Lenti  5 17.4 20.0 3 —1.0 22.1  863 

Koeviljelykset  Tuomarniemellä 

Experimental cultures at Tuomarniemi 
1 66°25' Suomi  (Finland), Rovaniemi   3 12.0 14.3  6 —9.1 28.4 473 

2 62°35' » » , Töysä   313.2 15.1 5 —6.8 24.8 576 

3 61°10' » » ,
 Lammi   314.4  16.3 5 —5.6 24.3  611 

4 60°45'  Neuvostoliitto (Soviet Union), Sakkola   412.9 15.3 5 —4.9 23.3 596 
5 56°20' Ruotsi  (Sweden), Halmstad  514.2 16.9 3 —0.6 17.8 750 
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Taulukko

 
3.

 
20

 
v.

 
vanhojen
 kuusten keski- ja valtapituudet sekä niitä vastaavat 

viimeisten

 
vuosikasvainten

 pituudet
 eri koeviljelyspaikoissa.  

Table

 
3.

 
Mean

 
and

 
dominant

 heights of spruces at the age of 20 years and corresponding 
lengths

 
of

 
their

 
last

 
annual

 
shoots

 
in

 different
 experimental 

plantations.

 
I.

 Kivalo  250 
m

 

II.
 Kivalo  200 

m

 

IV.
 Vilppula  

V.

 Punka-  harju 

VI.  

Tuusula  

VII.  

Bromar  

N:o  

Siemenen 
kotipaikka  

Native
 region oi 

the

 
seed

 
Keskipituus  
Mean height  

Valtapituus  

Domin. height  

Keskipituus  

Mean  height  

Valtapituus  
Domin. height  

Keskipituus  
Mean height  

Valtapituus  

Domin. height  

Edellisten 

kasvain  

Shoot in  the  

former 

Jälkimmäisten 

kasvain  

Shoot  in  the 

latter 

Keskipituus  

Mean height  

Valtapituus  
Domin. height  

Keskipituus  
Mean height  

Valtapituus 
Domin. height  

Edellisten 

kasvain  

Shoot in  the 

former 

Jälkimmäisten 

kasvain  

Shoot in the 

latter 

Keskipituus  
Mean  height 

Valtapituus  
Domin. height 

Edellisten 

kasvain  

Shoot in the 

former 

Jälkimmäisten 

kasvain  

Shoot  in the 

latter 

cm  

cm  

cm  

em  

cm  

cm  

1 

Muonio   

193 

958  

913  

317  

937  

358 

27  

43 

434 

353  

211  

295  

21  

32  

231  

332  

24  

38 

?,  

Sodankylä   

907  

358  

979  

360  

950  

368  

29  

53  

395  

503  

210 

308  

22 

34  

908 

300  

24  

34  

3 

Rovaniemi, 
250

 
m

  

181 

357  

946  

315 

279  

417  

31 

51 

363  

477  

180  

973  

19 

31 

959  

353  

30  

43 

4 

»

 , 180 
m

  

158 

953  

256 

355  

972  

409  

32 

51 

393  

519  

289  

403  

30  

41 

349  

475  

34  

52  

5 

Kajaani   

197 

189 

140 

997  

399  

488 

42 

60  

C595)  

(799)  

961  

395  

24  

38  

389  

518  

45 

62  

6 

Simo   

193 

315  

974 

413  

30  

44  

379  

508  

934  

350  

27  

40 

304  

417  

34  

47 

7 

Pieksämäki   

179 

989  

106 

143  

424  

560  

53  

65  

422  

583  

301  

430  

24  

32  

497  

575  

57 

68  

8 9 

234 

310  

58  

521  

707  

961  

449  

21  

34  

Tuusula   
10 

Elimäki   

177  

307  

97  

359  

547  

51 

70 

489  

615  

973  

398  

24  

35  

511 

619  

60  

74 

11 

Gjavik   

153  

269  

75  

494  

548  

239  

397 

17 

25  

415  

518  

51 

66  

1«  

Carlsfeld   

118 

157 

I I  

395  

490  

50 

71 

373  

542  

924  

325  

28  

45 

415  

553  

54 

73 

13  

Sprigelau   

105 

143 

949  

365  

39  

57  

397  

572  

191 

978  

20  

31 

416  

553  

59  

77  

T4 

Münsterthal   

93 

190 

45 

66  

175 

973  

13 

31 

984  

407  

42 

61 

15 

Schmiedewald   

106 

153 

319  

497  

367  

559  

9T9 

319  

17 

28  

407  

542  

63 

79  

16 

Schielbach
 

'.....

 
94 

133 

_ 

305  

485  

189  

990  

13 

21  

395  

590  

55 

73 

17 

Volovec   

109 

143  

s   

993  

327  

33  

54  

216  

330 

16 

28  

454  

580  

67  

80  

18 

Perawald   

94 

448  

687  

53  

76 

555  

790  

99  

499  

656  

51 

67  

19 

Goldingen   

135 

29  

457  

589  

245  

60  

an  

Wintschgau   

_  

204  

265  

45 

234  

370  

141 

9 

986  

413  

42 

21 

Köszeg   

— 

-  

459  

620  

54  

73  
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Taulukko 4. Taimitarhassa  lajiteltujen  taimien kehitys.  
Table 4. Development  of  plants sorted in  nursery.  

§• 
Kasvupaikka 

Taimien 

ikä lajitel-  

taessa V.  

Ikä mit-  

tauksen 

Taimien ja  puiden  
keskipituus,  m 
Mean height  of 
Plants and trees

,
 

m 

Taimien ja puiden  
suhteellinen pituus  

Relative height  of 
plants and trees 

K! Age of aikana,  v. 

g 
M 

Pfoce of growth plants  
when 

sorted,  

yean 

Age when 
measured,  

years  

Isot  Large  Keskin-  kertaiset  Medium  Pienet  Small  Isot  Large  Keskin-  kertaiset  Medium  Pienet  Small  

Kuusi — Spruce 

1 Taimitarha — Nur-  

sery  2  + 2 8 1.86 1.37 1.02 136 100 74 

» 11 3.64 2.83 2.48 129 100 88 
2 » 3+1 11 2.73 2.66 1.77 103 100 67 
3 » 2  + 1 10 2.35 1.75 1.26 134 100 72 
4 » 3+0 10 2.13 1.58 1.27 135 100 80 
5 » 2  + 0 9 1.74 1.38 1.16  126 100 84 
6 Aukea metsämaa  — 

Open forest  land  
.
 2 + 2 4 0.25  0.19 0.09  132 100 47 

» 6 0.38- 0.25  0.14  152 100 56 

» 11 1.30 1.00 0.75  130 100 75 
» 

2  + 2 
17 5.75 4.51 3.10 127 100 69 

7 » 5 0.34 0.27 0.17 126 100 63 
» 6 0.37 0.31  0.19  119 100 61 

» 11 1.13 0.92  0.59  123 100 64 
» 

Lepikön alla — Un-  
17 2.60 2.40 1.90 108 100 79  

8 
der  alder  stand  

..

 2  + 2 12 1.52 1.10 0.80  138 100 73 
9 » 2 + 1 11 1.28 0.96 

— 133 100 
10  » 3  + 0  11 1.26  0.92  137 100 
11  » 2  + 0 10 0.90  0.70 

— 129 100 — 

Mänty — Pine 

12  Taimitarha — Nur- 

13 
sery   1 +  1 +  1  . 8 1.42 1.31 1.16  108 100 89 

» 

1 + 1 

11 3.12 3 16 2.79 99 100 89 

14  

» 7  1.46 1.24 1.01 118 100 81 
» 10  3.10 2.83 2.57 110 100 91 

1 + 0 9 2.44 2.32 2.36 105 100 102 
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Taulukko  5. Talven  1939—40 eri  kuusirotujen  puille  aiheuttamat tuhot. 

Eri rotujen  jakautuminen  tuholuokkiin sadanneksissa.  l)  
Table 5. Damage suffered by  trees  belonging to different  pine races  in  the winter  of  

1939—40. Distribution of different races into  damage classes  (%). 

!)  Luokka I = täysin terveet, II = osa neulasista  ja oksien kärjistäkin  
kuivunut, viimeinen  latvakasvain terve, 111 = myös  viimeisen latvakasvaimen 
yläosa kuivunut, IV = rungon kuivuminen  ulottuu  alemmas,  V = puusta on 
elossa  vain lumipeitteen suojaama osa,  VI = täysin  kuolleet  puut. 

I = perfectly  healthy trees, II = part of  the needles and  of  the points  of  branchlets 
withered,  last  leading shoot undamaged, 111 = upper  part  of  last  leading shoot  also  
withered, IV = withering of  stem extends further down, V =  only that part of  the 
tree which is protected by the snow-cover is alive,  VI = completely  dead  trees.  

1. m m 
— 

m m m 

Siemenen 

kotipaikka  

II I. M uh<  )S IV. Vilppula 
V. 

Punkaharju  
VI. Tuusula 

„

vn
-  .  

Bromarf 

N:o 
Native region  of  

the  seed 
I II III IV  V  VI  i 

I  
II III rv V VI  I II III i 11 in iv 1 11 

i 78  99 100 100 B1BHEP1B  
2  

3 

4 

Sodankylä   
Rovaniemi, 250  

m  

Rovaniemi, 180 

88 

54 

9 

41 

3 

5 -  

100 

100 
-  — — — 

100 

96 4 — 
iiilMI 

l ll s 1 100 

100 

100 

93 

99 1 - 100  

5 33 34 30 9 1  7 78 22 100 

6 65 ■j o 13 2 100 

73 

52 

97 3 93 7 100  

7 

9 

10 

11 

1' 

Pieksämäki  

Tuusula  

Elimäki  

Gjovik   
14 11 51 15 9 

— 

26 

47 

10  

1 

1 

33 '5 30 9 

61 

26 

58 

52 

39 
—

 

74 
—

 

42  — 

48 — 

79 21 

64 36 
—
 
—

 100 — 

27 73  

20 73 6 1 100 —  

47 53 100 —  
70 2 7  3 53 47 

13 

14 

15 

16 

17 

(8 

Spriegelau  
Münsterthal 

....
 

Schmiedewald 
..
 

Schielbach  

Voloveij   
Perawald  

19 

14  

8 

16 

5  

51 

45 

44 

35 

13 

33 

6 

3 

2 

4 

2 

10 

2 

6 

2 

78 

13 

45 

9 

n 

29 

34 

29 

54  

14  

57 

2 

1 

3 

2 

3 

28 

88 10 

78 22 
84 13 

76 24 

17 83 

70 2 

4 68 28 
—
 43 57 

_ 85 15 
—
 50 50 

— 69 29 2 43 57 
1 73 26 — 59 41 
7 76 1 7  

—
 62  38 

100  —  

19 

20 

Goldingen  
Wintschgau ....  

E  I m 

g  g 3 10 25 60 3 

8  89 3 
56 44 4 81  15 

—
 45j55  

91 
H ■ ■ 

10 % 48)52 
m Ü ■ ■ E  S B 
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357 1949 5  

Taulukko 6. Sienituhot kuusirotujen  puilla  Punkaharjulla  v. 1941 1). 
Table 6. Damage caused  by  fungi in trees  belonging  to spruce  races at  Punkaharju  

in 1941. 

x ) Luokka I = terveet  puut, II = hiukan tuhoja, etenkin latvakasvaimessa, 
111  = latvakasvaimet  vioittuneet yleisemmin, IV = tuhoja hyvin yleisesti,  V = 
pensasmaisiksi  vioittuneet  yksilöt.  

I = trees  that have  completely escaped  such damage, II = such  as have  been  
slightly  injured, particularly in  the leading shoot, 111 trees injured in  a 
medium  degree with  more extensive  damage in  the shoots, IV = cases of very  

widely spread damage, V = individuals injured to such an extant that they  have 
remained  in a bush-like state. 

N*:o  
Kotipaikka  

Puista kuuluu tuholuokkiin 

Distribution of  trees into damage classes 

Native region  
I II ill IV  V 

°/o 

1 Muonio   97.1 2.9 

4 Rovaniemi, 180 m   95.8 3.2  1.0  
.—.  

7 Pieksämäki   75.8 14.2 8.4 1.6  

10 Elimäki   75.Ö 18.5 5.0 1.0  
— 

11 Gjevik   90.0 8.9 1.1 
— — 

12 Carlsfeld  68.8  22.1 7.1 2.0 
— 

13 Spriegelau  62.1  31.4 6.5 

14 Münsterthal  31.5 30.4 23.8 12.5 1.8 

15 Schmiedewald  66.7 20.0 9.4 3.9 

16 Schielbach  59.5 28.8 8.0 3.1 0.6 

17 Volovec   3.6 8.3 11.5 37.0 39.6 

18 Perawald  75.8 17.9  4.7  1.6 

19 Goldingen  77.5  16.2 4.4 1.9 
— 

20 Wintschgau  13.6 19.4 20.0 28.8 18.2 

21 Köszeg   2.2 9.8 14.4  28.8 44.8 
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Taulukko 7. Eri  kuusirotujen  puiden  jakautuminen  hyvyysluokkiin  syk  
syllä  1945, jolloin  suurin  osa  niistä  oli 20 vuoden ikäisiä.  
Luokka I = hyvä,  II  = keskinkertainen,  III  = huono. 

Table  7.  Distribution of  trees belonging to different spruce races into  quality classes  
in the autumn  of 1945, when most  of them were 20 years  of  age. 

Classes I = good, II = medium, III = poor. 

Koe vii jel  yspaikka  

Experimental  
■plantation  

N:o 

Siemenen kotipaikka 
Native region  of the 

seed 

Kaikista elävistä 

puista  kuuluu 
hyvyysluokkiin  

Distribution of ali 
living  trees into 
quality classes  

Kuollut 

alkuperäi-  
sestä 

määrästä, 
% 

Death 

Valtapuista  kuuluu 

hyvyysluokkiin  
Distribution of  

dominant trees into 

quality classes  

I II III  percentage  I II  ill 

I. Kivalo,  250  m  1 Muonio   35 62 3 19  77  23 

2 Sodankylä  54 28 18 21 97  3 

3 Rovaniemi,  250 m  
.
 26 44 30 23 97  3 

4 » , 180 m. 38 50 12  9  93 7  

5 Kajaani   34 56 10 19 80 20 

7 Pieksämäki  38 48 14 19 67 33 

8 Urjala   58 28 14 15 87 13 

10 Elimäki  26 38 36 41  93 7 

11 Gjovik   22 40 38 22 67 33 

12 Carlsfeld  26 74 49 67 33 

13 Spriegelau   — 
16 84 46 43 57 

14 Münsterthal  6 94 24 23 77 

15 Schmiedewald  22 78 46 4 63 33 

16 Schielbach  — 
26 74 52 70 30 

17 
.—  

32 68 35 57 43 
20 Vintschgau   — 

22 78 43 53 47 

Sveitsi, 800 m  
....

 .— 48 52 27 70 30 
II. Kivalo, 200 m 1 Muonio   16  40 44 14 87 13 

2 Sodankylä   80 20 12 97 3 

3 Rovaniemi, 250 m . 58 40 2 4 90 10 

4 » 
,
 180  m . 48 44 8 17 80 20 

6 Simo  52 30 18 34 90 10 
5 Kajaani   46 54 44 20 70 10 

7 Pieksämäki  4 96 7 93 

10  Elimäki  21 79 21  79 

IV. Vilppula 

11 Gjovik   — 100 

1 Muonio   55 37 8 7 83 17 

2 Sodankylä   67 29 4 9 97 3 

3 Rovaniemi,  250  m  . 71 27 2  13 93 7 

4 » , 180 m. 77  21  2 12  97 3 

6 Simo  65 32 3 3 100 
5 Kajaani  76  20 4 2  100 

7  Pieksämäki  84 14 2 8 100 
10 Elimäki   72 26 2 14 100 

12 Carlsfeld  58 30 12 15 93  7 

13 Spriegelau  33 46 21 19 47 47 6 

15  Schmiedewald  44 37 19 18 70 27 3 
17 Volove?  33 44 23 10  70 20 10 

18 Perawald  73 21  6 12  100 

V. Punkaharju 
20 Vintschgau  14  43 43 17 33 60 7 

1 Muonio  81 18 1  83 17 

2 Sodankylä   85 14 1 90 10  

3 Rovaniemi, 250 m 
.
 82 16 2 97  3 

4 » 
,
 180 m 

.
 85 14 1 87 13  

6 Simo  76  20 4 90 10  
5 Kajaani   73 25 2  100 

7 Pieksämäki   64 30 6 93  7 

10 Elimäki   73 24 3 93  7  
11 Raivola  74 17 9 93  7  
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Koeviljelyspaikka  
Experimental  

plantation  

N:o 

Siemenen kotipaikka  
Native region of  the 

seed 

Kaikista elävistä 

puista  kuuluu 

hyvyysluokkiin  
DUtrilmtion of ali 

living  trees into 
Quality classes 

Kuollut 

alkuperäi-  
sestä  

määrästä 

% 

Death 

Valtapuista  kuuluu 

hyvyysluokkiin  
Distribution of  

dominant trees into 

quality classes  

I II HI percentage I II Ill 

9 Tuusula   53 41 6  87 13 

11 Gjovik   74 21 5 87 13 
— 

12  Carlsfeld  46 37  17 70 30 

13 Spriegelau  60 25 15 90 10  — 

15 Schmiedewald  42 35 23 97 3 

16 Schielbacli   40 24 36 67 27 6 

18 Perawald   46 48 6  90 10  — 

19 Goldingen  61 28 11  73 27 
— 

20 Vintschgau  15 39 46 33 63 4 

VI. Ruotsinkylä  1 Muonio  32 56 12 5 80 20 
— 

2 Sodankylä  21 54 25 16 47 53 
— 

3 Rovaniemi,  250  m. 24 55 21 20 53 47 

4 » , 180 m . 49 47 4 12 97 3 
— 

6 Simo  30 55 15 25 67 33 

5  Kajaani   51  39 10  8 87 13 
— 

7 Pieksämäki   52 44 4 10 90 10  

1Ü  Elimäki  37 51 12  10 77 23 

9 Tuusula  38 47 15 6 80 20 

11  Gjovik   34 54 12  6 80 20 

12  Carlsfeld  19 43  38 23 47 50 3 

13 Spriegelau  19 44 37 18 50 50 

14  Münsterthal  6 29 65 6 30 67 3 

15 Schmiedewald  7 57 36 19 20 73 7  

16  Schielbach  11 43 46 7 30 70 

17 Voloveij   17 51 32 10 47 53 •:— 

20 Vintschgau  1 25 74 3 10  83 7  
VII. Bromarf 1 Muonio   58 40 2 3 87 13 

2  Sodankylä  61 32 7 20 77 23 

3 Rovaniemi, 250 m . 81 19 4 100 

4  » 
,
 180 m . 81 17 2 3 100 

6  Simo  83 16 1 3 100 

5 Kajaani   91 9 
— 4 100 

7 Pieksämäki   94 5 1 9 100  i 

10  Elimäki   94 5 1 12 97 3 I 

11 Gjovik   87 12 1 3 100 | 

12  Carlsfeld  96 4 2 97 3 

13 Spriegelau  92 8 
— 

10 100 i 

14 Münsterthal  65 31 4  4 100 

15 Schmiedewald  94 6 2 97 3 

16 Schielbach  94 5 1 1 100 

17 VoloveQ  97 3 
— 

6 100 j 

18 Perawald  85 13 2 14 97 3  ! 

20 Vintschgau  69 28 3  3 100 ; 

21  Köszeg   95 5 
— 

10  100 — —
 !  



36 Olli Heikinheimo  37.2  

Taulukko 8. 20 v. vanhojen  mäntyjen  keski-  ja valtapituudet  sekä  niitä 

vastaavat viimeisten vuosikasvainten pituudet  eri koeviljelyspaikoissa.  
Table  8. Mean  and  dominant  heights of  pines at the age  of  20  years  and  correspond  

ing lengths of their last annual shoots in  different experimental  plantations. 
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RESULTS OF EXPERIMENTS  ON THE GEOGRAPH  

ICAL RACES OF SPRUCE AND PINE.  

Summary 

According to the  second  national  forest  survey  in  Finland  1936—1938, a forest 
cultivation program,  comprising  an area of  about 100  000  hectares (about 247  000  
acres) within  the present boundaries  of the  country would seem to be called  for. 
The quantity of seed  needed  t° this  end  amounts  to some 60  000  kgs  (132 000  
pounds). Considering  that  the periodicity  of  seed-bearing  is  not  uniform throughout  
the  country, that seed  is  easier to obtain in some regions than  in others, and  that  
the  forests  in  certain localities,  where  the racially  best  trees have  been  cut away,  

are now in  such  a condition that the seed  from these  forests must  be regarded as 
inferior in  respect  of  their  hereditary properties,  the  procuring  of this  great  quantity 
of seed  will  meet  with  difficulties. Thus  the question arises,  to  what  extent and  

under what  conditions  the  seed  of forest trees  may be  used  outside of their  natural 

place of  growth. In order to settle this question, comparative experiments in 
forest cultivation  with the geographical races of spruce  and  pine have  been carried 
out, through the care of the Forest Research Institute,  in  1926 and  later. Most of 
these  experimental plantations having now (1946) reached  the age  of 20 years,  

the  results  may by  this time be considered  as fairly  reliable, all  the  more  as the 

young  forests belonging  to the experimental series  in  question have  had  to live  
through the exceptionally severe  winters  of 1939—40  and 1940—41.  

The  arrangement of the  experiments.  

The major part  of  the  plants used  for the experimental cultures  were reared  
in the  Punkaharju  nursery  in  the spring of 1926. When put into the  forest,  most 
of the plant races  were  at an age  of 2+2+2. The size  of  the experimental  plots  
at the different places  of cultivation  varied  from 2 to 15 ares (frcm  about  0.  o  5  to 
0.  575 acres).  The planting spaces  varied  in the  different experimental series from 
1.3X1.5  to 2.0X2.0 metres (from about 1.4X1.6 to 2.2x2.2 yards). When  

examined, the mean height of the  trees  has  been computed from at least 100  indi  

viduals, chosen  at random, by  measuring eveiy,  every second, every third indivi  
dual  etc.,  depending on the  height size  of the  plot.  The  dominant  was determined  

on the basis  of the dominant  in  dividuals.  

The native regions of the  geographical races  used  in  the  experiments and  the  loca  
tion of the  experimental plantations. 

The native regions of the spruce  seed  used  in  the  experiments are  mentioned 
in  Table 1, those  of  the pine seed in Table  2. Kalela 1) has  given  an account  
of  the development of the experimental cultures  in  question in  the p'ant stage. 

\)  The names of the respective publications are  given in  the  footnotes  belonging  to the  
Finnish text. 
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As  appears  from these tables, serial spruce  culture experiments have  been  
made  at seven places  in different parts  of Finland, and  corresponding  pine culture 
experiments  at three places,  all  told.  

The  native  regions  of  the  Finnish races  and  the  location  of  the places  of cultiva  
tion  are  indicated  on Map 1. 

Results with reference  to spruce.  

Height increment. 

In the case  of several races used  in  the experiments,  the size  of the plants  was  
determined at an early  stage, i. e. after their  first and  their second  summer.  The 
results are  given on page  12. It appears  that  the-differences  in  size between  the  

plants  is  very  considerable. The  results  from the autumn  of 1945 are recorded  in  
Table 4. The heights  indicated in parentheses are arrived at by  adding to the  

height of trees under 20  years  of age  one or two  years' height increment  as measured  
according to  the length  of the last  annual  shoot. Thus  these  heights,  too,  have  
been levelled up  to  the stage of 20 years  of  age.  

The results  are  illustrated by  Diagrams 2—-7. The diagrams also  give an idea  
of the  approximate results  from the  year  1939, which  could  not  be published in the 
form of tables. The  number  of the  local  race, or the  one nearest to  it, used  as stan  

dard of comparison, is  given in a figure enclosed  in  a circle. 

A general feature in  the Bromarf, Vilppula and Punkaharju  experimental 

plantations  is  the increase  in mean and dominant height to  be  observed  when 

passing from the  northern  races  to those indigenous to the place of  cultivation  
and  still some way further south. The preservation,  in  the future, of this  propor  
tion  is  suggested by  the  length  of the  last  annual  shoots. The  most conspicuous  
regularity  in  this respect  has  been  recorded  in the  Bromarf series,  where  the  differ  

ence in height between the most slow-growing race,  from Sodankylä,  and the 
most fast-growing  one,  the  Esthonian  Perawald  race,  is  exceedingly  great: 119 % 
in the mean and  140 %  in  the dominant  height. The corresponding figures  for 
the  last  annual shoots  are 97 %  and  111 % and in  comparing the  Sodankylä  and  the  
Elimäki  races,  118 % and  145 %,  respectively.  At Vilppula, the  absolute  as  well  

as  the relative differences between  the Finnish races are smaller than  at Bromarf,  

as  would  be expected, considering the location  of the experimental plantation 

nearer  to the central parts  of the  country. It is worth  noting that here, too, the 
Esthonian race has up  till now proved the  most productive one. At Punkaharju, 
the  differences in  question are  still  less  perceptible, although the  Esthonian  spruce 
at this plantation, too,  ranks  first in  size.  

Spruce races native in  regions  whose  climatic  conditions  are foreign  to  Finland  
have  as  a rule developed less  well in  proportion  to  the  degree of difference in this 

respect  between  the place of  cultivation and  that of the origin of the seed. As  
shown  in  the  sequel,  the detrimental effect of  the climate at the  place  of  cultivation 

appears  as  a more or less  easily  observable  climatic damage, usually accompanied  

by  biotic damage. During the last years,  which have  been  more favourable than 
the  preceding ones, several Central European races  have  in  the  Bromarf  climate  

developed even  longer  annual  shoots  than  the  more or less  local  and  a slightly  more 
southern race.  In  fact,  it is  possible that the  cultivation of the last-mentioned  
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races may under  these conditions, which  are the  most advantageous in  this  country,  

give notable results.  
The exceptional uniformity in the Tuusula experimental series is  due  to two 

different causes: the  barrenness  and  the frostiness of the  place of growth. The  latter 
circumstance  will  be dealt with further below. 

As  for the  Rovaniemi  experimental plantations, Station  11,  which  is situated  at 
a height  of 200 metres  (about 650  feet),  must be  considered as  better  corresponding 
to the average  conditions in  this  region than Station I, where the  show-cover  in  
winter  is thicker than  normal.  A feature  common to the result series  from both  

stations  is  the  fact  that the  local races and those  of  a more northern  origin have 

grown  in  much the same manner and  faster than all  of  the more southern  ones.  

Factors affecting the results. 

Some of these  are  casual,  others  essential,  i. e. inherent  in  genuine race  charac  
teristics. 

To the first-mentioned group  belong  all  cases  of lack  of qualitative uniformity 
and  of  exceptional frostiness of the experimental area. The former are  apt to 
hamper the comparison of  different members of the same series,  the latter also  
the mutual  coordination  of results  from different places  of cultivation. 

In order  that a geographical  race should  truly represent a mean value for a 

larger  region, the  seed  for the  plants and  trees  to be  used  in  the  experiment  must 
be gathered from a sufficiently  extensive  area and  from as many  stands  as possible.  
The  seed  from just  a few  individuals or  from a couple  of stands  is  insufficient for 
this purpose.  It is difficult to say,  to  what extent it has  been possible  to avoid 
these  sources of error in the experiments in question. Some of the  foreign  races,  
in particular,  certainly  derive  their  origin from comparatively  small  lots of seed. 
Of the  indigenous ones,  the  Kajaani race,  which  in  most of the  series  has produced 

exceptionally  favourable results,  in  subject  to particular  suspicion in  this  respect.  

It is  well  known  that  the size of seed  from the  same tree  varies  in  different seed  

years  and  that the  plants originating from large-sized seed  are  exceptionally  sturdy  
in  their  first years. A few years  later, however, the  variations  due  to this  cause 
are  smoothed  away. This has  undoubtedly happened  in these  experimental cul  
tures, which  are now 20  years old. 

A much more  serious  source of error, affecting  the results  of the  experiments, 
than  the  one mentioned  above  may  be  found  in  the assortment of plants 
in  the nursery.  Instead of representing a geographical  race,  the  plants 
represent just  a few  local  biotypes,  as a rule in  particular,  if the number  of plants 
at  hand  is  large -—-chiefly  fast-growing ones. Since the  assortment of plants in  the  

nursery  is  of decisive  importance in  forest plantation,  the  Forest  Research Institu  
te has  paid attention  to this factor,  which  has  been  exposed by  means of  compara  
tive  experimental cultivation. Here follows  an account  of the  most important 
experiments concerning the assortment  of plants.  

The preliminaries for the experiments consisted in  selecting  separately from 

a large number of plants often hundreds  of thousands the  big,  the  medium  

sized,  and  the small  plants,  while  the plants were growing in  a nursery.  Among 
those thus picked  out were both  older  and  younger  plants and  both  transplanted 
and untransplanted ones. These plants were then planted  into  a forest in  the  

ordinary  way  for experimental series, at Punkaharju also into a nursery.  At the  
last-mentioned  station, efforts  were made  to render  the  experimental  area as uni  
form as possible  and  to  prevent the  disturbing influence which the ground vegeta  
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tion on forest land  is  apt to exercise, particularly  on weak  plants. Some of the  
results, concerning both spruce  and pine, are recorded  in  Table  4. They show  
that the plant stands  originating from assorted spruce plants differ from each  

other  quite considerably,  the big  plants being on an average  about  30 % larger  
and  the small plants about 20—30  % smaller  than  those of medium  size. The 
difference in  size  between  the  small  and the  big plants  is  in  some  cases  no less  than  
about  90 %. The  relative  differences within  the  same experimental series  are often 
reduced  to  some extent  with  increasing age.  

In the case of pine, the results  are uncertain.  It is  as yet  an open  question, 
whether  this is  due  to the fact  that the  sorting of plants  of  this  tree species  -—■  in  
the  stage of development, in  which  it took place this  time, at any  rate is less  

reliable, or to the proportionally more  limited  variety  of biotypes,  with  regard  to 
the  speed of growth, in  a pine population, as compared with  spruce.  

Exposed to frost  in  an exceptional degree was -  as mentioned above   

the Tuusula  experimental area for spruce,  where  both spring and  autumn frost  
caused  heavy damage. As  such damage has  appeared in  different forms in  different  

spruce  races,  it is also  indicative of racial  characteristics of spruce.  

Spring frosts have injured the northern  spruce races proportionally 
more than  the southern  ones. This is  due  to  the fact that the buds of the former 

open  at a lower  temperature and, consequently, earlier in  the spring  than those  
of the  latter. The difference is  not great, often only 5 days. The  growth of  the  
shoot, again, continues even three  weeks  longer in  the  southern  races  than  in the  
northern  ones. 

Typical  cases of spring frost damage have  been  recorded  at the Ruotsinkylä  

experimental plantations. In the  night between  June 9 and  10, 1935, the frost 

injured all  of the Finnish  races,  the northern  more severely  than  the southern 
ones. Damage caused  by frost  was  observed  in  the  Norwegian plants  as well.  The  

Central  European races,  on the other hand, remained uninjured. 

Autumn and winter frosts are, of course,  apt to inflict damage 

chiefly  on the  foreign  southern  races,  whose  buds  do  not  always  fully  develop, and  
whose  last  shoots  do not lignify sufficiently,  during the warm season. Various  

withering processes,  too, occur in  close  connection  with  these damages. 
In the  night of September  11—12, in the said  year  of  1935, the  temperature 

was s—7° below  zero (C)  in  the  Ruotsinkylä  experimental area. The  consequence 
was that the  needles in  the  top parts of all  plants  belonging to Central European 

spruce  races  showed signs  of turning brown and  tending to fall  off. In the  follow  

ing spring, most of the  leading shoots  withered  away  and  a considerable  portion of 
the  plants,  particularly  those  of the  races  no. 12 and  13, died  completely. In the 

indigenous and  the  Norwegian races no damage was  recorded.  

Observations on the  effect of the  exceptionally  cold winter  of 1939—1940  were 
made in most of the  cultivation series  in the summer  of 1940. The results  are 

given in Table 5. 

In  Table  5, besides  the severe injuries suffered by  the southern  races,  except  
in  Bromarf,  also  the  lack  of resistance  shown by  the  northern  and  the  local  races,  

particularly  in  Muhos  and  even as far south  as  Tuusula, attracts  attention. As 

regards the last-mentioned fact, it seems probable  that local  conditions, such as 
the  situation of the plantations on an open  southern  slope and  the  dryness  of the 

nutrient layer of the soil, are essentially  accountable  for  this  effect. 

Damage caused by fungi  occurs in  close  connection  with  the  former  
because  trees which  have  suffered injuries due  to climatic  conditions  are  more 

exposed to such  damage than  healthy trees. In many cases,  its  consequences  are 
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almost  impossible to analyze.  An  attempt was however made  at the Punkaharju 
experimental plantations  in  the  autumn  of 1941. The  results  are  recorded  in Table 6.  

The fungi in  question are  Sclerophoma strobilina and several others which have 

appeared in its company. 
In the Punkaharju  experimental  area,  four  spruce plantations had, as a result 

of  damage  caused  by  frost and  fungi,  been reduced  to such  a condition  that it  was  
decided to  destroy them completely  also  in  order  to limit the  danger of  a further 

spread of the  infection. The  mean height  of these  »trees»  was 1.3—1.6  m (about 
4.2—5.  2 feet). Fig.  8 represents a Czechoslovakian spruce. 

The total result of the injuries  appears  from Table 7,  which shows  
how  the  trees were  classed according  to quality  in the  autumn  of 1945. The death  
rate  has  also been  determined for  most of the  races  in  question. 

From this table, it may be  inferred that  the  before-mentioned figures  for  the  
mean heights of  the different races  do  not  nearly always  indicate  their  actual  capa  

city  of  growth but rather  the  heights  that  the  trees may reach  while exposed to 

injuries  due  to such  conditions as are mostli exceptional for these  races. The quali  
tatively best experimental cultures are those  in  Bromarf, where  only the  Muonio  

race,  the  Sodankylä  race,  and  the Swiss  races have  suffered rather considerable 
damage. In a very  poor condition are the Central European  races in  the  Ruotsinkylä  
and  Punkaharju experimental  series. Of the  last-mentioned  series,  the  most heavily  

damaged races were as mentioned before completely  destroyed in  the  winter 
of 1943, for  which  reason they are  not  included in  this table. The  Perawald  race  
has  thriven unexpectedly  well  at Vilppula. In the Punkaharju area, its  mean quality 
is perceptibly lower. 

Results  with  reference  to pine. 

Treated  as those  having reference to spruce. 

Height increment. 

Kalela has  in his  publication dealt  with  results  concerning the  size  of plants  
of the  pine races used  in  the  experiments. To these  should be  added  the  findings  

concerning  one-year and  two-year old  plants  as recorded  on page  20. 
Mean  heights measured  in  the  autumn of 1945 are  given in  Table 8. This table 

also  includes corresponding figures  for the mean lenghts of the last  annual shoots. 
Figs.  10-—12  illustrate results  from a 20-year as well as a 14-year period. 

The  tables  warrant  the  conclusion  that the  height increment  in  the  different 
races takes  much  the  same trend  as in the  case of spruce:  the  races cultivated side 
by  side  grow  faster or  slower in  proportion  to their  more southern  or  northern  

origin. As only a couple of races  from the South  of Finland are  still  represented 
in  the  series  in question, it  is  difficult to  fix the  limit  for the  validity  of this  result. 
Even  the fact  that  the  North  Esthonian  race  did not  thrive  well  is  symptomatic. 

The irregularities  appearing in  the  experimental  series may be due  to want  of  

uniformity in  the experimental fields or to the seed populations  having  been  too  
small and  selected too  much  at random.  E. g. the  pine seed  representing  the Punka  
harju  region was  gathered from the low  and  extremely branchy  pine-trees  at one 
time  growing near  the Punkaharju railway station. It is  worth  mentioning that the 
seed  from Haapavesi  used  in  the experiments was  of a double origin, viz. partly  
taken from a heath  and'partly  from a large area of moorland.  The  tabulated results  
refer to the first-mentioned lot. The corresponding  figures  for moorland pine  in 
the  Bromarf experiments  are: mean height 3.05 m  (heat pine  3.41  m) and length 
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of annual shoot 34.  3 cm  (41.  6 cm),  the  former  being in  the  Punkaharju series 4.  88  m 

(5.03  m). A similar  difference was  noted 6  years  earlier:  in  Bromarf  1.3 7 m  (1.  49 m)  

and  20.  4cm (23.9 cm) and  in  Punkaharju 2. oi m (2.  49 m)  and  39.  4cm (49.  o  cm). 
An investigation made  by Lukkala, on the  other hand, has  given quite a 

contrary  result: the  plants of moor pine have  grown at least  as fast as those of 
heath  pine. It would seem that the  lately recorded  difference in  the  growth rate  
does  not, after all,  signify  that the  Haapavesi seed  represents two  different edaphic 

races, but  is  probably  due  to  its  origin  in  two heighbouring  but accidentally  differ  

ent  pine populations.  
The measured  lengths of  the  last  annual  shoots of different races show  that 

the growth is  going  on at the  same  rate  as hitherto.  
Table 16 gives the  results  from experimental plantations founded in  the  spring 

of  1909 in  the area belonging to the Tuomarniemi  Forest School, as recorded  
when  the  forest had  reached  the  age  of 33 years. Although their  reliability  is  to 

some  extent affected by the variation  in  density between  the forests grown  on 
different experimental  plots (fully stocked  were only the experimental forests at 

Töysä  and  Rovaniemi, the  thinnest ones being those at Halmstad and Sakkola),  
the  figures  for height and  diameter show  nevertheless the  same general trend  as 
those mentioned above. The difference of  about two meters between the mean 

heights of the Rovaniemi race  and  the Töysä  race  is  certainly noteworthy, even 

though it is  not so great as might possibly  have  been  expected. 

Factors  affecting the results. 

No  direct  cases of frost injury have  been  observed in  the  pine races in  question, 
not  even  after the  winter of 1939-—1940.  In fact,  no observations on the  hardiness  

of the Central  European races in  this  respect  could  possibly  have been  made, as 

they had  generally died  on account  of other  causes while  still  in  the  nursery.  The  

plants of a Czechoslovakian pine race belonging to another  experimental series, 
which  had  lived through 3 summers, were almost  completely  destroyed by the  
before-mentioned autumn  frost  of  1935  in the  Ruotsinkylä  experimental area. It 
should  be  noted, in this connection, that on the  islets  of forest land  in  the  swamps 
of the Vesijako  experimental area, which  are frequently exposed to frost, even  

plants of local  races,  sown in prepared patches,  have had their last annual  shoots  

very badly frost-bitten in  the spring, when  2—4 years  of age.  
The damage done  by  fungi  to pine races has  been  dealt with  in  considerable  

detail  in  the  reports on earlier investigations. Kalela  gives  an account  i.  a. of 
the damage that Phasidium infestans, Melampsora pinitorqua, and Lophodermium 

pinastri  has  caused, also in  Finland, particularly  in pine races native in  more 
southern  regions  than the  place of cultivation.  

Facts concerning the occurrence  of Lophodermium pinastri  in different 

pine races were brought out as a result of one of the experiments made  

in  collaboration  with  Professor A. Dengler in 1937  and  1938, where  German  

and  Finnish  seed  (from  the Eberswalde  region  and  Punkaharju,  respectively)  were 
used,  both in  combination  with the  same German fungus  »race». The death  rates  

among  the  plants up  to  the  end  of  the  second summer  were  as follows: 

Experiments  made in Germany  Experiments made in Finland 
German Finnish German Finnish 

seed seed 

Not infected  
....  58—72  % 4—18 %■ 21 % 18 % 

Slightly »>   73—85  % 15—22  % 70 % 21 % 

Strongly >>   85—95 % 22—56  % 86 % 39 % 
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In those  experiments  on Finnish  soil, in which  a Finnish »fungus  race»  (from a 
border  forest) was  used  for the  infection, the  death  rate  for the German plants  

was 91 %, for the Finnish  plants  only 19 %.  
The  figures  show  that the  rate  of  injuries is proportional to  the strength of 

the  infection  (i.  a. to the  nearness of the  nursery  bed to the pine forest border),  
that  the Finnish  pine has  a much higher resistance  to Lophodermium pinastri  

than  the  German pine, and  also  that the German fungus  in  question affects  the  

plants more seriously  than the  Finnish.  
All  facts related  above  indicate  that it  would  be  a laborious, nay, a questionable 

task to keep  a pine race native in  regions south  of Finland  alive  in this  country.  
Besides, the  seedling stands, sown or planted, of such  races would remain  thin  and  
full of  gaps, so  that the  yield of the  forest,  as calculated  on the  basis of  the  area, 

would be  small  on that  account, too. 

The above-mentioned Sclerophoma strobilina and  other  fungi  occurring in  its 

company  have been found in  abundance  in  the  Punkaharju experimental planta  
tions. As a result  of their action, the  leading shoots, in  particular,  have  withered, 
and  even stem exchanges have  occurred. These  effects,  as well as pine blister  
rust,  have been most frequently observed  in  the  more southern  races.  

Observations on the  general condition  of  trees belonging  to  the pine races were 
made  in  the  autumn  of 1945. Comparisons made  on the  basis  of these observations 

show  that  the plants of the Punkaharju experimental series  are, on the whole, 
rather weak. This  is  due  to the  death  of plants,  caused by vigorous ground vegeta  
tion, and  also to fungal  diseases, as mentioned  before. There is  no regular  varia  
tion  in  the condition of different races,  as in  the  Tuusula  and  Bromarf experimental  

plantations, where  the  northernmost  and  the  southernmost  races  are the  weakest.  
The  condition  of  the  dominant  trees is  however  so good, that  the  results  of height 
measurements  on these  may,  on the  whole, be considered  as acceptable for  purposes  
of comparison. 

In the  foregoing,  reference has  been  made  to certain  cases,  in  which  the  use of  
seed  from other  localities  may prove  advantageous. Similar  cases have  been estab  
lished  through the above-mentioned experiments with the  geographical races of 

spruce  and  pine. In  the  sequel the  use of  foreign  seed  will  be  discussed  in the  light 
of the  results  of  these  experiments. Here, thus, the  physiological  rather  than  the  
various  technical  properties of the  geographical  races will  be  the chief  object of 
attention. 

In this  connection, mention might be  made  of  the  general opinion that a local  
tree  population in  its  natural  state represents the  hardiest  tree  community, under  
the  conditions  in  question, both  climatically  and  biotically.  This, of  course,  applies 

only to  those cases, where  the  existing  conditions  have been prevalent for a suffi  
ciently  long time. The  conditions  affecting  the development of a tree  stand  in a 
silviculturally  tended  forest may be  altered  by  means of appropriate methods  of 

management, e.g. in  such  a direction  that a tree  race  which  in  some  respects  is  
weaker  than  the  local  race will  thrive well  in  its  new  environment  and  give  a better  
return than the local  one. 

Transfer of seed  from south to north. It appears  from the  

foregoing, that  the  more southern  geographical races of spruce  and  pine aregenerally 
more fast-growing  than  the more northern  ones, and  that the differences in  this 
respect  between  races  native  of mutually  distant  regions is  considerable. Like  
wise, it  has  been observed  that  the  geographical races  of  spruce  may be  cultivated 
comparatively far north  of their  native  regions without  suffering  any noteworthy 
disturbances,  due  to climatic  or biotic  damage, in  their  regular  development. As 
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no experiments on pine have  been made  in North Finland and  Lapland, in  this 
connection, any  conclusions  drawn  with  reference  to this  species  of tree  are some  

what uncertain. Experiments formerly started  at Rovaniemi, Utsjoki  and  other  

places  with pine seed  from Central Finland (Kalela) support, however, the  
conjecture that tranfers of pine seed  in  that part of the  country, too, may  give 
results  corresponding to those  obtained farther south. 

It  is  impossible to fix,  with  any  degree of  accuracy,  the  maximum  distances to 
be  considered in  transferring  seed  of conifers in  a northerly direction. As has been  
pointed out, e. g.  the  micro-climate at  the  new  place  of cultivation  as well as other  
variations in  the  growth factors must  be taken  into account.  In South and  Central  

Finland, however, transfers over a distance of 200 —300  kilometres  (about 120-—180  

miles) towards  the  north  seem to be safe in  the case of spruce,  and even very 

advantageous with  respect  to  the  growth of a new  forest generation. In the  southern  
parts  of Finland, the  use of  spruce  seed  from South Esthonia  has  given favourable 
results, as has  been  the  case  with seed  from Central  Europe,  used  in the South  
of Sweden. In  the  northern parts  of the  country, on the  other  hand, transfers of  

spruce  seed  on a larger scale  do not, on the  whole, seem to  be  recommendable. 
This  result does  not  fully  agree  with  the  instructions  issued by  the  Swedish Forest  
Research  Institute on this  point. In other respects,  however, they  point chiefly  
in the  same direction.  

As for pine, northward  transfers of  seed  seem practicable,  in  some cases even  
recommendable, in  all  parts of the  country. More  caution and  circumspection  is  
however  called  for than  with regard to spruce.  Transfers  over distances  exceeding 

200  kilometres (120 miles)  are hardly advisable  in  other than exceptional  cases. 
Transfer of seed  from north to south. A forest produced 

after such  a  transfer  is  as a rule  more  slow-growing  than is,  under similar  conditions, 
a forest of the  race indigenous to  the  place of cultivation.  An  advantage in the  case 
of pine is  the  technical quality of this  species and  the  greater resistance  of  the  
plants against Lophodermium pinastri. 

If it is  found  necessary  to undertake transfers  of  seed  in  this  direction, the  
distances  should be  strictly  limited, preferably  not  exceeding 100—150  kilometres  
(60-—90 miles). 

Transfer of seed from east to west  and vice versa.  

The experiments made  seem to indicate that such  transfers have  no general unde  
sirable  consequences.  In Finland, this  is  a great advantage, because  it increases  

the  possibility  of obtaining  racially  good seed  e. g.  for the coastal districts  in  the 
central  and  southern  parts of Pohjanmaa, where  the local  races are  of inferior 
quality. 

Transfer of seed between places of different alti  
tude  will  in Finland, in view of the  slight  height  variation  in  this  country, rarely,  
and  for the  most part  only in  Lapland,  come into  consideration.  A transfer to a  
higher or  lower  level  corresponds to  the  use of the  seed  at a place situated  farther  

north  or south, respectively,  than  its native  region. Also  the  changes in  the  light  
climate are a hindrance  to such  transfers. 

The comparatively unfavourable results  lately received  with  Norwegian seed 
are  however  a  warning against  long-distance  transfers in either  of these  directions, 
too. 
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Alkusanat. 

Heinäkuun 1. päivänä  1948 Metsätieteellinen tutkimuslaitos  tuli toi  
mineeksi 30 vuotta. Vaikka 30 vuotta metsän elämässä on suhteellisen 

lyhyt  aika,  on Metsätieteellinen tutkimuslaitos  vastaavana  aikana koke  

nut monenlaisia vaiheita. Se  on joutunut  useita  kertoja  muuttamaan 

huoneistosta toiseen,  kunnes v. 1939 pääsi  nykyiseen  omaan taloonsa,  

ja se on työskennellyt  sekä taloudellisesti melko suotuisissa  oloissa  että 

sodan aiheuttamissa vaikeuksissa.  Työntekijöitä  on vaihtunut,  mutta 

tutkimustyö jatkuu. Monet heti laitoksen perustamisen  jälkeen alulle 

pannut  kokeet  ovat edelleen käynnissä,  mutta monia suuriakin  tutki  
muksia  on tähän mennessä ennätetty  saattaa  päätökseen.  

Merkkivuoden johdosta  tutkimuslaitoksen  hallitus on pitänyt  aiheel  
lisena luoda lyhyen  katsauksen laitoksen toimintaan ja saavutettuihin 

tutkimustuloksiin kuluneiden 30  vuoden aikana. Osastojen  johtajat  ovat  

seuraavassa  esitelleet kukin  oman osastonsa tutkimusaiheita,  työtapoja  

ja saavutuksia. Julkaisun toimitustyössä  on huolehtinut tohtori Peitsa  
Mikola. 

Helsingissä,  toukokuussa 1949. 

Olli  Heikinheimo. 
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Perustaminen. 

Ensimmäiset aloitteet metsätieteellisen tutkimustoiminnan aikaan  

saamiseksi  Suomessa ovat  peräisin  vuodelta 1866,  jolloin  tätä kysymystä  

käsiteltiin  eräässä  metsänhoitajien  kokouksessa.  Lyhemmin  ja pitemmin 

väliajoin  asia tuotiin tämän jälkeen esille  eri  tilaisuuksissa ja eri  tahoilta. 

V. 1906 Senaatti metsähallituksen silloisen ylijohtajan  P. W. Hanni  
kaisen aloitteesta antoi tohtori A. K. Cajanderille  tehtäväksi  

tutkia ulkomaiden metsätieteellisiä tutkimuslaitoksia  sekä laatia ehdotus 

vastaavanlaisen  laitoksen perustamisesta  Suomeen. Laajalla  matkallaan 

Cajander  tutustui tarkoin metsätieteellisen tutkimuksen järjestelyyn  

etupäässä  Saksassa,  mutta myös  Itävallassa,  Sveitsissä,  Ranskassa,  Tans  
kassa  ja Ruotsissa,  ja hänen kokemustensa  perusteella  laatimansa selon  

teko  sekä omintakeinen ja yksityiskohtainen  ehdotus  valmistuivat v.  

1909. Se muodostaa perustan  Suomen  metsätieteellisen tutkimuslaitok  
sen  aikaansaamiselle ja organisaatiolle.  Ensimmäisen maailmansodan 

vuoksi  laitoksen perustaminen  kuitenkin siirtyi  vuodesta toiseen, kunnes 

24.10.1917 vahvistettiin Metsätieteellistä koelaitosta 

koskeva  asetus  sekä vähän myöhemmin  sen johtosääntö.  Laitos aloitti  

toimintansa 1. 7. 1918. 

Edellä mainitut säännökset  on kumottu 30.  12.  1929 annetulla lailla, 

jonka  mukaisesti  laitoksen nimi  on  muutettu Metsätieteelliseksi  

tutkimuslaitokseksi,  ja  16.  7.  1937 annetulla asetuksella. Näi  

den olennainen sisältö  käy  selville  seuraavasta.  

Tehtävä ja organisaatio.  

Metsä  tieteellisen tutkimuslaitoksen  tehtävänä on tutkimuksilla  ja 

kokeilla  selvitellä Suomen metsätaloutta  ja sen perusteita  ja siten luoda 

pohjaa  metsätalouden tarkoituksenmukaiselle kehittämiselle.  Sitä paitsi  

laitoksen tulee osallistua  kansainväliseen metsätieteelliseen tutkimus  

työhön.  

Tutkimustensa tulokset laitos julkaisee  julkaisusarjassaan  Metsätie  

teellisen tutkimuslaitoksen  julkaisuja,  Communicationes Instituti  Fores  
talis  Fenniae (vuoteen  1929 saakka nimellä Metsätieteellisen  koelaitoksen 
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julkaisuja,  Oommunicationes ex  Institute  Quaestionum  Forestalium Fin  
landiae editae),  jota  v:een 1948 mennessä on ilmestynyt  36 nidettä käsit  

täen  kaikkiaan 164 erillistä  tutkimusta  ja 16 271 sivua.  Lisäksi  tutkimus  
laitos harjoittaa  valistustyötä  toimittamalla yleistajuisia  kirjasia  ja 

julkaisusarjoja  (mm. Metsätietoa),  toimeenpanemalla  kokeilualueissaan 

retkeilyjä  sekä järjestämällä  luento- ja esitelmätilaisuuksia. 

Muun toimintansa yhteydessä  tutkimuslaitos  vaikuttaa hyvin  rat  
kaisevasti  myös  uuden tiedemiespolven  kasvattamiseen Suomen metsä  

taloutta varten. Esimerkkinä mainittakoon, että tutkimuslaitoksen 

assistenteista ja tilapäisistä  avustajista  on 15 suorittanut lisensiaatti  

tutkinnon käyttäen  väitöskirjanaan  laitoksessa  suorittamiaan tutkimuk  
sia. Korkeamman metsäopetuksen  kanssa  tutkimuslaitos  joutuu  koske  

tukseen siten,  että monet sen  professoreista  ja assistenteista  ovat  samalla 

olleet  dosentteja  Helsingin  Yliopiston  maatalous-metsätieteellisessä  tiede  

kunnassa,  kukin  omalla erikoisalallaan.  Tällainen yhteistyö  opetustoi  

minnan kanssa,  josta  on hyötyä sekä opetukselle  että tutkimuslaitokselle,  
on kuitenkin  täysin  vapaaehtoista.  

Jo Cajander  korosti  suunnitelmassaan sen  seikan  merkitystä,  että 
metsätieteellisen tutkimuslaitoksen tulisi  olla mahdollisimman riippu  
maton. Laitoksen  hallinto onkin järjestetty  tällaiselle  pohjalle.  Oltuaan 
aluksi  metsähallituksen valvonnassa tutkimuslaitos on v:sta  1930 suo  

raan  maatalousministeriön alainen. Sen toimintaa suunnittelee ja ohjaa  

hallitus,  jonka muodostavat tutkimuslaitoksen professorit  sekä kokeilu  

alueita koskevissa  kysymyksissä  lisäksi  ylimetsänhoitaja.  Laitoksen 

johtajaksi  maatalousministeriö määrää hallituksen esityksestä  yhden  

professoreista  viideksi  vuodeksi kerrallaan.  
Metsätieteellisessä  tutkimuslaitoksessa  on nykyisin  seuraavat kuusi  

tutkimusosastoa: metsänhoidon,  metsänarvioimisen, metsätalouden  ja 

metsäteknologian  tutkimusosastot  sekä  maantutkimusosasto  ja  suontutki  

musosasto. Kunkin tutkimusosaston johtajana  on professori.  Tutkimus  
laitoksen hallinnassa olevien maiden ja metsien hoitoa ja käyttöä  varten 
laitoksessa  on lisäksi  kokeilualueosasto,  jonka johtajana  on ylimetsän  

hoitaja.  Tutkimusosastoissa  on lisäksi  assistentteja,  tutkimusmetsätekni  

koita ja tutkimusapulaisia.  Laajojen  tutkimustöiden,  kuten valtakunnan 
metsien arvioinnin ja puunkäyttötutkimuksen,  aikana tarvitaan myös  

melko runsaasti ylimääräistä  työvoimaa.  Erikoistutkimuksia  varten 
valtioneuvosto voi tutkimuslaitoksen  hallituksen  esityksestä  kutsua  tut  
kimuslaitokseen  erikoistutkijan.  Valtion toimesta tapahtuvaa  ja muuta  

kin  luonnonsuojelu  toimintaa hoitaa luonnonsuojelunvalvoja,  jonka  toimi  

paikka  on  metsänhoidon tutkimusosastolla. Hallinnollisia ja  tilinpidol  

lisia  tehtäviä varten  tutkimuslaitoksessa  on lainoppinut  kamreeri.  
Kokeilualueissaan tutkimuslaitos  suorittaa pitkäaikaisia  tutkimuksia  

ja kokeita  sekä sellaisia  lyhytaikaisia  selvittelyjä,  joiden  toimeenpano  
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on mahdollista vain luonnossa. Ne tarjoavat  aineistoa myös  mm. työ  

menekkiä ja metsätalouden kestävää tuottoa koskeviin  tutkimuksiin.  
Kokeilualueet sijaitsevat  Suomen eri osissa  ja edustavat  siten  erilaista  

metsäluontoa ja muutenkin erilaisia  metsätaloudellisia olosuhteita.  Myös  
valtion  mailla  olevat luonnonsuojelualueet  kuuluvat tutkimuslaitoksen 

hallintaan. Kokeilualueiden pinta-ala  on nykyisin  n. 56  000  ha ja luon  

nonsuojelualueiden  n.  61 000 ha. Kokeilualueista on kuitenkin  varsinaista 

metsätalousmaata vain n.  20  000  ha,  siitäkin  noin puolet  Lapin  läänissä. 

Tutkimus-  ja julkaisutoiminta.  

Seuraavassa tehdään selkoa  laitoksen varsinaisesta tutkimustoimin  

nasta ja sen tärkeimmistä tuloksista osastoittain. Suluissa  olevat vuosi  

luvut  viittaavat,  ellei samalla ole mainittuna julkaisusarjan  nimeä, tutki  

muslaitoksen omaan julkaisusarjaan,  josta  täydellinen  sisällysluettelo  on  

niteessä 36. 

Metsänhoidon tutkimusosasto. 

Metsänhoidon tutkimusosasto  on toiminut laitoksessa  sen perustami  

sesta  lähtien. Aluksi  kuului  henkilökuntaan vain professori  ja assistentti.  

Osasto on kuitenkin  vähitellen laajentunut  ja  työskentelymahdollisuudet  

parantuneet.  Y. 1928 perustettiin  toinen assistentin virka, 1938 metsä  

biologian  professorin  virka,  ja v:sta 1943 on saatu varat erikoistutkijan  

palkkaamista  varten. Osaston johtajana  on koko ajan  ollut  professori  
Olli  Heikinheimoja  metsä biologian  professorina  viran perustami  

sesta lähtien Viljo  Kujala.  Erikoistutkijana  on toiminut tohtori 
Esko Kangas,  erikoisalanaan metsätuhot. Tieteellisiä työskentely  

mahdollisuuksia on suuresti  haitannut se, että osaston johtajan,  joka 

samalla koko  ajan  on toiminut myös  koko  tutkimuslaitoksen  johtajana,  

on ollut käytettävä  suuri osa  ajastaan  laitoksen yleisten  ja yhteisten  
asiain hoitoon,  varsinkin  kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä.  

Metsänhoidon tutkimusosastolla  suoritetut tutkimukset ovat suuntau  

tuneet kolmelle taholle: metsäbiologiaan,  metsänhoidon tekniikkaan ja  

metsätuhoihin. 

Huomattava osa  metsäbiologisista  tutkimuksista  on kohdistunut 

kasviyhdyskuntiin  ja metsäkasvillisuustyyppeihin.  Kun tutkimuslaitos 
heti toimintansa alussa  ryhtyi  tutkimaan Pohjois-Suomen  vaara-alueiden 

kuusimetsien käyttömahdollisuuksia,  oli  luonnollista, että tässä yhtey  

dessä otettiin  selvitettäväksi  näiden metsien kasvupaikkojen  laatu. Näin 
saatiin  lisää valaistusta  etelä- ja pohjoissuomalaisen  mustikkavaltaisen  

metsäkasvillisuuden,  ts.  Myrtillus-tyypin  ja Hylocomium-Myrtillus-tyypin,  
välille (Kujala  1921). Tätä kysymystä  metsätyyppien  regionalisuu-  
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desta kehitettiin  edelleen Taka-Lapissa  suoritetuilla tutkimuksilla (K  u  

j ala 1929). Niissä  kävi  selville,  että joskin  eri vyöhykkeiden  toisiaan  

vastaavat metsätyypit  voidaan vaikeuksitta  rinnastaa keskenään,  niissä  

kuitenkin  esiintyy  luonteenomaisia eroavaisuuksia  kasvillisuuden  kaikissa  

kerroksissa.  Keski-  ja Pohjois-Suomen  välistä  kasvillisuusrajaa  koskevat  

tutkimukset osoittivat,  että on erotettava melko  leveä »Kainuun vyöhyke»,  

jossa metsätyypit  ovat eteläisten ja  pohjoisten  välimuotoja  (Kuj  ala 

1936). Vuosien kuluessa  on kerätty  aineistoa myös  Etelä- ja Keski-  

Suomen metsätyyppien  alueellista  vertailua varten. Näihin metsätyyppi  

selvittelyihin  liittyy  myös  kuvaus  Pyrola-tyypistä,  joka näyttää olevan 

vahvasti kulttuurin muuttelema (Kujala 1928). 

Suomen rajojen  ulkopuolella  on metsätyyppejä  koskevia  tutkimuksia  

tehty  Puolassa ja Itämerenmaissa (Kujala  1936). Näissäkin  maissa 

voidaan suomalaisen metodin mukaan erottaa metsätyyppejä,  joilla  eri  

laisissa  ilmasto-oloissa  on omat rinnakkaistyyppinsä.  Samaa menetelmää  

on sovellettu  Pohjois-Amerikkaan  tehdyllä  tutkimusmatkalla  (Kuj ala 

1945-,  Ann. Acad. Sei.  Fenn.,  Ser.  A.).  Kun  kasvilajisto  siellä eroaa  suu  

resti  Euroopan  lajistosta,  on näiden maanosien metsätyyppien  keskinäi  

sessä  vertailussa kiinnitetty  huomiota myös  kasvillisuuden  ekologiseen  

luonteeseen ja nojauduttu  ilmastojen  vertailuun. Näin menetellen metsä  

tyyppien  rinnastus tarjoaa  pohjaa  mm. kysymykselle  amerikkalaisten 

puulajien  kasvatusmahdollisuuksista  Suomessa. 

Metsäkasvien  ekologiaa  selvittelevät  tutkimukset  ovat  kohdistuneet 
sekä maan pintakasvillisuuteen  että puihin.  Kasvipeitteen  kokoonpanon  

ja struktuurin  ymmärtämiseksi  on tutkittu  pintakasvillisuuteen  kuuluvien 

putkilokasvien,  sammalien  ja jäkäläin  kasvullista  leviämistä edistäviä  

organologisia  ominaisuuksia,  kukkimista  ja siementen tuottoa eri olo  

suhteissa,  siementaimien esiintymistä  erilaisilla kasvupaikoilla,  yksilöiden  

ikää, eri lajien kasvupaikkavaatimuksia,  lumisuojan tarvetta, lajien  

välistä kilpailua  jne. (Kujala  1925, 1926). Samaan kysymykseen  on 

saatu valaistusta myös  tutkittaessa  kuusen  ja männyn  taimien mahdolli  

suuksia selviytyä  pintakasvillisuudesta  eri  olosuhteissa (Hertz 1932,  

1934) sekä pintakasvillisuuden  syntyä  ja kehittymistä  kulon jälkeen  

(Kuj ala 1926).  Huomiota on kiinnitetty  myös  kasvipeitteen  kerros  

rakenteen vaihteluihin erilaisilla  kasvupaikoilla  ja  eri  ilmastoissa  (Ku  

jala 1929,  A. F.  F. 34).  
Suomen metsien sienikasviston  ja eri sienilajien  ekologian  selvitystä  

varten prof.  Kujala  on kerännyt  laajan  aineiston,  jonka perusteella  

laadittu ensimmäinen tutkimus, havupuilla  esiintyviä  mikrosieniä kos  

keva, on  juuri  valmistumassa. Myös  metsämaan sienten fysiologiaa  on 
viime aikoina ryhdytty  tutkimaan (Mikola  1948). 

Puiden ekologisia  ominaisuuksia on  valaistu mm. tutkimalla  siitepölyn  

itävyyttä  ja sen säilymistä  erilaisissa  oloissa (Saarnijoki  1941).  
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Puiden  kukkimista,  siemenen tuleentumista ja siemensadon määrää ja 

laatua on monipuolisesti  tutkittu.  Männyn  ja kuusen siemenen kehitty  

minen ja tuleentuminen riippuu  ratkaisevasti  kesän  lämpötilasta. Kyl  

minä kesinä  alkiot jäävät  pieniksi  ja niitä voi olla ramassa  siemenessä 

useampia,  kun taas lämpimänä kesänä kypsyneessä  siemenessä on vain 

yksi  täysin  kehittynyt  alkio. Tämä tekee mahdolliseksi  määrätä liki  

määräisesti siemenen itävyyden  ja  käyttöarvosi  halkaisukokeilla. Keski  

ja Pohjois-Lapissa  on havupuiden  siemen vajavaisesti  kehittynyttä  ja 

metsän uudistumisen kannalta arvotonta normaalilämpöisinäkin  kesinä,  

ja itävää siementä kehittyy  vain poikkeuksellisen  lämpiminä kesinä.  

Tavallista  kylmempinä vuosina siemen voi jäädä  kunnollisesti  kehitty  

mättä Keski-Suomessakin (Kujala  1927). Siemenen kypsymiseen  

tarvittava  lämpötila  ratkaiseekin  monessa  tapauksessa  havupuiden  polaa  

risen  puu- ja metsänrajan  aseman.  Alpiininen  metsänraja  sen  sijaaji  on, 

varsinkin  etelämpänä,  usein mekaanisten  syiden,  etupäässä  lumen,  aiheut  

tama (Heikinheimo  1921).  Puide.n  siemensadon runsautta vuosit  

tain, siemenen varisemisaikoja  ja siemen vuosi en  kertautumista on tut  

kittu siten,  että samoissa tutkimusmetsiköissä  on pidetty  ns.  siemennys  
laatikoita tutkimuslaitoksen  perustamisesta  saakka. Siementämistutki  
mukset ovat kohdistuneet sekä metsikköihin että yksityisiin  puihin 

(Heikinheimo  1932, 1937, 1948). Havupuiden  käpy-  ja siemen  
vuosista on julkaistu  selontekoja  miltei  vuosittain (Heikinheimo,  

Metsätietoa,  Metsälehti ym.). Eri  koivulajien  on siemennyksenkin  suh  

teen todettu eroavan toisistaan (Sarvas  1948). On myös  kiinnitetty  

huomiota poikkeuksellisen  pakkastalven  1939—40 vaikutukseen puiden 

kukintosilmujen  säilymiselle  (Heikinheimo  1940, Metsälehti).  
Tässä yhteytessä  on mainittava  myös  tutkimus karistuslämmön vaiku  

tuksesta männyn  siemenen karisemiseen  ja itävyyteen  (Kangas  1942,  
A. F.  F.  50).  

Ekologisiin  tutkimuksiin on luettava vielä selvitys  lehtipuiden  lehti  
kauden pituudesta  ja kukkimisajoista  Suomessa (Kujala  1924).  Terva  

lepän levinneisyyttä  ja esiintymistä  koskevassa tutkimuksessa  on mm. 

valaistu tämän puulajin  siemenellistä  ja kasvullista  uudistumista sekä 

kykyä  säilyä  valtaamillaan kasvupaikoilla  (Kujala  1924). Enemmän 

taksonominen on kahta tärkeintä koivulajiamme,  raudus- ja hieskoivua,  
koskeva  tutkimus,  jonka mukaan nämä puulajit  selvästi  eroavat  toisis  

taan morfologisesti,  ekologisesti  ja anatomisesti (Kujala 1946). Mm. 

solujen  koon erilaisuudesta aiheutuu eroja  näiden puulajien  teknillisissä  
ominaisuuksissa. Käpyjen  perusteella  voidaan erottaa lukuisia kuusi  

muotoja,  joista  kullakin  on omat esiintymisalueensa  (Heikinheimo  

1920). 

Metsäpuiden  rodunjalostuksesta  ja sen tärkeydestä  on julkaistu  useita 

yleisluontoisia  kirjoituksia  (Heikinheimo  1938 —,  Metsälehti ym.).  
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Tutkimuslaitoksen  omissa vanhimmissa koeviljelyksissä  on selvitetty  
koivun  visaominaisuuden periytyväisyyttä  sekä männyn  ja kuusen maan  
tieteellisiä rotuja. Vanhimmat visakoivu  viljelykset  ovat  peräisin v:lta 

1921,  täydellisimmät  maantieteellisiä rotuja  koskevat  koeistutukset  v:lta 

1926. Edelliset ovat  mm. osoittaneet,  että vapaan pölyytyksen  tuloksena 

syntyneestä  visakoivun siemenestä  perustetuissa  koivikoissa  on  60—75 %  

visayksilöitä  ja iän mukana tämä sadannes vielä kohoaa;  teknillisesti  
arvokkaan visan  kasvatuksessa  on sopiva  tiheysaste  tärkeä (Heikin  

heimo 1936 —, S.  M. V., M.  A., ym.). Tulokset havupuiden  maantie  

teellisten rotujen kasvatuskokeista,  joissa  on käytetty  sekä Suomesta 

että Keski-Euroopasta  peräisin olevaa  siementä,  osoittavat  pohjoisten  ja 

eteläisten rotujen  edut ja heikkoudet kotipaikkakunnan  rotuihin verrat  
tuina sekä vieraan provenienssin  siirron mahdollisuudet Suomen oloissa  

(Heikinheimo  1949). Kotimaisten puulajien  ja -rotujen  koeviljelys  

aloja  on kaikkiaan  400,  joiden  yhteinen  pinta-ala  on 218 ha. Vastaavan  

laisia kokeita on järjestetty  myös  lehtikuusella,  murray-männyllä  ja 

douglas-kuusella.  Puulajien  maantieteellisten rotujen  viljelyskokeiden  

tuloksia sekä Suomessa  että ulkomailla on käsitelty  laajassa  julkaisussa  

(A.  Kalela 1938).  Yksityiskohtaisesti  on tutkittu Suomessa tavattu 

luonnossa  syntynyt  Euroopan  ja Siperian  lehtikuusen risteytymä  (S  a  a r  

nijoki  1942). Lehtipuiden  perinnöllisyyskysymyksiä  on selvitelty  

myös liuskalehtisyysilmiön  ja sen palautumisen  avulla (Saarnijoki  

1946).  Keinollisia risteytysko  keitä on tehty  laajassa  mitassa etenkin 

lehtikuusi-  ja koivulajeilla;  viimeksi  mainitussa tapauksessa  on toisena 

emäpuuna  käytetty  usein visakoivua.  

Määrätietoinen käytännöllinen  rodunjalostustoiminta  on saatu alulle 

sen  jälkeefn,  kun Metsäpuiden  rodunjalostussäätiö  perustettiin  12. 4. 1947. 

Tämän säätiön kanssa  tutkimuslaitos on kiinteässä  yhteistyössä  siten,  

että laitos suorittaa pääasiassa  sitä tieteellistä tutkimustyötä,  johon 

käytännöllisen  jalostustyön  tulee pohjautua.  Rodunjalostustoiminta  

jakaantuu ensi  vaiheessaan kolmeen osaan,  nimittäin kantapuiden  etsi  

miseen ja kirjaamiseen,  kantapuiden  kasvulliseen  monistamiseen ja sie  

menviljelmien  perustamiseen.  Vaikka kantapuille  on asetettu erittäin  

tiukat vaatimukset,  on niitä v:n  1948 loppuun  mennessä  kirjattu  jo 

noin 300. Kantapuiden  kasvullinen monistaminen on myös aloitettu 

Ruotsinkylän  koeasemalle rakennetussa kasvihuoneessa,  mutta siemen  

viljelmien  perustamistyö  on toistaiseksi  rajoittunut  paikkojen  valintaan. 

Ulkomaisten puulajien  viljelyä,  pääasiassa  kokeilumielessä,  on tutki  
muslaitoksen toimesta harjoitettu  verrattain laajassa  mitassa. Niissä  

metsissä,  joita laitos on saanut kokeilualueikseen,  on muutamissa jo 
entuudestaan ollut  etenkin lehtikuusen (Larix  decidua ja L. sibirica),  

pihtakuusen  (Abies  sibirica)  ja sembramännyn (Pinus  cembra)  vilje  

lyksiä.  Vanhimmat lehtikuusikot  ovat  jo yli 100 vuoden ikäisiä.  Tutki- 



37.3 Metsätieteellinen  tutkimuslaitos 1918—1948 13 

muslaitoksen toimesta on kokeiltu  kaikkiaan  112 ulkomaalaisen puulajin  
kasvattamista.  Niistä on ollut 23,  Picea-lajeja  16, Pinus  

lajeja  12, Larix-lajeja  8, Tsuga-lajeja  5 ja 40 erilaista lehtipuulajia.  
Yleensä on pyritty  kasvattamaan ulkolaisia puulajeja  pienempinä  tai 

suurempina  metsikköinä. Viljelykset  käsittävät  kaikkiaan  425 ha,  mikä 

jakaantuu  883 eri viljelysalalle.  Ulkolaisten puulajien  viljelykokeiden  

selvittelyt  ovat toistaiseksi koskeneet  pääasiassa  lehtikuusta. Niinpä  on 
Raivolan  kuuluisan lehtikuusikon perustamisvaiheet  ja kasvutulokset 

kuvattu yksityiskohtaisesti  (L.  Ilvessalo  1923),  ja lehtikuusen luon  
taista uudistumista koskevat  tutkimukset  osoittavat sekä Euroopan  että 

Siperian  lehtikuusen uudistuvan luontaisesti tietyissä  oloissa sangen 

helposti  (Palosuo 1938).  

Metsänviljelyn  menetelmien kokeilun  tuloksena on  kehitetty  ns.  vako  

ruutukylvömenetelmä,  joka  on muita kylvömenetelmiä  edullisempi  mm. 

pienemmän  siemen- ja  työmenekin,  taimien paremman kasvun ja pie  

nempien  routimistuhojen  vuoksi (Heikinheimo  1931'
—,  Metsä  

tietoa ym.). Istutuksissa  tarvittavien taimien edullisim mistä kasvatus  
menetelmistä ön hankittu selvitystä  monivuotisilla taimitarhakokeilla,  

joissa  kylvö-  ja koulitusmenetelmiä sekä lannoitusta on vaihdeltu (H  ei  

kinheimo 1940).  Näiden jatkona  ovat  metsänistutusmenetelmiä kos  
kevat monipuoliset  kokeet,  joita  on järjestetty  eri  puulajeilla  sekä  aukealle 
alalle että erilaisten suojuspuustojen  alle (Heikinheimo  1941).  
Lentohietikoiden metsittämismahdollisuuksiin  on myös kiinnitetty  huo  

miota (L.  Ilvessalo  1926),  samoin kuin  kuivien  ja kulon hävittämien 

kankaiden  metsittämisvaikeuksiin  (Kangas  1940,  A.  F.  F.  49).  
Varsin tärkeän tutkimuskohteen ovat  muodostaneet kotimaisten  puu  

lajien  luontaista uudistumista koskevat  kysymykset.  Lapin  kuivien  

kangasmetsien  uudistumisessa on huomattu olevan ratkaiseva  merkitys  

kasvipeitteen  laadulla  ja suojuspuustolla  sekä taimia uhkaavilla tuhoilla,  
mitkä  seikat  onkin  otettava huomioon tarkoituksenmukaisimpia  uudistus  

hakkuumenetelmiä valittaessa (Aaltonen 1919). Lapin  ja Perä- 

Pohjolan  vaarakuusikoiden edullisimmaksi uudistamismenetelmäksi on  

osoittautunut  puulajin  vaihto  männyksi  avohakkauksen ja metsänviljelyn  

kautta (Heikinheimo  1920, 1921; 1939,  S.  F. 52). Maan keski-  ja 

eteläosia koskevissa  vastaavissa  tutkimuksissa  on samaten käynyt  selville  

kasvualustan  ja pintakasvillisuuden  merkitys männyn  ja kuusen taimien 

kehittymiselle  ja uudistushakkausmenetelmien valinnalle (Hertz 1932,  
1934). Näitä kysymyksiä  valaisevat myös uudistusalojen  maanpinnan  
laikutusta koskevat  kokeet (Heikinheimo  1938, M. A.). Myös  on  

tutkittu kuusen taimistojen  vapauttamisen  vaikutusta kasvuun (C  a  

jan  der 1934). Suomessa yleisesti  käytetyn  harsinnan ja määrämitta  
hakkuun monet heikkoudet ovat selvästi  tulleet esille niitä koskevissa  

perusteellisissa  tutkimuksissa (Sarvas 1944, 1946).  Näillä tutkimuk-  
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silla  on ollut ratkaiseva  merkitys  biologisesti  ja taloudellisesti tarkoituk  

senmukaisempien  uudistushakkausmenetelmien yleistymiseen,  samoin 

kuin I  valtakunnan metsien  arviointiin perustuvalla  selvityksellä  maamme 

metsien heikosta metsänhoidollisesta tilasta (Heikinheimo  1924).  
Harsintahakkuista saatuje,n  kielteisten  kokemusten sekä  etenkin  tutki  

muslaitoksen kokeilumetsissä  sovellettujen  hakkausmenetelmien anta  

mien myönteisten  tulosten pohjalla  on kehitetty  Suomen oloja  vastaava 

uudistushakkaussysteemi,  joka  on saanut yleisempääkin  hyväksymistä  

(Heikinheimo  1948,  M.  A.). Kasvatushakkuiden onnistumisen  edel  

lytykseksi  on huomattu metsikön parhaimpien  puiden  muodostama» ns.  

peruspuuston  merkitseminen jo ensimmäisten  harvennusten yhteydessä  

(Heikinheimo  1948,  M. A., Sar  v a s 1948,  M. A.). Tähän liittyy  
läheisesti kysymys  puiden  karsimisen edullisimmasta tekniikasta  (H  ei  

kinheimo 1935, S.  M. V.).  Rinnan hakkausmenetelmien kehittämi  

sen  kanssa  on pidetty  tärkeänä tutkia metsälöiden sopivinta  hallinnollista  

muodostamista,  onnistunutta työnjakoa  ammattimiesten kesken  sekä 
metsien hoitoon liittyvien  töiden edullisinta ajallista  ja paikallista  jär  

jestelyä  (Heikinheimo  1926, M. A.).  

Metsiin kohdistuvista  tuhoista  on lumen murroilla jatkuvaa  merki  

tystä  vaiin Pohjois-Suomen  tunturi- ja vaara-alueilla,  missä lumituhojen  
takia satoja  tuhansia hehtaareja  käsittävä  metsäalue jää varsinaisen 

talousmetsän ulkopuolelle  (Heikinheimo  1920).  Joinakin vuosina 

tapahtuu  Keski-  ja  Etelä-Suomessakin ankaria  lumituhoja,  kuten talvella 

1947-—48. Viimeksi mainitun tuhon tutkimuksessa,  joka parhaillaan  on  

käynnissä  ja josta  on ilmestynyt  vain ennakkotiedonantoja  (Kangas  

1948,  Metsälehti),  pyritään  selvittämään,  paitsi  tuhon laajuutta  ja anka  

ruutta,  myös  vaurioituneiden puiden  toipumismahdollisuuksia  ja seu  

raustuhojen  uhkaa. 

Myrskytuhot  ovat Suomessa suhteellisen vähäisiä ja satunnaisia. 
Raivolan lehtikuusimetsässä  sattui v.  1924 harvinaisen suuri  tuho,  joka 

samalla tarjosi aineistoa monelle tätä puulajia  koskevalle  tutkimukselle 

(Heikinheimo  1926). 

Erilaisilla tuhon aiheuttajilla  on osoittautunut olevan tärkeä merki  

tys kuivien  kankaiden männiköiden uudistumista vaikeuttavana teki  

jänä. Taimisto tuhojen  ja niiden aiheuttajien  selvittely  onkin ollut  perus  
teellisen tutkimuksen kohteena (Kangas  1937). Tässä yhteydessä  on 

myös selvitetty  männyn  taimistojen  pahimpien  tuhohyönteisten,  Pissodes  

lajien  morfologiaa  ja  biologiaa  (Kangas  1935; 1938, Ann. Ent. Fenn.).  

Varttuneiden puiden  ja metsiköiden kuivumista  on tutkittu sekä 

yksityisten  tuhon aiheuttajien  kohdalta että laajana  metsänhoidollisena 

probleemana.  Männiköiden tuholaisista ovat  tervasrososieni ja ytimen  

nävertäjät ym. hyönteiset  olleet monipuolisten  selvitysten  kohteina 

(Hertz  1930,  Kangas  1934). Puiden kuivumisen tutkimuksessa  on  
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kehitetty  omat menetelmänsä,  ns.  kuivumisanalyysit.  Kuusikoissa  kuivu  
minen on yleisempi  ja vaarallisempi  ilmiö kuin männiköissä,  ja tämän 

kysymyksen  tarkastelussa  onkin pyritty  sen syiden  erittelyyn  ja metsän  
hoidollisen merkityksen  selvittelyyn,  samalla kuin eri  tuhohyönteisten  ja 
-sienien biologiaa  tutkimalla koetetaan päästä  perille  tuhojen  torjunta  
keinoista  (Kangas  1946,  A. F. F. 52). Kuivumiskysymystä  on käsi  

telty  myös yleistajuisissa  julkaisuissa  (Kangas  1934,  Metsätietoa ym.). 

Myös  lehtipuiden  kuivuminen ja sen aiheuttajat  ovat  olleet tutkimuksen 
kohteena (Kangas  1940-—47, Ann. Ent. Fenn.  ym.). Kuivumista  

koskeviin  tutkimuksiin  liittyvät  läheisesti  männyn  neulastuhojeai  aiheut  

tajia  ja merkitystä  koskevat  selvittelyt  (Hertz  1933,  Kangas  1933 
—3B, M. A.).  

Kuusen käpy-  ja siementuholaiset ovat  osoittautuneet hyvin  huomion 
arvoisiksi  tekijöiksi,  jopa niin, että eräinä vuosina on sattunut miltei 

täydellinen  siemenkato kuusen runsaasta kukinnasta huolimatta (K a n  

g a  s  1940). Tämän kysymyksen  tutkimisessa on mm. käsitelty  kysymystä  
siementen hankinnasta tuhovuosina (Kangas  1938,  Metsälehti).  Käpy  
jä siementuholaisten tutkimusten yhteydessä  aikaisemmat  tiedot  monista 

tuhohyönteisistä  osoittautuivat  virheellisiksi,  minkä vuoksi  on jouduttu 

suorittamaan joukko  puhtaammin  entomologisia  tutkimuksia,  joissa mm. 

on selvinnyt,  että kaksi  pahimpiin  kuuluvaa tuholaista on Suomessa 

ennestään tuntemattomia lajeja  (Kangas,  Lovaszy & Riek  

kinen 1940-—46, Ann. Ent. Fenn.).  

Omana aiheryhmänä  metsätuhojen  tutkimuksessa on ollut lehti  

puiden  ruskotäpläisyyttä,  sen aiheuttajia,  esiintymistä  ja merkitystä  

koskeva  selvittely.  Tähän ryhmään  kuuluu koivun ruskotäpläisyyden  

aiheuttajan  systematiikkaa  ja biologiaa  koskeva  julkaisu  (Kangas  

1935). Eräiden muidenkin lehtipuiden  ruskotäpläisyydestä  on suoritettu 
tutkimuksia (Kangas  1948,  Ann. Ent. Feiin.).  

Eri metsätuholaisryhmistä  aiheuttavat suurinta taloudellista  vahinkoa 

lahottajasienet,  joiden biologian,  merkityksen ja torjunnan  tutkimus 

myös  kuuluu  metsänhoidon tutkimusosaston työohjelmaan.  Toistaiseksi  

on tältä alalta julkaistu  vain ennakkotietoja  maannousemaa koskevista  
tutkimuksista (Kangas  1940, M. A.),  mutta aineistoja  on kerätty  

lisäksi  sekä männyn  että koivun  ja  haavan lahoista. Kaikissa edellä 

luetelluissa metsätuhoja  koskevissa  töissä on pyritty  tarkastelemaan 

metsätuhoja  -  tuhon aiheuttajista  riippumatta  -- sellaisina  yhtenäisinä  

tuhoprosesseina,  kuin  ne luonnossa esiintyvät,  sekä suorittamaan tämä 

tarkastelu puun ja metsän kannalta. Teoreettisen pohjan  luomiseksi  

tällaiselle suuntaukselle on  suoritettu luonnontilaisten metsien terveys  

suhteita selvitteleviä tutkimuksia. 

Valtion luonnonsuojelunvalvojan  toimipaikka  on  v:sta 1935 lähtien  
ollut metsänhoidon tutkimusosastolla,  mutta hänen työskentelynsä  on 
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tehtävien laadusta johtuen  suureksi  osaksi  itsenäistä ja tutkimuslaitok  

sen varsinaisen toimialan  ulkopuolella  tapahtuvaa.  Hänen tehtäviinsä 

kuuluu toisaalta v.  1923 säädetyn  luonnonsuojelulain  ja asetusten puit  

teissa tapahtuvan  virallisen  luonnonsuojelun  järjestely  ja kehittäminen,  

toisaalta luonnonsuojelua  koskevan valistustyön  ohjaaminen.  Valtion 
maille v.  1938 perustettujen  luonnonsuojelualueiden,  luonnon- ja kan  

sallispuistojen,  joita sotaa seuranneiden alueluovutusten jälkeen  on jäl  

jellä  neljä,  hallinta kuuluu tutkimuslaitoksen kokeilualueosastolle,  joka 

neuvottelee luonnonsuojelunvalvojan  kanssa. Parhaillaan on vireillä  

uusien luonnon- ja kansallispuistojen  perustaminen.  Lisäksi on sekä 

metsähallituksen että tutkimuslaitoksen hallinnassa  olevilla  valtionmailla 

lukuisia luonnonsuojelualueen  luontoisia säästömetsiä,  ja yksityismailla  

on maanomistajain  aloitteesta rauhoitettu 46 aluetta ja noin 60 ns.  
luonnonmuistomerkkiä. Luonnonsuojelunvalvojan  virkatehtäviin  kuu  

luu mm. lausuntojen  antaminen rauhoitettavaksi ehdotetuista alueista  

ja luonnonesineistä sekä rauhoitettujen  eläin- ja kasvilajien  pyynnistä  

ja keräilystä  tutkimus-  ja opetustarkoituksia  varten, maanomistajien  

neuvonta luonnonsuojelukysymyksissä,  luonnonsuojelua  koskevien  aloit  
teiden  tekeminen sekä  luonnonsuojelulain  rikkomusten  saattaminen syyt  

täjäviranomaisten  tietoon. 

Luonnonsuojelua  koskevan valistuksen levittämiseksi  on luonnon  

suojelunvalvojan  toimesta pidetty  esitelmiä erilaisissa  tilaisuuksissa,  jul  

kaistu  opaskirjasia  (mm. Kuj ala 1938: Kasvien  ja eläinten rauhoitus 

ja keräily)  ja artikkeleita tietoteoksissa  ja aikakaus-  ja sanomalehdissä jne.  

Luonnonsuojelunvalvoja  on kirjoittanut  myös laajan  yleistajuisen  teok  

sen (Reino  Kalliola  1946: Suomen kaunis  luonto)  sekä  useita  kasvi  

maantieteellisiä tutkimuksia luonnonsuojelualueilta.  Valistustoiminnan 
suorittamisessa  luonnonsuojelunvalvoja  on kiinteässä  yhteistyössä  v.  1938 

perustetun  Suomen Luonnonsuojeluyhdistyksen  kanssa  toimien mm. 

yhdistyksen  vuosikirjan  »Suomen luonto» toimittajana. 

Metsänarvioimisen tutkimusosasto. 

Metsänarvioimisen tutkimusosasto aloitti työnsä  heti tutkimuslaitok  

sen  toiminnan alkaessa  v.  1918. Osaston  johto  oli kuitenkin  väliaikaisella 

kannalla,  kunnes v.  1922 nimitettiin professoriksi  Yrjö  Ilvessalo,  

nykyisin  Suomen Akatemian jäsen,  joka siitä saakka on yhtäjaksoisesti  

johtanut osaston  toimintaa. Osaston  henkilökuntaan kuuluu lisäksi  kaksi  

assistenttia ja kaksi  metsäteknikkoa  sekä tutkimus-  ja laskuapulaisia.  

Metsänarvioimisen tutkimusosaston toiminta on jakaantunut  kolmelle 

pääsuunnalle:  1) metsän puuston  määrää,  rakennetta ja kasvua  koskevat  

tutkimukset,  joilla  on pyritty  luomaan pohjaa  metsämaiden luokitukselle,  

metsän kehityksen  ja tuoton tuntemukselle ja metsän edullisimmalle 
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käsittelylle,  2) metsän mittausmenetelmiä selvittelevät  tutkimukset,  joilla 

on pyritty  saattamaan metsän mittaus (arviointi)  käytäntöä  tyydyttä  

välle, nopealle  ja huokealle,  mutta samalla riittävän luotettavalle ja 

yhtenäiselle  pohjalle,  ja 3) valtakunnan metsien arvioinnit,  joiden tar  
koituksena  on maan metsävarojen  ja metsien tilan selvittäminen metsien 

käsittelyn  ja metsätalouden ohjaamisen  perustaksi.  Näihin kolmeen 

pääsuuntaan  on liittynyt  useita niitä sivuavia tutkimuksia.  

Metsän puuston  määrää,  rakennetta ja kasvua koskevat  tutkimukset  
olivat  jo ennen  tutkimuslaitoksen  perustamista  Suomen Metsätieteellisen  

Seuran  piirissä  suoritettuina  saaneet pohjaa.  Siellä  oli  aluksi  valmistu  

nut runkoanalyyseihin  perustuva  tutkimus mäntymetsikön  valtapuiden  

kasvusta  kahdella toisistaan jyrkästi  eroavalla metsätyypillä  (Ilves  

salo 1916, A.  F.  F.  6).  Samanlaista menetelmää käyttäen  suoritettiin 
vertaileva  tutkimus  kuusen ja männyn  kasvusta  Pohjois-Suomen  paksu  

sammaltyypillä  (L  a  k  a  r  i 1920).  

Suomen Metsätieteellisen Seuran toimesta oli  valmistunut myös  

suurempi  tutkimustyö  tällä suunnalla,  selvitys  metsätyyppien  merkityk  

sestä  metsän mittauksessa ja arvioinneissa (Ilvessalo  1920,  A.  F.  F. 

15). Tämä luonnon normaalien metsiköiden perusteella  tehty  tutkimus 
osoitti Cajanderin  metsätyyppiteorian  soveltuvan metsämaiden 

luokituksen pohjaksi  näihin tarkoituksiin  (Cajander  & Ilvessalo  

1921,  A.  F.  F.  20). Toisena osana tästä tutkimuksesta  olivat  kasvu-  ja 
tuottotaulukot Suomen eteläpuoliskon  luonnon normaaleille metsiköille  

(Ilvessalo  1920, A.  F.  F. 15). 
Tutkimuksen alaa myöhemmin  laajennettaessa  selvitettiin luonnon 

normaalien mänty-koivusekametsiköiden  puuston  määrä, rakenne ja 
kasvu  ja verrattiin  näitä metsiköitä vastaavanlaisiin  puhtaisiin  metsik  

köihin,  jolloin  tietyn  suuruinen koivunsekoitus  männikössä  osoittautui 

edulliseksi  (L  ap p  i-S  epp ä  1  ä 1930). Edelleen tutkittiin  samalla  

tavalla harmaalepän  muodostamat luonnon normaalit metsiköt,  jolloin  
erikoisesti  selvisi  harmaalepän  nopea kasvu  nuorella iällä (M  iettinen 

1932). Sitten suoritettiin viljelyskuusikoista  samaan tapaan tutkimus,  

jossa  verrattiin istutetun ja luonnon normaalin kuusikon  kehitystä  keske  

nään (Cajander  1933). Tämä tutkimus  osoitti  viljelyskuusikon  kehi  

tyksen  huomattavasti nopeammaksi,  ehkä siitä  syystä,  että pääosa  luon  
nonkuusikoista on Suomessa syntynyt  alikasvoksina.  Edelleen on tut  

kittu Siperian  lehtikuusen (L  ap p i-S ep p  ä1  ä 1927) ja pihtakuusen  

(Miettinen  1941, M.  A.)  istutusmetsiköiden kehitystä.  Samaan ryh  

mään kuuluu valtapuiden  kasvua Pyrola-tyypillä  koskeva tutkimus  

(Kalela  1939). Eräät muutkin tutkimukset ovat  antaneet lisävalais  

tusta näihin kysymyksiin.  

Myös  Pohjois-Suomessa  on suoritettu vastaavanlaisia,  metsiköiden 

puuston  määrään, rakenteeseen ja kasvuun  kohdistuvia tutkimuksia.  
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Alustavalla tutkimuksella selvitettiin  Pohjois-Suomen  metsätyyppejä  

(Lakari  1920). Myöhemmin valmistui Pohjois-Suomen  keskiosan,  

Perä-Pohjolan,  luonnon normaalien metsiköiden kasvua ja kehitystä  

selvittelevä  tutkimus,  joka erityisen  selvästi  osoitti  männikön suurem  

man tuoton kuuseen ja koivuun verrattuna Pohjois-Suomessa  (Ilves  

salo 1937). Aineistot on  kerätty  ja tutkimukset tekeillä pohjoisimman  
Suomen (Taka-Lapin)  ja Pohjois-Suomen  eteläosan (Kainuun)  metsien 

kehityksestä.  Näin saadaan luonnon normaalien metsiköiden kasvu  ja 

tuotto selvitetyksi  koko  Suomesta. 
Luonnon normaalien metsiköiden kehityksen  tunteminen on tar  

vittava pohja  nyky-  eli talousmetsiköiden vastaaville  tutkimuksille.  
Viimeksi  mainittuja varten on perustettu  suuri  määrä eri tavalla har  
vennettuja  metsiköitä  käsittäviä  koealasarjoja,  joita  määräajoin  uudel  
leen mitataan ja harvennetaan ennakolta laaditun ohjelman  mukaan 

(Ilvessalo  1932,  Miettinen 1930). Tällaisia pysyviä  koealasar  

joja on kaikkiaan 156 käsittäen yhteensä  276 koealaa. Jäljempänä  

mainittavan valtakunnan metsien arvioinnin suuren  koeala-aineiston 

perusteella  on myös laadittu nykymetsien  kehitystä  koskevia  tutki  

muksia.  

Metsätyyppien  soveltuvaisuutta  metsämaiden luokituksen pohjaksi  

sekä  metsikön kasvun  ja kehityksen  selvittelyssä  on tutkittu  myös  Poh  

jois-Amerikassa  (Ilvessalo  1929) ja Etelä-Amerikassa (Kalela  

1941,  Ann. Acad. Sei. Fenn.,  Ser.  A)  sekä Itä-Karialassa (Miettinen  

1943, M. A.).  

Edellä mainituissa tutkimuksissa  on kiinnitetty  huomio myös metsä  

tyyppien  kasvillisuuden  tutkimistapoihin  ja kokoonpanoon  (Ilvessalo  

1922,  A. F.  F.  20;  1937;  1938,  Metsätietio  a)  sekä eri  metsätyyppien  maan 

vertailuun (Ilvessalo  1923,  A.  F.  F.  25). 

Suoritetuista  metsätyyppejä  sekä puuston  kasvua  ja tuottoa koskevista  

tutkimuksista  on  käytännöllistä  metsänarvioimistoimintaa varten  saatu 

pohjaa  likimääräiselle metsämaan ja puuston  raha-arvon määrittelylle  

(Ilvessalo  1931
—, Tapion taskukirja).  Tällä suunnalla suoritetut 

tutkimukset ovat antaneet aineistoa,  lähtökohtaa ja pohjaa  lukuisille 

pienemmille  tutkielmille ja kirjoitelmille.  
Metsän mittausmenetelmiä koskevat  tutkimukset  käsittelivät  aluksi 

puun muotoa (Lakari 1920, A.  F.  F. 16; La p  p  i-S  e p  p  ä  1 ä 1929,  
A. F.  F.  34 ja 1936, A. F.  F.  44)  sekä  linja-arvioimista  ja sen  tarkkuutta 

(Ilvessalo  1920, A. F.  F. 14 yra.,  Lappi-Seppälä  1924). Myö  
hemmin linja-  ja ympyräarvioimista  sekä niiden  tarkkuutta ja edullisinta 

suoritustapaa  tutkittiin  kahdella suurehkolla metsäalueella,  joilla  oli 

suoritettu myös rungoittainen  arvioiminen 1. yksin  puin  lukeminen 
(Ilvessalo  1937, S.  F. 39). Samaan aikaan selvitettiin  puuston  
kasvun  arvioimista (Ilvessalo  1939, S. F. 52).  
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Pysyvien  koealojen  mittauksen yhteydessä  on tutkittu puiden  mit  
tausmenetelmiä. Tuloksia on osittain  julkaistu,  mutta pääosaltaan  käy  

tetty  vain omia  tarpeita  varten. Yleistajuisessa  muodossa mittausmene  

telmiä, joihin  on liitetty  myös metsän arvon  laskennan menettelytapoja  
käytännön  tarpeita  varten, on julkaistu  Tapion  taskukirjassa  (Ilves  
salo).  

Suurimpana  työnä  metsän mittausmenetelmiä koskevien  tutkimusten  

ryhmässä  on ollut kotimaisten kuutioimistaulukoiden valmistaminen 

(Ilvessalo  1947) sekä pystypuiden  kuutioimis-  ja kasVunlaskenta  
taulukoiden laatiminen (Ilvessalo  1948, Keskusmetsäseura Tapion  

kust.),  joiden  tutkimusaineistoksi  mitattiin  pätki  ttäistä menettelytapaa  

käyttäen  n. 12  000 koepuuta.  Taulukoiden tarkoitus  on yksinkertaistaa 
ja yhtenäistää  ja samalla  saattaa entistä  varmemmalle pohjalle  metsän 
arviointi  ja moniin tarkoituksiin  tarvittavien koealojen  mittaus  ja tulos  

ten laskenta. 

Metsänarvioimisen tutkimusosaston suurimpana työnä  on ollut valta  
kunnan metsien arviointi,  joka toimeenpantiin  ensi kerran  vuosina 1921 

•—24 ja toisen  kerran 1936—38. Valtakunnan  metsien arviointia oli  
Suomessa koetettu saada aikaan jo 1800-luvulla,  jolloin  se oli  kes  

kusteltavana useissa Suomen Metsänhoitoyhdistyksen  kokouksissa.  
Ensimmäinen yritys  menetelmien kokeilemiseksi  oli tohtori Caj  a  

nuk s  e  n toimeenpanema  kahden Keski-Suomen pitäjän,  Sahalahden 

ja Kuhmalahden,  metsien arviointi v. 1912 (Ilvessalo  1923,  

A. F. F. 26).  

Vuosina 1921—24 toimeenpannun arvioinnin tuloksena,  jossa  mene  

telmät olivat  ennen kaikkea  kustannusten supistamiseksi  ja työn  joudut  

tamiseksi meillä  ja muualla aikaisemmin suoritetuista kokeista  suuresti  

poikkeavia,  saatiin ensimmäisen  kerran selvitys  Suomen metsävaroista  

ja metsien tilasta  (Ilvessalo  1924 ja 1927). Tulosten luotettavuuden 

arvioimisessa  käytettiin  matemaatikon kanssa  käytyjen  neuvottelujen  

perusteella  syntynyttä  menetelmää (Lindeberg  1923, A. F.  F. 25 

ja 1926, A. F.  F. 31). Tutkimuksen tulokset laskettiin  ensiksi koko 
maalle ja erikseen sen etelä- ja pohjoispuoliskolle,  joiden erottaminen 

tässä on monessa  suhteessa tarpeen  (Ilvessalo  1935, Metsätietoa),  
sekä  lääneittäin. Mutta myöhemmin  laskelmat tehtiin myös metsäteol  
lisuuden kannalta tärkeiden pää  vesistöalueiden  rajoissa (Ilvessalo  

1929)  sekä  vielä eri  seutujen  metsien laatua valaisevien viljavuusalueiden  

puitteissa  (Ilvessalo  1930). Tutkimuksen aineisto antoi pohjan  

selvittelyyn  metsätyyppien  esiintymisestä  eri  maalajeilla  (Ilvessalo  
1933) sekä metsä- ja suotyyppien  esiintymisen  keskinäiseen vertailuun 

(Ilvessalo  1934,  A. F.  F.  40).  Myös  pohjoismaiden Suomen,  Ruot  

sin  ja Norjan  • metsävaroista laadittiin vertailu  sekä koko  maan että 

myöskin  eri läänien osalta (Ilvessalo  1931).  
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I valtakunnan metsien arviointi  osoittautui monessa suhteessa tar  

peelliseksi  sekä metsätalouden ja metsäteollisuuden kehittämisen suun  
nittelun  pohjana että jatkuvan  kirjoittelun  ja tutkimuksen  perustietojen  
lähteenä.  Mutta ajan  mittaan sen  tulosten epäiltiin  vanhenevan  (Ilve  s  
sa lo 1935,  Metsätietoa).  14 vuoden kuluttua sen  varsinaisesta alkamis  

vuodesta (1922)  valmistettiinkin  suunnitelma työohj  eineen II  valtakun  
nan metsien arvioinnin toimeenpanemiseksi  (Ilvessalo  1936), ja se 
suoritettiin vuosina 1936—38 entisestä monella tavalla kehitetyin  ja  

laajennetuin  menetelmin. 
Uuden tutkimuksen päätulokset  saatettiin  julkisuuteen  mahdollisim  

man nopeasti  (Ilvessalo  1940), ja tulosten yksityiskohtainen  ja 
monipuolinen  selvittely  ilmestyi  vähän myöhemmin (Ilvessalo  1942).  
Nämä tulokset  esitettiin päävesistöalueiden  rajoissa.  Mutta metsänhoi  
don edistämistyön  tarpeita  varten ne  laskettiin  edelleen metsänhoito  
lautakuntien piireittäin  (Ilvessalo  1943, KeskuSmetsäseura  Tapion  
kust.).  Kun Suomi sotien 1939—44 seurauksena menetti  Neuvostoliitolle 

noin 3.2 milj.  ha metsistänsä,  valmistettiin  II valtakunnan metsien 

arvioinnin  aineiston perusteella  vielä esitys  nyky-Suomen  metsistä  (11-  
ves  s  aio 1948). Tätä esitystä  täydennettiin  maan yksityismetsiä  kos  
kevalla  erikoiskuvauksella,  jossa erityisesti  selvitellään näiden maan  

tärkeimpien  metsien metsänhoidollista tilaa  ja mitä niiden parantamiseksi  
olisi  tehtävä sekä mitä tällaisella parantamistyöllä  voitaisiin  saavuttaa 

(Ilvessalo  1948, Keskusmetsäseura Tapion  kust.).  Nyky-Suomen  
metsiä  koskeva  esittely,  johon  liittyy  lyhyt  kuvaus  metsätalouden edelly  

tyksistä  ja organisaatiosta  Suomessa,  on ulkomaita varten julkaistu  myös  

englanninkielisenä  (Ilvessalo  1949).  

Edellä selostettujen  kolmella pääsuunnalla  tehtyjen  tutkimusten 

ohella on valmistettu eräitä muitakin niihin liittyviä  ja niitä sivuavia 

selvittelyjä.  Puun kotitarvekäyttö  sai  ensimmäisen  tutkimuksen osak  

seen Turun ja Porin  läänissä (Saari 1922),  ja siihen sekä valtakunnan 

metsien arvioinnin tuloksiin perustuen  selvitettiin  metsän kasvun  ja 

hakkuun välistä  suhdetta samalla alueella (L ap p  i-S  epp ä  1 ä 1925).  
Suomen erikoislaatuinen metsäverotus oli kauan tutkimuksen kohteena 

siinä mielessä,  että omaksuttua verotusjärjestelmää  olisi  kehitetty  mah  

dollisuuksien  tarjoamissa  puitteissa  (Ilvessalo  1933, Metsätietoa;  
1937, S. F.  42; Erkkilä 1934'—35, Metsätietoa). Nämä molemmat 

tutkimusalat ovat myöhemmin siirtyneet  metsätalouden tutkimusosas  

tolle. Valtakunnan metsien  arviointiin liittyvänä  valmistui  tutkimus eri  

suuruisten metsälöiden metsävaroista ja metsien tilasta, joka osoitti  

pienet  metsälöt suuria epäedullisemmiksi  (L  i n  n  a  m i e  s 1943,  A.  F. F.  
52).  Samoin saatettiin  arvioinnin tuloksiin perustuen  tehdä laskelmia  

ojituskelpoisten  soiden määrästä ja suometsien tuoton kohottamismahdol  

]isuuksista  (Linnamies  1940, M. A.). Myös  karsimisen  alalta on 



37.3 Metsätieteellinen  tutkimuslaitos 1918—1948  21 

ilmestynyt  tutkimus (La  kari  1920),  ja sen vaikutuksia  seurataan jat  
kuvasti  eräillä pysyvillä  koealoilla. 

Maan metsänomistussuhteiden selvittely  suoritettiin valtakunnan  
metsien arvioinnin tarpeita  varten. Muutamat erikoistutkimukset  maa  
lais-, kaupunki-  ja kauppalakuntien  metsänomistuksesta  olivat silloin  

tarpeen  (Linnamies  1939; Linn ami e  s & Eautvuori 1941,  

A. F.  F.  50;  Rautv u o r  i  1941,  A.  F.  F.  50;  1 1  vess  a  1 o 1941,  M. A.). 
Lukuisia kirjoitelmia  ja tutkielmia on tehty  yhteiskunnan  ja talous  

elämän tarpeiksi,  kuten asutustoimintaa,  metsä vakuutusta,  sodanaikaisia 

hakkuusuunnitelmia,  maanmittausta,  metsäverotusta ym.  varten. Samoi  
hin tarkoituksiin  sekä rautateiden,  uittoreittien ym. rakentamista ja 
teollisuuslaitosten perustamista  varten on valmistettu  metsävaroja  kos  

kevia lausuntoja.  Tutkimusten ja niiden tulosten luonteen johdosta  

osasto on joutunut  laatimaan lausuntoja  ja laskelmia lukuisia  valtion 

komiteoja ja lautakuntia varten ja osaston johtaja  toimimaan sellai  

sissa puheenjohtajana  tai jäsenenä.  

Maantutkimusosasto.  

Maantutkimusosaston toiminta alkoi varsinaisesti  v.  1923, jolloin  

osaston johtajaksi  tuli  prof. V. T. Aaltonen,  joka siitä  saakka on 

jatkuvasti toiminut tällä paikalla.  Osaston henkilökuntaan kuuluu 
lisäksi  assistentti  ja laboratorioapulaisia.  

Maantutkimusosaston  tärkeimpänä  tehtävänä on ollut  Suomen metsä  
maiden  ominaisuuksien selvittely.  Tämä tutkimus  on  tapahtunut  Cajan  

derin metsätyyppiopin  pohjalla,  ts.  on pyritty  saamaan selville,  missä  
määrin eri metsätyypit  edustavat maan  hyvyysluokkia  ja missä määrin  

maan hyvyysluokkä  voitaisiin  määrätä maatutkimusten avulla.  Vertai  
levalla maan ja metsätyyppien  tutkimuksella on koetettu selvittää  ne 

tekijät,  jotka  määräävät maan tuottokyvyn,  sekä kunkin niiden merkitys;  

tämä selvitys  vuorostaan luo pohjan  metsämaan tuottokyvyn  paranta  

miseen tähtääville pyrkimyksille.  

Suomen metsämaiden ominaisuuksista otettiin, maantutkimusosaston 

aloittaessa toimintansa,  happamuus  ensimmäiseksi  tutkimuksen koh  

teeksi  (Aaltonen  1925). Tutkimus osoitti Suomen metsämaat keski  
määrin  suhteellisen happamiksi,  kuitenkin niin,  että metsätyypin  paran  

tuessa happamuus  vähenee. Noin %:ssa  tutkituista maista humusker  
roksen  pH vaihteli välillä 4.—5. Myöhemmin on muiden tutkimusten 

yhteydessä  vielä selvitelty  kivennäismaan happamuutta  ja happamuu  

den vaihteluita syvyyden  mukaan maaprofilissa  (Aaltonen  1937).  

Toisena eri  metsätyyppien  maan ominaisuuksiin  kohdistuvana tutki  

muksena on  mainittava  selvitys  metsämaan typpiyhdistyksistä  ja niiden 
muutoksista (Aaltonen 1926).  Tämäkin tutkimus osoitti,  että eri  

metsätyypit  tutkitussa  suhteessa verrattain selvästi  eroavat toisistaan. 
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Kokonaistypen  määrä lisääntyy  metsätyypin  parantuessa  ja samalla 
ammoniakki- ja nitraattitypen  osuus  kokonaistypestä.  Lehtometsissä 

nitraattitypen  määrä on niin suuri,  että ne tässä  suhteessa jyrkästi  eroa  

vat kangasmetsistä.  

Metsätyyppiopin  ja etenkin metsätyyppien  pysyvyyden  kannalta 

keskeisimpiä  kysymyksiä  on metsän ja erityisesti  puulajin vaikutus 
maahan. Tästä kysymyksestä  on paljon  mainintoja  mm. keskieuroop  

palaisissa  tutkimuksissa,  ja sen  selvittäminen  antaisi  lisää arvostelupohjaa  

mm. metsänhoidollisille toimenpiteille.  Suorastaan tähän kysymykseen  
kohdistuneista  maantutkimusosaston töistä mainittakoon tutkimus,  joka 
koski  maan typpiyhdistyksiä,  ilmakapasiteettia,  tärkeimpiä kasvin  
ravintoaineita ja happamuutta  lehtikuusikossa sekä mänty-kuusiseka  
metsikössä  (Aaltonen  1932). Tulokset eivät osoittaneet mitään 

selvää eroa eri puulajien  välillä;  ainakaan ei voitu todeta lehtikuusella 

olevan maata parantavaa  vaikutusta,  niinkuin  yleisesti  on luultu,  vaan 
tulokset viittaavat  pikemminkin  päinvastaiseen. Myös  kaskiviljelyk  

sen vaikutus  maan ominaisuuksiin on ollut  tutkimuksen kohteena (K  i  

v  e k  ä s 1939). 

Valtakunnan metsien arvioinnin yhteydessä  on kerätty  laaja  aineisto  

Suomen metsämaista. Sen  pohjalla  on ollut  mahdollista tutkia myös  

maalajin  ja metsätyypin  keskinäistä  riippuvaisuutta  (Aaltonen  1941).  

Vaikka metsätyyppi  ei olekaan  yksistään  maalajista  riippuvainen,  vaan 
erilaisten  ilmasto-  ja maatekijäin  yhteisvaikutuksen  tulos,  on kuitenkin  

maalajin  ja metsätyypin  välillä  havaittavissa  sangen selvä korrelaatio.  
Sama metsätyyppi  saattaa kuitenkin esiintyä  monilla eri maalajeilla,  

ja samallakin  maalajilla  tavataan useita eri  metsätyyppejä.  Näyttää  
siltä, että maalajin ja metsätyypin  välinen riippuvaisuus  on Etelä-  

Suomessa kiinteämpi  kuin Pohjois-Suomessa.  Samallakin metsätyy  

pillä  näyttää  puiden  kasvu  jossain  määrin riippuvan  maan  raekokoo  

muksesta.  

Metsämaan ominaisuuksia ja niiden vaikutusta metsään koskevien  
tutkimusten joukkoon kuuluu vielä selvitys  kivisyyden  vaikutuksesta  

männikön kasvuun (Viro  1947). Se  osoitti,  että kivisyys  suuresti  alen  

taa maan tuottokykyä  ja että moreenimaan tuotto riippuu  lähinnä pinta  
maan  raekokoomuksesta,  kun taas lajittuneilla  maalajeilla  on otettava 

huomioon myös  syvemmät  maakerrokset.  

Toisen tärkeän ryhmän  maantutkimusosaston töistä muodostavat 

maannostumista koskevat  tutkimukset.  Niitä  on suoritettu,  paitsi  omassa  

maassa, myös Keski-Euroopassa,  Itämerenmaissa,  Skandinaviassa ja 

Englannissa.  Kaikkiaan on yksityiskohtaisesti  tutkittu ja analysoitu  350 

maaprofilista  otetut noin 3 300 maanäytettä.  Lisäksi  on valtakunnan 

metsien arvioinnin yhteydessä  mitattu humuskerroksen ja A-horisontin 

paksuus  n. 8  000 koealalta. 
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Huuhtoutumisen voimakkuuden perusteella  Suomi voidaan jakaa  

kuuteen maannostumisalueeseen,  jos mittana käytetään  A-horisontin 

paksuutta  (Aaltonen  1933, 1941). Kullakin alueella on laskettu  

humuskerroksen ja A-horisontin paksuus  metsätyypeittäin,  puulajeittain  

ja maalajeittain.  Saatujen tulosten mukaan maannosprofilin  laatu vaih  

telee verraten säännöllisesti metsätyypin  mukaan,  mutta puulajilla  ei 

ole todettu olevan vaikutusta maannostumiseen. Puulajin  merkityksen  
suhteen on syytä  huomauttaa,  että Suomessa metsämaata yleensä  peit  

tää melko runsas  pintakasvillisuus,  jonka karikkeilla  on  huomattava 

osuus  humuskerroksen synnyssä.  Kun pintakasvillisuuden  luonne,  ts.  

metsätyyppi,  lähinnä riippuu  kivennäismaan laadusta ja kosteussuhteista,  
kivennäismaan primäärisillä  ominaisuuksilla  yleensä  on ratkaiseva  mer  

kitys  humuksen muodostumisessa.  

Maannostumisen fysiikkaa  ja kemiaa koskeneissa tutkimuksissa on  

yksityiskohtaisesti  selvitetty  kivennäismaan muutoksia  kuivissa,  tuo  
reissa ja kosteissa  kangasmetsissä  sekä  lehtometsissä (Aaltonen  1923,  

A.  F.  F.  25; 1935, 1939, 1941, 1947). Näissä tutkimuksissa  on saatu 
lisävalaistusta  mm. seuraaviin  kysymyksiin:  

1. Podsoliprofilin  kehitys  maan  vanhentuessa. Vaikka jo 200—300 

vuoden ikäisessä  maassa voidaan todeta tapahtuneen  kemiallisia  muu  

toksia,  vaaditaan noin 1  000—1 500 vuoden aika podsoliprofilin  kehityk  

seen ns.  kypsyysasteelle.  Kehitys  näyttää  tapahtuvan  siten,  että B  
horisontti  ensin syntyy  syvemmällä  ja leviää sitten ylöspäin.  

2. Maannostumisen riippuvaisuus  maan raekokoomuksesta. Voimak  
kaimmin huuhtoutuu sellainen maa, joka on riittävän karkea  läpäistäk  

seen vettä, mutta kuitenkin siksi  hienorakeinen,  että maassa säilyy  

rapautumiseen  tarvittava  kosteus.  

3. Maan mineraloginen  ja kemiallinen kokoomus  sekä huuhtoutumi  

nen. Suomen metsämaat ovat osoittautuneet suhteellisen ravintorik  

kaiksi.  Kalsiumkarbonaattia  tavataan kuitenkin vain harvoissa paikoissa,  

ja silikaateistakin  kalsium on suureksi  osaksi  huuhtoutunut syvemmälle.  

Huuhtoutumisen vaikutus ilmenee myös  siten,  että raskaampien  kiven  

näisaineiden osuus  yleensä  kasvaa  syvemmälle mentäessä. Maannostu  

minen ei yleensä  aiheuta maassa  suuria fysikaalisia  muutoksia. Vain 

hienorakeisissa maissa voidaan havaita hienoimpien  lajitteiden  lisäänty  
mistä syvemmällä liettymisen  seurauksena. B-horisontti  on iskostunut  
kovaksi  vain soistuneissa karkearakeisissa maissa. 

4.  Maannostyypit.  Metsätaloudellisesti  tärkeimmät maannostyypit  on  

jaettu kahteen pääluokkaan,  toisessa humuskerroksena kangashumus,  

toisessa multa. Edellisen pääluokan  maannostyypit  ovat podbolimaa,  
ruskomaa ja harmaamaa,  jälkimmäisen ruskomaa ja harmaamaa. Har  

maamaa on savimaan maannostyyppi,  ruskomaata esiintyy  eri maa- 
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lajeissa.  Multaruskomaata,  joka  esiintyy  vain lehtometsissä, voidaan 

pitää  keski-eurooppalaisen  ruskomaan pohjoisena  varianttina. 

Nämä maannostumista koskevat  tutkimukset osoittavat metsämaan 

jatkuvasti,  vaikka  hitaasti  laihtuvan. Paitsi  suoranaista ravintoaineiden 

huuhtoumista,  tapahtuu happamuuden  lisääntymistä, jonka  seurauksena 
karikkeiden hajaantuminen  hidastuu. Tämä vuorostaan johtaa  ainakin 

metsän luontaisen uudistumisen vaikeutumiseen. 

Maantutkimusosastolla on parhaillaan  selvittelyn  alaisena useita 

kysymyksiä,  joista  muutamista on osittaisia tuloksia jo aikaisemmin 

saatettu julkisuuteen.  Tällaisia ovat mm. puiden  karikesadon suuruus  

ja kemiallinen kokoomus,  puiden  välinen kilpailu  elintilasta  maassa  

(Aaltonen 1919; 1920, A. F. F. 14; 1923, A. F.  F. 25; 1942, A. F.  F.  

50),  maan hyvyysluokitus  lajittuneilla  maalajeilla,  kivisyyden  vaikutus  
kuusikon  ja koivikon  tuottokykyyn,  puiden  lehtien ja neulasten kokoo  

mus metsä tyypeittäin,  jne.  
Edellä selostettujen  tutkimusten lisäksi  prof.  Aaltonen on jul  

kaissut  useita oppi-  ja käsikirjoja  metsämaatieteen alalta (esim.  Metsän  
hoito-opin  alkeet 1934, Metsämiehen maaoppi  1939, 2.  painos  1945,  

Metsämaa 1940,  Metsämaaopin  aakkoset  1946, Maa, josta  elämme 1947,  
Boden und Wald 1948,  Tieteellinen tutkimustyö  1945).  

Suontutkimusosasto. 

Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen suontutkimusosasto perustettiin  

v. 1928. Osastolla  työskentelee  professorin  lisäksi  assistentti ja kaksi  

metsäteknikkoa  sekä tilapäisiä  työntekijöitä.  Johtajana  on koko ajan  
ollut  prof.  O.  J. Lukkala. 

Jo  ennen suontutkimusosaston perustamista  oli  tutkimuslaitoksessa  

suoritettu suotieteellisiä tutkimuksia,  jotka koskivat  etupäässä  soiden 

syntyä  ja kehitystä  (Auer 1921—28,  Kujala  1924). 

Suontutkimusosaston tehtävänä on ennen  kaikkea selvitellä metsä  

ojituksen  biologisia,  teknillisiä  ja taloudellisia edellytyksiä.  Tässä tar  
koituksessa  osaston suorittamat tutkimukset  ovat liikkuneet seuraavissa 

aihepiireissä:  soiden synty ja kehitys,  soiden metsätaloudellinen ojitus  

kelpoisuus  sekä ojituskelpoisuuteen  vaikuttavat  tekijät,  ojien  kaivu  ja 

kunnossapito,  suometsien käsittely  sekä  ojitettujen  soiden metsittäminen. 

Suontutkimusosaston  tutkimusaiheet edellyttävät  sangen pitkäaikai  
sia  kokeita. Osasto  ryhtyikin  heti  toimintansa alussa  perustamaan  pysy  

viä koealoja,  ja tämä toiminta jatkuu edelleen,  joten  pysyvien  koealojen  

perustaminen  ja jatkuva  seuraaminen muodostavat tärkeän osan suon  
tutkimusosaston työssä.  Koealoja  on pyritty  sijoittamaan  erilaisiin  
ilmasto-oloihin  eri  puolille  maata,  etupäässä  tutkimuslaitoksen  kokeilu  

alueisiin,  mutta myös muualle valtion metsiin,  jopa yksityismaillekin  
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niitä on perustettu.  Tutkimustarkoituksensa  perusteella  pysyvät  koealat  
voidaan luokitella viiteen ryhmään  seuraavasti: 

1. Metsän kasvukoealat on perustettu  yleensä  ojituksen  aikaan tai 

pian  sen  jälkeen,  ja määräajoin  toistuvilla  mittauksilla seurataan ojituk  

sen vaikutusta pintakasvillisuuteen  ja turvekerrokseen sekä varsinkin 

puuston  kasvuun. Useimmiten perustetaan  useampia  koealoja  käsittäviä  

sarjoja,  jolloin  voidaan vertailla kuivatuksen tehokkuuden,  harvennus  
hakkuiden yms.  vaikutuksia.  

2. Luontaista uudistumista selvittelevät  koealat  ovat uudistushak  

kuilla  käsiteltyjä  suokoealoja,  joilla  ennen kaikkea  seurataan taimiston 

syntyä  ja kehittymistä,  mutta samalla myös pintakasvillisuudessa  ja 

turpeessa  tapahtuvia  muutoksia. 

3. Kasvipeitekoealat  ovat yleensä  pienikokoisia  koealoja,  joita  on ase  
tettu esim.  linjaan  poikki  saran,  ja määräajoin toistuvilla kasvipeite  

analyyseillä  seurataan ojituksen  tehokkuuden,  suotyypin  ym. vaikutusta  

pintakasvillisuuden  muutoksiin.  

4.  Keinollista  metsittämistä  selvitteleviä  koealoja  on perustettu  puutto  

mille ojitetuille  soille,  ja niillä  kokeillaan eri kylvö-  ja istutusmenetelmiä,  

metsänviljelyn  edullisinta suoritusaikaa ojitukseen  nähden,  kuivatuk  
sen tehokkuuden merkitystä  jne. 

5.  Maanparannus-  ja lannoituskoealoilla kokeillaan hiekoituksen ja 

kalkituksen  sekä  tuhka- ja väkilannoituksen vaikutuksia  ojitetuilla  soilla.  

Kokeet perustuvat  kyseisistä  soista  osaston laboratoriossa suoritettuihin 
kemiallisiin  turveanalyyseihin,  jollaisia  on tehty  useimpien  muidenkin 

pysyvien  koealojen  pintaturvekerroksista.  
Jatkuvilla kokeilla  seurataan lisäksi  mm. pohjaveden  tason vaihte  

luita soissa  ja metsämaan soistumista.  

Uusia pysyviä  koealoja  on perustettu  jatkuvasti  joka vuosi. Y:een 

1939 mennessä perustetuista koealoista suontutkimusosasto menetti 
sodan seurauksena noin neljänneksen.  Nykyisin  on  osaston jatkuvasti  

seurattavana 1 257 pysyvää  koealaa,  joiden pinta-ala  on yhteensä  354.7 

ha. Ne jakaantuvat  eri tarkoitusryhmiin  seuraavasti:  

Pysyvien  koealojen  perustamisen  ja niiden kehityksen  seuraamisen 

lisäksi  suontutkimusosaston työssä  on tärkeänä osana ja sen työlle  suu  
reksi  hyödyksi  käytännöllinen  metsäojitustoiminta.  Tutkimuslaitoksen 

Koealojen  luku Yhteispinta-ala  

kpl  ha 

Metsän kasvu   250 41.26 

Luontainen uudistuminen  78  20.34 

Kasvipeite   ] 95 8.85 

Metsän  viljely   665 279.62 

Maanparannus  ja lannoitus  69  4.6 3 
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kokeilualueissa on  suoritettu laajoja  kuivatuksia suontutkimusosaston 
laatimien suunnitelmien mukaan. Osasto  osallistuu  myös  ojien  kaivun  

ja kunnossapidon  valvontaan. Lisäksi  osasto  on jatkuvassa  yhteistyössä  
metsähallituksen suonkuivausosaston kanssa,  jonka työmailta  on saatu 
erilaista  tutkimusaineistoa. 

Suontutkimusosaston eri  aihepiirien  alalla on suoritettu tutkimuksia, 

joissa  on jo voitu  käyttää  hyväksi  pysyvillä  koealoilla  saavutettuja  tulok  

sia  tai jotka eivät vaadi niin pitkäaikaisia  kokeita. Soiden syntyä  ja 

kehitystä  koskevien  kysymysten  joukossa  on  metsämaan soistuminen 
ollut etualalla (Lukkala  1933). Tutkimus on osoittanut,  että Suomen 

soiden  ala  on suuresti  lisääntynyt  kuusen maahantulon jälkeen  ja että 

metsämaan soistumista  edelleenkin tapahtuu.  Soistumisilmiön selvitte  

lyyn  liittyy  läheisesti  tutkimus  pintaturpeen  korkeuskasvusta  (S  a  a  r  i  

nen  1933). Soistumisilmiö  on edelleen seurattavana useilla sitä  varten 

perustetuilla  pysyvillä  koealoilla.  
Soiden syntyä  ja  kehitystä  selvittelevien  turvetutkimusten  yhtey  

dessä on saatu aineisto  myös  metsien puulajihistoriaa  koskevaan  tutkiel  

maan (Lukkala  1934, A. F.  F.  40).  
Perustavaa  laatua käytännölliselle  suonkuivaustoiminnalle on kysy  

mys  ojitettavien  soiden  valinnasta. Erilaisten  soiden ojituskelpoisuus  
olikin  suontutkimusosaston ensimmäisen tutkimuksen aiheena (Luk  
kala 1929). Tähän aiheeseen liittyvinä  erikoiskysymyksinä  on selvitelty  

turvekerroksen  paksuutta  eri  suotyypeissä  (Lukkala  1929,  A.  F.  F.  34)  
sekä suoturpeen  happamuutta  ja ojituksen  vaikutusta siihen (Luk  

kala 1929). 

Ojituksen  vaikutusten selvittelyssä  ja erilaisten soiden ojituskelpoi  

suuden arvostelussa  on käytetty  hyväksi  myös  vanhimpia käytettävissä  
olevia ojituskokemuksia  (Lukkala  1937). Arvokas tässä suhteessa 
alkaa jo olla  Vilppulassa  sijaitseva  Jaakkoinsuokin,  jossa  järjestelmällisiä  

ojituksia  on suoritettu v:sta  1909 lähtien (Lukkala  1936,  Metsätietoa).  
Tutkimukset  Pohjois-Suomen  soiden ojituskelpoisuudesta  ovat edelleen 

käynnissä.  Niissä  on  kiinnitetty  erityistä  huomiota,  kuten Etelä-Suo  
messakin  jatkuvissa  kokeissa,  mm. turpeen  lämpötilaan  ja roudan esiin  

tymiseen  turpeessa  sekä siihen seikkaan,  mitä ojitus  vaikuttaa seudun 
hallan arkuuteen. Soiden metsäojituskelpoisuutta  on käsitelty  myös  

laajan  käytännön  saavuttaneissa opaskirjoissa  (Lukkala  1929-—1945,  

Keskusmetsäseura  Tapion  kust.).  Ojituskelpoisuustutkimusten  tuloksena 

Suomi on jaettu  ilmastollisiin metsäojitusvyöhykkeisiin  sekä esitetty  sel  

vitys  eri hyvyysluokkiin  kuuluvien soiden  edellytyksistä  metsäojitusta  

varten kussakin  vyöhykkeessä.  
Vanhoilla ojitusalueilla  suoritetut tutkimukset osoittivat  mm., että 

kuivatusta  on entisestään tehostettava. Ojitussuunnitelmien  laadintaa 

ja ojituksen  teknillistä  suorittamista on käsitelty  useissa oppikirjoissa  
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(esim.  Lukkala: Metsäojituksen  oppikirja  1931,  Metsämiehen suo-oppi  
1940,  2.  painos 1947). Metsäojitustyömailla  on kokeiltu  erilaisin  työväli  
nein ja -menetelmin. Suot on jaettu  kaivu vaikeusluokkiin  ja määritelty  
kaivukustannukset  kussakin luokassa ja tälle pohjalle  on laadittu ojan  

kaivun hinnoitustaulukot (Lukkala  & Tirkkonen 1928,  2.  pai  

nos 1939,  Keskusmetsäseura Tapion  kust.).  Ojien  kaivun työaikatutki  

mukset  ovat tuoneet monipuolista  valaistusta  näihin ojien  kaivutyötä  
koskeviin  kysymyksiin  (Lukkala  1939).  Ojankaivun  rationalisoimis  

pyrkimysten  yhteydessä  ovat  myös erilaiset  kivennostokoneet olleet 
kokeilun alaisina.  

Ojien  kuntoon vaikuttavina tekijöinä on tutkittu ojien  syöpymistä  

(Saarinen  1935) sekä ns.  kouruluiskaa (Saarinen  1936, Metsä  

tietoa). Ojien  kunnossapitoa  käsittelevässä  ajankohtaisessa Suomen 

metsäojitukset  joutuivat sodan vuoksi  olemaan vuosikausia melkein 

hoidotta • tutkimuksessa  (Lukkala  1948)  esitetään mm. ohjeet  ojien 

perkaustyön  hinnoittamista varten saman suuntaisen menetelmän mu  

kaan, kuin ojien  kaivu on tähän saakka hinnoitettu urakointia 

varten. 

Ojitettujen  ja ojittamattomien  suometsien kehittymistä  ja luontaista 
uudistumista tutkimalla sekä eri menetelmiä kokeilemalla on pyritty 

löytämään  metsäisten soiden edullisimmat hoito- ja käsittelymenetelmät.  

Huomattavin tähän ryhmään  kuuluva tutkimus  koskee  korpimetsien  

luontaista uudistamista (Lukkala  1946). Tässä työssä on mm. seu  

rattu pitkähkön  aikaa pohjaveden  tasoa korpimetsissä  sekä suoritettu 
jatkuvia sateen sekä maan ja ilman lämpötilan  mittauksia. Tutkimus 

antaa käytännölliselle  metsänhoidolle arvokkaita  ohjeita  korpimetsien  
hoidossa. Sateen määrää erilaisissa metsiköissä  on käsitelty  myös  eril  

lisessä julkaisussa  (Lukkala  1942, A.  F.  F.  50).  Toinen luontaista 

uudistumista selvittelevä  tutkimus koskee  ojitettujen  nevojen  metsitty  

mistä reunametsän siemennyksestä  (Saarinen  1946,  M.  A.).  
Suometsien hoidon biologisiin  perusteisiin  kuuluu kysymys soilla 

kasvavien puiden  rodullisista  ominaisuuksista. Tutkimukset  rämemän  

tyjen  siemenen laadusta (Lukkala  1936)  viittaavat  siihen,  että räme  

mäntyjen  huono muoto ja  hidas  kasvu  johtuvat  epäedullisesta  kasvu  

paikasta  eivätkä  ole perinnöllisiä  ominaisuuksia. Tämän seikan selvittä  
miseksi  on pantu  toimeen kokeita,  joissa kasvatetaan eri  puolilta  Suomea 

rämeiltä kerätyistä  siemenistä  syntyneitä  mäntyjä  kangasmännyn  sie  

menistä nousseiden rinnalla. 

Kuten pysyvien  koealojen  selostuksesta näkyy, on ojitettujen  soiden 

keinollinen metsittäminen tärkeä tutkimusaihe suon  tutkimusosastolla.  

Sitä koskevat  kokeet vaativat kuitenkin  niin pitkän  ajan, että toistai  
seksi  niistä on voitu saattaa  julkisuuteen  vain  edeltäviä tiedonantoja  

(Lukkala  1934, Metsätietoa; 1938, S.  F.). Kun suontutkimusosaston 



28 Metsätieteellinen  tut  kiimuslaitos'  1918 —1948  37.3 

vanhimmat metsänviljelyskoealat  nyt  jo lähentelevät 20 vuoden ikää,  

tarjoavat  ne piakkoin  aineistoa  laajempaankin  tutkimusjulkaisuun.  

Samaten on hiekoitus-, kalkitus-  ja lannoituskokeista toistaiseksi  jul  

kaistu  vain edeltäviä tietoja  (Lukkala  1935, Metsätietoa).  
Suontutkimusosaston kokeiden ja tutkimusten tulokset on koetettu 

niin pian kuin mahdollista saattaa  myös  käytäntöä  palvelemaan.  Paitsi  

prof.  Lukkalan kirjoittamissa  oppikirjoissa,  on käytännöllisiä  neu  

voja  annettu ammattilehdissä,  luentotilaisuuksissa  ja ojitusalueille  teh  

dyillä retkeilyillä.  Etenkin Jaakkoinsuo on hyvä  ojitusten  vaikutusten 

demonstroimisalue,  jonne  monet erilaiset  kurssit  ja järjestöt  ovat  tehneet 

opintoretkeilyjä.  

Metsätalouden  tutkimusosasto. 

Metsätalouden tutkimusosasto perustettiin  Metsätieteelliseen tutki  

muslaitokseen v. 1928. Osaston henkilökuntaan kuuluu professori  ja 

kaksi  assistenttia sekä  laskuapulaisia.  Osaston vt.  johtajana  toimi 10 
vuoden ajan  oman virkansa ohella prof.  Yrjö  Ilvessalo,  kunnes 

prof.  N.  A. Osa r  a nimitettiin siihen vakinaiseksi v.  1938. Hän oli tällä 

paikalla  v:een 1948,  mutta suuren  osan ajasta  hän oli määrättynä  mui  
hin tehtäviin voiden vain pieneltä  osalta omistautua tutkimustyöhön.  

Osaston tehtävänä on kotimaisten edellytysten  pohjalla  selvitellä  

taloudelliset suuntaviivat Suomen metsätalouden ja puunjalostusteolli  
suuden kehitykselle  sekä tutkia niiden mahdollisuuksia kansainvälisillä  

markkinoilla,  jota  varten tulee jatkuvasti  seurata  metsätalouden kehi  

tystä  ja puutavaramarkkinoita  myös  ulkomailla. Osaston tärkeimpinä  

tutkimuskohteina ovat olleet puun käyttö  Suomessa sekä sen selvittä  
miseksi  monet siihen liittyvät  erikoiskysymykset,  maatilametsätalous,  

metsänomistussuhteet,  metsä verotukseen liittyvät  kysymykset  sekä  puu  

tavaran hintakysymykset  sekä kotimaassa  että maailman markkinoilla.  
Ennen oman osaston  perustamista  näitä kysymyksiä  selviteltiin metsän  

arvioimisen tutkimusosastossa,  jonka eräät työt myöhemminkin  ovat  
kosketelleet  taloudellisia kysymyksiä.  

Tutkimus puun käytöstä  Suomessa on ollut  osaston  työohjelmassa  

keskeisimpänä  työnä.  Sellainen on  tähän mennessä suoritettu kahdesti,  

ensimmäisen kerran v.  1927 ja toisen kerran v. 1938. Ensimmäisellä  

kerralla  oli päätavoitteena  selvittää maassa  v.  1927 käytetty  puumäärä  

ja sen rakenne sekä siihen sekä muihin käytettävissä  oleviin  tietoihin 

nojaten  rakentaa luotettava pohja  maan metsätaseen selvittämiselle 

(Saari  1934). Tutkimustyön  yhteydessä  oli  suoritettava esitutkimuksia,  

joilla selvitettiin  eri tavoin varastoitujen  ja erilaisten menetelmien mu  
kaan  kuutioitujen  puutavaramäärien  suhdetta todelliseen kiintomittaan 

(Aro 1928, 1931; Hartikainen 1932; Pöntynen  1933). Eri  

koisselvittelyjen  kohteiksi  joutuivat  vielä polttopuu  ja polttoainekysy-  
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mykset  yleensä  samaten kuin  teollisuuden raakapuun  käyttökin  (Hil  

den 1929,  1930; Pöntynen  1931, A.  F.  F. 37). Mainittakoon edel  

leen hakkuutähteiden määrää (Aro 1929)  ja uitettavaksi  tulleen puun 

määrää koskevat tutkimukset  (S  i eri  a 1933,  A.  F.  F. 39). Tutkimuk  

sen  luonteeseen kuuluu,  että käytön  vuotuiset määrät pyrittiin  selvit  

tämään niin pitkältä  ajanjaksolta  kuin suinkin,  ja keskeisimpien  käyttö  

ryhmien  osalta olikin  mahdollista  saada yhtäjaksoinen  tilasto v:sta  1911 

lähtien. 

Toisen puunkäyttötutkimuksen  päätehtävänä  oli selvittää puun 

käytön  määrä ja rakenne v.  1938 ja samalla jo vakiintuneelle pohjalle  

saadun poistumatilaston  pohjalla  osoittaa Suomen metsätase sekä ennen 

kaikkea  löytää  sen heikot  kohdat (O  sara, Pöntynen  & Erkkilä  

1948). Tutkimustyön  yhteydessä  suoritettiin  joukko  apu- ja sivututki  

muksia,  jotka täydentävät  maamme metsä- ja puutalouteen  liittyvien  

kysymysten  tuntemusta. Kun maaseutuväestön puunkäytön  selvittä  
miseksi  oli luotava ylimääräistä  työvoimaa  vaativa erikoisorganisäatio,  

oli työsuunnitelma  laadittu siten,  että vähäisin lisäkustannuksin  samallä 

saatiin hankituksi  paljon  hyödyllistä  tietoa maatilojen  metsän käyttöön  

liittyvistä  kysymyksistä.  Nämä  erikoisselvittelyt,  joista  osia on julkaistu,  

mutta osa  säilytetään  käsikirjoituksina  osaston omaa tarvetta varten,  

koskevat  maaseutuväestön puun käyttöä  ja sen kehitystä  (Erkkilä  

1943),  Suomen laidunoloja  ja aitarakenteita (Jäntti  1945,  A.  F.  F.  53; 

1948),  maaseudun tulisijoja  (Mikola  1943,  M. A.),  muun polttoaineen  

kuin puun käyttöä,  kiintomittalukuja,  sääolojen  vaikutusta  puunkäyt  

töön (Erkkilä  1942,  M.  A.),  puunkäytön  ja maatilojen  metsien kasvu  

kunnon välisiä suhteita (E  rkk  i 1 ä 1943, Keskusmetsäseura Tapion  

kust.), viljelmien  suuruussuhteissa tapahtuneita  muutoksia,  puutavaran  

kaukokuljetusta  (Seppänen  1944, Suomen Paperi-  ja Puutavara  

lehti) eri omistajaryhmien  asemaa Suomen metsätaloudessa ym. 

Metsätalouden tutkimusosaston muista  tutkimuksista  mainittakoon 

ensiksikin  vertaileva selvitys  maapallon  metsävaroista (Lv  Ilves  

salo & Jalava 1930).  Osaston toiminnan alkuaikoina selviteltiin 

myös  maasta vietävien paperi-  ja kaivospuiden  mittausmenetelmiä sekä 

puutavaran  kutistumista  (Aro 1932). Suomen halkomarkkinoita  ja 
teollisuuden polttopuun  käyttöä  koskevat  jatkuvat  tutkimukset liitty  

vät läheisesti edellä selostettuihin puunkäyttötutkimuksiin  (Harti  

kainen 1933-—36). 

Yksityiset  maatilametsät on tärkein metsänomistusmuoto Suomessa,  

ja nimenomaan pienmetsänomistukseen  liittyy  monia taloudellisia erikois  

kysymyksiä,  joiden  selvittely  on ollut laajan  tutkimustyön  kohteena 

(O  sara  1935). Vuosien 1929—30 maataloustiedustelun yhteydessä  

saatiin aineisto  yksityismetsälöiden  lukumäärää ja suuruutta osoittavaan 

tilastoon (Osara  1936). Maatilain metsätalouden tutkimiseksi  pantiin  
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alulle  yhteistoiminnassa  maataloushallituksen kanssa  maatalouskirjan  

pitotilojen  metsätalouden tarkkailu,  jonka työn  sota kuitenkin keskeytti.  
Tämän tutkimuksen yhteydessä  kerättyyn  aineistoon  perustuu  selvitys  

maatilamefsien  liikejäämästä  ja  sen  rakenteesta (Piha  1941,  A.  F.  F.  49).  
Metsäverotusta koskevat  tutkimukset ovat kohdistuneet verotus  

järjestelmän perusteisiin  sekä metsämaiden luokitukseen verotusta var  

ten. Niihin liittyen  on tutkittu myös  metsätulojen  osuutta maatilain 

kokonaistuloista.  V:sta 1932 lähtien tutkimuslaitos  on joutunut  anta  

maan  vuosittain valtiovallalle lausuntoja  metsätulojen  verotusperusteista  

(Harve  1936-—37,  Metsätietoa). 

Puunjalostusteollisuutta  harjoittavien  yhtiöiden maan hankinnan 
tutkiminen annettiin v. 1935 tutkimuslaitoksen  tehtäväksi. Tutkimuk  

sen  tulokset  jätettiin  maatalousministeriölle jo v. 1937,  mutta painetussa  

julkaisussa  ne ilmestyivät  myöhemmin (Harve 1947, A.  F. F.  52). 

Tutkimuksen  kohteina ovat  myös  olleet  puunjalostusteollisuuden  koti  
markkinat  (Hartikainen 1934,  A.  F.  F.  40; Harve 1937—38,  

Metsätietoa),  sekä pyöreän  puun vienti ja tuonti (Pöntynen  1932,  
A. F.  F.  38).  

Varsinaisen tutkimustyön  ja sen  tulosten julkaisemisen  ohella metsä  

talouden tutkimusosasto  tai  sen työntekijät  ovat joutuneet  antamaan 
erilaisia  tarpeita  varten lausuntoja  sekä jäseninä  tai asiantuntijoina  

osallistumaan erilaisten  metsäpoliittisia  kysymyksiä  käsittelemään ase  

tettujen  valtionkomiteain työhön. Sellaisia komiteoja  ovat olleet pien  

puukomitea,  kuusipuukomitea  ym. Laajoja  erikoistöitä osastolla tehtiin 

myös  sotien aiheuttamain asutus-  ja maanhankintalakien perusteitten  

selvittämisessä  ja toimeenpanon  valmistelussa.  
Sodan aikana ja sen jälkeisten poikkeuksellisten  olojen  vallitessa  

osasto on suorittanut valtiovallalle erilaisia  selvittelyjä,  joiden pohjalle  
voitiin rakentaa koko  puutavaran  säännöstelytoiminta.  Näihin tehtä  

viin liittyen  suuri osa  osaston  tutkijahenkilökuntaa  on ollut määrättynä  

hoitamaan poikkeuksellisten  olojen  vaatimia erikoistehtäviä  keskitetyn  

puutavaran  hankinnan ja säännöstelyjärjestelmän  palveluksessa.  

Metsäteknologian tutkimusosasto.  

Metsäteknologian  tutkimusosasto aloitti toimintansa Metsätieteelli  

sessä tutkimuslaitoksessa  v.  1931,  ja assistentin virka  perustettiin  vasta  

v. 1937. Tutkimustoiminta on suureksi  osaksi  ollut  tilapäisten  tutkijain  

varassa. Osaston  johto  oli  väliaikaisella kannalla,  kunnes professoriksi  

v.  193  S  nimitettiin  Ilmari  Vuoristo,  joka kuitenkin kuoli  jo seu  

raavana vuonna. Seuraava vakinainen osastonjohtaja,  prof.  Matti 

Jalava,  oli tällä paikalla  vv.  1944—48 sekä hänen jälkeensä  prof.  
Paavo Aro. Kaikki  nämä miehet ovat  lisäksi  pitkähkön  aikaa toi  

mineet osastolla väliaikaisina johtajina  tai  ylimääräisinä  tutkijoina.  
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Metsäteknologian  tutkimusosaston perustamisen  jälkeen  pidettiin  
ensimmäisenä tärkeänä tehtävänä kotimaisten  puulajien  fysikaalisten  ja 
teknillisten ominaisuuksien selvittämistä. Ensimmäiset tämän alan  tut  

kimukset  koskivat  puun muodon ja  koon muutoksia kosteuden vaikutuk  

sesta (Jalava  1932) sekä suomalaisen männyn  lujuusominaisuuksia  

(Jalava  1933, 1934).  Myös  puun kasvupaikan  ja aseman vaikutus  sen 

lujuusominaisuuksiin  oli  tutkimuksen kohteena (Jalava  1934,  A. F.  F.  

40).  Näitä mäntyyn  kohdistuvia tutkimuksia  lujuusominaisuuksiin  vai  

kuttavista  tekijöistä  on myöhemminkin  jatkettu  ja ulotettu ne käsittä  

mään myös kuusta,  koivua ja haapaa  (Jalava  1945). 

Myös kotimaisten  puulajien  kemialliset  ominaisuudet ovat olleet 

selvittelyn  alaisina,  vaikka  näitä tutkimuksia  on  suuresti  vaikeuttanut 
kemiallisen laboratorion puuttuminen osastolta. Niinpä  on suoritettu 

tutkimuksia  kuusipaperipuun  oksaisuuden merkityksestä  selluloosan val  
mistuksessa  (Wegelius  1939,  A.  F.  F.  48),  sekä vertailevia kokeita  
kotimaisten  puulajien  polttoarvoista.  

Toisena aihepiirinä  metsäteknologian  tutkimusosaston  töissä on ollut 

metsäteollisuuden raaka-aineen laadun ja hinnan suhteet sekä  tuotteiden 

hintasuhteet. Tältä alalta on valmistunut selvitys  mänty- ja kuusi  

sahatavaran eri kokojen  hintasuhteista ja hinnan vaihteluista 10 vuo  

den aikana (Vuoristo  1935). Edelleen on tutkittu  tukkipuurunkojen  

ja sahatukkien välisiä  kuutiosuhteita (Vuoristo  1935, A.  F.  F.  42),  

teollisuuden käyttämän  kuusipaperipuun  laatua (Vuoristo  1936)  ja 

sahatukkien koon vaikutusta sahaustuloksen myyntihintaan  (V  uo  

risto 1936). Nämä tutkimukset  ovat mm. osoittaneet,  että sahatuk  
kien yksikköhinta  kuutiojalalta  ei meillä käytännössä  yleensä  kohoa 
tukkien koon suuretessa niin jyrkästi  kuin sahaustuloksen määrä ja 

hinta edellyttäisivät.  Edelleen on selvitetty  puun läpimitan  vaikutusta  

käyttöpuun  ja hakkuutähteiden määrään (Aro 1935). Näihin teolli  

suuden raakapuun  laatua koskeviin  tutkimuksiin  liittyvät  läheisesti 

tilastolliset selvitykset  lahojen  ym. teknillisten  vikojen  esiintymisestä  

metsissä,  etenkin Pohjois-Suomessa  (Tikka  1947, A.  F.  F.  55). 

Metsätyötieteelliset  tutkimukset  pääsivät  metsäteknologian  tutkimus  

osastolla alkuun melko myöhään,  mutta ovat nykyisin  tärkeimmällä 

sijalla  osaston työohjelmassa.  Näiden tutkimusten perusteella  on voitu 

luoda pohjaa  metsätöiden palkkaperusteille  sekä rationalisoimispyrki  

myksille.  Ensimmäiset  näistä tutkimuksista koskivat  tukkien teossa ja 

ajossa  saavutettuja  työennätyksiä  (Vuoristo  1935, A. F.  F. 42). 

Kuusipaperipuiden  ja koivuhalkojen  tekoa koskevien  työaikatutkimusten  

perusteella  on saatu  selville eri  tekijäin  vaikutus hakkuutulokseen (V  u  o  

risto 1936, Aro 1936). Uittohankaluustutkimusten perusteella  taas 

on pyritty  selvittämään  uittokustannusten oikeudenmukaista jakoa  sekä  
kehittämään uittotöiden organisaatiota  (Vuoristo  1938). Metsätyö-  
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tutkimukset  ovat  käsittäneet  myös  erilaisten  työvälineiden  sekä niiden 

kunnostustapojen  kokeilua  tehokkaimpien  mallien ja työmenetelmien  

löytämiseksi.  Sota-aikana,  jolloin  maassa  oli  suuri puute  metsä työvoi'  

masta,  pyrittiin  työtulosta  lisäämään nimenomaan tarkoituksenmukai  

silla  työvälineillä  ja niiden hoidolla (S  e  p  p  ä  n e  n 1943 ja 1946,  Työ  

tehoseuran julk.).  

Sota-aikana laadittiin valtiovallan toimeksi  annosta  myös  selvityksiä  

puutavaran  kaukokuljetutsesta  ja puunjalostusteollisuuden  raaka-aineen 

hankinta-alueista (Seppänen  1943 ja 1945,  Suomen Paperi-  ja Puu  

tavaralehti).  

Työn alaisina metsäteknologian  tutkimusosastolla  on parhaillaan  
useita metsätyötieteellisiä  tutkimuksia. Prof.  Vuoristolta kesken  

jääneitä  töitä viimeistellään myös  julkaisukuntoon.  

Kokeilualueosasto. 

Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen kokeilualueosaston tehtävänä on 

tutkimuslaitoksen hallinnassa  olevien kokeilu-  ja luonnonsuojelualueiden  

hoito. Kokeilualueiksi tutkimuslaitokselle  on valtion maista erotettu ja 

osittain ostamalla hankittu eri osista maata edustavia metsäalueita,  

joissa  voidaan suorittaa pitkäaikaisia  kokeita.  
Kokeilualueiden kokonaispinta-ala  oli  v. 1938 n. 105 750  ha. Sen 

jälkeen  pinta-ala  on huomattavasti vähentynyt.  Neljä  kokeilualuetta,  

pinta-alaltaan  63 554 ha,  on jäänyt  rauhanteossa luovutetulle alueelle,  

ja sodanjälkeisen  asutustoiminnan tarpeisiin  on luovutettu noin 3 600 

ha. Nykyiset  kokeilualueet,  niiden pinta-alat  ja perustamisvuodet  näky  
vät seuraavasta taulukosta: 

Nimi Perustamisvuosi  Pinta-ala,  hehtaaria 

Kilpisjärvi   1940—1941 5 900  

Laanila  1926 17 500  

Pallasjärvi   1945 4 100 

Sätkänävaara  1948 230  

Kivalo 
..

  1923 14 800 

Pyhäkoski   1923—1934 2 300 

Vilppula   1922—1932 2 600 

Häädetjärvi   1925 1 243 

Vesijako   1922—1933 1 800 

Ruotsinkylä   1922—1932 723 

Solböle  1926 1 200 

Koli   1923—1935 935 

Punkaharju   1923—1932 1 069 

Lapinjärvi   1933 2 000  

Ulko-Tammio  — 229  

Yhteensä n.  56 629 
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4200—49  5 

Täsmällistä pinta-alaa  on monesta kokeilualueesta  tällä hetkellä 
mahdoton ilmoittaa, koska  maan hankinta asutusta varten  on edelleen 

käynnissä.  
Y. 1938 annetulla lailla perustettiin  valtion maille 10  luonnonsuojelu  

aluetta,  joista  6  täydellisesti  rauhoitettuina luonnonpuistoina  varattiin 
tieteellisiä tutkimuksia  varten,  kun taas 4 kansallispuistoa  samalla oli 

tarkoitettu palvelemaan  matkailun tarpeita.  Sodan aiheuttamien alue  

luovutusten johdosta  luonnonsuojelualueista  menetettiin kuusi,  joten  

nykyiset  luonnonsuojelualueet  ovat seuraavat: 

Kaikki  nämä luonnonsuojelualueet  sijaitsevat Pohjois-Suomessa.  

Niiden hallinnasta kokeilualueosasto neuvottelee valtion luonnonsuoje  

lunvalvojan  kanssa.  Kokeilu- ja luonnonsuojelualueet  on merkitty ohei  

seen  karttaan. 

Kokeilualueosaston johtajana  on ylimetsänhoitaja.  Kokeilualueet on 

jaettu kahteen hoitoalueeseen,  joiden  kummankin'johdossa  on aluemet  

sänhoitaja.  Useimpiin  kokeilualueisiin  on rakennettu koeasema,  joka 

on kokeilualueen työnjohtajana  toimivan metsä  teknikon vakinaisena 

asuntona ja missä  tutkijat  voivat  majailla  suorittaessaan alueella tutki  

muksiaan. 

Kokeilualueissaan tutkimuslaitos  harjoittaa voimaperäistä  metsä  

taloutta. Hakkuut suoritetaan suureksi  osaksi omina hankintoina,  ja 
niiden suunnittelua ja johtoa varten osaston  palveluksessa  on kaksi  

hankintametsänhoitajaa  sekä useita työnjohtajia.  Paitsi  uudistus- ja 

kasvatushakkuita,  on suoritettu,  samalla  tutkimus-  ja kokeilutarkoituk  

sessa,  laajoja  kuivatuksia  sekä metsänviljely-  ja muita metsänhoitotöitä.  

Ruotsinkylän  ja Punkaharjun  kokeilualueissa on omat taimitarhat.  

Kokeilualueosastolla  on oma, muusta tutkimuslaitoksesta erillinen 

taloutensa. Kokeilualueista saatuja metsänmyyntituloja  ei  voida kui  

tenkaan käyttää  metsänhoito- tms. töihin,  vaan  kaikki  tulot on tilitet  

tävä valtiolle,  ja metsänhoitotöihin voidaan käyttää  varoja  Vain valtion 

talousarvion puitteissa.  Seuraavassa taulukossa on esitettynä  kokeilu  

alueosaston tulot ja menot viimeisten 10 vuoden ajalta. Lukuja  vertail  

lessa on pidettävä  mielessä,  että tänä aikana kokeilualueiden pinta-ala  
on tuntuvasti pienentynyt  sekä  rahan arvo  samalla alentunut,  voimak  
kaimmin v.  1945. Kokeilualueiden taloustulosta arvosteltaessa huomat  

takoon edelleen,  että kokeilualueiden pinta-alasta  on metsätaloudellisesti  

merkitsevää maata vain noin 20  000 ha, siitäkin  puolet  Lapin  läänissä. 

Pinta-ala,  km* 

Mallan luonnonpuisto   30 

Pallas-Ounastunturin kansallispuisto   500 

Pyhätunturin »  30 

Pisavaaran  luonnonpuisto   50 
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Muu osa on aukeita soita sekä suojametsä-  ja tunturialueita,  jotka  on 

luovutettu tutkimuslaitoksen hallintaan metsänrajan  ym. erikoiskysy  

mysten  tutkimuksia varten. 

Kokeilualueosaston vuotuisista menoista on 65-—70 % ollut puu  

tavaran hankintakustannuksia,  ojitus-  ja metsänhoitotöihin on käytetty  

10-—20 % ja loppuosa  on kulunut  palkkoihin  ym. 

Vuosi Tulot Menot Ylijäämä 

1939  7 675 764: 55 3 907 130: 60  3 768 633: 95 

1940  5 845 530: 60 3 084  904: 60 2 760 626: — 

1941  7  911 285:85 3 409 765: 85 4 501 520: —  

1942  8 953 575: 75 3 513 492: 70  5  440 083: 05 

1943  15 929 113:45 4 517 591: 75  11 411 521:70 

1944  14 849 793:65 4 852 881: 90 • 9 996 911: 75  

1945  14 594 980:95 9 878 537: 35  4 716  443: 60 

1946  36 867 654: 05 13 315 336: 60  23 552 317: 45 

1947  28 913 579:60 14 896 856: — 14 016 723:  60 

1948  38 222 127:85 22 272 203: 65  15 949 924: 20 
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Preface. 

On  the Ist1 st  of  July 1940 30 years  had elapsed  since the establishment 

of the Forest  Research Institute in Finland. Although  30 years is  a 

fairly  short time in the life  of a forest, the Forest  Research Institute  

has experienced  many vicissitudes  within that period.  It has had to 

change  premises  several  times until, in 1939,  it came into the present  
house of its  own,  and it has worked both in fairly  advantageous  economic 

conditions and in difficulties  caused by the  war. Workers have changed  

but the  research  work  goes on. Many  experiments,  started immediately  
after  the establishment  of  the Institute,  are  still  in progress, but a  number 

of  investigations,  including  even big  ones,  have to date been concluded.  

Owing to the remarkable year, the Council  of  the Research  Institute  
has considered itself justified  to give  a brief  survey  q>f the  activities and 

the research  results  of  the Institute during the past  30 years. The Heads 
of the Sections have described the subjects  of study,  methods of  work,  

and achievements of their individual Sections.  The publication  has been 
edited by  Dr.  Peitsa Mikola and  translated from Finnish  by  Mrs.  

Hilkka Mäkinen,  M. A. 

Helsinki,  in May 1949. 
Olli  Heikinheimo.  
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Establishment. 

The initial  steps towards the establishment of forestry research  ac  

tivities in Finland date from 1866,  when the question was  discussed at  

a meeting  of foresters.  At  various  intervals the subject  was  raised again  

on different occasions  and from different quarters. In 1906,  at the in  

stance of P. W. Hannikainen,  Director-in-Chief of the Forest  

Service,  the Senate commissioned Dr. A. K.  C  a  j  a  n d  e  r  to study  forest  

research institutes abroad and to work out a proposed  establishment 

for a similar  institution  in  Finland. On his  extensive  tour Cajander  

made himself thoroughly  acquainted  with the organisation  of forest  

research primarily  in Germany,  but  also in Austria, Switzerland,  France,  

Denmark,  and Sweden. His  report,  based on his  experience  thus gained, 

and his  independent  and detailed proposals  were  completed  in 1909. 

They  provided  the foundations for the establishment and organisation  

of the Forest Research .Institute in Finland. Because of the First  World 

War, the  establishment of  the Institute, however,  was postponed  from 

year to year,  until on October 24,  1917,  the Ordinance relating  to  the 

ForestryExperimentallnstitute  was  confirmed,  followed 

a  little later by  its Statutes. The Institute  inaugurated  its activities on 

July  1, 1918. 

The decrees mentioned above were cancelled by  the Act  passed  

December 30, 1929,  according  to which the name of the Institute was  

altered to the Forest Research Institute in Finland,  

and by a Statute passed  July  16, 1937. Their essential contents are  given  

in the following.  

Duties and Organisation.  

It is incumbent on the Forest  Research Institute  to study  Finnish 

forestry  and its fundamentals by  means of research and experiments,  

and in this  way to  create  the basis  for the appropriate  development  of  

forestry.  Furthermore,  the Institute must participate  in international 

forestry  research. 
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The results  of its  research are published  by the Institute in its 

publications  entitled »Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja,  

Communicationes Instituti  Forestalls  Fenniae» (until  1929 called »Metsä  

tieteellisen koelaitoksen julkaisuja,  Communicationes  ex  Instituto Quaes  

tionum Forestalium Finlandiae editae»).  By 1948 36  volumes had been 

published,  covering  a total of  164 separate  studies  and  comprising  16 271 

pages.  In addition,  the Institute  carries on instructional work  by  editing  

popular  booklets and  publications,  e.  g. »Metsätietoa» (Forestry  Know  

ledge),  by  arranging  excursions  to its  experimental  areas, and by  holding  

meetings  with lectures.  

In connection with its  other  activities  the Forest  Research Institute  

also  plays  a decisive part  in the  raising  of  a new generation  of scientists  
for Finnish  forestry. As an example  may be mentioned that,  of  the 

Senior Assistants  and temporary  Assistants  of the Institute,  15  have 

taken  their licenciate's degree on the  strength  of  theses based on research  

they have carried out at  the Institute. The Institute keeps in touch  

with higher  forestry  training through many of its professors  and 

assistants  being  at the same  time lecturers  of the Faculty  of Agri  

culture and Forestry  of  Helsinki  University,  each of  them in their own  

particular  subject.  Such co-operation  with training  activities,  of mutual  

advantage  to  both the training and  the Forest  Research  Institute has,  

however,  been completely  voluntary.  

Cajander,  in his plan,  had already  emphasised  the importance  

of the Forest Research  Institute  remaining  as  independent  as  possible,  

and the administration of the Institute has in fact been organised  on 

such  a basis.  After  having  been under  the control  of  the Forest Service, 

the Research  Institute,  since  1930,  has been  directly  subordinated to the 

Ministry  of Agriculture.  Its activities are  planned  and  directed by  a 
Council  consisting  of the Professors  of the Institute and,  in questions  

affecting  the experimental  forests,  the Chief Forest Officer.  The head 
of the Institute is one of its Professors,  nominated by the Ministry  of  

Agriculture  on  the proposal  of  the Council,  for  five years at a time. 

The Forest Research  Institute at  present  comprises  the  following  six  
Research  Sections:  Silviculture,  Forest Mensuration,  Soil  Science,  Swamp 

Science,  Forest Economics,  and Forest Technology.  Each Research  
Section is  headed by  a Professor. For  the management and exploitation  

of  land and  forest  in the Institute's  possession,  there is,  in addition,  an 

Experimental  Area Section,  headed by  a Chief Forest  Officer.  The Research  

Sections also employ  Senior Assistants,  forest  technicians for research  

work, and  research assistants.  When carrying out extensive research,  

such  as  National Forest  Surveys  and Wood Utilisation  Research,  fairly  

numerous  temporary  labour  is  also required.  Specialist  researchers  may 
be appointed  by  the Government at  the instance of  the Council  to  under  
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take research of  a  special  character.  Activities  for the protection  of  nature,  

those effected by the State, and others,  are  the responsibility  of  a Govern  

ment Inspector  for the Protection  of  Nature,  employed  by  the Section  for  
Silvicultural  Research. For administrative and bookkeeping  duties the 

Institute employs  a lawyer. 
On its experimental  areas the Institute carries out long-term 

research and experiments,  and such short-term studies as  can only be 

carried out in the field. They  provide  material also for studies on work 

consumption  and sustained yield  of forestry,  for instance. The experi  
mental areas are  located in the different parts  of  Finland,  and thus re  

present  various  kinds  of forest nature and in other respects  also  different 

forestry  conditions. Nature reserves  situated on state-owned land are  

also under the administration of the Forest  Research Institute. The 

area of the experimental  forests  at  present  totals  approx. 56  000  ha,  and 

that of nature reserves  approx. 61 000  ha. Of  the experimental  areas, 

however,  only  approx.  20 000 ha are  actual  forestry  land,  and of that  

even approximately  one-half is situated in the Province of Lapland.  

Research and Publication Activities.  

In  the following  an account will  be  given of the actual research  work 
of  the Institute,  and its most  important  results,  by sections. The years 

in brackets  refer,  unless  the series  of  publications  are specifically  men  

tioned, to the Institute's  own  publications,  of which the complete 

contents are  given  in Volume 36. 

Section for Silvicultural Research.  

The Section for Silvicultural  Research has been in existence ever  

since the establishment of the Institute.  Originally  the  staff  only com  

prised  a professor  and one assistant.  Gradually  the Section  has expanded,  

and its  working  possibilities  have improved.  In 1928 the office  of  a  second 

assistant was established,  in 1938 professorship  in forest biology,  and 
since 1943 means have  been made available for a salaried specialist  

researcher.  The Section  has been headed all the time by  Professor  Dr.  

Olli  Heikinheimo,  and the professorship  in forest  biology,  since  

the establishment of  the  office,  has been held by  Dr.  Viljo  Kujala.  

The  specialist  researcher employed  has been Dr. Esko  Kangas,  his 

speciality  being  injuries  to forests. The chances of scientific  work  have 
been greatly  hampered  by  the fact  that the head of the Section,  who 
has at the same time been head of the entire Institute, has been  



10 Forest Research  Institute in Finland  1918—1948  37.4 

compelled  to give  a great deal of his  time to the general  business  of  

the Institute,  particularly  during  the first  two decades. 
Studies carried out by  the Section for Silvicultural  Research have 

taken three different  courses:  forest  biology,  silvicultural technique,  and 

injuries  to forests.  

A  considerable part  of  the biological  studies  have been concerned  with  

plant  associations and forest  vegetation  types.  When  the Forest  Research  

Institute,  from  the very  start of  its activities,  inaugurated  research into 

the possible  uses  of the spruce forests  in North Finnish hill  regions,  it 

was  natural that the site  qualities of these forests  were  adopted as  a  

subject  for study  in this  connection. In this way a further illustration  

was  obtained of the  relationship  between the South and North  Finnish  
forest  vegetation  with Myrtillus  dominance,  that is  to  say,  the Myrtillus  

type  and the Hylocomium-Myrtillus  type  (Ku  j ala 1921). It appeared  

that, even though  the forest site types  corresponding  to each  other in 
the different  zones,  could be  coordinated without difficulty,  they  still  

revealed characteristic  differences in all  layers  of vegetation. The in  

vestigations  into the vegetation  limit  between Central and Northern 
Finland showed that a fairly broad »Kainuu Zone» must be  set  apart,  

in which the forest types  represent  intermediate stages  between the 
Southern and  Northern ones  (Kujala  1936). In  the course  of years 

data have been collected  also for the territorial comparison  of the forest  

types  of  South and Central Finland. With these forest  type  studies is  

connected also  the description  of the Pyrola  type, which seems  to be  

strongly  affected by  civilisation (Kuj  ala 1928).  

Outside Finland investigations  into  forest  site types  have been carried 

out in Poland and in the Baltic Countries (Kuj ala 1936). In these 

countries, too,  forest  types,  with their parallel  types  in different climatic  

conditions,  can be distinguished  by  the Finnish method. The same 

method was adapted  on an exploration  to North America (Kuj  ala,  

1945,  Ann. Acad. Sci.  Fenn.,  Ser.  A). As  the  species  there differ  greatly  
from the European  ones, comparison  between the forest types of these 

continents has taken into consideration the  ecological  nature of the 

vegetation  also,  and  based  itself  on a comparison  between the climates. 

In  this way the coordination of forest types provides  a basis, e.g. over  
the question  of the possible  raising  of American tree species  in Finland. 

Investigations  into the ecology  of  forest plants  have comprised  both 

the ground  vegetation  and the trees. In  order to elucidate the composi  
tion and  structure  of  the  plant  cover,  the organological  properties  promot  

ing  vegetative  reproduction  of  vascular  plants,  mosses  and lichens  belong  

ing  to  the ground  vegetation,  the flowering  and  seed production  in differ  
ent conditions,  the occurrence  of  seedlings  on various  sites,  the age  of  
individuals,  the site requirements  of  the different  species,  the necessity  
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for  protection  by  snow, the competition  between the species,  etc.  have 
been studied (Kujala  1925, 1926). The same problem  has received 
elucidation  also from studies into the prospects  of spruce  and pine  seed  

lings  of overcoming  ground vegetation in different conditions (Hertz  

1932,  1934),  and into origination  and  development  of  ground  vegetation  
after forest  fire (K  u  j ala 1926). Attention has been paid  also  to varia  

tions in the layer  structure of  the plant  cover  on different  sites and in 

different climates (Ku  j ala 1929,  A.  P.  F. 34).  

For  the  study of the fungal  flora in  Finnish  forests  and of the  ecology  
of the different species  of fungi,  Prof.  Ku j ala has  collected com  

prehensive  material, on the basis  of  which a first  paper, on microfungi  

present  on coniferous trees, is nearing  its completion.  Studies  on the 

physiology  of forest soil  fungi have also been started at  the Institute 

(Mikola  1948).  

Light  has been thrown on the ecological  properties  of  trees, e.  g. by  

studying  the germinability  of  pollen  and how it keeps  in different condi  

tions (Saarni joki  1941). Flowering  of  trees,  ripening  of seed and 

the quantity  and quality  of  the seed crop have been studied from a number 
of  different aspects.  The development and ripening  of  pine and spruce 

seed are decisively  dependent  on  the temperature  of the  summer. If  

the summer is  cold the embryos remain small,  or  one seed may contain 
several  embryos,  while a seed  matured in a warm  summer has just  one 

fully  developed  embryo. This makes it possible  to determine approxim  

ately the germinability  and usefulness of  seed by a cleaving  test. In  
Central and Northern Lapland  the seed of  coniferous  trees is defectively  

developed  and of  no value from a forest reproduction  point  of view,  even 

in summers  of normal temperature, and germinating  seed develops  only  
if  the summer is  exceptionally  warm. If  the year is  colder than usual,  

seed may remain undeveloped even in Central Finland  (K  u j ala 

1927). The temperature  required  for the maturing  of seed actually  
often decides the location of  the polar  limit  of  forest  growth  for conifer  

ous  trees. The Alpine  forest  growth  limit, on the other hand, particularly  
farther South,  is often due to mechanical factors,  primarily  snow 

(Heikinheimo  1921). The annual abundance of tree seed crop, the 
times of seed shedding,  and the seed year  cycle  have been studied by  

maintaining  so-called seeding racks  in the same stands of  study  ever  

since the establishment of the Institute. Both stands  and individual 

trees have been subjected  to  seeding  studies  (Heikinheimo,  1932,  

1937, 1948). Reports  on cone and seed years of coniferous trees have 
been published  almost annually  (Heikinheimo,  Metsätietoa,  Metsä  

lehti, etc.).  It has been found that the different birch species  differ  from 

each  other in seeding  too (Sarvas  1948). Attention has also  been paid  

to the effect  of the exceptionally  cold winter of 1939—1940 on the 
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survival  of  the flower buds of  trees (Heikinheimo  1940, Metsä  

lehti). In this connection mention must be made also of the study 

into the effect  of seed extraction temperature  on the  shedding  and 

germinability  of pine seed (Kangas  1942,  A.  F.  F. 50).  

Among the ecological  investigations  must further be counted the 

study  into the length  of  the period  during which deciduous trees remain 
in leaf, and into flowering  times in Finland (Kujala  1924). In  a paper 

on the spreading  and occurrence  of black  alder,  light  has been thrown,  

e. g., on the sexual and vegetative  reproduction  of this tree, and on 
its ability  to  remain on the sites it  has occupied  (Kujala  1924).  

More taxonomic is  the paper on Finland's  two most important  birch  

species,  Betula verrucosa  and B.  pubescens,  according  to which these tree 

species  distinctly  differ from each  other in morphology,  ecology,  and 

anatomy  (Kujala  1946). Differences  in the  size  of cell,  for instance,  

occasion differences in the technical qualities  of  these tree species.  On  

the basis  of cones  numerous  forms of spruce can be distinguished,  each 

with an area of occurrence  of its own (Heikinheimo  1920). 

Several papers of  a general  nature have been published  on the im  

provement  of  forest  trees  and the importance  of this question  (Heikin  

heimo 1938
—-,  Metsälehti,  etc.). The heredity  of the curly  quality  of  

birch  and the geographical  races  of pine  and spruce have been studied  

in the Research Institute's  own oldest experimental  cultures. The  oldest 

curly  birch cultures date from 1921, the most complete  experimental  

plantations  on geographical  races  from 1926. The former have shown,  

for instance,  that in birch stands established from a seed of  curly  birch  

resulting  from free pollination,  60—75 % are  curly individuals,  and with 

age this  percentage  tends to rise  still  higher;  in the raising  of  technically  
valuable curly  birch  a suitable degree  of density  is  of  importance  (H  ei  

kinh  ei m o 1936—, S.  M.  V., M. A., etc.). The results  of the raising  

experiments of geographical  races  of coniferous  trees, in which seed 

originating  both from  Finland and from Central Europe  has been used,  
indicate the advantages  and drawbacks of  northern and  southern races  

as  compared  with  local  races,  and the prospects  of  the transfer  of  strange  

provenance in Finnish  conditions (Heikinheimo  1949). The ex  

perimental  culture areas  of domestic tree species  and races  total 400,  
an aggregate  area of 218 ha. Experiments  of corresponding  kind have 
been arranged  also  with larch,  Murray  pine  and Douglas  fir.  The results  
of the culture experiments  with  geographical  races  of  tree species  both 
in Finland and abroad have been dealt with in a comprehensive  publica  
tion (A. Kalela 1938). The hybrid  of European  and Siberian larch,  

encountered in Finland under natural conditions,  has been investigated  

in detail (S  aar  n i  j  o  k  i  1942). Problems of  heredity  of deciduous trees 

have been  studied also,  with  the aid  of  lobate leaf phenomenon  and its  
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recurrence  (Saarnij  oki  1946). Artificial  cross-breeding  experiments  
have been carried out on a big  scale,  particularly  with species  of larch 
and birch;  in the latter case  one of  the parent  trees used has often been 

curly  birch.  

It was  possible  to  initiate purposeful  practical  improvement  activities 

after the establishment  of the Foundation for Forest  Tree Breeding  

on  April  12, 1947. The Institute is in close co-operation  with this 
Foundation,  the Institute carrying  out primarily  such scientific  research  

on  which  practical  improvement  activities  are  to be based.  Tree improve  
ment activities  in their first  stage  are  divided into three parts:  search 

for and recording  in books of trees with selected qualities, vegetative  

propagation  of  these trees, and establishment of  seed cultures. Although  

the requirements  according  to which these trees are  selected are  very  

strict, the number recorded by  the end of 1948 already  amounted to 

approx.  300. Vegetative  propagation  of  selected trees has  also  been started 

in the greenhouse  built at Ruotsinkylä  Experimental  Station,  but so 

far the establishment of seed cultures has been restricted to choosing  

their locations. 

Cultivation  of foreign  tree species,  mainly  for experimental  purposes, 

has been  carried out by  the Forest  Research  Institute on a fairly  large  

scale.  In some of the forests  given  to the Institute for use  as  experi  

mental areas,  there have been of old  cultures  of,  in particular,  larch (Larix  

decidxia and L. sibirica),  Siberian fir (Abies  sibirica)  and Cembran 

pine  (Pinus  cembra). The oldest  larch stands are  over  100 years of  age. 
The Institute has carried out cultivation experiments  with a total 

of  112  foreign  tree species.  Among  these were  23 Abies  species,  16 Picea  

species,  12  Pinus  species,  8 Larix  species,  5 Tsuga  species,  and 40 different 

deciduous tree species.  The general  tendency has been to grow foreign  

trees  in smaller or  larger  stands. The total extent of the  cultivations  is 

425 ha,  divided into 883 different areas. Papers  on the  cultivation  ex  

periments  of  foreign  tree species  have so far  dealt primarily  with larch. 

For  instance the establishment and growth  results  of  the famous Raivola 

Larch Forest have been described  in detail (L.  Ilvessalo  1923),  and 

studies  of  the natural reproduction  of  larch indicate that both the Eu  

ropean and the Siberian larch  regenerate  naturally,  in certain  conditions,  

with great ease (Palosuo  1938).  

As a result of forest  cultivation  methods a method termed »drill  sow  

ing  in cleared patches»  has been developed;  it is  superior  to other sawing  

methods, e.  g. because of smaller seed and work consumption,  better 

growth  of seedlings  and smaller  frost-heaving  injuries  (Heikinheimo  
1931—, Metsätietoa,  etc.). The  most advantageous  methods of  raising  

seedlings  required  for  planting  have been  studied in nursery  experiments  

of several  years'  duration,  in which sowing  and transplanting  methods 
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as  well as  manuring  has been varied (Heikinheimo  1940). A con  

tinuation of these are the comprehensive  experiments  on methods of  

forest  planting,  arranged with different tree species  both on  open areas  
and underneath shelter  growths  of different kinds  (Heikinheimo  

1941). The possibilities  of drift  sand afforestation have also been 
devoted attention to (L.  Ilvessalo  1926), as have the difficulties 

in afforesting  dry and fire-devastated heaths (Kangas  1940,  
A. F. F. 49).  

The problems  of the  natural regeneration  of  domestic tree species  

have been a suDject  of study  of  great  importance.  It has been found 

that in regeneration  of  dry heath forests  in Lapland,  the quality  of  plant  

cover, the shelter  growth  and  the injuries  threatening the seedlings  

are  of  decisive  importance,  and constitute  factors  to  be taken into con  

sideration when choosing  the most appropriate  methods of reproduction  

cutting  (Aaltonen  1919). The most advantageous  reproduction  
method for spruce  stands,  on hills in Lappland  and the Nearer North  

has proved to be  that  of changing  the  tree species  to pine  by means of  

clear-cutting  and forest  cultivation  (Heikinheimo  1920,  1921;  1939,  

S.  F.  52).  In corresponding  investigations  for the Central  and Southern 

parts of  the country  the significance  of the  nutrient layer  and ground  

vegetations  to the development  of  pine  and spruce  seedlings,  and the  

choice of  a method of  reproduction  cutting  have become evident (Hertz  

1932,  1934). Light  is  thrown  on these questions  also  by  experiments  in  

preparation  of the surface  of  the soil  in spots  on  reproduction  areas  (H  ei  

kinheimo 1938,  M. A.). The influence on growth  of the releasing  of  

spruce seedling  stands has also been  investigated  (Caj  an der 1934).  

The many weaknesses of selection cutting  and cutting  to a minimum 

diameter,  both of them in general  use  in Finland,  have also distinctly  

emerged in the thorough  investigations  into these problems  (Sarvas  

1944, 1946). These studies have been of  decisive importance  for the 

general  spreading  of reproduction  cutting  methods more appropriate  

both biologically  and  economically,  as  has the study,  based on the First  

National Forest  Survey,  of the poor silvicultural condition of  the forests  
of Finland  (Heikinheimo  1924). On  the basis of the negative  

experience  gained from selection cuttings,  and particularly  on that of  
the positive  results obtained from the cutting  methods applied  in 

the experimental  forests of the  Institute,  a system  of reproduction  

cuttings  corresponding  to Finnish conditions has been developed,  and 
has met with more general  approval  (Heikinheimo  1948,  M. A.). 

A  condition  of successful  improvement cuttings,  it  has been found,  is  

to have  so-called basic  stand of the best  trees ready  marked in connec  

tion with the first  thinnings  (Heikinheimo  1948,  M. A., Sarvas 

1948, M. A.). Closely  connected with this  is  the question of  the most  
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advantageous  technique  of pruning trees (Heikinheimo  1935,  

S. M.  V.).  Parallel with the development  of cutting  methods it has  been 
considered important  to study  the most appropriate  administrative  

formation of forest  enterprises,  successful  distribution of work  between 
the workers  and the most advantageous  arrangement,  in regard  to time 

and  place,  of jobs connected with the tratment of forests (Heikin  

heimo 1926, M. A.). 

As regards  forest  injuries,  snowbreaks are  of continuous importance  

on  the North Finnish hills only,  where forest  areas  of hundreds of 

thousands of hectares,  because of devastations by snow, remain outside 

the range of  exploitable  forest  (Heikinheimo  1920).  In  some years,  

as  for instance in the winter of 1947—1948,  severe  devastations  by  snow 

took place  in Central and Southern Finland too. The investigation  of  

this  most  recent devastation,  which is still  in progress and on which 

advance reports  only  have been published  (Kangas  1948, Metsälehti),  

endeavours to throw light  on, apart  from the extent  and  severity  of the 

devastation,  also  the  prospects  of  recovery  of  the injured  trees and the 

threat of subsequent  injuries.  

Storm  devastations are fairly  limited and of a temporary  character 

in Finland. In 1924 a devastation of unusual extent occurred  in Kaivola 

Larch Forest  and provided  material for  several  studies on this tree species  

(Heikinheimo  1926).  

The various  sources  of devastations have proved  to be of  great  im  

portance  as  factors hampering  the  regeneration  of pine  stands on dry  
heaths. Injuries  to seedling  stands and their causes have been subjected  

to thorough  investigation  (Kangas  1937). In this  connection the 

morphology and biology  of the most injurious  insects  of  pine  seedling  

stands,  the Pissodes  species,  has also  been  studied (Kangas  1935; 1938,  

Ann. Ent. Fenn.).  

The drying of  fully  grown trees and stands  has been studied as regards  

both the individual producers  of the injury  and as a comprehensive  

silvicultural  problem. Of  injuries to pine  stands pine  blister  rust  and 
shoot beetles and other  insects  have been subjected  to comprehensive  

study  (Hertz  1930, Kangas  1934). Research into the drying  of  

trees has developed  its own methods;  the so-called drying  analyses.  In 

spruce stands  drying  is  a more general  and dangerous  phenomenon  than 

in pine  stands,  and the tendency in studying  this problem  has been to 

analyse  its  causes and to throw light  on its  silvicultural  significance,  

and,  at the same time, by  studying  the biology  of the  various injurious  

insects  and fungi,  it is  endeavoured to find the best methods of prevent  

ing  the injuries  (Kangas  1946,  A. F.  F. 52).  The problem  of drying  

has also  been dealt with in popular  publications  (Kangas  1934,  Metsä  

tietoa, etc.). In addition,  the drying of deciduous trees and its causes  
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have been subjects  of  study  (Kangas  1940—47,  Ann. Ent.  Fenn.,  etc.). 

Closely attached to  investigations  into drying  are the studies on the 

producers  and significance  of injuries  in pine  needles (Hertz 1933,  

Kangas  1933—38,  M. A.).  

Injuries  to spruce cones  and seeds have proved  worthy  of attention,  
to such  an extent,  in fact, that,  in spite  of the abundant flowering  of 

spruce, a nearly  total seed failure has ensued in some years (Kangas  

1940). Study  of this subject  has  included the question  of acquisition  
of  seed in the years  of failure (Kangas  1938,  Metsälehti).  In connec  

tion with studies on these injuries,  earlier knowledge  of a number of  

injurious  insects  proved  faulty,  necessitating  a great deal of  purely  en  

tomological research, which has shown e. g. that two of the worst  

injurious  insects,  are  species  formerly  unknown in Finland (Kangas,  

Lovaszy  & Riekkinen 1940—1946,  Ann. Ent. Fenn.).  

A special  group of subjects  in the  study  of  forest  injuries  has been 

the brown spots in the wood of  deciduous trees,  their  causes,  occurrence  

and significance. To this  group belongs  the publication  on the  systema  

tology  and biology  of the originator  of  brown spots  in birch  wood (K  a n  

gas 1935). Studies have been made on brown spots  in the  wood of  

certain other deciduous trees as  well (Kangas  1948,  Ann. Ent.  Fenn.).  

The greatest  economic damage  caused by  injurious  plants  and animals,  

is that caused by decay-producing  fungi; the_study  of their  biology,  sig  
nificance and  methods of  fighting  them,  is also  included in the  work  

programme of  the Section for Silvicultural  Research. So far only  advance  
information on  investigations  into root rot of  conifers  has been published  

(Kangas  1940,  M.  A.), but  additional data have been collected on the  

decay  of  both pine,  birch  and aspen. In all work  on forest  devastations 

listed above efforts  have been made to  study  the devastations ir  

respective  of cause as  uniform devastation processes as they  occur  
in nature, and to carry  out this study  from the point  of  view of  the tree 
and the forest. In order to  create  a theoretical basis  for this tendency,  

health conditions of  virgin  forests  have been investigated.  
The office  of  the Government  Inspector  for  the Protection of  Nature,  

since  1935,  has been incorporated  in the. Section  for  Silvicultural  Research  
but his  work  is,  to a great  extent,  independent  supervision  of  the  law 
and instructional  activities, separate  from the research  of  the Section.  

It is  incumbent on him, on  the one hand,  to organise  and develop  official  

protection  of nature within the Nature Protection  Act  passed  in 1923 

and within statutes issued subsequently,  and on the  other hand to direct  
instructional  work  on protection of  nature. The administration of  the  

nature reserves,  nature and  national parks,  established on State lands  

in 1938,  which after  the post-war  territorial cessions  are  four in number,  is  

the responsibility  of  the Experimental  Area Section  of  the Forest  Research 
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Institute,  which consults the Government Inspector  for the Protection  
of  Nature. The establishment of  new  nature and national parks  is  being  

discussed.  Furthermore,  there are  on State lands in possession  of both 

the Forest  Service  and the Research Institute,  several forest  preserves,  

of  the  character  of nature conservation areas. On private  lands,  on the 
initiative  of  land-owners,  46 areas and  approximately  60 so-called  natural 

monuments have been protected  by  law. The official  duties of  the Go  

vernment Inspector  for the Protection of  Nature include  e.  g. the pro  

nouncing  on areas  and  natural objects  that are  proposed  to be protected  

by  law, on  the catching  and collecting  of protected  animals and plants  
for purposes of study and teaching,  instruction of  land-owners in ques  

tions of nature conservation,  submission of motions on nature conserva  

tion,  and informing  prosecuting  authorities of breaches of the Nature 

Protection Act.  

To spread  enlightenment  regarding  the protection  of nature,  lectures 

have been held on the initiative  of the Inspector  for  the Protection of 
Nature on various  occasions,  instructive  booklets (e.g.  Kujala  1938: 

»Protection and Collection of  Plants  and Animals»)  as  well as  articles  in 

encyclopediae,  periodicals  and  newspapers etc. have been published.  

The Inspector  for the Protection of  Nature has also  written (in Finnish)  
a comprehensive  popular  work  on his  branch (Reino  Kalliola 1946: 
»Finland's Beautiful Nature»).  In view of instructional work, the  Inspector  
for the Protection  of Nature is in  close co-operation  with  the Finnish 

League  for the Protection of Nature,  established in 1938,  e.g.  editing  
the League's  year-book  entitled »Suomen Luonto». 

Section for  Forest  Surveys and Research  in Forest  Mensuration. 

This  Section commenced its  work  immediately  on the establishment 
of  the  Institute  in 1918. The supervision  of the Section,  however, was  

on  a temporary  basis,  until  Dr. Yrjö  Ilvessalo  was appointed  
Professor  in 1922;  since  then, without a break,  he has headed the Section's 

activities,  since  1948 at  the same time being  Member of the  State Academy 
of Finland. The staff comprises,  further,  two Senior Assistants,  two forest  

technicians,  and  research assistants  and  computers.  
The  activities of the Section have three main courses:  (1)  Investiga  

tions  into the quantity,  structure and growth  of  growing  stock  in a forest,  
with Which an endeavour has been made to  create a basis for classifica  

tion of forest lands,  knowledge  of development  and yield  of  forest, and 

the most  advantageous  treatment of forest,  (2) Studies dealing with 
methods of  forest  mensuration,  the  endeavour being  to bring  the mensura  

tion of  forest  on  to a rapid  and  cheap  basis, satisfying  practical  require  

ments,  but at  the same time reliable and  uniform  enough,  and (3)  National 
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forest surveys,  the purpose of -which  is  to study  forest resources  and  
condition of  forests in the country,  to  serve  as  a basis  for treatment of  

forests and the development  of forestry. Several studies,  touching  on 
these three main courses, have been attached to them. 

Quantity,  structure  and  growth  of the growing stock  had been pre  

liminary  investigated  by  the Society  of  Forestry  in Finland before the 

establishment of the Forest  Research  Institute.  A first  study  on growth 
of  the dominant trees in pine  stands  of  two widely  differing  forest  site 
types,  based on stem analyses,  had been completed  (Ilvessalo  1916,  

A. F. F. 6). Using  a similar method,  a comparative  study on the growth  
of spruce and pine  on the North Finnish  thick-moss  (Hylocomium-Myr  

tillus)  type  was  carried out  (La  kari 1920).  
A comprehensive  research in this line, a study  on the significance  

of forest types  in forest  mensuration and  surveys  (Ilvessalo  1920,  

A. F.  F.  15) was  completed  at  the instance  of the Society  of Forestry  

in Finland. This study,  with natural normal stands  as  its  basis,  showed 

that Caj a n  d e  r's  theory  of  forest  types provided  a suitable founda  

tion for the classification  of  forest  lands  for these purposes (Caj  ander 

& Ilvessalo  1921,  A. F.  F.  20).  The second  part  of this study  con  
sisted of the growth  and  yield  tables  for the natural normal stands of  

the southern half of Finland (Ilvessalo  1920, A. F.  F.  15). 

In subsequent  extension of the field of study  the  amount,  structure 
and growth  of the growing  stock of natural normal mixed stands of pine  

and  birch  was investigated,  and  these stands were  compared  with  pure 

stands of corresponding  kind;  as  a result,  a certain admixture of birch  

in pine  stand proved  advantageous  (Lapp  i-S  ep p ä1 ä 1930). Natural 

normal stands formed by  grey alder were  also studied in the same way,  

and this made evident particularly  the rapid  growth  at an early  age  of  

grey alder (Miettinen  1932). Subsequently,  a study  on similar  lines 

was  carried out  on cultivated spruce  stands,  in which the development  

of  planted  and of  natural normal spruce  stands were  compared  (Cajan  
der 1933). This study  showed the  development  of a cultivated spruce  

stand to be considerably  quicker,  perhaps  for the reason  that the majority  

of  natural spruce stands in Finland started as  undergrowth.  In  addition, 

the development  of  planted  stands of Siberian larch (Lapp i-S  e  p  p ä  1 ä 

1927)  and Siberian fir (Miettinen  1941,  M. A.)  were examined. In 

the same group comes the study  on the growth  of dominant trees on  

Pyrola  type  (Kalela  1939). Certain other studies  too have thrown 
additional light  on these questions.  

Studies of corresponding  kind on the amount, structure and growth  

of the growing  stock  in stands have been carried out  in North Finland  
too. Forest types  in North Finland were  traeted in a preliminary  study  
(L a ka  r  i  1920). Subsequently  a study  on the growth  and development  
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of  natural stands in the central part  of North Finland was  completed,  
and indicates particularly  distinctly  the greater  yield  of pine  stands as  

compared  "with spruce and birch in North Finland  (Ilvessalo  1937). 

Data have  been collected and studies  are  being  worked out on the  de  

velopment  of  forests  in the northernmost part  of Finland (Lapland)  and 

in the southern part  of North Finland. In  this way the growth  and yield 

of natural normal stands in the whole of Finland will  be ascertained. 

Knowledge  of the development  of natural normal stands  constitutes  
the necessary  basis  for corresponding  study  of  existing,  managed  stands.  
For  this  study,  a  great  number of series  of  sample  plots,  comprising  stands 
thinned in different ways,  has been established,  and they are  re-measured 

and thinned at fixed intervals in accordance with a set  programme (1 1- 

vess  a 1 o 1932, Miettinen 1930). Such permanent  series of  sample  

plots  total 156 in number,  and the  aggregate  number  of  sample  plots  is  

276.  Studies on the  development  of  the  present  forests  have been  worked  

out also  on the* basis  of the large  sample  plot  material of  the National 
Forest  Survey,  which will  be described later.  

The suitability  of forest  types  as  a basis  of forest soil classification  
and in elucidation of the  growth  and  development  of  the stand,  has also 

been studied  in North America  (Ilvessalo  1929),  in South America 

(Kalela  1941, Ann. Acad.  Sci. Fenn.,  Ser.  A), and in East Karelia 

(Miettinen 1943, M. A.).  

In the investigations  mentioned above attention has been paid  also  

to the methods of  studying  and the composition  of  vegetation  on forest  

site  types  (Ilvessalo  1922,  A. F.  F.  20; 1937; 1938,  Metsätietoa)  and 

to the comparison  of  the soil of  various forest  types (Ilvessalo  1923,  

A. F. F.  25).  

The studies carried out on forest site types  and on the growth  and 

yield  of  growing  stock  have provided  a basis  for the approximate  defini  

tion of the monetary  value of forest  land and growing  stock, required  

for practical  forest survey  activities (Ilvessalo,  Tapio  Pocket  Book, 
since  1931). Studies  in this  line have provided  materia], inspiration  and 

a basis  for a number of smaller  treatises and  papers. 

Research  into the methods of forest  mensuration first dealt with the  

form of tree (L  aka r  i 1920, A. F.  F.  16;  La p  p  i-S  ep p  ä  1  ä 1929, 

A. F.  F.  34,  and 1936, A.  F.  F.  44),  as  well as  line  survey and its  accuracy  

(Ilvessalo  1920, A.  F.  F. 14, etc.,  La p  p i-S  epp ä  1 ä 1924). Suo  

sequently  the line survey  method and estimation by circular  sample  

plots,  their accuracy  and  most  practical  realisation were  studied on two 

fairly  large  forest areas, on which an estimation of individual stems had 
also been carried out (Ilvessalo  1937,  S.  F.  39). At the same time 

estimation of the growth of forest stands was  studied (Ilvessalo  

1939, S.  F. 52). 
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In  connection with the measurement of permanent  sample  plots  
methods of  tree measurement were  studied. A part of  the results has  
been published,  but  most of  them have been used for the Institute's  own 

purposes. In  a popular form, methods of mensuration, to which have 

been attached methods of calculating  the value of  forest for practical  

purposes, have been published  in the Tapio  Pocket  Book (Ilves  

salo).  

The biggest  task in the group of  studies  on  forest  mensuration methods  
has been  the preparation  of  domestic volume tables  (Ilvessalo  1947),  

and volume and growth  calculation tables of  standing  trees (Ilvessalo  

1948,  published  by  the Central  Forestry  Association Tapio); the material  

for  these studies  was  collected  by measuring using  the sectional  method 
of measurement 12 000 sample  trees. The purpose of  the tables is to  

simplify  and coordinate forest estimation,  the measurement of sample  

plots  required  for several purposes,  and the computation  of results,  and 

at the same time place  them on a more reliable  basis.  
The biggest  task  undertaken by  the Section is  the National Forest  

Survey,  carried  out for the first  time in 1921—1924,  and again  in 1936 

—1933. Attempts  to effect  a National Forest Survey  had been made in  
Finland as  early as  in the 19th century,  when it was  discussed at  several  

meetings  of the Finnish Forestry  Association.  The first  attempt to  

experiment  with methods was  the survey  of the forests  of  two parishes  

in Central Finland,  Sahalahti and Kuhmalahti,  carried out by  Dr.  C a  

janus  in 1912 (Ilvessalo  1923, A. F. F. 26).  

As  a  result  of  the survey  of  1921—1924,  of which the methods,  mainly  

to  reduce expenses and expedite  the work, greatly  differed from the 

experiments  made earlier in Finland and elsewhere,  information of  Finnish  
forest resources  and the condition of forests  was obtained for the first  

time (Ilvessalo  1924 and 1927). In assessing  the reliability  of the 

results,  a method evolved with the aid of a mathematician, was used 

(Lindeberg  1923,  A.  F.  F. 25,  and 1926, A. F. F. 31). The results  
of the investigation  were  first  calculated for  the  entire country,  separately  

for its southern and  northern half, a distinction which is necessary  in  

this  matter for many reasons  (Ilvessalo  1935,  Metsätietoa),  and by  

provinces.  But later on the calculations were  also made by the main 

water:system  areas,  necessary from  a forest  industry  point  of view (1 1- 

vessalo 1929), and further by  the fertility areas, illustrating  the 

quality  of  forests in the various districts (Ilvessalo  1930).  The ma  
terial  of  the investigation  provided  the basis  for  a study  of  the occurrence  

of forest  types  on the different soils (Ilvessalo  1933),  and for the  

comparison  of the occurrence  of  forest and swamp types  (Ilvessalo  

1934,  A.  F.  F.  40).  A comparison  was  also  worked out between the forest 

resources  of  the Northern countries -  Finland,  Sweden and Norway  
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both for  the countries in their entirety,  and for  the various provinces  

(Ilvessalo  1931). 

The First  National Forest Survey proved  necessaiy  in many respects,  
as  a  basis  for the planning  of developments  in forestry  and forest industry,  
and as  a fundamental source  of infoimation for continued writing  and 
research. But as  time went on, its results  were  thought  to have become 
obsolete (Ilvessalo  1935, Metsätietoa).  14 years from its  actual  
initiation (1922),  a plan,  with work  instructions, for the realisation of  

the Second  National Forest  Survey  was  completed  (Ilvessalo  1936), 

and it was  carried out in 1936—1938 with methods developed  and ex  
tended in many ways'  as  compared  with the former.  

The  main results  of  the new investigation  were  published  as  rapidly  
as possible  (Ilvessalo  1940), and the detailed and comprehensive  

treatise of  the results was  publisheel  a little later  (Ilvessalo  1942).  
These results  Were  formulated by  main water-system  areas. But for the 

purposes of  the promotion  of forestry  they  were, in addition,  calculated 

by  Forestry  Board  Districts  (Ilvessalo  1943,  published  by  Central 

Forestry  Association Tapio).  When,  in consequence of  the  wars  of 1939 

—1944, Finland had to cede approx. 3.2 million hectares of her  forests  

to the Soviet Union,  a further review of the forests  in the Finland of 

today was  worked out on the basis  of the material of  the Second National 
Forest  Survey  (Ilvessalo  1948). This was  supplemented  by a special  

description  of the  private  forests  in the country,  treating,  in particular,  

their silvicultural  condition they  are  the country's  most important  
forests outlining  the requirements  for  their improvement,  and setting  

out the  achievements attainable by  improvement  work of this kind 

(Ilvessalo  1948,  published  by  Central Forestry  Association  Tapio). 
This information on the forests in present-day  Finland,  together  with 

a short  description  of the natural conditions and organisation  of  forestry  

in Finland,  has also been published  in English  for  foreign  readers (Ilves  

salo 1949). 

Apart  from the  research,  summarised above,  proceeding  along  three 

main lines, certain other related studies have been dealt with. House  

hold  consumption  of wood was subjected  to study  for  the first  time in 

the Province  of  Turku and Pori  (Saari  1922),  and on the basis  of this  

study  and  of the results  of  the National  Forest  Survey the  relationship  

between growth  and cutting  of forest  in the same district  was  studied 

(Lapp  i-S  epp ä1 ä 1925). The forest  taxation was  for long a subject  
of  study,  the aim being  to develop  the existing  system  of  taxation within 

practical  limits  (Ilvessalo  1933. Metsätietoa;  1937, S.  F. 42;  Erk  
kilä  1934—35,  Metsätietoa).  Both of these lines of study  have  sub  

sequently  been transferred to the Section  for Research in Forest  Econom  
ics.  Connected with the  National Forest  Survey  a study  was  completed  
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on forest  resources  and the  condition of  forests  of  forest  enterprises  of  

different sizes,  which proved  that small  forest  enterprises  are  less  profit  

able than large  ones (Linna  m ies 1943,  A.  F.  F. 52). Similarly,  on 

the basis  of the  survey  results,  calculations  could be  made regarding  the  

extent of  swamps suitable for drainage  and  the prospects  of increasing  
the yield  of  swamp forests  (Linnamies  1940,  M. A.). A study  has 
been published  also on  pruning  (La  kari  1920), and its  effects  are  

continuously  observed  on certain permanent  sample  plots.  
A study  of the country's  forest ownership  relations was made for 

the purposes of  the National Forest Survey.  Certain special  studies of 

forest  ownership  by  rural communes  and municipalities  were found 

necessary  (Linnamies  1939; Linnamies & Rau t  vu  or  i 1941,  
A. F.  F. 50; Raut vuori 1941,  A. F. F. 50; Ilvessalo 1941, M. A.).  

There have been numerous papers  and studies  for the benefit  of  society  

and of economic life, such  as  on  colonisation activities,  forest  insurance,  

war-time cutting  plans,  land surveying,  forest taxation,  etc.  Statements 

on forest  resources  have been prepared  for the same purposes, and  for 
the ouilding  of  railways,  floating  channels,  etc.,  also  for the establishment 

of industrial  plants.  Due  to the nature of the  studies and their results,  

the Section has had to issue expert advice  and  carry  out calculations  for 
numerous Government Committees  and Boards,  and the head of the 

Section has had to act as Chairman or be a Member of such bodies. 

Soil Science Research  Section. 

The activities  of the  Soil  Science Research Section ware really  in  

augurated  in 1923,  when Professor Dr.  V.  T. Aaltonen was  appointed  

h3ad of th 3  Ssction;  he has held the office  ever  since. Further,  the staff  

of the Section comprises  a Senior Assistant  and laboratory  workers. 

The most important  task of the Soil  Science Research Section has 

bsen the study  of  the properties  of  Finnish forest  soils.  This study  has 

been effected on the basis  of  0  a  j a  n d e  r's  theory of forest types,  in 

other words,  the aim has  been to find out  the extent to which the different 

forest  types  represent  the site quality classes,  and to what extent the  

site quality  class  could be defined by  means of  soil  investigations.  By  

comparative  study  of  soils and forest site  types  an  endeavour has been 

made to establish those factors  which determine the productivity  of  

soil,  and  the significance  of  each  of  the factors; this  study,  again,  creates 

the basis  for efforts  aiming  at  improvement  of  the  productivity  of forest 

soil. 

Of  the properties  of Finnish forest soils  the Soil  Science Research 

Section,  on inaugurating  its  activities,  chose acidity  as  the first subject  

of study  (Aaltonen  1925). The investigation  showed that Finnish 
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forest  soils,  on the average,  are  fairly  acid, but,  with the forest site  type  

improving,  acidity  decreases.  In about three-quarters  of the soils  tested 
the pH of  the humus layer  varied between 4 and 5.  Acidity  of  mineral 
soil  and variations in acidity  according  to depth  in soil  profile  have sub  

sequently  been studied in connection with other  investigations  (Aalto  

nen 1937). 

Another study  on the properties  of soil in the different forest site  

types  is the investigation  into the nitrogen  compounds  of forest soil  

and their changes  (Aaltonen  1926). The study  showed that the  

various forest  site types  differ from each other fairly distinctly  in  this 

respect.  The quantity  of  total  nitrogen,  and  simultaneously  the percentage  
of  ammonia and nitrate  of  total nitrogen,  increase with improved forest  

site types. In  grove soils  the  quantity  of  nitrate nitrogen  is  so  large  that 

they differ greatly  in this respect  from raw humus soils.  

From the point  of view of forest type theory,  and particularly  

in the permanence of forest  site types,  one of the most important ques  

tions is the influence of  forest and especially  of  the tree species  on the 
soil. This  problem  is frequently  mentioned e.  g. in  Central European  

.studies,  and  its solution would provide  a better basis  for judging,  for 

instance,  silvicultural  measures.  Of  the studies  of  the Soil  Science  Research 

Section dealing  with this  very  problem  may be mentioned an investiga  

tion into nitrogen  compounds,  air  capacity,  the most important  plant 

nutrients and the acidity  of  soil in a larch  stand and a mixed stand of 

pine and spruce (Aaltonen  1932). The results  indicated no pronounced  

difference  between the various tree species;  in  any case  it could not be  
ascertained that  larch  had a soil  improving  effect,  as  has been generally  

believed,  the results indicating,  indeed,  rather the opposite. Also,  

the influence of burning-over  on the properties  of  the soil has been sub  

jected  to  study  (Kivekäs  1939).  

In connection with National Forest  Survey a comprehensive  material 

on Finnish  forest  soils  has  been collected. On its  basis  it has been possible  

to study  also the interdependence  of  soil and forest type  (Aaltonen  

1941). Although  the forest  type  is  not dependent  on  soil alone,  but is  

the result of  the  joint influence of  different climatic  and soil factors,  a 

very distinct correlation is nevertheless discernible between soil and  

forest type. One and the same forest type may, however,  be present  
on many  different soils,  and several  different forest  types  may be en  

countered on the same soil. It seems  as  if the interdependence  of soil 

and forest  type  were  more  fixed in South Finland than in North  Finland. 
On one and the same forest site  type,  even, the growth  of  trees,  to some 

extent,  seems  to  be dependent  on the size  of soil particles.  

The investigations  into the properties  of forest soil  and  their effect  
on the forest  include, in addition, a study  on the  influence of stoniness  
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on the growth of pine  stand (Viro 1947). It  showed that stoniness 

greatly  reduces the productive  capacity  of the soil, and that the pro  

ductivity  of  moraine gravel  soil depends  primarily  on the size  of  particles  
of  the surface  soil, while in glacio-fluvial  deposits the deeper  soil  layers 
too should be  considered. 

Another important  part of  the work of the Soil Science Research  

Section consists  of the research into soil formation. This research has 

been effected,  apart  from  in Finland,  also in Central  Europe,  in the Baltic  
Countries,  in Scandinavia and Great Britain.  A total of 3  300 soil  samples,  
taken from 350 soil  profiles,  have been examined in detail.  Furthermore,  

the depth  of the humus layer  and of  the A horizon has been measured 

on approx. 8  000 sample  plots  in connection with the National Forest  

Survey.  
On the  basis  of  the intensity  of  leaching,  Finland may be divided  into1 

six  soil formation areas, taking  the depth  of the A horizon as  the  cri  

terion (Aaltonen  1933,  1941). On each area the depth  of the humus 

layer  and A horizon  has been calculated by  forest  types,  by tree species,,  

and  by  soil types.  According  to  the results obtained the quality  of  soil 

profile  varies fairly  regularly  in accordance with the forest site  type,  
while the tree species  has not been found to affect  the  formation of the 

soil. As  regards  the significance  of  tree species  it is  justifiable  to point  

out that forest  soil in Finland is  generally  covered by fairly  abundant 

ground  vegetation,  the litter of which  contributes remarkably  to the 
formation of the humus layer.  As  the character of ground  vegetation,  

i. e. forest site  type,  is closely  dependent  on  the nature and  moisture 
conditions  of  the mineral soil,  the  primary  characteristics of  the mineral 

soil  are, generally,  of decisive importance  in the  formation of  humus. 
In investigations  into the  physics  and chemistry  of soil formation,  

the changes  of mineral  soil in dry,  moist and waterlogged  firm-land forests 

and in grove forests  have been studied in detail (Aaltonen  1923,  
A. F.  F. 25; 1935,  1939,  1941,  1947). In these investigations  additional 

light  has been thrown on, for example,  the following  questions:  
1.  The development of podsol  profile  with the growing  age of soil. 

Although  chemical  changes  can be found to have taken place in a soil 

of 200—300 years of  age, a period  of 1000 —1500 years is required  for 
the podsol  profile  to reach maturity.  The development  seems to take 

place  so that the B horizon is  first originated  at  greater depth,  and  sub  

sequently  spreads  upwards.  

2.  The dependence  of  soil formation on grain  size  of soil. Leaching  
is strongest  in soils  sufficiently  coarse  to permeate  water,  and yet  fine  

grained  enough  to retain the  amount  of  moisture necessary  for  weathering.  
3. The mineralogical  and chemical  composition  of  soil  and leaching.  

Forest  soils in Finland have  proved  fairly rich  in  nutrients. Calcium  
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carbonate,  however,  is  found in few places  only,  and a considerable part 
of the calcium  in silicates is  leached away to a greater  depth.  The effect  
of leaching  appears  also  in such a way  that  the  percentage  of heavier 

minerals, in general,  increases towards greater  depths.  Soil  formation,  

broadly  speaking,  does not occasion great physical  changes  in the 
soil. In fine-grained  soils only  can  an increase be  observed in the finest 

particles  at  greater  depths,  as  a result of silting.  B  horizon has become 
cemented in swampy coarse-grained  soils  only. 

4. Soil types. The soil  types of greatest  importance  to forestry  are  
divided into  two principal  classes,  one with  humus layer  consisting  of  

raw  humus,  the other  of mull. The main types  in the former class  are  

podsol  soil,  brown soil and grey soil, those of  the latter  class  are  brown 
soil and grey soil. Grey  soil is  the soil  type of clay,  and  brown soil  is  

present  in various soils.  Mull-brown soil,  which  occurs  in grove forests  

only,  may be considered as  a northern variety  of the Central European  

brown earth. 

These investigations  into soil formation indicate that forest soil is.  

becoming  impoverished,  although  slowly.  Apart  from direct leaching  
of  nutrients,  increase of acidity  takes place and  in consequence the de  

composition  of  litter  is  retarded. This again  leads at least to impeded  

natural regeneration  of  trees.  
The Soil  Science  Research  Section  is at present engaged  in studying  

several  questions,  and partial  results  of  some of  them have been  published  

previously.  Such are, e.g. the amount and  chemical composition  of  

litter in different stands, competition  between trees for living  space in 

the soil (Aaltonen  1919,  1920,  A. F.  F.  14; 1923,  A.  F.  F.  25; 1942,  
A.  F.  F. 50),  classification of site qualities on glacio-fluvial  deposits,  

influence of stoniness on the productive  capacity  of spruce and birch 

stands,  the composition  of tree leaves and needles  by  forest types,  etc.  

In addition to the investigations  summarised  above Professor  Aal  

tonen has  published  several  text  books and manuals,  mostly  in Finnish.  

Swamp Science Research Section. 

The Swamp  Science  Research  Section  of  the Forest  Research  Institute 

was established in 1928. The Section  employs,  in addition to the Pro  

fessor,  a Senior Assistant,  two forest  technicians and temporary  workers.  
The Section  has,  since  its establishment,  been  headed by  Professor  Dr.  

O. J. L u kka  1 a. 

Even before the  establishment of  the Swamp  Science Research  Sec  

tion the Institute had carried out swamp  science  research,  concerned 

prim  aril}'  with the origin  and development  of swamps (Auer 1921  

1928, Kujala  1924).  
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The  primary  duty  of the Swamp Science Research  Section is  to study  

the biological,  technical and economic conditions for forest drainage.  
For this purpose the research carried out  by the Section has comprised  

the  following  subject  matters: origin  and development  of swamps, sui  

tability  of swamps for drainage  from the forestry  point  of view, the  
factors  affecting  the suitability,  digging  and maintenance of ditches,  

treatment of swamp forests,  and afforestation of drained bogs.  
The  subjects  of  research of this Section require  experiments  of very  

long  duration. Immediately  on inaugurating  its  activities  the Section 
started establishing  permanent  sample  plots, and this work is  still  con  

tinued. The establishment of  permanent  sample  plots  and their observa  

tion thus  constitutes an important  part  of  the work  of  the Swamp  Science  

Research Section. The  tendency  has been to locate the sample plots  in 

different parts  of the country  in differing  climatic conditions. They  are  
established primarily  on the experimental  areas of the Institute, but 

also  elsewhere in  State forests, and even on private-owned  lands. On 

the basis  of their subject  of research  the permanent  sample  plots  can 

be divided into five groups: 

1. Forest growth  sample  plots, generally  established during  or  soon 
after  ditching;  the effect  of  drainage on ground  vegetation  and peat  layer,  
and particularly  on the growth  of  trees is  followed by  repeated  measure  

ment at  fixed intervals. In the majority  of  cases,  series  of several  sample  

plots  are  established,  enabling  comparison  of the effects  of the intensity  

of drainage, thinning  cuttings,  etc.  

2. Sample  plots  illustrative of  natural regeneration  are  swamp sample  

plots  treated with regeneration  cuttings.  Origination  and development,  
above all,  of  seedling  stand are  observed,  and at  the same time the changes  

in ground  vegetation  and peat.  

3.  Plant cover  sample  plots,  generally  sample  plots  of small  size,  

placed  for instance in a line across  a strip;  the effect of  the intensity  of  

drainage,  swamp type etc.  on the changes  in ground  vegetation  are  followed 

by  means of accurate plant  cover  analyses  repreated  at fixed dates. 

4.  Sample  plots  illustrative  of  artificial  afforestation,  established on 
treeless drained swamps; experiments  are carried out with different 

methods of sowing  and  planting ,with  the most  appropriate  time for 
forest  cultivation  in connection with  drainage, with  the  significance  of  

the intensity  of drainage,  etc.  

5. On soil  improvement  and manuring sample  plots  effects  of  sanding  

and liming,  as  well  as  of  ash and  artificial  fertilisers,  on drained swamps 

are  tested. 

Furthermore,  fluctuations in ground  water level in swamps,  and 

paludification  of forest land,  for  instance,  are  observed by  continuous 

experiments.  
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New permanent  sample  plots  have been established annually.  Of  
sample  plots  established up to  1939,  the Swamp Science Research Sec  

tion,  in consequence of the war,  lost  roughly  a quarter. At  present  there 

are  1  257  permanent  sample plots,  totalling  354.7 ha,  under continuous 

observation by  the Section.  They  are  divided among the different groups 
as  follows:   

Apart  from the establishment  of  permanent  sample  plots  and observa  
tion of  their development,  practical  drainage  activities is an important 

part  of  the Swamp Science  Research  Section's  work,  and of great  advant  

age  to its  work.  Extensive drainage  according  to plans  worked out by  the 
Swamp Science Research Section has been carried out in the Research 

Institute's  experimental  areas.  The Section also participates  in supervis  

ing  the digging and the maintenance of ditches. Farther,  the Section is 
in continuous cooperation  with the Swamp Drainage Division of the 

Forest Service,  whose working  sites  have provided  valuable research 
material. 

In the field of  the  various  subjects  of  the Swamp Science Research 
Section  investigations  have been carried  out in which it has been  possible  

to utilise  the results achieved on permanent  sample  plots,  or which do 
not require  such long-term experiments. Among questions  pertaining  
to the origin and development  of swamps, paludification  of forest  land 

has been in the foreground  (Lukkala  1933).  Research  has shown that 
the extent of  swamps in Finland has greatly  increased since the immigra  
tion of spruce,  and that paludification  of  forest  land still proceeds.  Closely  

connected with  the study  of the phenomenon of swamp formation is 

research  into the  height  growth  of surface peat  (Saarinen  1933).  The 

process  of paludification  is also under  observation on several permanent  

sample  plots  established for the purpose. 

In connection with the study  of  peat,  which throws light  on the origin  
and development  of  swamps,  material has been obtained also  for a treatise 

on the history  of tree species  in Finland (Lukkala  1934,  A.  F.  F.  

40).  ■),  

A  fundamental question  of practical  swamps drainage  activities is  
the selection of  swamps  to be drained. The suitability  for drainage  of 
different kinds  of swamps was  in fact  the  subject  of the first  study  of 

the Swamp  Science  Research  Section  (Lukkala  1929). Special  problems  

dumber of Aggregate  area 

sample  plots  ha 

Growth of forest  250 41.2 6 

Natural regeneration  78 20.34 

Plant cover   195 8.85 

Forest cultivation  665 279.62 

Soil  improvement  and manuring   69 4.6 3 
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related to this subject  are  the  thickness  of  peat  layer  in the various swamp 
types  (Lukkala  1929,  A. F.  F.  34),  as  well as  acidity  of  swamp peat  
and the influence of  drainage  on  it  (Lukkala  1929).  

In the study  of the influence of drainage and  the estimation of the  

suitability  for drainage  of different swamps, the oldest  experience  avail  
able on  the subject  of drainage  has been utilised  (Lukkala  1937).  Of  

value in this respect is  the Jaakkoinsuo Swamp at  Vilppula,  too, 
where systematic  ditching has been carried on since 1909 (Lukkala  

1936, Metsätietoa).  Investigations  into the suitability  for drainage  of 
the North  Finnish  swamps are  still  in progress. In them special  attention 
has been paid,  in the  same  way as  in continuous  experiments  in South 

Finland too,  for example,  to  the temperature  of peat  and occurrence  of  
soil  ice  in peat,  as  well  as  to the way in which  drainage  affects the sen  

sitivity  to frost  of  the locality.  The suitability  of swamps for drainage  

has also been dealt with  in guide  books  in extensive use  (Lukkala  

1929-—1945,  published  by  Central Forestry  Association Tapio). As a 
result  of  studies  into the suitability  for drainage,  Finland has been divided 

into climatic  zones, and the conditions of  the swamps of  different quality  

classes for forest  drainage  in each zone have been studied.  

Research carried  out  on old drainage  areas  indicated,  for instance,  

that drainage  must be intensified as  compared  with former  usage. The 

working  out of drainage  plans and the technical method of drainage  

have been treated in several text-books (e.  g. Lukkala: Metsäojituk  

sen oppikirja,  1931). Experiments  with different tools and methods of  

work  have been carried out on  the  swamp drainage working  places  of 

both the Forest  Research  Institute  and the Forest Service.  The swamps 

have been classified  according  to difficulty  of  digging,  digging  expenses in 
each class  have been defined, and price  tables for ditch digging  have 

been worked out on this basis  (Lukkala  & Tirkkonen 1928,  

published  by  Central  Forestry  Association  Tapio,  2.  ed.  1939). Subsequent  

studies  have thrown further light  on these problems  related to ditch  

digging  work (Lukkala  1939). In connection with endeavours to  
rationalise ditch digging,  different kinds  of stone-lifting  machines have 
also been tried out experimentally.  

As  factors  affecting  the condition of ditches,  erosion of ditches (S  a a  
r  i n  e  n 1935)  and the so-called concave-dug  scarps  of ditches (Saari  

nen 1936, Metsätietoa)  have been studied. As  the length  of time from 

which the ditches were  dug  grows, additional experience  has also been 

gained  on the maintenance of  ditches. In a very  topical  treatise on this 

question  (Lukkala  1948) forest  drains in Finland, because of the 

war, were particularly  neglected  for years -  instructions are  issued e.  g. 
on fixing  prices  of ditch  clearing  work,  on the  same lines as  ditch digging 
on a contract basis  has been priced  to date. 
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By  studying  the development and natural regeneration  of ditched 
and unditched swamp forests,  and by  testing  various methods,  an attempt 

has been made to discover  the  most advantageous  methods of tending  

and treating  swamp forests.  The most  prominent  of  the treatises in this 

group is  that on the natural  regeneration  of  forests on spruce  peat-moors  

(Lukkala  1946). In  this work  the ground  water level,  for example,  

in forests on spruce  peat-moors  has been observed for a lengthy  

period,  the amount of rain,  and soil  and air temperatures,  have been 
recorded continuously.  The investigation  provides  practical  silvi  

culture with valuable directives on the treatment of spruce forests  

on peat-moors. The amount of rain in different stands has been 

treated in a separate  publication  too (Lukkala  1942, A.  F.  F-  50).  

Another investigation  into natural regeneration  pertains  to  afforestation 

of drained bogs  from seeding  by  the forest on its edge  (Saarinen  

1946, M. A.). 

Among  the  biological  fundamentals of  the treatment of swamp forests  

is  the question  of the racial characteristics of  trees  growing  on swamps. 

Investigations  into the quality  of  the seed of  moorland pine  (Lukkala  

1936)  seem to indicate that the poor shape  and slow  growth  of  moorland 

pines are  due to disadvantages  of the site and are  in no  way hereditary  

properties.  To throw light  on this  point,  experiments  have been carried 

out in which pines,  originating  from  seeds collected from moorlands in 
different parts of  Finland,  are  grown side by  side with those raised from 

seeds of  firm-land pines.  

As is  obvious from the description  of  permanent  sample  plots,  artificial  
afforestation of  drained swamps is  an important subject  of  study  for  the 

Swamp  Science  Research  Section. Experiments  on this  problem,  however,  

require  such a length  of time that it has only  been possible  to publish  
advance reports  so far (Lukkala  1934,  Metsätietoa;  1938, S.  F.).  As 

the oldest  sample  plots  for forest  cultivation already  approach  the age 
of 20 years,  they  will before long  provide  material for  a more  comprehen  
sive  research publication.  

Similarly, advance information only  has so far been published  on  

sanding,  liming, and manuring  experiments  (Lukkala  1935, Metsä  
tietoa). 

There has been an attempt  to bring  the results  of the  experiments  
and studies  of the Swamp Science Research Section to  serve  practical  

activities at  the  earliest stage  possible.  As well as  in  text-books  written 

by  Professor  Lukkala,  practical  advice has been given in professional  

papers, at  lectures,  and on  excursions  to drainage  areas. The Jaakkoin  

suo Swamp  in  particular  is  a good  demonstration area of  the effects  of  

drainage, and  in fact many different courses  and organisations  have 
studied it on excursions.  
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Section For Research  in Forest Economics.  

This Section of the Forest Research Institute in Finland was es  

tablished in 1928. The staff of  the Section includes a Professor,  two 
Senior  Assistants,  and computers.  For ten years,  Professor  Yrjö  Il  

vessalo acted as  head of  the Section  beside  his  permanent  post,  until 
Professor  Dr.  N.  A.  O s  a  r  a  was  appointed  the  permanent  chief  in 1938. 
He held the office  until 1948,  but the majority  of  this  time he was  ordered 

to other tasks  and  only  could devote himself  to research for  short  periods.  

The task  of  the Section is  to outline,  on the basis  of  domestic require  

ments,  the economic course  of development  of  the Finnish  forestry  and  

woodworking  industries,  and to study  their  prospects  on the international 

market, which necessitates continuous observation of the development  

of  forestry  and the timber market abroad as  well. The most important 

subjects  of study  for the  Section have been the use  of wood in Finland 

and a.  number of  related special  problems,  such as  farm forestry,  forest  

ownership  relations,  questions  pertaining  to forest taxation,  and  timber 

prices  on both  home and  international markets.  Previous  to the establish  

ment of this particular  Section,  these questions  were handled by  the 
Section for  Research  in Forest Mensuration,  certain of whose subsequent  

tasks  also have touched upon economic questions.  

The study  of wood utilisation in Finland has been the outstanding  

item on the Section's programme of work. Such a  study  has to date 

been carried out twice,  for the first  time in 1927, and for the second in 

1938. On  the first  occasion  the main objective  was  to ascertain  the  amount 
of wood cut in the  country  in 1927,  and its structure,  and, on the basis  
of this and other available information,  to construct a reliable foundation 

for  the elucidation of  the country's  forest balance (Saari  1934). This 
research necessitated preliminary  studies  to throw light  on the  relationship  
between timber quantities  stored in different ways and whose volume 

was  calculated by  different methods,  and the true solid measure  (Aro 

1928, 1931; Hartikainen 1932; Piintynen  1933). Subjected  to 

special  studies also were  fuelwcod and fuel questions  in general,  as  well 
as  industrial  consumption  of  raw  wood (Hilden 1929 and 1930; P  ö  n  

tyn  e  n 1931,  A. F.  F.  37),  Mention may be made,  further,  of  investiga  
tions into the amount of legging  waste (Aro 1929),  and the quantities  
of floated wood (S  ier  1  a 1933,  A.  F.  F.  39).  It is  characteristic of  the 

investigation  that it  endeavoured to ascertain the annual amounts utilised 
for as long  a sequence of  years as  possible  and,  for the  most essential  

use  groups statistics  have in fact been available ever since 1911. 

The main objective  of  the second research into the use  of wood was  

to throw light  on the amount and structure of  wood utilisation in 1938, 

and at the same time, on the strength  of removal statistics which had 
been put  on a stable  basis,  to indicate the  forest balance in  Finland  and, 
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above all,  to  find its weak points  (Osara,  Pöntynen  & Erkkilä  

1948).  In connection with this  research  a  number of  auxiliary  and  related 

investigations  were  made, which supplement  the knowledge  of  problems  

related to the  forest and wood economics of Finland. As  a special  

organisation,  requiring  a temporary  labour force,  had to be created  to 

study  the  use  of wood by  the rural population,  the work  was planned  

in such a way that,  for little extra  cost,  a great  deal  of  useful  data on 

questions  relating  to the use  of farm forests were  acquired  at the same  
time. These special  studies,  parts  of  which have been published,  while 

other portions are  kept  in the  form of  manuscripts  for the benefit of  the 

Section,  apply  to the use  of  wood by  the rural population,  and its  develop  

ment (Erkkilä  1943), Finnish pasture  conditions and fence construc  

tions (Jäntti  1945, A. F.  F.  53; 1948),  fire places  in rural districts 

(Mikola  1943, M. A.), use  of  fuel other than wood,  figures  of solid 

measure, the influence of climatic  conditions on the use  of wood (E  r  k  

ki  1 ä 1942,  M.  A.),  relationship  between wood use  and silvicultural  con  
dition of farm forests (Erkkilä  1943,  published  by Central Forestry  

Association  Tapio),  changes  in size  relations of farms,  long-distance  trans  

port  of  timber (Seppänen  1944,  Finnish  Paper  and Timber Journal), 

the position  of  the different groups of owners  in Finnish forestry,  etc.  

Of  the other investigations  of the Section for  Research  in Forest  Eco  

nomics may be mentioned,  firstly,  a comparative study of the forest 

resources  of the world (Ilvessalo  & Jala  va 1930). In the  initial 

years  of  the  Section's activities,  the methods of measuring  pulpwood and 

pit  props to be exported,  and the shrinkage  of timber, were  also studied 

(Aro 1932). Continous  research into the Finnish  fuelwood market  and 

into industrial consumption  of fuelwood are  closely  related to the studies  

on the use of wood described above (Hartikainen  1933—1936).  

Private  farm forests  are  the most  important  form of forest  ownership  

in Finland,  and a number of special  economic questions  are related  

expressly  to »small  forest  owners»; they  have been subjected  to com  

prehensive  research (Osara  1935). In  connection with  the  inquiry  into 

the agricultural  conditions of 1929—1930, material was  obtained for the  

compilation  of  statistics on the number and size  of  private  forest  enter  

prises (Osara  1936). In order  to study  farm forestry,  observation of  

forestry  on farms employing  book-keeping  was  introduced in cooperation  
with the Board of Agriculture,  a work interrupted  by  the war. The 
material collected  in  connection with this  investigation  provides  the basis  
for the study  of the business  surplus  of  farm forests, and its structure  

(Piha  1941, A.  F. F.  49).  

Research  into forest  taxation has  comprised  the fundamentals of  the  

system  of taxation,  and the classification  of forest land for taxation 

purposes. In this  connection also the income accruing  from forest as  a 
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percentage  of the total income of farms has been studied. Since 1932 

"the Research  Institute  has had to  issue expert  advice  annually  for the  

provincial  Government Departments  about the basis  for the taxation of  
forest  incomes (Harve  1936—-1937,  Metsätietoa).  

Research  into the acquisition  of  land  by  companies  engaged  in Wood 

working industries  was entrusted to the Forest Research  Institute  in 1935. 
The results  of  the investigation  were  handed over  to the Ministry  of  

Agriculture  in 1937,  although  they  did not come out in print  until later 

<(H  a  r  v  e 1947,  A.  F.  F.  52).  Also the home market of  the woodworking  

industry  (Hartikainen  1934, A. F.  F. 40; Harve 1937—1938, 

Metsätietoa), and export  and import  of round timber  (Pöntynen  1932,  

A.  F.  F. 38)  have been subjects  of  study.  
Side by  side with research work  proper and the  publication  of its  

Tesults,  the Section  for Research  in Forest Economics  or  its  employees  
have had to advise  on different questions,  and  to participate,  either  as  

members  or  as  experts, in the  work  of  various Government Committees 

appointed  to  deal with questions  of  forest  policy.  Such committees have 
been the Small Wood Committee,  Spruce  Wood Committee, etc.  Ex  

tensive special  tasks  were also  carried out by  the Section in studying  
the fundamental problems of the Colonisation and  Land Acquisition  Acts  

necessitated by  the wars, and in preparing  their execution. 
In the exc3ptional  conditions during  and after the war  the Section 

has prepared  various  studies,  for Government  Departements  on which 

the entire programme of timber  regulations  could be  based. In connec  
tion with these tasks,  many of the research staff  of the Section have been 

appointed  to special  missions,  necessitated  by  the exceptional  conditions,  

concerned with the centralised acquisition  of timber and the system  of  

regulations.  

Section  for Research  in  Forest Technology. 

The Section for Research in Forest  Technology  initiated its  activities  

at  the Forest  Research  Institute in 1931, and not until  1937 was the 

office  of Senior Assistant  established. Research has,  to a great  extent,  

been entrusted to  temporary  investigators.  The direction of the Section  
was  on a temporary  basis  until, in 1938, Dr.  Ilmari  Vuoristo was  

appointed  Professor,  but  he died the following year. The next permanent  

head of the Section,  Professor  Dr.  Matti Jalava,  held the office  

in 1944—1948,  and was  succeeded by  Professor  Dr.  Paavo Aro. All 

these men have, in addition,  worked  for lengthy  periods  as  temporary  

leaders or  specialist  researchers  of the Section. 
Once  the Section  for Research in Forest  Technology  was  established 

its  the first  important  task  was  considered to be  the study  of the physical  

and technical properties  of domestic tree species.  The earliest  studies 
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in this branch  pertained  to changes  in  the form and size of wood due to 

moisture (Jalava  1932), and the strength  properties  of  Finnish  pine  

(Jalava  1933—1934).  Also,  the influence of the site and position  of 
the tree  on  its  stength  properties  was subjected  to study  (Jalava  1934,  

A.  F.  F. 40). These studies on factors affecting  the strength  properties  
of  pine  have been continued subsequently,  and  they  have been extended 

to  comprise  spruce,  birch,  and aspen  as well (Jalava  1945). 
The chemical  properties  of  domestic tree species  have been subjected  

to study  as  well, although these studies  have been greatly  hampered  by  

the lack in the Section of a chemical laboratory.  Thus investigations  
have been made into the significance  of knots  in spruce pulp  wood,  for 
cellulose manufacture (W  e  g e  1 i u  s 1939,  A. F. F. 48),  and  comparative  

experiments  have been carried  out regarding  the heat value of domestic 

tree species.  
Another range of subjects  coming  within the sphere  of the Section  

for  Research in Forest Technology  has consisted of the relationship  

between quality  and  price of raw  material for forest  industry,  and the 

price  relations of  the products.  A study  completed  in this branch bears 

on the  price  relations and price  fluctuations over  a period  of 10 years,  
of the different sizes of sawn  pine  and spruce timber (Vuoristo  1935). 
Further,  the volume-relationship  between the stem of the tree as  a whole  
and  the saw-logs  derived from  it (Vuoristo  1935,  A.  F.  F.  42),  the 

quality  of  spruce pulpwood  used by  industry  (Vuoristo  1936),  and 

the effect  of  the size  of  saw-logs  on the  selling  price  of the sawmill product  

(Vuoristo  1936)  have been  studied. These studies have shown,  among 

other things,  that  the unit price  of  saw-logs per cubic  foot in Finland,  

broadly  speaking,  does  not,  in practice,  rise  with an increase in size  of 

logs  as abruptly  as  could be expected  on the basis  of the  quantity  and 

price  of  the sawmill  product. Further,  the effect  of tree diameter on  the  

amount of useful  wood and logging  waste has been studied (Aro 1935).  

Closely  related to these studies  bearing  on the quality  of industrial raw  

wood are  the statistics  on the occurrence  of decay  and other  technical  
defects in forests,  particularly  in North Finland (Tikka  1947,  A. F. F.  

55).  

Although  scientific research  into forest work was  initiated fairly  late 

at  the Section for Research  in Forest Technology,  it  now holds  the most 

important  position  in the Section's work  programme. With the aid of  

these investigations  it has been possible  to  create a basis  on which to 

calculate wages in forest  work  and to assist efforts towards rationalisa 

tion. The earliest of these studies pertained  to work records  achieved 

in preparation  and haulage  of  saw-logs  (Vuoristo  1935,  A.  F.  F.  42).  

By  working  time studies on the preparation  of  spruce  pulpwood  and birch 

firewood the influence of the various factors  on logging  result has been 
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ascertained (Vuoristo 1936, Aro 1936). On the basis of studies 

into floating  difficulties again,  an endeavour has been made to throw 

light  on the  equitable  distribution of  floating  expenses and to develop  

the organisation  of floating  work (Vuoristo  1938). Forest work  

studies have,  further, comprised  experiments  with different tools and 

methods of  fitting  them, in order to  arrive  at  the most effective  models 

and methods of work. During  the war, when Finland was  very  short of 

forest  labour, an attempt  was  made to increase the work  result  expressly  

by  finding  the appropriate  tools and  by  their proper maintenance (S  e  p  

pänen  1943 and 1946, published  by  the Work Efficiency  Association).  
On the instance of  Government Departments,  studies  of  long-distance  

transportation  of timber and of  districts  for raw material  of  woodworking  

industries were  carried  out during  the war  (Seppänen  1943 and 1945,  

Finnish Paper  and Timber Journal).  

Several  scientific  studies  into forest  work  are  under preparation  by  

the Section for Research in Forest Technology.  Papers  left  unfinished 

by Professor  Vuoristo are also being  completed  for posthumous  

publication.  

Experimental Area  Section. 

The management of the experimental  areas  and  nature reserves  in 

the possession  of the Forst  Research Institute  is the responsibility  of  
the Experimental  Area Section. Representative  forest  areas in different 

parts of the country, on which long-term experiments  may be carried  

out,  have been  separated  from state  land and partly  acquired  by  purchase,  
to serve  as  experimental  areas  for the Institute.  

Name Year  of establismnte Extent, hectares  

Kilpisjärvi   1940—1941 5 900 

Laanila  1926 17 500 

Pallasjärvi   1945 4 100 

Sätkänävaara  1948 230 

Kivalo   1923 14 800 

Pyhäkoski   1923—1934 2 300 

Vilppula   1922—1932 2 600 

Häädetj  ärvi   1925 1 243 

Vesijako   1922—1933 1 800 

Ruotsinkylä   1922—1932 723 

Solböle  1926 1 200 

Koli  1923—1935 935 

Punkaharju   1923—1932 1 069 

Lapinjärvi   1933 2 000 

Ulko-Tammio  229 

Total,  approximately  56 629 
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The total extent of these experimental  areas  in 1938 amounted to 

approx. 105 750 ha. Subsequently  the area has been considerably  re  

duced. Four experimental  areas, totalling 63 554  ha,  were  located  in the 

territory  ceded on the conclusion of peace, and approx. 3 600 ha  have 

been  relinquished  for the purposes of post  war  colonisation activities.  

The present  experimental  areas, their extent  and year of  establishment 

are shown in the table abowe. 

The accurate extent of  many of the experimental  areas is  impossible  

to  give  at the moment,  as  acquisition  of land for colonisation  is  still  in 

progress. 

Through  an act passed  in 1938, ten nature protection  areas were  

established on state  land;  six  of  them,  completely  protected  nature parks,  

Were  reserved for scientific  research while four national parks  were  in  

tended to serve  the purposes of  tourism at the same time. Owing  to 

territorial  cessions  caused by the  war six  of these areas  were  lost,  and 

consequently  the present  nature protection  areas are:  

Extent, sq. km 

Malla Nature Park 30 

Pallas-Ounastunturi  National Park 500 

Pyhätunturi  National Park 30 

Pisavaara Nature Park 50 

All of these nature protection  areas  are  located in  North Finland. 

Regarding  their administration the Experimental  Area Section  consults 

the Government Inspector  for the Protection of Nature. 

The  Experimental  Area Section  is headed by  a Chief Forest Officer.  

The experimental  areas  are  divided into two supervisory  areas, each 
headed by  a District  Forest  Officer.  On most of  the experimental  areas  

an experimental  station has been built  as  permanent  housing  for the  
forest technician employed  as  ranger in the area, and accommodating  

the researchers  carrying  out investigations  in the area. 
On its experimental  areas  the Forest  Research  Institute carries on 

intense forestry.  Cuttings,  to a great  part,  are  effected in the form of 

delivery  logging,  and  to take charge  of  their planning  and  supervision  the 

Section employs two forest officers  and several  forest  technicians.  Apart  

from regeneration  and improvement cuttings,  extensive drainage  and 
forest  cultivation  as  well  as  other silvicultural  work  has been carried  out,  

providing,  at  the same time, material for research  and experiments.  The 

experimental  areas of Ruotsinkylä  and Punkaharju  have their own 

nurseries. 

The Experimental  Area Section runs  its  economy separately  from 
the other Sections of the Institute. Income accruing  from sale of  

forest  on the experimental  areas, however,  cannot be used  for silvi  
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cultural or  other  similar  work,  but must be  paid  in,  in its  entirely,  to  the 

Treasury,  and silvicultural  work  must be run  within the grants  provided  

in the State Budget.  The following table gives an account  of  the income 
and expenditure  of the Experimental  Area Section during  the last  10 

years, in Finnish marks.  In comparing  the figures  it must be  borne in 

mind that, during  this period,  the extent of  the experimental  areas has 
been greatly  reduced,  and  at the same time the value of  money has 

decreased,  particularly  in 1945. In judging  the economic result  of the 

experimental  areas  it  should,  further,  be taken into consideration that 

only  approx.  20 000  ha of  the  extent of  the experimental  areas  is  land 

of any significance  in forestry,  and of  that even one-half  is  situated in 

the Province  of Lapland. The balance is  open swamp, protection  forest  

and fell  regions,  transferred to the possession  of  the Institute  for study  

of forest growth  limit and other special  questions.  

Of  the annual expenditure  of  the  Experimental  Area Section,  65—70 % 

represent  logging  expenses,  10—20 % expenses for drainage  and silvi  -  
cultural  work,  while the balance has been spent  on salaries, etc.  

Year Income Expenditure  Surplus 

1939  7 675 764.5 5 3 907 130.60 3 768 633.95 

1940  5  845 530.6 0  3 084 904.6 0 2 760 626.— 

1941  7 911 285.85 3 409 765.85 4 501 520.— 

1942  8  953 575.7 5  3 513 492.70 5 440 083.05 

1943  15 929 113.45 4 517 591.75 11 411 521.70 

1944  14 849 793.65 4 852 881.90 9 996 911.75 

1945  14 594 980.9 5 9 878 537.35 4 716 443.60 

1946  36 867 654.05 13 315 336.60 23 552 317.45 

1947  28 913 579.60 14 896 856.— 14 016 723.60 

1948  38 222 127.85 22 272 203.65 15 949 924.20 
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Alkulause. 

Kun esillä oleva Suomen maatalouden rakennusoloja  käsittelevä  

tutkimus  saatetaan julkisuuteen,  on jo ennättänyt  kulua yli  kymmenen  

vuotta tutkimusaineiston keräyksestä  Metsätieteellisen tutkimuslaitok  

sen vv.  1938—39 toimeenpaneman  puunkäyttötutkimuksen  yhteydessä.  
Professori N.  A. osa r  a n ansioksi  on luettava,  että tutkimusohjel  

maan sisällytettiin  myös maatalouden rakennusolojen  selvittäminen 
vuoden 1938 lopussa.  Ottaen huomioon tutkimusaineiston keräysaikaa  

seuranneet kohtalokkaat vuodet voitaneen pitää onnellisena sattumana,  

että meillä on käytettävissä  kuva vaikkapa puutteellinenkin  maa  
taloutemme rakennusoloista sotavuosia edeltäneeltä ajalta.  Professori  
Osaralle pyydän  esittää parhaat kiitokseni  siitä, että hän keväällä 
1947 jätti  tutkimusaineiston  jatkokäsittelyn  ja tutkimusjulkaisun  laa  

timisen tehtäväkseni antaen samalla arvokkaita  ohjeita  työn suoritta  

miseksi. Hänen suostumuksellaan olen myös  voinut käyttää  aineiston 

käsittelyssä  Metsätieteellisen  tutkimuslaitoksen  laskuapulaisia.  

Erityisesti  on tämän työn  yhteydessä  annettava tunnustusta maat. 

ja  metsät, tohtori E.  E. Erkkilälle, joka  on laatinut  tutkimus  

aineiston keräysohjeet,  valvonut ensitietojen  hankintaa ja johtanut  

aineiston alkukäsittelyä  vuoteen 1944 asti, jolloin  työ  keskeytyi  hänen 

siirryttyään  toiseen toimeen. Jouduttuaan v. 1948 hoitamaan metsä  
talouden tutkimusosaston professorin  tehtäviä tohtori Erkkilä  on 

monella tavoin avustanut ja tukenut työtäni.  Tässä esitetyt  parhaat  

kaan kiitokset  eivät  korvaa sitä etua,  joka  on tullut  allekirjoittaneelle  
saadessani käytettäväksi  valmiiksi kerätyn  ja osaksi  jo käsitellynkin  

aineiston ja  voidessani siten korjata  sadon toisten henkilöiden,  lähinnä 

tohtori Erkkilän suorittamasta työstä.  

Tutkimustyön  kestäessä  olen voinut neuvotella eräistä keskiarvojen  

esittämistapoja  koskevista  kysymyksistä  Suomen Akatemian jäsenen,  

professori  Yrjö Ilvessalon kanssa  sekä  f  il. maist. Alli Salo  

vaaran kanssa. Toimiessaan Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen 

asistenttina joutui  maat. ja metsät,  kand. Kyösti  Kaila kiinteästi  

seuraamaan työtäni  sekä neuvottelemaan monista tutkimustyöhön  Hit  
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tyvistä pulmakysymyksistä.  Tutkimusaineiston keräykseen  ja käsitte  

lyyn  ovat vuosikymmenen kuluessa osallistuneet lukuisat tutkimuslai  

toksen palveluksessa  olleet  henkilöt,  joista  työn  viime vaiheen ajalta  on 

mainittava erityisesti  neiti Elin Bäckman,  rouva Jenny  
Hel ko,  neiti Eeva Manninen ja rouva  Raili  Puolanne. 

Julkaisutyön  viimeistelyssä  on ollut apunani  maat. ja metsät,  kand. 

Ann a-L  iisa Juvanoja. Taulukoiden otsikoiden sekä selostuk  

sen käännöstyön  on suorittanut f  il.  maist. Allan Törnudd. Kai  
kille edellä mainituille henkilöille,  jotka  ovat  työtäni  avustaneet,  pyydän  
esittää parhaat kiitokseni.  

Metsätieteellisen  tutkimuslaitoksen hallitukselle,  joka on hyväksy  

nyt  tutkimukseni laitoksen julkaisusarjassa  painettavaksi,  esitän kun  

nioittavan kiitokseni.  Suomen Akatemian apuraha on tehnyt minulle 
mahdolliseksi osallistua tutkimustehtävään siinä määrin kuin  päätoi  
meni Helsingin  yliopistossa  on sallinut. 

Tietoisena työni  puutteellisuuksista  saatan sen julkisuuteen  toivoen,  

että tutkimus ainakin eräiltä puolilta  valaisisi  Suomen maatalouden 

rakennuskysymystä.  Kun tämän tutkimuksen tuloksia on jo jouduttu  

käyttämään  parissa  erittäin merkityksellisessä  maatalouden arvioimis  

tehtävässä,  rohkenen toivoa,  ettei tulosten käyttömahdollisuus  rajoitu  

näihin  tapauksiin.  Painatuskustannusten vähentämiseksi on tutkimus  

julkaisua  supistettu  jättämällä  joukko  toisarvoisia  taulukoita julkaise  

matta. Kaikkia  kysymyksiä  ei myöskään  ole käsitelty  siinä laajuudessa  
kuin aineisto  olisi  sallinut  ja eräitä alkuperäiseen  suunnitelmaan sisäl  

tyneitä  kohtia  on siirretty  erillisinä  käsiteltäviksi.  

Helsingissä,  toukokuun 31.  päivänä  1949. 

Antti Mäki. 



Johdanto. 

Rakennuspääoma  muodostaa maataloudessa erittäin merkittävän  
osan  kaikista  maatalouteen sijoitetuista  pääomista.  Varsinkin meidän 

oloissamme,  jossa  ilmastolliset  tekijät  asettavat suuret vaatimukset sekä 

ihmisasunnoille että kotieläinsuojille  ja jossa  lyhyen  kasvukauden tähden 

tarvitaan huomattavan suuret säilytystilat  kotieläinten rehuvaroja  

varten, on rakennuspääoma  vielä suurempi  kuin eteläisemmissä  ja pa  

remmassa  ilmastollisessa  asemassa  olevissa  maissa. Suomen maatalouden 

kannattavuudesta suoritettujen  tutkimusten mukaan rakennuspääoman  

osuus  oli viimeisenä normaaliajan  kirjanpitovuonna  1938—1939 ja tämän 

tutkimuksen  käsittelemänä ajankohtana  42.4 % kaikista varsinaisen 

maatalouden pääomista,  kun  esim. maapääoman  osuus  oli vain 31.1 %.  

Samana tilivuonna maatalouspääomat  jakaantuivat  eri pääomaryhmiin  

seuraavan asetelman mukaisesti, johon on vertauksen vuoksi  otettu  

vastaavat tiedot myös  viisivuotiskaudelta 1932—1936 (Tutk.  Suomen 

maat. kannatt.  XXVI—XXVII, s. 24):  

Rakennuspääoman  suhteellinen osuus  maatalouspääomista  vaihtelee 

huomattavasti viljelmän  koosta riippuen,  kuten ilmenee seuraavasta 
asetelmasta (Tutk.  Suomen maat. kannatt. XXVI—XXVII,  s. 24):  

Tilivuosi  

1938  -  1939 

% 

2.4 

Tilivuodet 

1932—1936 

% 

Varastot   1.5 

Kalusto   8.5 7.9  

Kotieläimistö   12.7 11.7 

Puutarhakasvillisuus   0.4 0.4 

Rakennukset   42.4 43.9 

Perusparannukset   
Maa  

2.5 

31.1 

2.4 

32.2 

Kaikkiaan 100. o 1OO.0 
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Absoluuttisina  lukuina ilmaistuna on rakennuspääoma  ollut  pinta  

alayksikköä  kohden I viljelmäsuuruusluokassa  noin kaksinkertainen V 

viljelmäsuuruusluokkaan  verrattuna. 

Ottaen huomioon rakennuspääoman  suuruuden ja merkityksen  olisi  
odotettavissa,  että sen tutkimiseen olisi  maatalouskirjallisuudessa  kiin  

nitetty  erityistä  huomiota. Näin  ei kuitenkaan  ole asianlaita,  vaan  ra  

kennuspääomasta  on taloudellisessa mielessä olemassa erittäin  niukasti  

erikoistutkimuksia,  mikä ilmenee hyvinkin  nopeasti  tätä kysymystä  
käsittelevää  kirjallisuutta  tarkastettaessa. Kun rakennukset kuuluvat 
oleellisena osana maatalouspääomiin,  on luonnollista,  että rakennus  

pääoman suuruussuhteista on ainakin ylimalkainen selostus kaikissa 
maanviljelystaloutta  ja maatalouspääomia  koskevissa  yleisesityksissä,  
kuten maanviljelystalouden  oppikirjoissa  yms. Samoin on rakennuksia 
koskeva lyhyt  esitys  kaikissa  maatalouden kannattavuutta koskevissa  

julkaisuissa.  Verrattain  runsaana  on pidettävä  kirjallisuutta,  joka  kä  
sittelee maatalousrakennuksia rakennusteknilliseltä  kannalta ja jossa  

on myös  esitetty  kokemusperäisiä  tietoja  useista rakennustaloudellisiin 

kysymyksiin  vaikuttavista  seikoista.  Mutta  tutkimuksia,  joissa  yksityis  
kohtaisesti  käsiteltäisiin  rakennuspääomaa  taloudelliselta kannalta,  ei 
sanottavasti ole  olemassa. Kotimaisesta kirjallisuudesta  mainittakoon 

Wiklundin  (1909)  tilastollinen julkaisu  maatiloista Suomessa,  jossa  

esitetään tietoja  myös maatalouden rakennuspääomasta.  Enckell 

(1910)  on  suorittanut tiedustelun maatalouden pääomasuhteista.  E.  Ga  

j an der (1911)  on tutkinut erityisesti  lypsykarjanpidon  pääomasuh  
teita. Elfvingin  (1915)  laajassa  asutustiloja  koskevassa  tutkimuk  

sessa  on kiinnitetty  huomiota myöskin  maatalousrakennuksiin. Pek  
kala (1920) selostaa kruununtorppien  rakennuskysymystä  parilla  si  
vulla. Jutilan (1921)  pohjois-Suomea  koskevassa  tutkimuksessa  ja 

Willandtin (1927)  Enon ja Ilomantsin  pitäjien  vuokraviljelmiä  
koskevassa  tutkimuksessa  on esitetty  tietoja  myös rakennuspääoman  

suuruudesta. Samoin on Willandtin (1932)  tutkimuksessa Suo  

men pienviljelijäin  taloudesta käsitelty  myös maatalousrakennuksia 

ja maatalouden rakennuspääomaa.  Sipilä (1939)  on julkaissut  
erikoistutkimuksen  eräitten maatilojen  arvioista ja hinnoista erityi  

sesti  rakennuspääomaa  silmälläpitäen.  

Viljelmäsuuruus  luokka 
Rakennuspääoman  suuruus 

v. 1938 v. 1932 -1936 

I (alle 10 muunn. Jia)   

II  (10—  25 » »  

49.0 

44.5 

51.3  

46.4 

III  (25—  50 » »   

IV (50—100 » »  
V (yli 100 » »  

42.9 

39.6 

34.8 

43.0 

41.3 

38.2 
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Maatalouden kannattavuutta käsittelevistä  julkaisuista  tuli  jo edellä  

mainituksi  virallisluontoinen julkaisusarja  »Tutkimuksia Suomen maa  

talouden kannatta  vaisuudesta»,  jota maataloushallituksen maanviljelys  
taloudellinen tutkimustoimisto julkaisee.  Muista kotimaisista  kirjan  

pitotuloksiin  perustuvista  maatalouden kannattavuustutkimuksista  on 

mainittava Niinivaaran (1914),  Pihkalan (1927), Virtasen 

(1928,  1929,  1933 ja 1945)  ja Anni 1 a  n (1932,  1938 ja 1939)  julkaisut,  

joissa kaikissa  käsitellään myös maatalouden rakennuspääomaa  ja sen 
suuruussuhteita. 

Eräitä maatalousrakennuksia koskevia  seikkoja  on tutkittu myös  

yleisten  maataloustiedustelujen  yhteydessä.  Niinpä  vuoden 1929 maa  

taloustiedustelussa selvitettiin navetoiden lukumäärä sekä navetan 

lattioiden laatu (SVT 111,  Maatalous 26  :  2,  s. 19) sekä  lantasäiliöiden 

ja virtsakaivojen  luku ja laatu (ss.  20—21). Vuoden 1941 yleisessä  maa  
taloustiedustelussa selvitettiin  mm. lämmitettävien asuinhuoneiden luku 

sekä  asukkaiden  luku huonetta kohden (SVT 111, Maatalous 38 :  1, s.  

18). Lisäksi  tiedusteltiin viljelmien  teknillisten  laitteiden määrää, kuten 

sähkön,  vesijohdon,  puhelimen  ja radiovastaanottimen yleisyyttä.  

Edellä mainittujen,  sangen ylimalkaisten  ja suppeiden  maatalouden 

rakennusoloja  koskevien  selvitysten  lisäksi on maassamme suoritettu 

maaseudun asunto-oloja  koskevia  erikoistutkimuksia,  jotka läheltä si  

vuavat maatalouden rakennuskysymystä.  Tällaisista on mainittava 
ensi sijalla  Tilattoman väestön alakomitean tutkimus vuodelta 1901,  

jonka  tulokset  Gebhard (1910)  on julkaissut,  sekä  vuonna  1937 suo  

ritettu tutkimus maaseudun asunto-oloista (SVT XXXII, Sosiaalisia  
erikoistutkimuksia  16). 

Uusimmista maatalouden rakennusoloja  käsittelevistä  julkaisuista  on 

mainittava maatalousministeriön asutusasiainosaston rakennustoimiston  

julkaisemat  ohjekirjat  I—31 —3 (v. 1945), jotka ovat  tarkoitetut lähinnä 

uudisrakentajien  oppaiksi  ja sisältävät  huomattavan määrän myös  

rakennustaloudellisia tietoja.  Näissä ohjekirjoissa  on käytetty  hyväksi  

vuonna 1942 perustetun  valtion teknillisen tutkimuslaitoksen julkaisuja.  
Mainitussa  tutkimuslaitoksessa  on sekä  rakennusteknillinen että rakennus  

taloudellinen osasto,  joiden  toimesta on suoritettu useita ansiokkaita  

tutkimuksia  sekä rakennustekniikan että rakennustalouden alalta. Vii  

meksi  mainituista on erityisesti  huomattava Gripenbergin joh  
dolla  vv.  1943—44 suoritettu tutkimus n. 200 tilan rakennuspääomasta  

sekä  maatalousrakennusten kestoiästä  ja niiden ikään vaikuttavista  

tekijöistä.  Tässä tutkimuksessa  kerätystä  aineistosta on toistaiseksi  
vain osa  tullut käsitellyksi  ja julkaistuksi  (Gripenberg  1944  a,  
1944  b, 1944  c, 1944  d, 1945; Gripenberg—Aspiala  1945). 

Sodan aiheuttamien vahinkojen arvioimista  ja maanhankintalain 

perusteella  pakkolunastettavien  rakennusten arvioimistyötä  varten on 
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julkaistu  ohjekirjat,  jotka sisältävät paitsi rakennusten ja rakennus  

osien yksikköhintoja  vuodelta 1944 myöskin  muita rakennustaloudel  

lisia tietoja,  jotka  perustuvat  osaksi edellä mainittuihin valtion teknilli  

sen tutkimuslaitoksen suorittamiin tutkimuksiin,  osaksi  ohjekirjojen  

laatimista varten suoritettuihin  laskelmiin (Valtiovarainministeriön  oh  

jeita  arvioimislautakunnille  II; Maatalousministeriön asutusasiainosaston 

julkaisuja  n:o 7).  

Uusimpana  rakennustaloutta käsittelevänä  kotimaisena julkaisuna  

on mainittava Gripenbergin  (1948) teos »Byggnadsekonomi»,  

joka käsittelee myös  jonkin  verran  maatalousrakennuksia koskevia  ta  
loudellisia kysymyksiä.  

Lukuisiin rakennustekniikkaa  koskeviin  julkaisuihin  ei tässä yhtey  
dessä ole aihetta puuttua.  

Suomen oloihin voidaan lähinnä verrata naapurimaitamme,  joiden  

maatalouden kannattavuudesta julkaistaan  samansuuntaisia kirjanpi  

toon perustuvia  tutkimusjulkaisuja  kuin meilläkin. Erityisistä  maa  

talousrakennuksia koskevista  julkaisuista  on mainittava Nannesonin 

tutkimus v:lta 1924. Vuonna 1940 asetettu rakennuskustannuksia tut  

kiva komitea tutki maaseudun rakennuskustannuksia ajalta  1925—• 

1939 kaikkiaan 500 maatilalla (Hjelm 1944,  s. 11). Giertz  on v.  

1942 julkaissut  kirjanpito  tuloksiin perustuvan  seikkaperäisen  esityksen  
maatalouden rakennuspääomasta  Ruotsissa v. 1939 (SOU 1942 :  38, 

ss.  75—139).  Vuonna 1943 Ruotsiin perustettiin  erityinen  maatalous  

rakennusten tutkimuskomitea (Statens  Forskningskommitte  för  Lant  

mannabyggnader),  jonka toimesta on saatettu julkisuuteen  useita ar  

vokkaita rakennustutkimuksia. Käsillä olevan tutkimuksen kannalta 

on merkittävä H  j elm i n  (1944) julkaisema  tutkimus  Ruotsin  maata  

louden rakennuspääomasta  ja rakennuskustannusten suuruudesta. 

Muissa  pohjoismaissa  ei liene julkaistu  maatalouden kannattavuustut  

kimusten lisäksi yllämainittuihin  verrattavia  erikoistutkimuksia  maa  
talousrakennuksista. 

Verrattain vähäinen on myös maatalousrakennuksia ja erityisesti  
rakennustaloutta käsittelevä  saksalainen kirjallisuus.  Varhaisemmista 

tutkimuksista mainittakoon v.  Seelhorstin väitöskirja  v:lta 1890,  

joka käsittelee rakennuspääomaa,  sekä v. 1897 julkaistu  tutkielma, 

{v. Seelhorst 1897.) Rakennuspääomaa  käsittelevät myös  

Ehl er  tin (1900), Aereboen (1901), Quanten (1905),  

Brinkmannin (1911)  Rothkegelin  (1924),  Weicheltin 

(1930),  Rolfesin (1932)  ja Diettrichin (1933)  julkaisemat  

tutkimukset. Myöhemmältä ajalta  ei vastaavanlaisia tutkimuksia  
liene olemassa. Poikkeuksellisista oloista johtuen on todennäköistä,  

ettei kaikki  alaa koskeva  kirjallisuus  ole joutunut  tekijän  käytettä  
väksi. 
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Esillä oleva  tutkimus  on ensimmäinen laajempi  yritys  rakennusolojen  

selvittämiseksi  Suomen maataloudessa. Tutkimusaineiston keräys  liittyy  

yleiseen  puunkäyttötutkimukseen,  sen. maaseutuväestön puun käyttöä  
selvittelevään  osaan,  jonka kenttätyöt  suoritettiin  Metsätieteellisen tut  
kimuslaitoksen  toimesta vv.  1938—1939. Kun ensiaineiston kerääjinä  

toimivat metsäteknikot  joutuivat  käymään koeviljelmillä  useita kertoja  

vuodessa,  koetettiin heidän työnsä  käyttää  tutkimuksen  hyväksi  mah  
dollisimman tehokkaalla tavalla. Sitä varten heille annettiin tehtäväksi 

joukko  erikoistutkimuksia,  jotka tavalla tai  toisella liittyivät  päätyönä  
olevaan puunkäyttötutkimukseen.  

Yhtenä  erikoistehtävänä  oli maatalousrakennuksia koskevien  tieto  

jen keräys  ensi sijassa  silmällä  pitäen  puun käyttöä  rakennusten raaka  

aineena. Tätä aineistoa on esillä olevassa  tutkimuksessa  käsitelty.  

Tutkimuksen syntymistäpä  selvittää  useita käsiteltävän aineiston 
laatuun ja keräystapaan  liittyviä  kysymyksiä  sekä  tekee ymmärrettä  
väksi  sen useimmista maataloudellisista tutkimuksista  poikkeavan  

muodon,  joka  tutkimusjulkaisulle  lopullisessa  asussaan  on annettu. 
Mainittakoon tässä yhteydessä  vain tutkimuksessa  noudatettu aluejako,  

joka liittyy  lähinnä metsätaloudellisten kysymysten  selvittelyyn.  
Niinkuin myöhemmin selostettavien rakennusaineiston keräystä  kos  

kevien  ohjeiden  alkulauseesta ilmenee, on tässä tutkimuksessa  käytetyn  
aineiston tarkoituksena ollut  ensi sijassa  selvittää  puun merkitystä  ja 

asemaa maatalousrakennuksissa. Tämä erikoistarkoitus  on antanut 

yleissuunnan  ensiaineiston keräykselle,  jossa  puun käyttöön  on kiinni  

tetty  päähuomio  eräiden muiden seikkojen  kustannuksella. Tarkoituk  
sena on ollut  saada tutkimuksen tuloksista selvitetyksi  mm. maatalous  

rakennuksiin sidottuna olevan puutavaran  kokonaismäärä. Vaikka tätä 

alkuperäistä  tarkoitusta  ei voitane riittävällä  tarkkuudella saavuttaa 

kerätyn  aineiston perusteella,  tarjoaa  aineisto kuitenkin mahdollisuuden 
useilta eri puolilta  valaista maatalouden rakennuskysymystä.  

Tässä tutkimuksessa  on käsitelty  maatalouden rakennusoloja  kiin  

nittämällä päähuomio  maatalousrakennusten lukumäärään ja suuruus  

suhteisiin  sekä  niihin vaikuttaviin  tekijöihin  siinä määrin kuin kerätyn  

aineiston perusteella  on ollut mahdollista. Aineiston perusteella  on voitu 

myös  selvittää  useita maatalousrakennusten rakennustapaa,  rakennus  

materiaalia ja  kestoikää koskevia  erikoiskysymyksiä.  Kun aineisto on 

koko  maata edustava  ja suhteellisen suuri,  on tutkituilta  viljelmiltä  saa  

tujen tulosten perusteella  katsottu  voitavan esittää laskelma Suomen 
maatalousrakennusten kokonaistilavuudesta v.  1938. Toisaalta on tässä 

tutkimuksessa sivuutettu useita rakennuskysymyksen  puolia  osaksi  

aineiston puutteellisuuden  tähden,  osaksi  siitä syystä,  että ko.  kysy  

mykset  ovat tulleet erikseen käsitellyiksi.  Tällaisista mainittakoon 
maatalousrakennusten tulisijat,  joista Mikola (1940)  on laatinut 
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vielä julkaisematta olevan erikoistutkimuksen.  Myös maatalousraken  

nusten polttopuun  käyttö,  jonka  selvittämiseen kerätty  aineisto tarjoaa  

mahdollisuuden,  ja jota Erkkilä  (1943)  on osittain käsitellyt,  on 
tässä tutkimuksessa sivuutettu. Maatalousrakennuksiin sidottuna ole  

van puutavaran  kokonaismäärää ei myöskään  ole tässä  tutkimuksessa  

käsitelty  edellä mainitusta syystä.  Mikäli  tällainen arvio  haluttaisiin 

suorittaa,  olisi se tehtävissä  tutkimusaineistosta laskettujen  rakennus  
tilavuuksien ja kokemusperäisten  normilukujen  perusteella.  Vielä on  

tutkimuksessa  sivuutettu  eräitä erikoiskysymyksiä  ja tutkimusaineiston  

perusteella  laadittavia arviolaskelmia,  jotka voitaneen erillisinä  saattaa 

julkisuuteen.  



Tutkimussuunnitelma  ja tutkimusaineisto.  

Yleistä. 

Johdannossa on jo viitattu  tämän tutkimuksen syntyvaiheisiin  Metsä  
tieteellisen tutkimuslaitoksen  vuosina 1938—1939  toimeenpaneman  puun  

käyttötutkimuksen  sivutuottsena.  Eduskunnan myönnettyä  vuodeksi 

1938 määrärahan tarkoitusta  varten aloitettiin  laaja puunkäyttötutki  

mus keväällä 1938 (Osara,  Pöntynen,  Erkkilä  1948,  s. 6). 
Maaseutuväestön puunkäytön  selvittämiseksi  muodostettiin koko  maata 

varten 21 vakinaista  kirjanpitopiiriä  sekä lisäksi  37 ylimääräistä  kirjan  

pitopiiriä  (Erkkilä 1943,  ss.  10, 244—246).  Ensitietojen  kerääjiksi  

palkattiin  kuhunkin vakinaiseen kirjanpitopiiriin  vuoden ajaksi  metsä  
teknikko-koulutuksen saanut henkilö, jolla  puunkäyttökirjanpidon  hoi  

taminen tuli olemaan päätehtävänä.  Ylimääräisiin kirjanpitopiireihin  

yritettiin  myös hankkia aineiston kerääjiksi  metsäteknikoita,  jotka  

oman toimensa ohella hoitaisivat  koetalouksien puunkäyttökirjanpidon.  

Paria poikkeusta  lukuunottamatta ylimääräistenkin  kirjanpitopiirien  

hoitajat,  yhteensä  37,  olivat  metsäteknikoita (Erkkilä  1943, s. 10). 

Kun maatalousrakennuksiin on käytetty  erittäin suuri  puutavara  

määrä, voidaan pitää luonnollisena,  että  puunkäyttötutkimuksen  yhtey  

dessä on  kiinnitetty  huomiota myös  tutkittavien  viljelmien  rakennuksiin. 
Sen tähden päätettiin  koeviljelmillä  suorittaa myös  maatalousrakennus  

ten inventointi vuoden 1938 päättyessä.  Näin tuli kerätyksi  se maata  
lousrakennuksia koskeva aineisto,  joka  on esillä olevan tutkimuksen 

perustana.  Aineiston käsittely  aloitettiin Metsätieteellisessä  tutkimus  

laitoksessa  E. E.  Erkkilän  johdolla  ja vuoteen 1944 mennessä kä  

sittely  oli paikotellen  edistynyt  melko pitkälle.  Niinpä  oli  selvitetty  

rakennuksia koskevan aineiston  suuruus  käyttämällä  tutkimusalueina 
metsänhoitolautakuntien alueita ja noudattamalla samaa  viljelmien  

suuruusluokittelua,  jota on käytetty  maaseudun puunkäyttöä  koskevassa  
tutkimuksessa (Erkkilä 1943). Myös  oli edellä mainittuun ajan  
kohtaan mennessä selvitetty  rakennusten lukumäärä alueittain,  viljelmä  

suuruusluokittain  ja rakennusryhmittäin,  asuinhuoneiden  luku,  asuin  
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rakennusten ulkoseinän rakenne,  puusuojien  luku,  pärekattojen  katta  

misvuosi,  rakennusten kattopeite  sekä  lisäksi  tehty  esitöitä  useita muita  

kysymyksiä  varten. Sittemmin aineiston käsittely  oli keskeytyksissä  
aina kevääseen 1947, jolloin  kirjoittaja  professori  N. A.  0 s  ar  an aloit  

teesta  ryhtyi  työtä  jatkamaan.  
Aineiston käsittely  on edelleen kokonaisuudessaan suoritettu Metsä  

tieteellisessä tutkimuslaitoksessa,  joka on auliisti tarjonnut apuvoimaa  
laajan  aineiston käsittelemiseksi  ja laskutöiden suorittamiseksi.  

Aineiston käsittelyä  jatkettaessa  vv.  1947—1949 on seurattu aikai  
semmin osoitettujä  suuntaviivoja  ja koetettu käyttää  hyväksi  mahdol  
lisimman tarkoin  kaikki  aikaisemmin suoritettu käsittely  työ. Tutki  
muksen päätarkoitukseksi  on muodostunut maatalousrakennusten suu  
ruussuhteiden ja niihin vaikuttavien tekijöiden  selvittäminen v.  1938,  

johon aineisto on tietysti  rajoituksistaan  huolimatta—tarjonnut  
mahdollisuuden. 

Aineiston  hankinta  ja kokoonpano.  

Vuonna 1927 suoritettu Suomen maaseutuväestön puunkäyttöä  kos  
keva tutkimus  samoinkuin myöhemmin v. 1938 suoritettu vastaavan  
lainen tutkimus  perustuivat  edustavaan menetelmään,  jota varten han  

kittiin  tutkimuskohteiksi  riittävä  määrä maatiloja  eri  puolelta  Suomea 

(Saari  1934;  Erkkilä  1943). Tutkimusaineisto pyrittiin  hankki  
maan siten, että se edustaisi  maan kaikkia  alueita ja kaikkia  eri  viljel  
mäsuuruusluokkia. Vuoden 1927 tutkimuksen aineisto  määrättiin  siten,  

että aluksi  arvioitiin, kuinka suuren aineiston kerääminen ja käsittely  
olisi mahdollista  käytettävissä  olemien määrärahojen  turvin. Tulokseksi  

saatiin,  että ensitietoja  keräämään voitaisiin palkata  n. 20 metsätek  

nikkoa  (Saari 1934,  s. 80). Lisäksi  suunniteltiin,  että  jotkut  valtion,  

seurojen  tai yksityisten  metsäteknikot sivutyönään  voisivat  hoitaa 

jonkin määrän kirjanpitoyksikköjä.  Jotta kirjanpidon  hoitajilta  ei 
menisi aikaa hukkaan pitkiin  matkoihin,  päätettiin  kirjanpitoyksiköt  

sijoittaa  ryhmittäin  maan eri  osiin.  
Tällaisia ryhmiä,  joita sanotaan kirjanpitopiireiksi,  suunniteltiin 

kartalle  kaikkiaan 20  koettamalla jakaa ne  mahdollisimman tasaisesti  

maan eri osiin  (Saari  1934,  s. 80). Kuhunkin piiriin  tuli kuulumaan 
muutamia kuntia,  joiden  lukumäärä vaihteli  2—9. Näitä piirejä  sanot  

tiin  vakinaisiksi  kirjanpitopiireiksi,  koska  niissä oli  koko  vuoden palkattu  
vakinainen kirjanpidon  hoitaja.  Muita, sivutöinä hoidettavia kirjan  

pitoalueita  sanottiin ylimääräisiksi  piireiksi.  Kaikkiaan oli ylimääräisiä  

piirejä  vuoden 1927 tutkimuksessa  16 kpl.  (alkuaan  19,  mutta kolmen 

työ  keskeytyi).  
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! Vakinaisen kirjanpidon  hoitajan  laskettiin ennättävän hoitaa keski  

määrin 60 viljelmää,  joten vakinaisiin kirjanpitOpiireihin  päätettiin  
valita  kaikkiaan  1 200 tilaa. Tämä valinta toimitettiin siten,  että vuoden 

1920 maataloustiedustelun aineistosta kerättiin  kunkin  kirjanpitopiirin  
tilastolomakkeet yhteen  ja arpomalla  valittiin  ne viljelmät,  joita 
aiottiin käyttää  tutkimustarkoitukseen. Aluksi  suunniteltiin kuhunkin  

piiriin  tulevien  tilojen  luku, mikä jonkin verran  vaihteli  riippuen  asutus  

tiheydestä,  kulkuneuvoista yms. Sitten jaettiin  kuhunkin kirjanpito  

piiriin  kuuluvien tilojen  kokonaislukumäärä kirjanpitotilojen  lukumäärän 
kaksinkertaisella  luvulla. Aineiston lomakepinkasta  otettiin tämän jäl  
keen säännöllisesti  aina niin mones kuin äsken mainitulla tavalla saatu 

osamäärä osoitti. Kun laput olivat viljelmien  suuruusjärjestyksessä,  
tuli  täten valittujen  viljelmien  suuruusluokittainen jakautumien  samaksi  

kuin piirin kaikilla  tiloilla. Tällä tavoin saatiin tiloja  kaksi  kertaa niin 

paljon  kuin oli suunniteltu tarvittavan. Näistä joka toinen jäi vara  
tilaksi. 

Arvonnan jälkeen  tiedusteltiin  kultakin  tilalta, haluavatko ne  olla 

mukana suunnitellun kirjanpidon  järjestämisessä.  Ellei  tila suostunut 

tarjoukseen,  käännyttiin  varatilan puoleen.  Kieltäviä  vastauksia  saatiin 
kuitenkin aniharvoja.  Tällaisissa tapauksissa  kirjanpidon  valvojalle  
annettiin vapaat  kädet hankkia kieltäytyneen  tilalle vastaavan suuruinen 
toinen tila. Sitä  mukaa  kuin  aikaa ja tilaisuutta oli,  kehoitettiin  kirjan  

pidon valvojia  lisäämään kirjanpitotilojen  lukumäärää karttamalla 
kuitenkin poikkeuksellisia  tiloja.  Työn  alussa  kuului  yhteen  kirjanpito  

piiriin  41—73 tilaa. 
Ylimääräisissä piireissä  sai kirjanpidon  hoitaja (valvoja)  itse valita 

viljelmät  sen mukaan,  mitenkä heidän oli edullista järjestää matkansa,  
mutta oli heidänkin vältettävä poikkeuksellisia  tapauksia.  

Kaikkiaan pantiin  v. 1927 työ  alulle 1 381 viljelmällä,  joista  1  200 

kuului  vakinaisiin  piireihin.  Työ jouduttiin  keskeyttämään  42 tapauk  

sessa,  joista  23 vakinaisissa  piireissä.  Käsiteltäessä hylättiin  2 viljelmää  

kirjanpidossa  sattuneiden erehdysten  tähden. Aineistoon jäi  siten 1 337 

viljelmää,  joista  1 177  vakinaisiin  piireihin  (Saari  1934,  s. 82).  

Vuoden 1927 puunkäyttötutkimuksen  aineiston hankintatapaa  on  
edellisessä  selostettu verrattain yksityiskohtaisesti,  koska  vuoden 1938 

puunkäyttötutkimuksen  aineisto perustuu  huomattavalta osaltaan sa  
moihin viljelmiin.  Samaa aineistoa on käyttänyt  myös  O sara (1935)  

pienmetsätaloutta  koskevassa  tutkimuksessaan. Hänellä oli  aineistona 

543  viljelmää. 

Vuoden 1938 puunkäyttötutkimusta  suunniteltaessa käytettiin  aineis  

ton runkona edellisen käyttötutkimuksen  aineistoa. Tätä aineistoa täy  

dennettiin siinä määrin kuin käytettävissä  olevat varat tekivät  mah  

dolliseksi  ja  yhteensä  päätettiin  aineistoon sisällyttää  n.  2  000 maaseudun 
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taloutta (Erkkilä  1943,  s.  4).  Tällöin  olisi  aineisto tullut käsittämään 

n. %  % vuoden 1929 maataloustiedustelun aineistona  olleiden viljelmien  
määrästä. 

Aineiston täydennys  koetettiin suorittaa siten,  että edellisen aineis  

ton puutteellisuudet,  joista  Erkkilä  (s.  6)  mainitsee,  tulisivat  pois  
tetuiksi. Tätä varten täydennysaineistoa  pyrittiin  hankkimaan ensi 

sijassa  aikaisempien  kirjanpitopiirien  välisiltä  alueilta,  joiden kohdalta 
aineiston edustavuus  oli jäänyt  puutteelliseksi.  Erityistä  huomiota 
kiinnitettiin  syrjäisiin  seutuihin,  joilta  kaivattiin  tietoja  puun käytöstä.  

Täydennysaineistoa  hankittiin sekä  lisäämällä entisten vakinaisten 

kirjanpitopiirien  viljelmien  lukumäärää että perustamalla  uusia  kirjan  
pitopiirejä,  joista yksi  tuli  vakinaiseksi,  muut ylimääräisiksi.  Entisiä  

piirejä laajennettiin  lisäämällä niihin yksi  tai useampia uusia kuntia.  
Kunnat valittiin  siten,  että pyrittiin  laajentamaan  piirejä  syrjäseuduille  

päin,  joiden  osuus  edellisessä  aineistossa  oli  jäänyt  puutteelliseksi.  Aineis  
toa ei siis  pyritty  suurentamaan lisäämällä alueella olevien viljelmien  

lukua,  vaan kirjanpitoalueita  laajentamalla,  paitsi  laajassa  Perä-Pohjolan  

piirissä  (Erkkilä  1943,  s. 7).  Uusia piirejä  sijoitettiin  aikaisempien  

piirien  välikköihin. Uusien piirien  koeviljelmät  määrättiin  arpomalla  
samalla tavoin kuin v:n 1929—30 maataloustiedustelun aineistosta.  

Kun v:n 1920 maataloustiedusteluun sisältyivät  vain  yli  0.5 ha peltoa  
käsittävät  viljelmät,  olivat  myöhemmässä  tiedustelussa mukana myös  

viljelmät  0.2  5—0.50 ha. Arvonnassa saatiin mukaan siis pienempiä  

viljelmiä  kuin  edellisellä kerralla.  

Lopullisesti  tuli  vuoden 1938 aineisto käsittämään 21 vakinaista  ja 

37 ylimääräistä  kirjanpitopiiriä.  Kuhunkin  vakinaiseen piiriin  palkat  
tiin metsäteknikko hoitamaan tutkimusaineiston  keräystä  ainoana työ  
nään. Nämä piirit  olivat laajoja  käsittäen  useita pitäjiä  ja 60—84 vil  

jelmää.  
Ylimääräisissä  piireissä  tutkimusaineiston keräystyö  uskottiin  sivu  

työnä  paikallisille  metsäteknikoille. Nämä piirit käsittivät  kukin  yhden  

pitäjän  alueen ja koeviljelmien  lukumäärä vaihteli  6—22 ollen yleisim  

min 10—12 (Erkkilä 1943, s. 9). 

Kirjanpitopiirien  sijoitus  ilmenee liitteenä olevasta kartasta n:o 1. 
Vielä huomautettakoon,  ettei vuoden 1938 puunkäyttötutkimuksen  

aineistoa sijoitettu  Ahvenanmaalle,  joten siltä alueelta ei  myöskään  ole 

kerätty  rakennuksia koskevia  tietoja.  

Aineiston keräyksen  suorittivat  siis  metsäteknikkokoulutuksen saa  

neet miehet ja kirjanpidon  hoitajien  valvonta  suoritettiin  Metsätieteelli  

sestä tutkimuslaitoksesta  käsin,  jonka toimesta kirjanpidon  hoitajille  

järjestettiin  myös  erityisiä  opastuskursseja.  

Kirjanpidon  hoitajien  nimet sekä  heidän piirinsä  ilmenevät Erkki  

län tutkimuksen taulukosta 1 (Erkkilä 1943, ss. 244—247).  



37.5  Maatalouden  rakennusoloista  Suomessa  v. 1938  17 

4437—49 3 

Rakennuksia koskevan aineiston keräystä  varten kirjanpidon  hoita  

jille  jaettiin  monistettu ohje,  joka käsitti  6 koneella kirjoitettua  sivua. 

Ohjeen  on laatinut Metsätieteellisessä tutkimuslaitoksessa keräystyön  
johdossa  ollut E.E.Erkkilä.  Kirjallista  ohjetta  on tarpeen  vaa  
tiessa täydennetty  suullisilla  ohjeilla.  Seuraavassa esitetään annettu 

ohje kokonaisuudessaan,  koska  se on tarpeellinen  tutkimuksen tulosten 

kannalta. 

Rakennukset.  

Kotitarvepuun  käyttötutkimuksen  yhteydessä otetaan  selvää myöskin  viljel  
millä  olevista rakennuksista. Tarkoituksena on saada selvää  yleensä maaseudun  
rakennusoloista sekä erikoisesti tutkia puun  merkitystä ja asemaa viljelmien ra  
kennuksissa. Tätä varten hankitaan perusaineisto  puunkäyttökirjanpitoviljel  
miltä. Kirjanpidon hoitajat täyttävät puun käyttökirjanpitoa  tiloilla  suorittaes  
saan lomakkeen nimeltä »Rakennukset». Lomake täytetään kullakin  viljelmällä 

jollakin myöhemmällä käynnillä,  sen jälkeen  kun ensin on puun  käyttökirjanpito  
saatu alulle kaikilla  tiloilla. »Rakennukset»-lomake  sopinee  erittäin hyvin täy  
tettäväksi samassa yhteydessä kuin  tehdään lämmityslaitteita  koskeva  selvityskin  

(kts.  ohjeita IV).  
Rakennusinventointi  kohdistuu  ajankohtaan 31/12  1938. Tämä  päivämäärä 

on merkittävä jokaiseen lomakkeeseen otsikkosanan »Rakennukset» alle. 

Jos  rakennuksessa  tuona ajankohtana (31/12  1938) on vain kivijalka tai sitä 
vastaava  perustus, ei  siitä tehdä merkintää  lainkaan. Muut keskeneräiset ja puret  

tavana  olevat rakennukset  (joissa  on seinää jne.) siis  otetaan  huomioon.  Niistä 
lomakkeeseen tehtävien merkintöjen suhteen kts.  myös jälempänä  kohdan  20 
kappaletta »Rakennuksen nykyinen käyttö».  

Lomakkeen täyttämisen suhteen  annetaan  seuraavassa  yksityiskohtaisia  
ohjeita viittaamalla lomakkeen  sarakenumeroihin.  Sellaisiin  lomakkeissa  oleviin  

kohtiin,  jotka ovat  itsestään  selvät,  ei  tässä yhteydessä kuitenkaan kajota.  

1—6. Eräitä yleistietoja.  

1. Rakennuksen  nimi. Sarakkeeseen on valmiiksi merkitty  tiloilla yleensä  
olevien  rakennusten nimiä.  Niiden  perusteella on lomakkeen täyttäjän helpompi 
muistaa  ottaa huomioon kaikki  rakennukset. Eräitä rakennuksia on monesti vil  

jelmillä useita kappaleita.  Sellaisia varten  on lomakkeelle varattu  useita rivejä.  
Näille riveille kirjoitetaan sarakkeeseen  silloin  rakennuksen nimi.  Jos taas esim.  

aittoja,  joita varten  lomakkeessa on varattu  3  riviä, on tilalla enemmän kuin  kolme, 
tehdään  4., 5. jne.  aittaa koskevat  merkinnät lomakkeeseen muualla  vapaaksi 

jääville  riveille. Tällöin on kuitenkin sivuun tehtävä viittausmerkintä, jonka  
avulla  voidaan erillään  olevat  aitat  loppuyhdistelmissä  helposti  liittää muihin 
aittoihin. Jos taas yhtä rakennusta käytetään  moneen tarkoitukseen, esim. na  

vetassa  on  lampaat,  siat  ja  kanat  ehkä  vielä  hevosetkin,  yhdistetään  j -  merkinnällä 
nämä  yhteen ja merkinnät tehdään sen rakennuksen  kohdalle, minkä  nimeä siitä  

viljelmällä  käytetään.  Yllä  mainitussa tapauksessa  siis tulevat merkinnät navetan  
kohdalle. Joissakin tapauksissa  voi myöskin lantala vaatia oman rivinsä.  
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Latoja  on usein  tilalla paljon  useampia kuin  niille on tässä  varattu  rivejä.  
Ne ovat kuitenkin tavallisesti suurelta osalta saman tyyppisiä ja saman kokoisiakin.  
Suunnilleen saman kokoisten ja samalla  tavalla  rakennettujen  latojen mitat ym. 
tiedot  niistä  merkitään kaikki  samalle  riville. Niitten lukumäärä merkitään tähän  

sarakkeeseen 1. Jos latoja  on kaukaisilla niityillä,  ei niitä  ole  tarvis erityisesti  
mennä mittaamaan. Isännältä tiedustellaan  silloin latojen lukumäärä ja niitten 
suuruus sekä rakenne, ja sen perusteella  tehdään lomakkeeseen merkinnät.  

2. Rakennusvuosi.  Sarakkeeseen merkitään jokaisen  rakennuksen rakennus  
vuosi niin  tarkoin kuin  se voidaan  tietoon saada. Vanhempien  rakennusten suh  

teen, joiden rakennusvuotta ei tarkoin voida saada selville,  tyydytään kymmenen 
vuoden  tarkkuuteen. Silloin  merkitään vuosiluvun  eteen  noin  (n.)  esim. n. 1850.  

Jos rakennuksen  perustamisaikaa  ei voida niinkään suurella tarkkuudella määri  
tellä, mutta sen sijaan saadaan  selville, että  se on ollut  nykyisellään  olemassa  kui  

tenkin jo esim. vuonna 1850, merkitään sarakkeeseen, että se on rakennettu  ennen 
vuotta  1850. Merkintä  lyhennetään seuraavasti:  ev. 1850.  

3. Ulkoseinän  rakenne.  Sarakkeeseen merkitään lyhyesti ulkoseinän raken  
nusaine  sekä, jos siitä ei suorastaan käy  täysin selville  seinän  rakenne, varuste  
taan se  täydentävällä  merkinnällä.  Esimerkkejä:  hirsi; hirsi,  vuor. (vuorattu); 
hirsi, pyör.  (pyöreä); lauta; lauta, täyt. sj. (sahajauhoja), tp. (turvepehkua), hl. 

(höylänlastua);  tiili;  tiili,  2-kert. (kaksinkertainen);  kivi;  betoni; jne. 
4. Ulkoseinän paksuus. Ulkoseinän  paksuus ilmoitetaan  senttimetreinä, 

senttimetrin tarkkuudella. Mikäli rakennus kuitenkin on tehty puutavarasta  

(hirsistä,  laudoista  jne.), jonka  paksuus  on määritelty  tuumina, merkitään paksuus  
näinä  mittoina samalla  tarkkuudella, jolla tuo puutavara aikanaan  on valmis  

tettu. Jos seinässä on useita kerroksia  tuumamitoille valmistettua  puutavaraa, 
esim. molemmin  puolin vuorattu  hirsiseinä, merkitään sen paksuus sentteinä.  -—-  

Paksuutta osoittavan luvun ohella  on aina  merkittävä näkyviin mittayksikkö,  
joista tässä  käytetään lyhennyksiä:  

"
 = tuuma, sm  = senttimetri.  

Erikoisesti vielä huomautettakoon, että tässä on siis  tarkoituksena mitata 

puuseinän  paksuus  sellaisena kuin  se  on,  eikä määritellä siihen käytetyn  puutava  
ran paksuutta  pyöreänä. Jos rakennus on tehty pyöreistä  hirsistä, arvioidaan  
näiden keskimääräinen, keskeltä  mitattu paksuus,  ja se  merkitään seinän paksuu  

deksi. 

5. Nykyinen kattopeite. Merkitään otsakkeen  mukaisesti ainoastaan katon  

kattamisaine: olki, päre,  paanu,  pelti,  asf.  (altti)  huopa, sempt.(aliini), polt.(ettu)  
tiili, sem.(entti)  tiili,  jne. 

6. Kattamisvuosi. Jokaisen  rakennuksen  katon kattamisvuosi  nykyisellä  

kattopeitteellä  koetetaan  saada selville  niin tarkoin kuin se käy  päinsä.  Nouda  
tetaan samoja merkitsemistapoja  kuin  rakennusvuodenkin  ilmoittamisessa, kts. 
edellä, kohtaa  2. 

7—-12. Rakennuksen  mitat. 

Kaikki näissä sarakkeissa olevat rakennuksen mitat ilmoitetaan  desimetrin  

tarkkuudella, (metreissä yhden desimaalin  tarkkuudella). 
Jos rakennuksen pohjakaava poikkeaa suorakaiteesta (siipi- ym. ulokkeilla  va  

rustetut rakennukset), on lomakkeen  takasivulle  tehtävä  sen pohjapiirros. Täl  

laista varten  on sinne tehty ruudutus, johon pohjakaavan  piirtäminen helposti 
käy  päinsä. Pohjapiirroksen  yhteyteen  on muistettava  merkitä  myöskin se mitta  
kaava,  jota piirrettäessä  on käytetty,  sekä luonnollisesti kaikki  mitat piirroksessa  
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näkyviin. Mittakaava olisi  mieluimmin valittava siten,  että kaksi  ruutua vastaa  

yhtä metriä. Jos rakennus  on niin  suuri,  että se tämän  mittakaavan mukaan vie  
kovin paljon tilaa, käytetään kakei kertaa  pienempää mittakaavaa, jolloin siis  

yksi  ruutu vastaa  yhtä metriä. On nimittäin huomattava, että takasivulle voi  
tulla  paljon muitakin  merkintöjä  (kts.  jälempänä  kohtaa  20).  

7. Rakennuksen  pituus.  Rakennuksen pituus mitataan sen harjan suuntaan  

ulkopuolelta,  siis  ulkoseinän  pituus, kuitenkin  nurkkaulokkeita huomioonotta  
matta. Mittaaminen on itsestään selvä,  jos rakennuksen pohjakaava  on suora  
kaiteen muotoinen. Siivillä tai muilla ulokkeilla varustetuista rakennuksista 

merkitään tälle sarekkeelle pisimmän  siiven  ulkomitan pituus. Tällaisten raken  
nusten  suhteen katso  myös, mitä edellä tämän  kappaleen  alussa  on sanottu.  

8.  Rakennuksen  leveys. Leveys  ilmoittaa harjaa vastaan  kohtisuoraan  olevan 
rakennuksen ulkoseinän pituuden.  Yksinkertaisissa siipirakennuksissa  se ilmoit  
taa lyhyemmän  siiven  ulkopuolisen  seinän ulkomitan  pituuden.  Niinikään yhdellä  
ulokkeella  varustetuissa  rakennuksissa  se ilmoittaa päätyseinän ja tuon  ulokkeen 

pituuden  (sen harjan suuntaan) yhteenlasketun summan. Useampisiipisen tai  

pohjakaavaltaan  monimutkaisen rakennuksen leveyttä  ei merkitä tähän  lainkaan 
Niiden leveyttä koskevat  mitat käyvät  ilmi  rakennuksen pohjapiirustuksesta r 

jonka laatimisen ohjeet  on selostettu edellä tämän kappaleen  alussa.  
9. Rakennuksen  korkeus  tasakertaan. Tämä mitataan  kivijalan  yläreunasta 

alimman räystään alle sille kohtaa,  missä rakennuksen ulkoseinä vielä jatkuu 

kokonaisena, esim.  hirsirakennuksissa ylimmän täyden hirsikerran yläreunaan. 
10. Rakennuksen  korkeus  räystään alle (taitekatto). Taitekatrtoisissa raken  

nuksissa  mitataan  myöskin  korkeus  kivijalan  yläreunasta katon  taitteen  räystään 
alle. Mikäli  ei katon taitteessa ole  varsinaista räystästä,  tehdään mittaus tait  
teeseen. Jos katon muoto on niin  erikoinen  tai  monimutkainen, ettei se vielä 

näitten mittausten avulla selviä, piirretään lomakkeen takasivulle rakennuksen  

poikkileikkaus  (pääty).  
11. Rakennuksen korkeus  harjalle.  Korkeus harjalle mitataan myöskin  kivi  

jalan yläreunasta.  
Rakennuksen  korkeuden,  mittaamista  varten  on syytä  kuljettaa mukanaan  

ohutta vahvaa  nuoraa, jota  voi riiputtaa  katolta alas, niin ettei joka tilalla 010  
tarvis  hukata  aikaa  tälläisten yksinkertaisten  välineitten hankkimiseen. 

12. Rakennuksen  tilavuus  m  3 lasketaan tutkimuslaitoksessa.  

13—19. Lattiat, väliseinät, huoneet ym. 

13. Lattioitten ja välikattojen luku yhteensä. Tästä käy yleensä samalla  ilmi  
rakennusten  kerrosten  lukumäärä. 

14. Lattioiden ja välikattojen rakenne. Tässä kohdassa ilmoitetaan, mistä 

aineesta ne on tehty samoin  perustein kuin  edellä  kohdassa 3 on ulkoseinistä se  
lostettu. Jos mahdollista, ilmoitetaan myöskin  niitten paksuus.  Mikäli  tässä ei 
tilaa riitä, tehdään  tarpeelliset lisäselvitykset  huomautuksien sarakkeessa  tai, 
ellei siinä  ole riittävästi tilaa, lomakkeen takasivulla. 

15. Väliseinien rakenne. Tämä ilmoitetaan samalla  tavoin kuin edellä  koh  

dassa 3 on selostettu  ulkoseinien rakenteesta. Mikäli rakennuksessa  on useampia 

kerroksia,  ja niitten väliseinät ovat olennaisesti erilaiset,  turvaudutaan  huomau  
tuksien sarakkeeseen tai lomakkeen takasivuun. 
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16. Väliseinien paksuus. Tämä ilmoitetaan samoin kuin  edellä kohdassa 4 

on selostettu  ulkoseinien paksuudesta. Jos eri  kerrosten väliseinien välillä on 

tässäkin  kohden eroa, tehdään siitäkin  selkoa huomautuksissa tai  lomakkeen taka  
sivulla  vastaavasti  kuin  edellä on väliseinien rakenteesta mainittu. 

17. Huoneitten  luku. Alakerta. Asuinrakennuksissa luetaan huojieiksi väli  

seinillä toisistaan  eroitetut, lämmitettävät huoneet.  Siis esim. keittiö kuuluu  

näihin, samoin  leipomatupa, kun taas talvet  kylmänä oleva, suurikaan  porstua 

ei ole »huone».  Karjarakennuksissa luetaan  huoneiksi väliseinillä toisistaan eroi  

tetut osastot. Sama koskee  aittoja, saunoja, puimahuoneita jne.  
18. Huoneitten luku. Yläkerrat. Asuinrakennuksissa luetaan yläkertojen  huo  

neiksi väliseinillä toisistaan eroitetut, vähintäin kesällä asuttaviksi tarkoitetut 

osastot. Jos tällaiset huoneet ovat joko kokonaan  tai pääosalta juuri ainoastaan 
kesällä  asumiskelpoisia,  merkitään  huoneitten  lukumäärän  viereen  k. Jos yläkerran 
huoneet  ovat kautta  vuoden  asuttavia, siis  lämmitettäviä, merkitään lukumäärän 
viereen l. 

Muissa rakennuksissa  välikaton yläpuolella mahdollisesti olevat, toisistaan  

eroitetut osastot ovat »yläkerran huoneita». 

19. Rakennuksissa  oleva  puumäärä k.-m 3
. Tämä kohta jää tutkimuslaitok  

sessa  täytettäväksi. 

20. Huomautuksia. 

Tähän  sarakkeeseen  kertyy  helposti runsaasti  merkittävää. Edellä kohdissa  

14, 15 ja- 16 on jo  viitattu eräisiin  tapauksiin, joissa  ilmeisesti on usein aihetta 
tämän sarakkeen käyttöön.  Kun  sarake  kuitenkin on kapea,  mahtuu  siihen  vain  
verrattain vähän  huomautuksia. Niitä sopii jatkaa tarpeen mukaan lomakkeen 
takasivulle, joka  on ruudutuksella varustettu. Se on ruudutettu  eikä  viivattu siitä  

syystä,  että sille tulee tarpeen vaatiessa myöskin  rakennusten pohja- ja pääty  

piirroksia, joista on edellä mainittu kohtien 7 —12 yleisselostuksessa  sekä koh  
dassa 10.  

Huomautuksia takasivulle tehtäessä on ne aina  varustettava selvillä viittaus  

merkinnöillä niihin kohtiin, joihin ne etusivulla liittyvät. Viittausmerkintöjen  

eteen  pannaan  kirjain  tja varustetaan  ne juoksevalla numeroinnilla.  Ensimmäinen 

viittausmerkintä on siis  tl),  toinen  t  2), kolmas  t  3), jne. Tällainen merkki kirjoi  
tetaan siis  aina  takasivulla olevan huomautuksen tai  piirroksen  eteen, ja sama 
merkki etusivulle siihen  kohtaan, johon huomautus  tai  piirros  liittyy.  

Seuraavista seikoista ei lomakkeessa ole mainintaa. Ne  selvitetään huomau  

tuksien  sarakkeessa.  

Rakennuksen  nykyinen käyttö.  Usealla  tilalla  on rakennuksia,  joita ei  käytetä  
mihinkään  tarkoitukseen. On  kylmillään olevia asuinrakennuksia, savupirttejä, 
riihiä, käyttämättöminä  seisovia latoja  jne. Näistä tehdään huomautuksien sa  
rakkeeseen merkintä: kylm.  (= kylmillään,  ei käytännössä). Tällainen rakennus 
voi  myöskin  olla  purkamisen alaisena.  Silloin siitä  mitataan se osa, mikä on jä  
lellä  ja huomautuksien sarakkeeseen merkitään: pur.  ( = purettavana). Rakennus 
voi  myöskin  olla  tekeillä.  Siinä  tapauksessa mitataan valmiina  oleva  osa ja mer  
kitään  huomautuksien sarakkeeseen: rak. (= rakenteilla). 

Rakennuksen kerrosluku.  Tähän on viitattu  jo  edellä kohdassa  13. Mikäli  ei  

siinä esitetystä  lattioitten ja välikattojen lukumäärästä kuitenkaan rakennuksen 
kerrosluku  käy  selville, mainitaan kerrosten lukumäärä huomautuksissa.  
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Lyhennykset. 

»Rakennukset>>-lomakkeen täyttämisessä  on syytä  käyttää  runsaasti  lyhen  

nyksiä.  Seuraavassa  esitetään ne lyhennykset,  jotka näissä ohjeissa  on erikoisesti 
tätä lomaketta täytettäessä esitetty käytettäviksi.  

n. = noin 

ev. = ennen vuotta 

vuor. = vuorattu 

pyör. = pyöreä 

täyt. = täytetty  

sj. = sahajauho(ja)  

tp. = turvepehku(a)  
sam. = sammaleita, sammaleilla 

2-kert. = kaksinkertainen 

3-kert. = kolminkertainen jne. 
= tuuma  

= jalka (pituusmitta)  

sm = sentti(metri)  

asf. = asfaltti 

sempt. = semptaliini 

polt. = poltettu  
sem. = sementti  

tl),  t  2),  t  3),  jne. = viittausmerkintöjä 
kylm. =ei käytännössä,  kylmil  

lään 

pur. = purettavana 
rak. = rakenteilla  

k. = kesällä asuttava 

1. = lämmitettävä 

Muitakin  erikoislyhennyksiä saa jokainen  kirjanpidon hoitaja  tehdä, jos toimen  

pide vain on lomakkeen täyttämisen ja tärkeitten tietojen muistiin  merkitsemi  
sen kannalta  edullista. Tällaisten erikoislyhennysten  selitykset  on kuitenkin aina 
merkittävä  samaan lomakkeeseen, jossa niitä käytetään.  

Rakennuksia koskevat  tiedot kerättiin painetuille  tai monistetuille 

lomakkeille,  jollaisesta  esitetään jäljennös  sivulla  21. Lomakkeen kääntö  

puoli  oli  jaettu  ruutuihin,  jotta  sitä voitiin käyttää  monimutkaisempien  
rakennusten pohjapiirroksen  laatimiseen sekä lisätietoja  varten. 

Kirjanpitotyön  toimeenpanosta  sisältää Erkkilän (1943)  tut  

kimus  ja puunkäyttötutkimuksen  kokoomateos  (Osara,  Pöntynen,  
Erkkilä  1948) laajan  selonteon,  jota ei  ole syytä tässä yhteydessä  
lähemmin toistaa. 

Kirjanpito  aloitettiin v.  1938 niillä tiloilla, jotka antoivat siihen  
suostumuksensa. Milloin alunperin  tutkimuskohteeksi  aiottu  tila kiel  

täytyi,  otettiin tilalle varalta nimetty  tila. Jos tämäkin kieltäytyi,  
otettiin toinen varatila. Jos toinenkin varatila  kieltäytyi,  oli kirjanpidon  

hoitajan tehtävänä hankkia samalta seudulta vastaavankokoinen 

viljelmä.  Ylimääräisten piirien  koeviljelmät  taas oli valittu paikal  

lisen asiantuntemuksen perusteella  (Erkkilä  1943,  s.  6).  

Aineiston keruu puunkäyttötutkimusta  varten aloitettiin elokuun 
10.  päivän  ja lokakuun 31. päivien  välisenä aikana v. 1938. 

Aineisto käsitti  alkuaan 1 981 viljelmää,  joilla  kaikilla  puunkäyttöä  

koskeva  kirjanpito  ja muiden tähän tutkimukseen liittyvien  tietojen  

keräys  aloitettiin. Aineistosta karsiintui työn kestäessä 78 viljelmää,  

joilla  kirjanpito  keskeytyi.  Osa  aineiston alkuperäiseen,  arvontaan pe  

rustuvaan luetteloon kuuluneista  tiloista oli myös syystä  tai toisesta 

jätettävä  pois  ja korvattava uusilla,  valinnanvaraisesti hankituilla tiloilla.  
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Tällaisten koetalouksien luku oli kaikkiaan 302,  joita  ei siis  oltu arpo  

malla valittu. Tutkimusaineistoon sisältyi  myös  edellisestä v:n  1927 

käyttötutkimuksesta  252  viljelmää,  joita ei oltu  arvalla määrätty,  joten  

alkuperäisten  luetteloiden koetilojen  korvikkeiksi  tai lisäksi tuli 554 

koetaloutta. Puunkäyttötutkimusta  tehtäessä karsiutui  vielä 23 koe  

taloutta,  joten keskeytyneitä  tai  karsiutuneita oli  yhteensä  101 kpl.  

Alkuperäiseen  aineistoon kuului  siten yli  neljännes  viljelmiä,  jotka  eivät  

olleet arpomalla  määrättyjä.  Tämä seikka  ynnä  tilojen  karsiutuminen 

vaikuttivat  tietenkin  aineiston rakenteeseen,  joka muuttui alkuperäi  

sestä poikkeavaksi,  eikä aineiston täydentäminen  valinnanvaraisesti 

onnistunut alkuperäisen  suunnitelman mukaisesti (Erkkilä  1943,  
s. 33).  

Rakennuksia koskevaa  aineistoa ei  ole  saatu  syystä  tai toisesta hanki  

tuksi  64 viljelmältä,  joten  rakennusaineisto käsittää 1  917 tilaa. Näistä 

on 27 kpl.  muita kuin maatalousviljelmiä.  Ne on tässä  tutkimuksessa  

jätetty  käsittelyn  ulkopuolelle,  joten lopulliseksi  aineistoksi,  johon  esillä  

oleva  tutkimus perustuu,  on jäänyt  1 890 viljelmää.  

Kirjanpitokauden  loppupuolella  vuonna 1939 kerättiin koeviljelmiltä  

edellä esitetyssä  ohjeessa  mainittujen  seikkojen  lisäksi  tietoja  mm. yli 

talven lämmitettävien asuinhuoneiden lukumääristä ja suuruussuhteista 

sekä huoneiden keskimääräisestä asukasluvusta. Sodan puhkeamisen  

tähden vuoden 1939 lopulla  ei näitä tietoja  ennätetty  saada kaikista 

kirjanpitopiireistä,  minkä johdosta  maan pohjoispuolisko  jäi kokonaan 

tämän selvityksen  ulkopuolelle.  

Rakennuksia koskevan aineiston  lisäksi on tässä tutkimuksessa  jou  

duttu käyttämään  myös  muita puunkäyttötutkimuksen  yhteydessä  ke  

rättyjä  tietoja. Viljelmien  pinta-alasuhteita,  viljelmien laatua yms. 
koskevat  tiedot  on saatu lomakkeesta »Viljelmän  kuvaus»,  jonka  Erk  

kilä (1943,  ss.  20—21) on julkaissut.  Tässä lomakkeessa  erotettiin 

maankäyttölajit  seuraavasti:  

kasvi-  ja puutarha,  
pelto  ja suoviljelys,  

luonnonniitty,  
viljelyslaidun,  
koko  viljelmä  (maatalousmaa),  
tontit,  tiet, vakin. varastoalueet sekä 

viljelys-,  tontti- ja tiealueet yhteensä.  

Lisäksi  on lomakkeessa tiedot erikseen kasvullisista  metsämaista ja 

hu on  okas  vuisista  metsämaista sekä  metsämaan jakaantumisesta  tuotto  

luokkiin. Myös  joutomaiden  määrä on mainittuna. 
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Viljelmät  oli  laatunsa mukaan jaettu  seuraaviin pääryhmiin:  

Vanhastaan itsenäinen,  omistajan  hallinnassa,  
v itsenäistytetty  entinen vuokra  viljelmä,  
v. asutustoiminnan yhteydessä  perustettu  uusi viljelmä, 
vuokraviljelmä  a)  koko tila metsineen,  

b)  tilan osa (torppa,  mäkitupa  yms.). 

Vielä sisältyi  tiedustelulomakkeeseen kysymys  viljelmän haltijan 
arvosta  tai  ammatista sekä -viljelmän  vakinaisesta asukasluvusta.  

»Viljelmän  kuvaus»-lomakkeen lisäksi on tässä tutkimuksessa  käy  

tettyjä  tietoja  saatu lomakkeesta »Laitumet ja aidat»,  jonka Jäntti 

(1945,  ss.  59—62)  on julkaissut  ja johon  hänen laidun-  ja aitausoloja  
koskevat  tutkimuksensa perustuvat.  Tässä  lomakkeessa on  esitetty  eri 

kotieläinryhmiä  koskevat  tiedot, joita samoinkuin laiduntutkimusta 

varten laskettuja  muunnettujen  kotieläinten  määrää osoittavia lukuja  

on käytetty  tässä tutkimuksessa.  

Maaseudun tulisijoista  kerättyä  aineistoa ei ole käytetty  tässä tut  
kimuksessa.  Myöskään  ei ole tässä yhteydessä  jouduttu käyttämään  
varsinaisesti puunkäyttöä  koskevaa  aineistoa lukuunottamatta aineiston 

käsittelyn  yhteydessä  laskettuja  viljelmien  keskikokoa,  asukaslukua 

yms. osoittavia  tietoja.  

Aineiston  laajuus,  riittävyys  ja edustavuus.  

Rakennuksia koskeva  aineisto on kerätty,  kuten edellä on mainittu, 

1890 viljelmältä,  minkä lisäksi rakennustietoja  on kerätty  27 talous  

yksiköstä,  joihin  ei liity  viljelmää.  Jälkimmäisiä ei ole tässä tutkimuk  

sessa  käsitelty,  koska  tutkimus  on tahdottu rajoittaa  nimenomaan maa  

talousrakennuksiin ja muita talouksia koskeva  aineisto olisi lisäksi  ollut  

liian vähäinen koko maata edustamaan. Kun maassamme oli v. 1929 

kaikkiaan 287 171 viljelmää,  joiden  peltoala  oli vähintään 0.25 ha, ja 
vuonna 1941 suoritetun maataloustiedustelun mukaan kaikkiaan 382 119  

viljelmää  ja 318 033 yli 0.25  ha peltoa käsittävää  viljelmää,  on aineisto  
näihin lukuihin verrattuna suhteellisen pieni  käsittäen vuoden 1929 

viljelmämäärästä  0.66 % ja vuoden 1941 kokonaisviljelmämäärästä  

vain 0.49  %. Vaikka aineiston laajuus  viljelmien  kokonaismäärään 

verrattuna on pieni,  on aineistoa  absoluuttiselta määrältään pidettävä  

suhteellisen suurena  ja  tämänlaatuista tutkimustyötä  varten riittävänä.  

Vertauksen vuoksi  mainittakoon,  että vuoden 1927 puunkäyttötutki  

muksen aineisto kerättiin 1 337 viljelmältä  (Saari  1934,  s.  82),  Osa  ran 

pienmetsätaloutta  koskeva  tutkimus kohdistui 543 koetilaan (O  sa  r  a 

1935, s.  96)  ja valtakunnan metsien arvioinneissa on  katsottu  riittäväksi  
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tässä tutkimuksessa käytettyä  suhteellisesti  paljon  pienempi  edustava 
aineisto  (vrt. Erkkilä  1943,  s. 39).  Verrattuna aikaisempiin  kokonai  

sia  viljelmiä  koskeviin  maataloudellisiin tutkimuksiin  on aineistoa pi  
dettävä laajana.  

Aineiston edustavuutta tarkastettaessa voidaan verrata viljelmien  

jakaantumista  alueittain  ja suuruusluokittain viijelmätilastoihin  vuo  

silta  1929 ja 1941. Puunkäyttötutkimuksen  yhteydessä  on laskettu,  

miten viljelmät  vuoden 1929 maataloustiedustelun perusteella  jakaan  

tuivat eri metsänhoitolau takun tien alueille ja eri viljelmäsuuruusluok  
kiin.  Tämän laskelman  tulokset  on Erkkilä  (1943,  ss.  250—253)  

julkaissut.  Samassa yhteydessä  on esitetty  myös puunkäyttötutki  
muksessa  mukana olleiden viljelmien  prosenttinen  jakaantuminen  alueit  

tain ja viljelmäsuuruusluokittain  sekä lisäksi  kaikkien viljelmien  pro  

senttinen jakaantuminen  niissä kunnissa,  joiden  alueilta puunkäyttö  

tutkimuksen aineisto  on kerätty.  Kun tässä tutkimuksessa  on vähäisin 

poikkeuksin  käytetty  samaa aineistoa, jota Erkkilän tutkimus  

koskee,  ei jakaantumistaulukoiden  julkaisemista  ole  katsottu  tarpeelli  

seksi  tässä  yhteydessä.  On lisäksi  huomattava,  että  edellä mainitussa  
Erkkilän julkaisemassa  laskelmassa  ovat  olleet  mukana vain maalais  

kuntiin  kuuluvat  viljelmät, joita v.  1929 oli  285 390 kpl.,  sekä että tut  

kimusaineisto  käsittää  myös  viljelmiä,  joiden  peltoala  on alle  0.2  5  ha 

(Erkkilä 1943,  s.  42).  Näin ollen ei  tutkimusaineiston jakaantuminen  

ole  täysin  rinnastettavissa  maalaiskuntia koskevaan viljelmätilastoon  

vuodelta 1929. 

Verrattaessa vuoaen  1929 viljelmätilastoa  vuoden 1941 maatalous  
tiedustelun tuloksiin huomataan viljelmien  lukumäärässä ja suuruus  

luokittaisessa jakaantumisessa  tuntuvia muutoksia,  jotka johtuvat  
osaksi todellisesta viljelmien  lukumäärän muutoksista,  osaksi  vuoden 

1929 viljelmätilaston  ilmeisistä puutteellisuuksista.  Voidaankin katsoa,  

että viljelmien  lukumäärä  vuoden 1938 lopussa,  mitä ajankohtaa  tämä 

tutkimus  koskee,  oli lähellä vuoden 1941 viljelmätilaston  määriä,  koska  

viljelmien  lukumäärän ei voida katsoa tämän jälkeen  vallinneissa olo  
suhteissa huomattavasti muuttuneen vuoteen 1941 mennessä. Näin 

ollen olisi ollut  tarkoituksenmukaista verrata tutkimusaineiston jakaan  

tumista vuoden 1941 viljelmätilastoon,  jonka  tuloksia ei  kuitenkaan  oltu 

julkaistu  ennen Erkkilän  (1943)  tutkimuksen valmistumista.  Tätä 

tutkimusta varten on erikseen  laskettu  viljelmien  lukumäärä suuruus  

luokittain siten,  että perustana  on käytetty  vuoden 1941 viljelmätilastoa  

(SVT  111,  Maatalous 38 :  1, 2,  3),  jossa  esitettyihin  lukuihin on lisätty  

sodan johdosta  menetettyjen alueiden viljelmät  osaksi  Suomen tilas  

tollisen vuosikirjan  (1943,  ss.  84—85),  osaksi  vuoden 1929 kulmittaisen  

viljelmätilaston  mukaan. Näin on  saatu lasketuksi  tässä tutkimuksessa  

käytetty  viljelmien  kokonaislukumäärä,  382 119 kpl.,  jonka  on katsottu 



26 -A n t it i '  M ä <k i 37.5  

lähinnä vastaavan viljelmien lukumäärää v. 1938. Ilmeistä on,  että 

esitetty  lukumäärä on epätarkka  varsinkin  alle 0.2  5 ha peltoa  käsittä  

vien viljelmien luokassa. 

Kun tätä tutkimusta varten ei ole katsottu mahdolliseksi selvittää  

viljelmien  jakaantumista  v. 1941 metsänhoitolautakunnittain,  jotka  
muodostavat tämän tutkimuksen aluejaoituksen,  esitetään seuraavassa, 

aineiston alueellinen jakaantuminen verrattuna viljelmien kokonais  

määrään v.  1929. On huomattava,  että viljelmien  kokonaisluvuissa  ovat  

mukana vain maalaiskunnat sekä että Ahvenanmaa on jätetty  laskel  

man ulkopuolelle.  

Niinkuin aikaisemmin on mainittu, on tässä  tutkimuksessa  käytetty  

samaa aluejakoa,  jota Erkkilä  (1943)  on noudattanut,  ts.  metsän  
hoitolautakuntien alueita v. 1939, joiden  rajat näkyvät  liitteenä ole  

Metsänhoitolait takuilta 

Suomen eteläpuolisko:  
Helsinki   

Lounais-Suomi  

Satakunta   

Uusimaa—Häme  

Viljelmien  
kokonaisluku-  

määrä v. 1929 

10 869 

19 915 

20 663 

12 949 

Koeviljelmiä  

viljelmien  
kokonais-  

kP'- määrästä 

•/.. 

86 7.9  

149 7.5 

106 5.1 

70 5.4 

Pohjois-Häme   
Itä-Häme  

Etelä-Savo   

Etelä-Karjala   

15 129 

11 053 

15 027 

34 781 

108 

92  

93 

154 

7.1 

8.3 

6.2  

4.4 

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala   

Pohjois-Savo   
Keski-Suomi   

13 248 

16 135 

18 015 

15 223 

87 

135 

86 

130 

6.6  

8.4  

4.8 

8.5 

Etelä-Pohjanmaa   
Vaasa   

Keski-Pohjanmaa   

Pohjois-Pohjanmaan  rannikkoalue .  

25 572 

13 449 

10 672 

8 723 

95 

68 

74 

69 

3.7 

5.1 

6.9 

7.9 

Suomen pohjoispuolisko:  

Kainuu  

Pohjois-Pohjanmaan  sisämaa-alue 
.
 

Perä-Pohjola   

Perä-Lappi   

6  304 

7 048 

7 814 

266 

59 

68 

102 

59 

9.4 

9.6 

13.1 

221.8 

Koko maa  

Suomen eteläpuolisko   
Suomen pohjoispuolisko   

.

 282 855 

. 261 423 

21 432 

1 890 

1 602 

288 

6.7 

6.1 

13.4 
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vasta  kartasta  n:o  2. Pohjois-Pohjanmaan  metsänhoitolautakunnan 

alue on kuitenkin jaettu kahteen osaan, rannikkoalueeseen  ja  sisämaa  
alueeseen sekä Lapin  metsänhoitolautakunnan alue Perä-Pohjolaan  ja 

Perä-Lappiin  myöhemmin (s.  31) lähemmin selostettavalla tavalla.  
Lisäksi on maa jaettu Erkkilän (1943)  käyttämää  menetelmää 

noudattaen eteläpuoliskoon  ja pohjoispuoliskoon,  jolloin  jälkimmäiseen  

on luettu edellä olevan asetelman neljä  viimeistä  aluetta.  

Edellä esitetyn  asetelman tarkastelu osoittaa,  että koeaineisto ja  
kaantuu verrattain tasaisesti maan eri osiin. Suhteellisesti  pienin  määrä 

koeviljelmiä  on Etelä-Pohjan  maan alueella,  jossa niitä on 0.37 % vil  

jelmien kokonaismäärästä. Yleensä on aineistoa ollut maan eteläpuo  
liskossa 0.5—0.8 % viljelmien kokonaismäärästä ja maan pohjoispuo  
liskossa keskimäärin 1.34 % viljelmien määrästä. Erityistä  huomiota 
herättää Perä-Lapin  alueella oleva koeviljelmien  määrä verrattuna 
kaikkien viljelmien  lukumäärään. Tämä johtuu metsärajaseutujen  

puunkäyttöä  koskevasta erikoistutkimuksesta (Erkkilä 1943, s. 

41).  Kun viljelmätilaston  osoittama lukumäärä perustuu  peltoalan  

vähimmäismäärään,  ei Perä-Lapin  alueelta saatu suhdeluku ole rin  

nastettavissa maan muita alueita koskeviin suhdelukuihin. Yleensä 

voidaan pitää aineiston jakaantumista  maan eri osiin suhteellisen tasai  

sena ja tutkimuksen tarkoitusta vastaavana. 

Vaikka tässä tutkimuksessa  ei  ole haluttu  yksityiskohtaisesti  esittää 

koeviljelmien  jakaantumista  suuruusluokittain verrattuna kaikkien  vil  

jelmien jakaantumiseen,  koska  tulos poikkeaisi  ainoastaan mitättömän 

vähän Erkkilän (1943,  ss.  250—253)  julkaisemasta  jakaantumistau  

lukosta,  ön kuitenkin  syytä  tarkastella,  miten tutkimusaineisto jakaan  

tuu verrattuna edellä selostetulla tavalla täydennettyyn  vuoden 1941 

viljelmätilastoon.  Viljelmät  on v.  1941 maataloustiedustelussa ryhmi  

telty peltoalan  perusteella  suuruusluokkiin,  joita  on kaikkiaan  12. Samaa 

suuruusluokittelua on pienin  poikkeuksin  käytetty  Erkkilän  (1943)  
tutkimuksessa ja myös  esillä  olevassa  tutkimuksessa.  Näissä  tutkimuk  

sissa  viljelmät  on ryhmitelty  peltoalan  perusteella  11 suuruusluokkaan 

siten,  että 1.0 ha pienemmät  viljelmät,  jotka  vuoden 1941 tilastossa  

jakaantuvat  kolmeen luokkaan,  on yhdistetty  samaan suuruusluokkaan 

ja 25—50 ha  peltoa  käsittävät  viljelmät  on jaettu 25—35 ha käsittäviin  

ja 35—50 ha peltoa  käsittäviin  viljelmiin.  Näin on päädytty  tässä  tut 

kirnuksensa  käytettyyn  suuruusluokitteluun,  jota  vielä käsitellään myö  

hemmin 
.
 

Koeviljelmien  jakaantumista eri suuruusluokkiin verrattuna viljel  

mien kokonaislukumäärään vuonna 1941 esittää  taulukko 1, jossa on 

erikseen  laskettu suhdeluvut maan eteläpuoliskosta  ja pohjoispuolis  

kosta  sekä  koko  maasta. Taulukko osoittaa,  että  aineistossa ovat kaikki  

viljelmäsuuruusluokat  edustettuina lukuunottamatta suurinta suuruus  
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luokkaa maan pohjoispuoliskossa,  jossa  viljelmien kokonaismäärä oli  
vain 4 kpl.  Vaikka koeviljelmiä  on absoluuttiselta määrältään vähim  

min suurimpien  viljelmien  ryhmässä,  kuten on  luonnollista,  osoittavat  

taulukon 1 luvut,  että aineisto on muodostunut maan kaikkia  viljelmiä  
suhteellisesti suurviljelmävaltaisemmaksi.  Kun pienimmissä  suuruus  

luokissa  on koeviljelmiä  vain alle 0.4 %,  kohoaa vastaava  luku viljelmä  
suuruusluokissa B—ll8 —11  yli  1.0 %. Tästä  seuraa, ettei koeaineiston anta  

mia tuloksia voida sellaisinaan käyttää  kuvaamaan koko  maan  olosuh  

teita, vaan  saadut tulokset on  yleistettäessä  punnittava  viljelmien  ko  

konaislukumääriä osoittavilla luvuilla. 

Erkkilä  (1943)  on yksityiskohtaisesti  selostanut niitä syitä,  jotka  

ovat  vaikuttaneet koeaineiston muuttumisen suurviljelmävaltaisemmaksi  
kuin mitä alkuperäinen  arpomalla  suoritettu koeviljelmien  valintamene  

telmä  olisi edellyttänyt.  Pääasiallisena syynä  tähän on ollut valinnan  
varaisten viljelmien  osuus,  koska  suurempia viljelmiä  on yleensä  ollut  

helpompi  saada lupautumaan koetiloiksi  (Erkkilä  1943,  ss. 42—45),  
Kun viljelmiä on kuitenkin pienemmissä  viljelmäsuuruusluokissakin  

riittävä  määrä tilastollisten  ryhmien  muodostamiseksi koko  maata ja 

sen kumpaakin  puoliskoa  koskevien  tulosten  laskemiseksi  ja kun toisaalta 

suurimpien  viljelmien kokonaismäärä on siksi  vähäinen,  että keski  

määräisen prosenttiluvun  edellyttämä  koeviljelmien  määrä olisi johtanut  

mitättömän pienien  tilastollisten ryhmien  muodostumiseen,  on aineiston 

käsittelyn  ja tulosten luotettavuuden kannalta pidettävä  tarkoituksen  

mukaisena aineiston muodostumista todellisia olosuhteita suurviljelmä  
valtaisemmaksi  

.
 

Erkkilä  (1943,  ss.  49—50)  esittää myös,  että aineistoon lienee 

tullut runsaammin valistuneiden kuin takapajulla  olevien  omistajien  

viljelmiä,  koska edelliset  ovat  helpommin luovuttaneet tilansa tutkimus  

kohteeksi. Päinvastaisiakin tapauksia  on kuitenkin esiintynyt,  joten  
tämän seikan  vaikutuksesta  ei  voitane varmaa  käsitystä  esittää. 

Edellä  oleva lyhyt  tarkastelu  osoittaa,  että käsiteltävänä oleva aineisto 

laajuudeltaan  ja edustavuudeltaan täyttää  hyvin  ne vaatimukset,  joita  
tällaiselle koko  maata ja kokonaisia maatiloja  koskevalle  tutkimukselle  

kohtuudella voidaan asettaa. Tässä yhteydessä  on kuitenkin syytä  
mainita niistä puutteellisuuksista,  joita on ilmennyt  aineistossa  silmällä  

pitäen  nyt  julkisuuteen  saatettavaa tutkimustyötä.  
Niinkuin johdannossa  mainittiin, on ensiaineistoa kerättäessä  kiin  

nitetty  päähuomio  puun käyttöön  maatalousrakennuksissa.  Tämä 

tarkoitusperä  on antanut leimansa tutkimuksessa  käytetylle  tiedustelu  
lomakkeelle siinä suhteessa,  että  huomio  on kiinnitetty  yksinomaan  maan  

päällisiin  rakennuksiin ja rakenneosiin,  joissa puun käyttö  lähinnä 
tulee kysymykseen.  Sitä vastoin  ei  tiedustelulomakkeessa ole mainittu 

esim. perustusten  laatua eikä sitä ole otettu huomioon  myöskään  lomak  
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keitä täytettäessä.  Perustuksia  koskevien  tietojen  puuttumien  vaikeut  

taa varsinkin maatalousrakennusten pääoma-arvon  määrittämistä,  johon 

perustusten  laatu oleellisesti vaikuttaa. 

Paitsi  perustuksia  koskevia  tietoja  on todennäköistä,  että aineiston 

ulkopuolelle  on jäänyt osa kellareita,  joiden rakennusaineena ei 

ole käytetty  puuta,  sillä  tiedustelulomakkeessa mainitaan vain peruna  

kuopat.  Tehtyjen  havaintojen  mukaan tähän nimikkeeseen on luettu 

myös  tavallisia  kellareita,  joita  on myös  erikseen  lisätty  tiedustelulomak  

keeseen. Kuitenkin on todennäköistä,  että osa kellareista  on  jäänyt  

tiedustelun ulkopuolelle.  

Kotieläinrakennusten tai  varastorakennusten kohdalla on puutteel  

lisuutena mainittava nykyajalla  tärkeiden AIV-rehutornien puuttuminen  
tiedustelulomakkeen nimistöstä. Jos  rehutorni on sijainnut  esim.  navetta  

rakennuksen yhteydessä,  se  tuskin on tullut kaikissa  tapauksissa  maini  

tuiksi.  Lantalat lienevät yleensä  mukana rakennusluettelossa,  koska  

ne on ohjeissa  erikseen mainittu. Sitä  vastoin lantavesikaivot  näyttävät 

yleensä  puuttuvan,  joten tällaisten rakennuslaitteiden osuus  rakennus  

pääoman  suuruuteen on jäänyt  selvittämättä. 

Yhdistettyjen  rakennusten kohdalla,  joita  maataloudessa on run  

saasti,  on aineistossa paljon  toivomisen varaa. Milloin esim. samassa  

rakennuksessa  on ollut useammanlaisia kotieläinsuojia,  kuten navetta,  talli,  

sikala jne., ei  niiden mittoja  ole läheskään kaikissa  tapauksissa  ilmoitettu 

erikseen,  joten kotieläinrakennukset on ollut pakko  käsitellä  yhtenä  

ryhmänä.  Vieläpä  lantalatkin  on pitänyt  laskea yhteen  muiden koti  
eläinrakennusten kanssa. Sitä vastoin  ovat aineistossa yleensä  tulleet 

erotetuiksi toisistaan yhdysrakennusten  kokonaan erilaiset rakenne  

osat, kuten ladot kotieläinsuojista,  saunat asuinrakennuksista  jne.  

Kun yhdistetyt  rakennukset on annettujen  ohjeiden  mukaan mer  

kitty  sen nimikkeen kohdalle,  jota  rakennuksista yleisesti  käytetään  

(ohjeiden  kohta  1), on varsinkin  rakennusten lukumäärän selvittämi  

sessä ollut tiettyjä  vaikeuksia.  Sitä vastoin rakennusten suuruus  

suhteita koskevassa  selvittelyssä,  joka  on tämän tutkimuksen keskei  

simpänä tehtävänä,  on yleensä  voitu erottaa erilaiset rakenneosat 

toisistaan sen  ryhmittelyn  puitteissa,  jota aineiston yksityiskohtaisessa  

käsittelyssä  on käytetty.  
Rakennusten mittauksessa esiintyy  puutteellisuus,  jolla  voi olla 

tietynsuuntaista  vaikutusta  laskelmien lopputuloksiin.  Ohjeiden  8 koh  

dan  mukaan on yhdellä  ulokkeella varustetuissa  rakennuksissa rakennuk  

sen leveydeksi  merkittävä  päätyseinän  ja tuon ulokkeen pituuden  yh  

teenlaskettu summa tai lyhyemmän  siiven  ulkopuolisen  seinän pituus.  

Tarkoituksena on ollut saada selville  rakennusten suurimmat mitat seinä  

rakenteisiin  käytetyn  puutavaramäärän  selvittämiseksi.  Kun  tällaisista 

rakennuksista olisi ohjeen  mukaan ollut  laadittava pohjapiirros,  olisi 
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asia tullut tyydyttävästi  selvitetyksi.  Aineiston tarkastelu osoittaa 

kuitenkin,  ettei pohjapiirrosta  ole kaikissa  tapauksissa  laadittu,  vaikka  

on ollut kysymyksessä  siipirakennus  tai ulokkeella  varustettu rakennus,  

joten rakennuksen suuruus on voinut tulla tällaisissa tapauksissa  vir  
heellisesti  lasketuksi.  

Yleisenä havaintona aineistoa käsiteltäessä  on vielä mainittava, että 

tarkoituksenmukaisuussyistä  olisi  ollut paikallaan  antaa ensitietojen  

kerääjien  yksityiskohtaisemmin  ryhmitellä  erilaatuiset rakennukset ja 
rakennusten osat tiettyihin  ryhmiin  sekä myös laskea erilaisten raken  

nusten ja rakennusosien tilavuudet ja suuruussuhteet,  koska  näin mene  
tellen olisi tuskin päässyt  muodostumaan merkittävän suuria virheitä 

ja harkinnanvaraisuudesta johtuvia  epätarkkuuksia.  Näin olisi ennen 
kaikkea  voitu välttää useimmat  niistä epäselvyyksistä,  jotka ovat hai  

tanneet aineiston käsittelyä.  
Puutteellisuuksistaan  'huolimatta,  joista  on mainittu mahdollisia vas  

taisuudessa suoritettavia rakennustutkimuksia  silmällä pitäen,  aineisto 

tarjoaa  mahdollisuuden verrattain yksityiskohtaiseen  maatalouden ra  

kennusolojen  selvittelyyn  v. 1938. 

Aineiston  käsittely.  

Yleistä.  

Kun  esillä  oleva tutkimus liittyy  läheisesti  valtakunnan puunkäyttöä  
koskevaan tutkimukseen,  jonka sivutuotteena tämän tutkimuksen  

aineisto on tullut kerätyksi,  on päätutkimuksen  käsittely  vaikuttanut  

myös  käsillä olevaan tutkimukseen ja käytettyyn  tutkimusmenetelmään. 

Rakennuksia koskevan tutkimuksen aineistoa käsiteltäessä  on voitu 

monessa  suhteessa hyväksikäyttää  päätutkimusta  varten suoritettuja  

esitöitä ja tutkimuksen yhteydessä  saatuja  tuloksia. Aineiston käsitte  

lyssä  on myös  mahdollisuuksien mukaan seurattu samoja  suuntaviivoja,  

joita on noudatettu tutkimusaineiston  alkukäsittelyssä.  

Tärkeänä periaatteellista  laatua olevana kysymyksenä  oh aineiston 

käsittelyä  aloitettaessa ratkaistava,  miten käsitellään niitä alueita kos  

keva tutkimusaineisto,  jotka vuosien 1940 ja 1947 rauhanteoissa jou  
duttiin luovuttamaan pois.  Kun aineisto kerättiin  v.  1938,  ovat nämä 

alueet luonnollisesti kuuluneet silloisen  tutkimussuunnitelman piiriin.  
Ottaen huomioon,  että rakennukset liittyvät  läheisesti  siihen väestön  

osaan,  joka  asui  luovutetuilla alueilla  v.  1938 ja joka  on siirtynyt  nyky-  

Suomeen, on katsottu tarkoituksenmukaisimmaksi käsitellä aineisto 
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sellaisena kuin se oli  v.  1938. Näin on mahdollista saada kuva  sen väestön 

rakennusoloista,  joka joutui  sodan johdosta  siirtymään  muualle Suo  

meen. Alueen  erottamien muusta tutkimusaineistosta olisi  sitä paitsi  

tuottanut erittäin suuria  käytännöllisiä  vaikeuksia.  

Tutkimusalueet. 

Kun vuoden 1938 puunkäyttötutkimuksessa  on  käytetty  pohjana  

metsähoitolautakunnan alueita, jotka Erkkilän (1943, s. 71)  mu  

kaan ovat  osoittautuneet taloudellisesti erittäin yhtenäisiksi  alueyksi  

köiksi,  ja kun lisäksi  rakennusaineiston käsittely  oli  aloitettu  samaa alue  

jakoa noudattaen,  ei tämän menettelytavan  muuttamiseen ole  ollut  

asiallista aihetta. Tämän aluejaon  noudattamisesta on ollut  mm. se etu,  

että metsänhoitolautakunnittain käsiteltyä  viljelmätilastoa  ja väestö  

tilastoa on  voitu käyttää  myös  tässä  tutkimuksessa.  Erkkilän (1943)  

käyttämästä  menettelytavasta  poikkeavasti  ovat ainoastaan Lapin  ja 

Pohjois-Pohjanmaan  metsänhoitolautakuntien alueet tulleet jaetuiksi  

kumpikin  kahteen ala-alueeseen,  joiden  olosuhteet poikkeavat  huomat  
tavasti  toisistaan. Lapin  metsänhoitolautakunnan alue on jaettu Perä-  

Pohjolan  ja Perä-Lapin  alueisiin,  jolloin  jälkimmäiseen  on luettu seu  

raavat kunnat: 

Enontekiö,  

Inari, 

Utsjoki,  
Petsamo 

Muut Lapin  metsänhoitolautakunnan kunnat luettiin Perä-Pohjolan  
alueeseen. 

Pohjois-Pohjanmaan  alueessa on erotettu erikseen  metsäinen sisä  

maan alue ja metsäköyhä  rannikkoalue,  jolloin  edelliseen on luettu seu  

raavat kunnat: 

Kuusamo,  

Taivalkoski,  

Pudasjärvi,  
Kuivaniemi,  

li, 

Yli-li, 

Ylikiiminki,  

Utajärvi,  
Kestilä,  

Pulkkila,  

Haapavesi,  

Piippola,  
Pyhäntä.  

Metsänhoitolautakuntien rajat  v. 1939 näkyvät  liitteenä olevasta  

kartasta n:o 2. 
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Paitsi  tutkimusaineiston  käsittelyä  metsänhoitolautakunnittain osoit  
tautui tarpeelliseksi  jakaa maa myös suurempiin  tutkimusalueisiin,  
jolloin  koeviljelmien  lukumäärä eri viljelmäsuuruusluokissa  voitaisiin 

saada riittävän suureksi  tilastollisten ryhmien  muodostamista varten. 
Useiden  kokeilujen  jälkeen  päädyttiin vain kahteen suurempaan aluee  
seen, maan etelä-  ja pohjoispuoliskoon,  joita myös Erkkilän  (1943)  
tutkimuksessa  on käytetty. Maan pohjoispuoliskoon  luettiin Kainuun 

ja Lapin  metsänhoitolautakuntien (Perä-Pohjolan  ja Perä-Lapin)  alueet 
sekä  Pohjois-Pohjanmaan  sisämaa-alue. Muut  metsänhoitolautakunnat 

ja Pohjois-Pohjanmaan  rannikkoalue on luettu maan eteläpuoliskoon  
kuuluviksi. Tätä aluejaoittelua  on käytetty  aineiston yksityiskohtai  
sessa  käsittelyssä  lukuunottamatta niitä kohtia,  joissa  aineistoa ei saatu 

maan pohjoispuoliskosta  kerätyksi.  

Paitsi  metsänhoitolautakuntien alueita,  joita ei aikaisemmin liene 

käytetty  läheisesti maatalouteen liittyviä  kysymyksiä  käsiteltäessä,  
olisi aluejaon  perustaksi  voinut ajatella  useita  niistä erilaisista  alue  

jaoista,  joita maassamme käytetään.  Lähimpinä  mahdollisuuksina oli  

sivat  olleet  valtakunnan hallinnollisen läänijaon  käyttäminen  tai maan  

viljelysseurojen  alueiden käyttäminen.  Näillä aluejaoilla  olisi  ollut se 

etu, että  viljelmätilastot  ja useat muutkin tilastotiedot ovat lasketut  
näiden aluejakojen  pohjalla.  Kun otetaan käsiteltäväksi  maatalouden 

rakennuskysymykset,  ei  kuitenkaan ole edellytettävissä,  että nämä 

aluejaot  olisivat  metsänhoitolautakuntia paremmin soveltuneet käsit  

telyn  pohjaksi.  

Mahdollisuutena olisi myös ollut käyttää pohjana  Suomen maa  
talouden kannattavuutta koskevissa  tutkimuksissa  noudatettua alue  

jakoa,  jolloin  tuloksia olisi voitu  verrata kirjanpitotuloksiin.  Tämä olisi 
kuitenkin vaatinut erittäin paljon  lisätyötä  ja aiheuttanut poikkeamisen  

aineiston käsittelyssä  alkuaan noudatetusta suunnasta. 

Vielä olisivat  voineet tulla  kysymykseen  Suomen luontaiset maa  

talousalueet,  joita eri  tutkijat  ovat  erottaneet eri perusteita  käyttäen.  

Edellä  mainitusta syystä  ja katsoen  aluejakojen  moninaisuuteen tästä 
mahdollisuudesta on kuitenkin luovuttu. 

Kun ennen tutkimuksen tulosten esille  saamista ei voida päätellä,  

minkälaisiksi maamme mahdolliset »rakennusalueet» muodostuisivat,  

on noudatetulla aluejaolla  joka  tapauksessa  toisarvoinen merkitys,  
koska  vasta tulosten tultua lasketuiksi voitaisiin päätellä,  minkälaisiin 

alueisiin maa  olisi  rakennusolosuhteita silmällä  pitäen jaettava. Kun 

metsänhoitolautakuntien alueet ovat taloudellisesti yhtenäisiä,  niiden 

rajat  yhtyvät  useissa  kohdin maanviljelysseurojen  rajoihin  ja kun puun  

käyttötutkimuksen  käsittelyssä  on käytetty  metsänhoitolautakuntien 

alueita,  on katsottu näiden alueiden soveltuvan  myöskin  esillä olevan 

tutkimuksen  edellyttämiin  tarkoituksiin.  
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Aineiston ryhmittelyperusteet  ja käytetyt  laskentamenetelmät. 

Koeviljelmien  käsittely  suuruusluokittain,  omistaja-  ja viljelmäryhmittäin.  

Koeviljelmät  on suuruutensa perusteella  jaettu ll:een viljelmä  
suuruusluokkaan käyttämällä  vähäisin poikkeuksin  samaa luokkajakoa,  

jota on seurattu mm. vuoden 1929 yleisessä  maataloustiedustelussa. 

Viljelmät  on jaettu suuruusluokkiin peltoalan  perusteella  taulu  

kon 2 esittämällä  tavalla,  josta  selviää käytetyt  luokkavälit  ja luokka  

rajat sekä koeviljelmien  jakaantuminen viljelmäsuuruusluokittain  

eri metsänhoitolautakuntien alueilla sekä maan etelä- ja pohjoispuolis  
koissa. Viljelmät,  joiden  peltoala  on mahdollisesti  sattunut luokka  

rajalle,  on luettu ylempään  luokkaan. 

Viljelmien  suuruuden mitaksi on valittu viljelmien  peltoala  ensi  

sijassa  siitä  syystä,  että tätä on käytetty  perustana  myös  yleisissä  maa  

taloustiedusteluissa,  lähinnä vuosien 1929 ja 1941 maataloustieduste  

luissa,  joiden  tuloksiin tämän tutkimuksen aineistoa lähinnä voidaan 

verrata. Kun tätä suuruusluokittelua on käytetty  myös maaseudun 

puunkäyttöä  koskevassa  tutkimuksessa (Erkkilä  1943), johon ra  

kennusoloja  koskeva  tutkimus sivutuotteena liittyy,  ja aineiston käsit  

tely  oli  aloitettu tämän luokituksen pohjalta,  on  alunperin  omaksuttu 

luokkajako  säilytetty,  vaikka  käsillä olevan tutkimuksen kannalta epäi  

lemättä viljelmän  muunnetun maatalousmaan ala olisi  tietyissä  suhteissa 

ollut paremmin  paikallaan  viljelmäkoon  mittana. Kuitenkin voitaneen 

katsoa,  että peltoala  suurimmassa osassa  maata soveltuu osoittamaan 

myöskin  viljelmän  suuruusluokkaa,  koska  niittyjen  ja omaksi  maan  

käyttölajikseen  luettavien laitumienkin ala maan eteläpuoliskossa  on suh  

teellisen vähäinen. Sitä vastoin on ilmeistä, että maan pohjoispuolis  

kossa,  jossa  luonnonniityillä  voi olla suurempi  merkitys  kuin peltoalalla,  

ei  peltoala  yksinään  riitä viljelmän  suuruuden mitaksi. Mm. kotieläinten  

lukumäärä,  poroja lukuunottamatta,  jotka  tässä  tutkimuksessa  on sivuu  

tettu, riippuu  maan pohjoisosissa  lähinnä niittyjen alasta ja viljelmien  

rakennustarve on läheisessä suhteessa viljelmän  kotieläinmäärään. Vaikka 

viljelmien  suuruusluokittelun perustana  on koko maassa  käytetty  pelto  
alan suuruutta,  on maan pohjoispuoliskossa  laskettu myös  muunnetun 

maatalousmaan keskimääräinen ala kussakin  peltoalan  perusteella  mää  

rätyssä  viljelmäsuuruusluokassa  ja laskettu tärkeimmät tulokset  myös  

maatalousmaan muunnettua hehtaaria kohden. 

Harkittaessa,  miten  pohjois-Suomen  niityt  olisi  muunnettava peltoa 

vastaaviksi,  on käytettävissä  useita eri mahdollisuuksia. Lähtökohtana 

voidaan pitää  mm. niittyjen  satomääriä verrattuna peltojen satoihin 

pinta-alayksikköä  kohden laskettuna, niittyjen  raha-arvon suhdetta 

pellon  raha-arvoon tai niittyjen  verotettavan puhtaan  tuoton suuruutta 

verrattuna pellon  puhtaaseen  tuottoon. Muitakin muuntamistapoja  
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olisi ajateltavissa.  Muuntamisen lähtökohtana käytetty  raha-arvo voi 
tietenkin perustua  eri tekijöihin,  joista  tärkeimmät ovat  niityistä  mak  
setut kauppahinnat  sekä  niittyjen  tuotto. Kaikissa  tapauksissa  ensi  

sijaisena  perustana  tulee olemaan alueen tuotto,  joka vaikuttaa oleelli  
sesti kauppahintoihin  ja myöskin  eri maankäyttölajien  verotusperus  
teisiin. 

Tarkasteltaessa kysymystä  tämän tutkimuksen tarkoitusperiä  sil  
mällä pitäen,  voitaneen sanoa, että  niittyalan  vaikutus rakennuspää  
omaan riippuu  niiden tuotosta,  vieläpä  bruttotuotosta luontoismitoissa 

määritettynä,  koska  niittyjen  kokonaissadosta  riippuu  ensiksikin  tar  

vittavien säilytystilojen  suuruus  ja niityiltä  saadulla rehumäärällä on 

vuorostaan vaikutus viljelmällä  pidettävään  koti  eläinmäärään ja sen  

tarvitsemiin  rakennustiloihin. Välillisesti  niittyjen  ala ja niiden tuotto 
vaikuttaa muidenkin maatalousrakennusten suuruussuhteisiin. 

Tiedot pohjois-Suomen  niittyjen  satotuloksista  ovat puutteellisia  ja 
eri tietolähteistä saadut tiedot poikkeavat  huomattavasti toisistaan. 
Ensimmäisissä Suomessa suoritetuissa maanviljelystaloudellisissa  tut  

kimuksissa  on niittyjen  muuntolukuna käytetty  lukua  0.25,  ts. neljän  

niittyhehtaarin  on katsottu vastaavan yhtä  peltohehtaaria.  Tätä muunto  
lukua ovat pohjois-Suomen olosuhteissa käyttäneet  mm. Enckell 

(1910)  ja E.  Cajander  (1911),  joista  jälkimmäinen  perustelee  käyt  
tämäänsä suhdelukua koulutilojen  satotuloksilla.  Satotulosten mukaan 

yksi  peltohehtaari  olisi  vastannut 4.09 niittyhehtaaria.  
Toisena muuntamistapana  on käytetty  niityn  ja pellon  raha-arvojen  

välistä suhdelukua,  johon  perustuu  mm. Sunilan aloittamassa jul  
kaisusarjassa  »Tutkimuksia Suomen maatalouden kannatta  vaisuudesta» 

käytetty  muuntamistapa. Samoin on Jutila (1920,  s. 26) mene  

tellyt  kuitenkin niin, että  hän on käyttänyt  viljelmänsuuruuden  mit  
tana muunnettua niittyalaa. 

Käytettäessä  lähtökohtana uudempia satotietoja  tullaan melko 

tarkoin samaan tulokseen kuin aikaisemminkin,  nim. että  neljä  niitty  
hehtaaria vastaa yhtä peltohehtaaria.  Komiteanmietinnössä n:o  6 
vuodelta 1946 on saatu satomäärien perusteella  tulokseksi,  että Oulun  

läänissä peltohehtaari  vastaisi  kuutta niittyhehtaaria  ja Lapin  läänissä 
kahdeksaa niittyhehtaaria.  Näiden tietojen johdosta on K.  U.  Pih  

kala antamassaan asiantuntijanlausunnossa  huomauttanut,  että sato  
tulokset  eivät  ole  täysin  oikeilla  perusteilla  lasketut,  koska  mm. laidun  

tamalla korjattu  sato on jätetty  kummankin maankäyttölajin  kohdalla  
huomioon ottamatta. Kun asianmukaiset korjaukset  suoritetaan,  saa  

daan niityn  ja pellon  väliseksi  suhdeluvuksi pohjois-Suomessa  0.2  4 

(K. U. Pihkalan muistio 25. 8. 1946). 

Verrattaessa toisiinsa niityn  ja  pellon  arvoja  Suomen maatalouden 
kannattavuustutkimuksissa käytettyjen  perusteiden mukaan,  saadaan 
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niityn  ja pellon arvojen  välisiksi  suhdeluvuiksi Koillis-Suomen alueella 

(Tutk.  Suomen maat. kannatt. XXVI—XXVII, s. 29):  

VV.  1932—36 0.23 

» 1937 0.31 

» 1938 0.28 

Tässä tutkimuksessa  on Suomen pohjoispuoliskossa  niityt  muun  
nettu peltoa  vastaaviksi  käyttämällä  kerrointa 0.3. Tämä muuntoluku 

perustuu lähinnä näiden maankäyttölajien  satomäärien väliseen suh  

teeseen, jota edellä on kosketeltu,  mutta muuntolukua määrättäessä 

on jonkin  verran  otettu huomioon myös muiden tekijöiden  vaikutusta,  

jotka aiheuttavat,  että  niittyjen  »käypä  hinta» katsotaan yleensä kor  
keammaksi  kuin mitä satotulokset sellaisinaan edellyttäisivät.  Käy  

tetty  muuntoluku on siten myös saatu lähemmäksi  maan pohjoispuo  
liskossa  käytettyjä  verotusperusteita,  joissa niittyjen  puhdas tuotto on 

määrätty  pellon  tuottoon verrattuna korkeammaksi  kuin edellä maini  

tut  satotulokset  edellyttäisivät.  

On  selvää,  että yksityiskohtainen  tarkastelu tutkituilla  tiloilla  joh  
taisi siihen,  että suhdeluku yksityistapauksissa  poikkeaisi  huomatta  

vastikin  käytetystä,  keskimäärää  edustavasta  suhdeluvusta. Kun aineis  

ton perusteella  ei  kuitenkaan ole ollut  mahdollista ottaa huomioon kunkin  

yksityisen  viljelmän erikoisolosuhteita,  on niittyalan  muuntamisessa 

tyydytty  käyttämään  vain yhtä  muuntolukua. 

Tässä yhteydessä  on myös syytä viitata tutkimusaineistoa kerät  

täessä käytettyyn  niityn  määritelmään. Laiduntiedustelua varten laa  

ditussa  ohjeessa  (Jäntti  1945,  ss. 64—65)  on luonnonniityksi  esitetty  

katsottavan »sellainen viljelemätön ala, jolta pääsato  korjataan  niittä  

mällä (heinäksi)  ja joka on joko  aukeaa tai  yksinäisiä  puita  ja pensaita  
kasvavaa  ruohoista maata». Tämä ohje  lienee jossakin  määrin vaikut  

tanut siihen,  kuinka laajasti tai ahtaasti luonnonniityt  on tutkimuk  
sessa  käsitettyjä  määritelmä viittaa siihen,  että niityiksi  luetuilta  alueilta 

on pääsato  korjattu  niittämällä, joten niitynluontoisia  alueita,  joilta  

satoa ei  ole heikon tuoton tai muiden syiden  tähden niittämällä korjattu,  

ei  ole luettu niityiksi.  Tämäkin seikka  puoltaa  jonkin  verran  korkeam  

man muuntoluvun käyttöä,  kuin mitä keskimääräiset satotulokset  

edellyttäisivät.  

Muina maankäyttölajeina,  jotka on otettava huomioon viljelmien  

muunnettua alaa laskettaessa,  on mainittava kasvi-  ja puutarha  sekä 

viljelyslaidun.  Näistä  edellinen on,  sikäli kuin sellaista pohjois-Suomen  

koeviljelmillä  esiintyy,  laskettu  muuntamattomana yhteen  pellon alan 

kanssa,  joten  suhdeluku on ollut  1.0. Viljelyslaitumen  kohdalla kysymys  
on vaikeammin ratkaistavissa,  sillä laitumien laatu vaihtelee erittäin 
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aajoissa  rajoissa  ja suhde riippuu  ratkaisevasti siitä, miten »viljelys  
naidun»  on käsitelty.  Kirjanpidon  hoitajille  lähetetyssä  kiertokirjeessä  
9. 3. 1939 mainitaan mm.: »Maatalousmaan erittelyyn  merkitty  viljelys  
laidun tarkoittaa  ainoastaan vakinaista viljelyslaidunta.  
Tällä ymmärretään  sellaista vakinaisena karjanlaitumena  olevaa  maata, 

joka on kaikin puolin  peltomaahan  rinnastetta  

vasti  kunnostettu ja jonka  tuotto laitumena on täysin  viljel  

lyn pellon  tuoton veroinen. Se on siis  ojattu,  siinä kasvavat kylvetyt  
laidunruohot (ei  tav. kylvöheinä),  sitä lannoitetaan jatkuvasti  kunnolla 

jne.» Yksityiskohtaisemmat  ohjeet  viljelyslaitumen  määrittelemisestä 

on annettu laitumia ja aitoja  koskevan erikoistiedustelun yhteydessä  

(J än 11 i 1945, s.  64). Tästäkin ohjeesta  ilmenee,  että viljelyslaitumiin  
on luettu ainoastaan kasvukunnoltaan  ja  muilta ominaisuuksiltaan pel  

toon rinnastettavia alueita. Tästä seuraa,  että viljelmien  muunnettua 

alaa laskettaessa voidaan viljelyslaidun  suurta virhettä tekemättä 

muuntaa peltoa  vastaavaksi  käyttämällä  suhdelukua 1.0, joten viljelys  
laitumien ala tulee sellaisenaan lisätyksi  pellon  alaan. 

Kun viljelyslaidun  on tässä  tutkimuksessa  käsitetty  erittäin ahtaasti,  

on ymmärrettävää,  että tämän maankäyttölajin  ala on jäänyt  pohjois  

suomen koeviljelmillä  hyvin  vähäiseksi.  Koko pohjois-Suomen  alueella,  

joka  lähinnä vastaa tässä tutkimuksessa erikseen käsiteltyjen  metsän  

hoitolautakuntien  aluetta,  oli viljelyslaidunta  kaikilla alueen viljelmillä  

yhteensä  ainoastaan 600 ha (Jäntti  1945,  s.  87).  

Laskemalla yhteen  kasvi-  ja puutarhan,  pellon ja viljelyslaitumen  

alat  sekä  lisäämällä summaan  luonnonniityn  alat kerrottuna kertoimella  

0.3 on saatu viljelmien  muunnettu ala,  jota  on käytetty  tässä tutki  

muksessa Kainuun ja Lapin  metsänhoitolau takun tien alueilla sekä 

Pohjois-Pohjanmaan  sisämaa-alueella verrattaessa rakennusten suuruus  

suhteita viljelmien suuruuteen. 

Vaikka muunnetun maatalousmaan käyttö  peltoalan  ohella olisi 

ollut  paikallaan  myöskin muiden metsänhoitolautakuntien alueilla,  on 
tästä laskelmasta luovuttu,  koska  niittyjen merkitys  maan eteläosissa 

on vähäinen ja koska  viljelyslaidunkin  tässä tutkimuksessa käytetyllä  

tavalla rajoitettuna  on  ainoastaan l.i % koko  maan  peltoalasta  (33  400 

ha; Jäntti 1945,  s.  87).  Tärkeimpänä  syynä  on kuitenkin ollut  muun  

nettujen viljelysalojen  ja niiden käytön  vaatima suuri laskutyö,  joka 

olisi lisännyt  eri  rakennusryhmien  suuruussuhteita koskevan  laskutyön  

melkein kaksinkertaiseksi.  

Kun oli  odotettavissa,  että viljelmän  omistajan  yhteiskunnallinen  

asema  kuvastuisi  myöskin  viljelmälle  rakennettujen  rakennusten suuruus  

suhteissa  ja laadussa,  samoinkuin omistajan  »sääty»  vaikuttaa tilan 

metsätalouteen,  kuten Osara (1935, ss.  168—169) on  tutkimukses  

saan osoittanut,  ryhdyttiin  tutkimuksessa  tarkastelemaan myös  tämän 
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tekijän  vaikutusta viljelmien  rakennusoloihin. Tätä varten aineisto 

ryhmiteltiin  myös viljelmien  omistajien  arvon  tai am  

matin perusteella  siinä määrin kuin tällainen ryhmittely  ke  

rättyjen  ensitietojen  perusteella  oli mahdollista. 
Niinkuin »Viljelmän  kuvaus»-lomakkeen selostuksesta  (s.  24)  ilmenee,  

on kultakin  koeviljelmältä  saatu tiedot  myös  omistajien  arvosta  tai am  

matista. Näiden tietojen  perusteella  päätettiin  viljelmät  aluksi  jakaa  

viiteen ryhmään  seuraavin perustein:  

1) Omistajan  ainoa ammatti maanviljelys  (maanviljelijä,  pienvilje  

lijä yms.).  

2) Omistaja  pääammatiltaan  (arvo  tai  toimi)  metsätyömies,  sekatyö  

mies tai  näihin verrattava. 

3)  Omistaja  pääammatiltaan  ammatti  työmies, kuten seppä,  puu  

seppä,  muurari, asentaja,  autoilija,  metsätyönjohtaja  tms. 

4) Omistaja  pääammatiltaan  kauppias,  liikemies tai heihin verrattava.  

5) Omistaja  pääammatiltaan  virkamies, julkisessa  toimessa oleva,  

vapaan ammatin harjoittaja tai heihin verrattava. 

Tämä jaoittelu  muistuttaa jonkin  verran  O s aran (1935,  s. 95) 

käyttämää  viljelmien  omistajaryhmitystä,  vaikka oleellisia  poikkeuksia  
on havaittavissa. Sitä seikkaa,  onko jonkin  viljelmän  omistaja  pää  

ammatiltaan maanviljelijä,  työmies,  ammattimies jne., ei voitu ehdot  
tomalla varmuudella määrätä, vaan ryhmittely  oli  tehtävä tiedustelu  

lomakkeisiin  merkittyjen  tietojen  perusteella.  Useampaan  ryhmään  ja  

kaminen ei voinut tulla kysymykseen,  koska  muiden kuin varsinaisten 

maanviljelijöiden  omistamia viljelmiä  sisältyi  aineistoon erittäin vähäi  

nen määrä. 

Aineiston jakaantuminen  omistajaryhmittäin  esitetään taulukossa  3. 

Varsinaisten maanviljelijöiden  omistamia viljelmiä on ollut  suuri  enem  

mistö, 1 582 kpl.,  työmiesten  ja heihin  verrattavien omistamia 117 kpl.,  

ammattimiesten  omistamia 133  kpl.,  kauppiaiden  omistamia 23 kpl.  ja 

virkamiesten ja heihin verrattavien omistamia 35 kpl.  

»Kauppiaat»  erotettiin aluksi  omaksi  ryhmäkseen,  koska  arveltiin  

heidän varallisuusasemansa ilmenevän myös  heidän omistamiensa vil  

jelmien  rakennusoloissa.  Kun kuitenkin tähän ryhmään kuuluvien vil  

jelmien  lukumäärä koko  maassa  supistui  23:ksi  jakaantuen  eri  alueille  ja 

eri viljelmäsuuruusluokkiin,  ei  näyttänyt  olevan mahdollisuuksia käsi  
tellä näitä ryhmiä  erikseen,  minkä johdosta  kaksi  viimeistä  ryhmää  yh  

distettiin  yhdeksi  ryhmäksi  »kauppiaat  ja virkamiehet». 
Taulukossa 4 esitetään viljelmien  jakaantuminen  koko  maassa omis  

tajaryhmittäin  ja viljelmäsuuruusluokittain.  Aineiston jakaantumista  
osoittava tulos  on sinänsä mielenkiintoinen,  sillä se osoittaa paitsi  ei  

maanviljelijöiden  omistamien viljelmien suuruussuhteita,  jolloin havai  
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taan viljelmäkoon  kasvavan siirryttäessä  työmiesten  ryhmästä  ammatti  

miesten sekä varsinkin  virkamiesten ryhmään,  myöskin sen mielenkiin  
toisen  seikan,  että pienimpienkin  viljelmien  omistajina  on suurehko 

määrä varsinaisia maanviljelijöitä.  Tarkasteltaessa  viljelmien  jakaantu  

mista alueellisesti  on aineistosta havaittavissa,  että näin on asianlaita 

maan etelä-  ja lounaisosien viljelysseuduillakin,  joilla maanviljelys  ilmei  
sesti  antaa päätoimeentulon  harjoittajalleen.  Kuitenkin on oletettavissa,  

että »maanviljelijöiksi»  tai »pienviljelijöiksi»  on merkitty  viljelmien  omis  

tajia,  joilla  todellisuudessa voi olla päätulolähteenä  muu kuin maan  

viljelys.  
Kun edellä tarkasteltuja  erikoisryhmiä  on varsinkin suurimmissa  

viljelmäsuuruusluokissa  erittäin vähän,  päätettiin  tarkastelu rajoittaa  
ainoastaan alle  25 peltohehtaarin  suuruisiin viljelmiin,  jotka  suurempien  

ryhmien  muodostamiseksi päätettiin  jakaa kolmeen alaryhmään  seu  
raavasti:  

1) viljelmäsuuruusluokat  I—41 —4 (alle  5  ha), 

2)  viljelmäsuuruusluokka  5 (5—10  ha), 

3)  viljelmäsuuruusluokat  6—7 (10 —25 ha). 

Näistä kaksi  ensimmäistä vastaa Suomen maatalouden kannatta  

vuustutkimuksissa  käytettyä  suuruusluokkaa  I  ja kolmas  ryhmä  suuruus  

luokkaa II  kuitenkin niin, että kannattavuustutkimuksissa  on käy  

tetty viljelmien  suuruuden mittana muunnetun maatalousmaan alaa. 

Verrattaessa omistajan  ammatin vaikutusta maatalousrakennusten ko  
konaistilavuuteen päätettiin  alle 1  ha:n viljelmät  jättää  alempana  esi  

tettävistä  syistä  tarkastelun  ulkopuolelle.  
Käsiteltäessä  tutkimusaineistoa omistajaryhmittään  osoittautui  vält  

tämättömäksi yhdistää  metsänhoitolautakunnan alueita suuremmiksi  

tutkimusalueiksi,  koska  aineistoa oli edellä mainituissakin viljelmä  

suuruusryhmissä  riittämättömästi. Tällöin  olisi  alueet pitänyt  muodos  

taa siten, että rakennustilavuudet alueittain olisivat  olleet samaa suu  

ruusluokkaa,  koska  muussa  tapauksessa  muista  tekijöistä  johtuvat  vaih  

telut olisivat  saattaneet peittää  tarkasteltavana olevan tekijän  erikois  
vaikutuksen. Tässä mielessä kokeiltiin useita erilaisia  ryhmittelyperus  

teita yhdistämällä  metsänhoitolautakuntia suuremmiksi  alueiksi mm.  
siihen suuntaan kuin  on menetelty  Suomen maatalouden kannattavuus  

tutkimuksessa  käytettyjä  alueita muodostettaessa. Alustavat  kokeilut  

osoittivat kuitenkin,  että maantieteellisesti  lähellä toisiaan olevat  alueet 

saattoivat  poiketa  toisistaan enemmän kuin maan vastakkaisilla  puolilla  

olevien metsänhoitolautakuntien alueet. Kun  ei näyttänyt  olevan mah  
dollista  muodostaa maantieteellisesti yhtenäisiä  alueita,  joilla  rakennus  

olot olisivat  olleet suunnilleen yhdenmukaiset,  ja kun samalla kävi sei  



37.5 Maatalouden  rakeimusoloista  Suomessa v. 1938 39 

väksi,  ettsivät  maan eteläpuoliskossa  olevat  alueet poikenneet  toisistaan 

enempää  kuin välittömästi  toistensa naapuruudessa  olevat alueet saat  
toivat poiketa,  päädyttiin  lopulta  käsittelemään maan eteläpuoliskoa  

tässä tarkastelussa yhtenä  alueena,  jolloin  viljelmien  lukumäärä useim  

missa ryhmissä  muodostui riittävän suureksi erikoisryhmien  tarkastelua 

varten. Samalla päätettiin  omistajaryhmien  vaikutuksen selvitys  rajoit  

taa maan eteläpuoliskoon,  koska  viljelmien  lukumäärä maan  pohjois  

puoliskossa  olisi varsinkin virkamiesten ja kauppiaiden  ryhmässä  jäänyt  

riittämättömäksi.  

Edellä selostettua alueryhmittelyä,  ts.  maan eteläpuoliskoa  yhtenä  

alueena, sekä viljelmien  suuruusryhmittelyä  käytettiin  tarkastettaessa  

viljelmien  rakennustilavuuden riippuvaisuutta  viljelmien  laa  
dusta. »Viljelmän  kuvaus»- lomakkeessa oli ilmoitettu, oliko viljelmä  

vanhastaan itsenäinen,  itsenäistytetty  viljelmä,  asutustoiminnan yh  

teydessä  perustettu  uusi viljelmä  vaiko vuokra  viljelmä.  Vielä on  ilmoi  

tettu ent. vuokra  viljelmän  itsenäistyttämisvuosi  ja asutusviljelmän  perus  

tamisvuosi.  Näiden tietojen  perusteella  toivottiin saatavan mm. aineistoa 

sen mielenkiintoisen kysymyksen  selvittämiseksi,  miten tilan peiustamis  

aika vaikuttaa rakennusten  rakentamistapaan.  Olihan odotettavissa,  

että esim. asu  tus  viljelmät  olisivat  tulleet rakennetuiksi  toisin kuin van  

hastaan itsenäiset viljelmät tai vuokraviljelmät.  Aineiston hankkimis  

tavasta epäilemättä  johtuu,  että asutusviljelmien  osuus  on jäänyt  varsin 

vähäiseksi,  sillä niitä oli aineistossa vain 127 kpl.  Laatunsa mukaan 

koeviljelmät  jakaantuivat  seuraavasti: 

Edellä  esitettyä  ryhmittelyä  ja koko  maan eteläpuoliskon  aluetta 

käytettiin  perustana  tutkittaessa viljelmän laadun vaikutusta raken  

nusten suuruussuhteisiin,  kuten tutkimustuloksia selostettaessa  lähem  

min selvitetään. 

Erittäin tärkeänä viljelmien  talouteen ja ilmeisesti  rakennusten 

suuruussuhteisiinkin  vaikuttavana tekijänä  on viljelmiin  liittyvän  

metsälön suuruus, koska se vaikuttaa  viljelmän  varallisuussuh  

Viljelmän  laatu 

Maan etelä- 

puolisko  

Maan 

pohjois-  
puoliako  

Koko maa 

kpl. 
kpl.  kpl. 

Vanhastaan itsenäiset  950  181 1 131 

Vuoteen 1918 itsenäistyneet  vuokra- 

viljelmät   74 5 79 

Vuodesta 1919 itsenäistyneet  vuokra- 

viljelmät   430 43 473 

Asutusviljelmät   86 41 127 

Vuokra viljelmät   62 18 80 

Yhteensä 1 602 288 1 890 
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teisiin sekä myös  rakennuksiin käytettävän  puutavaran  saantimahdolli  
suuksiin.  Ottaen huomioon edellä mainitut havainnot,  joiden  mukaan 

toisiaan lähellä olevien metsänhoitolautakuntien alueilla  ja taloudellisten,  
maataloudellisten ym. seikkojen  perusteella  samankaltaisina pidettyjen  

alueiden kesken  oh havaittavissa  suurempia eroavaisuuksia kuin  maan 

eteläpuoliskossa  kaukana toisistaan olevilla alueilla,  seurasi tästä,  että 

myös metsälön vaikutusta katsottiin  voitavan käsitellä  maan eteläpuo  
liskon puitteissa.  Kun esim. Pohjois-Pohjanmaan  eri alueiden välillä  

oli huomattavissa  hyvin  suuria eroavaisuuksia,  jotka  ilmeisesti  johtuvat  
alueiden erilaisesta metsärunsaudesta,  oli odotettavissa,  että suurem  

man alueen puitteissa  viljelmiin  liittyvän  metsälön suuruuden vaikutus  
tulisi  selvemmin näkyviin  kuin yksityisten  metsänhoitolautakuntien 
alueilla. Tämä perustuu  siihen,  että  metsälön suuruus  ei  vaikuta ainoas  

taan yksityisten  viljelmien rakennustapaan,  vaan seudun yleinen  metsä  

runsaus  voi  vaikuttaa koko  alueen yleiseen  rakennustapaan  ja maatalous  
rakennusten suuruussuhteisiin. 

Metsälön suuruuden vaikutuksen «selvittämiseksi  olisi  ollut mahdol  

lista  käsitellä kutakin viljelmäsuuruusluokkaa  erikseen. Tällöin olisi  

kuitenkin useihin viljelmäryhmiin  saatu suhteellisen pieni  tilamäärä,  
koska samanaikaisesti olisi  aineisto pitänyt  ryhmitellä  myös  metsälö  

suuruusluokittain. Tästä johtuen päätettiin tässäkin tarkastelussa  

käyttää  edellä mainittua viljelmien suuruusryhmittelyä,  johon  kuiten  
kin  lisättiin viljelmäsuuruusluokat  B—9 ja 10—11. Näin saatiin metsä  

lön suuruuden tarkastelua varten seuraavat viljelmäryhmät:  

1) viljelmäsuuruusluokat  2 4( 1— 5 ha),  

2) » 5 ( s—lo ha), 

3) » 6 7 (10—25 ha), 

4) » 8— 9 (25—50 ha), 

5) » 10—11 (yli  50 ha). 

Niinkuin huomataan,  on luokittelu hyvin  lähellä Suomen maatalou  
den kannattavuustutkimuksissa  käytettyä  luokittelua ottaen kuitenkin 
huomioon,  että tässä  luokituksessa  on kysymyksessä  peltoala  eikä  muun  

netun maatalousmaan ala. 

Viljelmien  suuruusryhmittelyn  ohella oli ratkaistava,  miten metsälön 

suuruus olisi tarkastelussa otettava huomioon. Mahdollisuutena olisi 

ollut mm. käyttää  ns.  suhteellista metsäalaa,  jolla  tarkoitetaan metsän 
alaa peltohehtaaria  kohden (O  sa  r  a 1935, s.  111). Rakennusoloja  

tarkastettaessa  on kuitenkin otettava huomioon,  ettei varsinkaan pie  

nimmillä -viljelmillä  voine sanottavasti  vaikuttaa viljelmän  rakennus  

oloihin,  onko sillä  metsämaata 2, 4 vaiko 8  ha, koska  metsää olisi joka 

tapauksessa liian vähän vaikuttaakseen viljelmän rakennusoloihin. 
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Näin ollen on odotettavissa,  että  metsälön suuruuden vaikutus,  mikäli  

sellaista ilmenee,  on enemmän riippuvainen  metsälön absoluuttisesta  

kuin suhteellisesta suuruudesta.  Kun suurin osa  koeviljelmistä  kuuluu 

pienviljelmiin,  olisi ainakin niiden kohdalla suhteellisen metsäalan vai  

kutus todennäköisesti varsin  vähäinen. Sen tähden päädyttiin  tässä  

tarkastelussa absoluuttisten metsäalojen  käyttämiseen,  jolloin mm. 

Erkkilän (1943)  käyttämät  metsälöluokat yhdistettiin  kaksittain,  

jolloin  saatiin seuraavat metsälöryhmät:  

1)  metsälösuuruusluokat  o—l0 —1 (  0— 5 ha),  

2) • » 2—3 (5 20 ha), 

3) » 4—5 (20— 50 ha),  

4) » 6—7 (50—200  ha), 

5) » B—98 —9 (yli  200  ha). 

Metsälön  vaikutuksen tarkastelu rajoitettiin  koskemaan rakennusten 

kokonaistilavuutta  osaksi  käytännöllisen  laskutyön  helpottamiseksi,  
osaksi  siitä syystä,  että oletettiin  metsälön  vaikutuksen ilmenevän enem  

män talousrakennusten laadussa ja rakentamistavassa  kuin niiden suu  
ruussuhteissa. Sitä vastoin metsälön vaikutuksen voitaisiin odottaa 

ilmenevän asuinrakennusten suuruussuhteissa.  Tästä seuraa, että muu  

tokset  rakennusten suuruussuhteissa johtuisivat  lähinnä asuinrakennus  

ten suuruussuhteiden muutoksista ja kaikkien maatalousrakennusten 

tarkastelu kuvastaisi  itse asiassa  metsälön mahdollista vaikutusta asuin  

rakennuksiin. Lähinnä laskuteknillisistä syistä  tarkastetaan tutkimuk  

sessa metsälön vaikutusta maatalousrakennusten kokonaistilavuuteen,  

vaikka edellä esitetyn  perusteella  tarkastelu olisi tarkoituksenmukaisuus  

syillä  voitu rajoittaa  ainoastaan asuinrakennuksia koskevaksi.  
Noudattaen edellä esitettyjä  ryhmittelyperusteita  on tutkituilta  

viljelmiltä  aluksi  laskettu  niillä olleiden rakennusten lukumäärä alueit  

tain, viijelmäsuuruusluokittain  ja rakennusryhmittäin.  Niinkuin aikai  
semmin on mainittu, ilmenee ensitietojen  keräyslomakkeissa  eräitä puut  

teellisuuksia ja epäselvyyksiä,  jotka  ovat vaikeuttaneet aineiston käsit  

telyä.  Tämä koskee  mm. sellaisten rakennusten lukumäärän selvittä  

mistä,  joita käytetään  useampaa eri  tarkoitusta varten,  kuten maatalou  
dessa yleensä  on asianlaita. Niinpä  navettarakennuksen yhteydessä  on 

saattanut olla talli, sikala,  rehulato,  ajokalusuoja  tms. Saunaraken  
nuksen yhteydessä  on voinut olla  karjan  keittiö,  pesutupa,  asuinhuoneita 

jne.  Näiden eri osien  mitat on  useimmissa  tapauksissa  ilmoitettu  lomak  

keisiin  merkityissä  lisätiedoissa  tai selviävät ne lomakkeiden takasivulla  

olevista piirroksista.  Muutamissa tapauksissa  on kuitenkin erilaisten 

rakennusosien selvittäminen ollut mahdotonta,  jolloin  ko.  rakennus  ja 

asianomainen tila on jätetty  kokonaan pois  eri  rakennusryhmien  keski  
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arvoja  koskevista  laskelmista.  Harvoissa  tapauksissa  on katsottu voi  

tavan  erottaa esim. sauna erilleen suuresta kotieläinrakennuksesta ainoas  

taan arvioinnin perusteella,  jotta  ei  tilaa olisi  tarvinnut kokonaisuudes  

saan hyljätä.  
Maatalousrakennusten lukumääriä laskettaessa  on rakennuk  

set  eritelty  tarkemmin kuin mitä niiden suuruussuhteita las  

kettaessa on  ollut mahdollista.  Rakennukset  on myös  aineiston laadusta 

johtuen  merkitty  laskelmiin  yleensä  sillä  nimellä, jota  niistä tilalla käy  

tetään,  jotsn esim. useat navettarakennukset ovat  voineet itse asiassa  

olla  yhdistettyjä  kotieläinrakennuksia,  aittarakennuksen yhteydessä  

voi  olla  erilaisia varasto- ja säilytyssuojia  jne. Rakennusten lukumääriä 

eri rakennusryhmien  kohdalla on sen tähden pidettävä  vain suhteellisina 

arvoina,  joista  selviää lähinnä viljelmällä  olevien erillisten  rakennusten 
kokonaislukumäärä. 

Rakennusten suuruussuhteita selvitettäessä  on erilaiset rakennusosat 

pyritty  erottamaan toisistaan käyttötarkoituksensa  ja rakenteensa 

laadun mukaan,  joten esim. yhdistetyissä  kotieläinrakennuksissa  olevat  

ladot  on luettu latojen  ryhmään,  saunarakennuksissa olevat asuinhuo  

neet asuinrakennusten ryhmään  jne. Kunkin rakennusryhmän  kohdalla 
esitetään tarkemmin ryhmään  luetut rakennusosat sekä  selostetaan niitä 

syitä,  jotka ovat pakottaneet  rakennusryhmittelyssä  rajoittumaan  vain 

harvoihin pääryhmiin.  
Rakennustiedustelulomaketta suunniteltaessa on pidetty  silmällä  

rakennusten tilavuuden selvittämistä,  jota varten lomakkeessa 

on tiedot rakennusten pituudesta,  leveydestä  ja korkeudesta. Korkeus 

on mitattu  kivijalan  yläreunasta  kokonaisena jatkuvan  ulkoseinän ylä  

reunaan. Kun rakennukset tavallisesti  mitataan maanpinnasta  tasa  

kertaan,  on tuloksia arvosteltaessa otettava huomioon rakennusten 

mittaustapa. Lomakkeen edellyttämällä  tavalla on laskettu  kaikkien  

rakennusten tilavuus kuutiometreinä sekä myöskin  asuinrakennusten ja 
kotieläinrakennusten suuruus neliömetreinä, koska  on katsottu, että 

varsinkin yksikerroksisten,  puusta  valmistettujen  asuinrakennusten 
kohdalla pinta-ala  on tilavuutta käyttökelpoisempi  perusta  raken  

nusten raha-arvon määrittämiseksi. Myöskin  kotieläinrakennuksissa on  

pinta-alatietoja  pidettävä  tarkoituksenmukaisina,  koska  eri kotieläin  

ryhmien  vaatima rakennustila tavallisesti  ilmaistaan  pinta-alamittoina.  

Muiden rakennusten kohdalla ei pinta-alojen  laskemista ole pidetty  

tarpeellisena,  koska on katsottu,  että mm. varastosuojissa  tilavuus 

on pinta-alaa  käyttökelpoisempi  ja tärkeämpi  rakennuksen suuruuden 

osoittaja. 

Rakennusten tilavuuksia ja pinta-aloja  koskevat  keskimääräiset  

tulokset kullakin  alueella ja kussakin  suuruusluokassa on  laskettu  pun  
nittuina aritmeettisina keskiarvoina. Samoin kaikki  muut tässä tutki  
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muksessa  käytetyt  keskiarvot  ovat punnittuja  keskiarvoja,  ellei asian  
omaisessa kohdassa toisin mainita. 

Ennen tutkimustulosten  yksityiskohtaista  esittämistä  on vielä syytä  
mainita niistä laskentamenetelmistä,  joita käytettiin  tutkittaessa  omis  

tajan ammatin,  viljelmän laadun tai metsälön suu  

ruuden vaikutusta  viljelmällä  olevien rakennusten suuruussuhteisiin.  
Kun tarkastelu kaikkien rakennusryhmien  kohdalla olisi  vienyt  kovin  

laajalle,  eikä aineiston vähälukuisuus kuitenkaan olisi  tarjonnut  edelly  
tyksiä  varmojen johtopäätösten  vetämiseksi,  päätettiin  tarkastelu ra  

joittaa viljelmien  omistajan  ja  laadun vaikutusta tutkittaessa asuin  

rakennuksiin ja  rakennusten kokonaistilavuuteen sekä metsälön vaiku  

tusta selvitettäessä  rakennusten kokonaistilavuuteen,  kuten  aikaisem  

min on mainittu. 

Edellä mainittuja vertailuja  varten laskettiin  kullakin viljelmällä  
erikseen rakennusten kokonaistilavuus ja jaettiin  se peltohehtaarien  

luvulla,  jolloin  saatiin  erikseen kunkin  viljelmän  rakennustilavuus  pelto  
hehtaaria kohden. Tätä varten oli kunkin  viljelmän  peltoalaa  koskeva  

tieto siirrettävä »Viljelmän  kuvaus»-lomakkeista  rakennuslomakkeisiin.  

Eri viljelmäryhmien  keskimääräinen rakennustilavuus saatiin laskemalla 

yhteen  kussakin  ryhmässä  viljelmien  keskimääräiset  rakennustilavuudet 

peltohehtaaria  kohden ja jakamalla  summa ryhmään  kuuluvien viljel  

mien luvulla. Näin saatuja  keskiarvoja  käytettiin  tutkittaessa  viljelmän  

omistajan  ja laadun sekä metsälön suuruuden vaikutusta maatalous  
rakennusten kokonaistilavuuteen. 

Kun asuinrakennusten tilavuutta ei lähinnä laskuteknil  

listen hankaluuksien tähden laskettu peltohehtaaria  kohden kullakin  

tilalla erikseen,  meneteltiin näiden kohdalla edellisestä poikkeavalla  
tavalla. Tutkittaessa omistajan ammatin tai viljelmän  laadun vaiku  

tusta  asuinrakennusten tilavuuteen laskettiin ainoastaan erikoisryhmien,  

ts.  työmiesten,  ammattimiesten sekä kauppiaiden  ja virkamiesten omis  

tamien viljelmien  asuinrakennusten keskimääräinen tilavuus peltoheh  

taaria kohden kussakin  viljelmäsuuruusryhmässä  ja saatuja  tuloksia 

verrattiin kaikkien  viljelmien  keskimääriin. Varsinaisten maanviljeli  

jöiden  omistamien viljelmien  asuinrakennusten keskimääräistä  tilavuutta 

ei  laskettu  erikseen. Vastaavalla tavalla meneteltiin eri  viljelmäryhmien  

kohdalla  laskemalla erikseen muiden kuin vanhastaan itsenäisten  vil  

jelmien  asuinrakennusten keskimääräiset  tilavuudet peltohehtaaria  koh  

den ja vertaamalla tuloksia kaikkien  viljelmien  keskimääräisiin  tuloksiin. 

Käytettäessä  edellä selostettua,  maatalousrakennusten  kokonais  

tilavuuteen vertailuun sovellettavaa menetelmää,  jossa tulokset tulevat 

lasketuiksi  lähinnä erilaatuista viljelmää  eli viljelmäyksi  
1ö ä  kohden,  kun taas jälkimmäisessä  tulokset  tulevat viljelmien he h  
taarimäärällä punnituiksi,  kävi  ilmeiseksi,  että viljelmäsuuruus  
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luokka 1 (alle  1.0 ha peltoa)  oli jätettävä  käsittelyn  ulkopuolelle,  joten 

pienempien  viljelmien  ryhmään  tulivat kuulumaan aineiston viljelmä  

suuruusluokat  2—4 (1-—5 ha peltoa).  Tämä johtui  siitä, että pienimpien  

viljelmien  luokka olisi muodostunut tavattoman laajaksi,  koska  siihen 

kuuluvien viljelmien  peltoala  saattoi vaihdella 0.0i—4.99 ha:n välillä.  
Erittäin  pieniä  »viljelmiä»  on joutunut  tutkimusaineistoon,  koska  ne 

sisältyivät  myös  vuoden 1929 maataloustiedusteluun,  mikäli niillä oli  

ainakin yksi  lehmä tai  hevonen. Tällaisten talouksien osuutta pyrittiin  

puunkäyttötutkimuksessa  myös tietoisesti lisäämään (Erkkilä  1943,  

s. 8). Laskettaessa rakennustilavuus peltohehtaaria  kohden erikseen 
kullakin  viljelmällä  saataisiin kääpiöviljelmillä  tulokseksi  lukuja,  jotka 

vaikuttaisivat  ratkaisevasti koko  viljelmäryhmän  keskiarvoon. Tämän 

perusteella  oli joko luokkaväliä pienimpien  viljelmien ryhmässä  supis  

tettava tai ryhdyttävä  käyttämään  tässäkin laskelmassa »hehtaari  

määrällä punnittuja»  keskiarvoja,  jolloin  kääpiöviljelmien  vaikutus ei 

tule yhtä ratkaisevana esiin. Tarkoituksenmukaisimpana  pidettiin  

edellistä vaihtoehtoa ja luokkavälin supistamiseksi  jätettiin  alle 1.00 

ha:n viljelmät  kokonaan tarkastelun ulkopuolelle.  Tutkittaessa edellä 

käsiteltyjen  tekijöiden  vaikutusta maatalousrakennusten kokonaistila  

vuuteen käytettiin  viljelmien  suuruusryhminä  aineiston suuruusluokkia 

2—4,  5 sekä 6—7 ja metsälön suuruuden vaikutusta  tutkittaessa myös  

viljelmäsuuruusluokkia  B—9 sekä 10—11. 

Muut aineiston käsittelyä  ja tulosten laskentamenetelmiä koskevat  

seikat,  jotka ovat  tarpeellisia  tulosten ymmärtämiseksi,  selostetaan 
asianomaisten kysymysten  käsittelyn  yhteydessä.  

Koeviljelmien  keskimääräinen peltoala,  kotieläinmäärä ja asukasluku.  

Maatalousrakennusten suuruussuhteita käsiteltäessä  voidaan tulokset 

laskea useita eri yksiköitä  kohden,  joista tärkeimpinä  viljelmää kohden 

laskettujen  tulosten lisäksi tulevat kysymykseen  peltohehtaarien  tai 

muunnettujen  hehtaarien määrä,  kotieläinten lukumäärä ja viljelmällä  
olevien asukkaiden lukumäärä. Näitä yksiköitä  tullaan tässä  tutki  

muksessa käyttämään  kuitenkin siten,  että ainoastaan kotieläinraken  
nuksia koskevat  tulokset on  laskettu  eläinyksikköä  kohden sekä asuin  
rakennuksia ja  saunarakennuksia koskevat tulokset viljelmällä  olevaa 

asukasta  kohden. Jo aikaisemmin on mainittu, että ainoastaan maan 

pohjoispuoliskossa  on käytetty  viljelmien  suuruuden mittana maatalous  
maan  muunnettujen  hehtaarien lukua. 

Kun tässä tutkimuksessa on useassa  kohdin seurattu Aiioden 1938 

puun käyttötutkimuksessa  noudatettuja  suuntaviivoja  ja pyritty  käyt  

tämään hyväksi  niitä laskelmia,  joita  on  aikaisemmin tehty  puunkäyttö  
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tutkimusta varten, on myöskin  viljelmien  keskimääräinen 

peltoala  tullut lasketuksi  puunkäyttötutkimuksen  yhteydessä.  Vaikka 

viljelmien  lukumäärä tässä  tutkimuksessa  poikkeaa  jonkin verran  Erk  

kilän (1943)  julkaisemasta  päätutkimuksesta,  on jälkimmäistä  tutki  

musta varten laskettuja  keskimääräisiä peltoaloja  katsottu voitavan 

käyttää  sellaisinaan tässä  tutkimuksessa,  koska  viljelmäsuuruusluokkien  

rajat  ovat  verrattain ahtaat ja keskiarvo  tulee joka  tapauksessa  olemaan 
lähellä kunkin viljelmäsuuruusluokan  luokkarajojen  välistä  keskiarvoa.  
Kun viljelmien  suuruusluokitus perustuu  peltoalan  suuruuteen,  ei tässä  

yhteydessä  ole  aihetta esittää viljelmien keskimääräisiä peltoaloja  tut  

kimusalueittani,  koska  ne kussakin  suuruusluokassa poikkeavat  varsin 

vähän toisistaan. Koeviljelmien  keskimääräiset  peltoalat  koko maassa  
sekä maan etelä- ja pohjoispuoliskoissa  näkyvät  viljelmäsuuruusluokit  

tain seuraavasta asetelmasta.  

Asetelma  osoittaa,  että  viljelmien  keskimääräinen peltoala  on  viljelmä  

suuruusluokissa I—B ollut jonkin  verran  suuruusluokan keskivälin  ala  

puolella, koska viljelmien  lukumäärä lisääntyy  viljelmäkoon  pienen  

tyessä.  Suuruusluokissa  9—ll, joissa  koeviljelmien  lukumäärä on vä  

häinen,  on poikkeama  luokan keskiarvoista  ollut  huomattavampi.  Koe  

viljelmien  keskimääräinen peltoala  osoittaa myös selvästi  aineiston edus  

tavuutta käsiteltäessä  todetun seikan aineiston suurviljelmävoittoisuu  
desta verrattuna maan kaikkiin  viljelmiin.  

Kun koeviljelmien  keskimääräinen peltoala  vaihtelee melkoisesti  eri 

metsänhoitolautakuntien alueilla,  esitetään seuraavassa  asetelmassa koe  

viljelmien  peltoalojen  punnitut keskiarvot  eri alueilla: 

Viljelmien  keskimaar.  peltoala  ha 

Yilielmäsuuruusluokka Maan Maan 

etelä-  pohjois-  Koko maa 

Peltoa lia puolisko puoliako  

i alle 1 
.
 0.45 0.38 0.43 

2 1— 2 
.

 1.44 1.36 1.40 

3 2— 3 
.
 2.41 2.23 2.36 

4 3— 5 
.

 3.92 3.86 3.91 

5  5— 10 
.

 7.42 6.84 7.35 

6 10— 15 
.
 12.27 12.4 2  12.28 

7 15— 25 
.

 19.06 19.25 19.06 

8 25— 35 
.
 29.67 29.54 29.66 

9 35— 50 
.

 36.40 41.6 6 

10 50—100 
.
 67.32 65.00 67.26 

11 100+ 112.96 — 112.96 

Keskimäärin 12.96 4.62 11.69 
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Paitsi viljelmien  keskimääräisiä  peltoaloja  on tässä tutkimuksessa  

käytetty  viljelmäkoon  mittana  muunnetun maatalousmaan aloja,  jotka  

on  laskettu edellisessä  luvussa esitettyjä  muuntolukuja  käyttäen.  Tu  

lokset  nähdään taulukosta 5,  jossa  on  laskettu koeviljelmien  muunnetun 
maatalousmaan ala viljelmäsuuruusluokittain  maan pohjoispuoliskoon  

luettujen metsänhoitolautakuntien alueella. 
Laskettaessa  kotieläinrakennusten suuruussuhteita on vertailukoh  

teena käytetty kotieläinyksiköiden  lukumäärää vil  

jelmää kohden. Kotieläinten määrät eri viljelmillä  on saatu tiedustelu  
lomakkeesta »Laitumet ja  aidat»,  jossa  kotieläimet  on laiduntutkimusta 

varten muunnettu eläinyksiköiksi  käyttäen  seuraavia muuntolukuja  

(Jäntti 1945, s. 82):  

lehmät,  täysikasvuiset 1.0 
sonnit,  yli  2 v 1.0 
hiehot,  yli  1 v 0.5  
vasikat,  alle 1 v 0.25 

hevoset,  yli  3  v 1.0 
varsat  ja nuoret hevoset (alle  3  v.)  keskimäärin 

....
 0.5 

lampaat  ja vuohet  keskimäärin 0.125 
siat keskimäärin 0.2 5  

Yllä esitetty  muuntamistapa poikkeaa  jonkin  verran  tavallisimmin 

käytetystä  nautayksikkömäärän  laskutavasta (Tutk. Suomen maat. 

kannatt. XXIV,  s. 30)  varsinkin  hevosten kohdalla. Kun kuitenkin  eri 
muuntamistavat antavat eläinyksiköiden  vaatimaa rakennustilaa sil  

mällä pitäen  vain summittaisia arvoja,  on tässä  tutkimuksessa  käytetty  
niitä eläinyksikkömääriä,  jotka yllä  esitettyjen  muuntolukujen  perus  

teella ovat lasketut  laiduntutkimusta varten. Eläinyksiköiden  määrä 

peltohehtaaria  kohden nähdään seuraavasta asetelmasta:  

Metsä nhoitolau takun ta Peltoa ha Metsä nhoitolautakunta Peltoa ha 

Helsinki   16.99 Pohjois-Savo   15.95 

Lounais-Suomi  16.23 Keski-Suomi   7.39 

Satakunta   
.

 18.14 Etelä-Pohjanmaa   17.33 

Uusimaa-Häme  
.

 17.98 Vaasa  13.69 

Pohjois-Häme   10.82 Keski-Pohjanmaa   8.53 

Itä-Häme  

Etelä-Savo  

.
 12.30 

.

 10.34 

Pohjois-Pohjanmaan  rann.  
Kainuu  

15.60 

4.30 

Etelä-Karjala   
Itä-Kariala   

.
 11.49 

8.64 

Pohjois-Pohjanmaan  s?is...  
Perä-Pohjola   

6.42 

5.4 5 

Pohjois-Karjala   9.5 2  Perä-Lappi   1.45 
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Eläinyksikkömäärän  vaihteluita keskimäärin  peltohehtaaria  kohden 

eri metsänhoitolau takun tien alueilla osoittaa seuraava asetelma: 

Edellä olevat  asetelmat osoittavat  eläinyksikkömäärän  peltohehtaa  

ria kohden jyrkästi  vähenevän viljelmäkoon  kasvaessa.  Vaikka koevil  

jelmien keskimääräinen peltoala  on huomattavasti suurempi  kuin koko 

maan viljelmien  keskimääräinen peltoala,  on keskimääräinen eläin -  

yksikkömäärä  koko  maassa  sama  kuin  maataloustilaston nautayksikkö  

määrä v. 1938 eli  0.8  o  eläinyksikköä  peltohehtaaria  kohden (vrt. Jäntti 

1945, s, 77). Yksityiskohdissaan  tulokset poikkeavat  Jäntin esit  

tämistä,  mihin osaltaan vaikuttaa hänen käyttämäänsä  aineistoon sisäl  

tyvien  viljelmien  suurempi  lukumäärä sekä  tutkimuksessa käytetyn  alue  

jaon erilaisuus. 

Eläinyksiköltä  peltohehtaaria  kohden 

Maan Maan 

etelä- pohjois- Koko maa 

Viljelmäsuuruusluokka  puolisko  puolisko  

i  2.7 6.3 3.2 

2  1.7  2.7 2.0 

3   1.6  2.3 1.7 

4  1.3  1.7 1.4 

5   1.1 1.4 1.1 

6   0.83 1.0 0.8 5  

7   0.7 4 1.3 0.76 

8   0.65 0.81 0.66 

9   0.55 0.76 0.56 

10  0.52 0.62 0.5 7 

11  0.44 — 0.44 

Keskimäärin 0.7 6 1.47 0. 8 0 

Metsänhoitolait takunta 

Helsinki  

Eläinyksi-  
költä  /ha 

0.66 

Metsä nhoitolautaku nta 

Pohjois-Savo   

Eläinyksi-  
költä/ha  

0.82 

Lounais-Suomi  0.5  7 Keski-Suomi  1.00 

Satakunta   0.65 Etelä-Pohjanmaa  ..  0.5 5  

Uusimaa-Häme  0.71  Vaasa  0.72 

Pohjois-Häme   0.81 Keski-Pohjanmaa  
.
 .  

.

 
.

 . . 0.8  3 

Itä-Häme   

Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   
Itä-Karjala   

..
 0.74 

..

 0.95 

0.85 

0.98 

Pohjois-Pohjanmaan  
Kainuu  

Pohjois-Pohjanmaan  
Perä-Pohjola   

rann. 0.6  o 

1.51 

sis.  
.
 
.
 « 1.3 2 

1.38 

Pohjois-Karjala  1.16 Perä-Lappi   2.62 



48 Antti Mäki 37.5 

Koeviljelmien  keskimääräinen asukasluku on saatu »Viljelmän  
kuvaus»-lomakkeessa  ilmoitetuista asukasluvuista,  joista Erkkilä 
(1943,  s. 259)  on julkaissut  eri  alueita ja viljelmäsuuruusluokkia  käsit  

tävän taulukon. Taulukossa esitetään viljelmien keskimääräinen asu  
kasluku tasoituskäyrien  mukaan laskettuna. Koko maan sekä maan 
etelä- ja  pohjoispuoliskojen  keskimäärinä asukasluku viljelmää  kohden 
vaihteli seuraavan asetelman esittämällä tavalla: 

Kun rakennusryhmien  suuruussuhteita laskettaessa on käytetty  ra  
kennustiedustelulomakkeista saatuja  mittalukuja  ja niiden perusteella  

laskettuja  keskimääräisiä  rakennustilavuuksia sellaisinaan ilman tasoi  

tusta,  on  myöskin  keskimääräinen asukasluku ollut otettava tasoitta  

mattomana, jotta  eri  viljelmien  erilaisuus tulisi  huomioon otetuksi.  Kun 

on e<iellytettävissä,  että asukasluku  ja asuinrakennusten suuruus  ovat 
toisiinsa nähden vuorosuhteessa, on tasoittamattomia rakennusten suu  

ruussuhteita esittäviä  lukuja  verrattava tasoittamattomiin asukaslukui  
hin  tai käytettävä  kummastakin lukusarjasta  tasoitettuja  arvoja.  Tässä 

tutkimuksessa  on tuloksia tasoitettu vasta loppuvaiheessa  yleistettäessä  

saatuja  lukuarvoja  koko  maata koskeviksi,  joten edellä esitettyjen  asu  

kaslukujen  asemesta  on laskelmissa käytetty  vastaavia eri alueiden ja 

eri viljelmäsuuruusluokkien  asukaslukuja  tasoittamattomina. 

Tutkimustulosten esittäminen. 

Ryhdyttäessä  esittämään tutkimuksen tärkeimpiä  tuloksia on ollut 
valittavana useampia  eri vaihtoehtoja.  Tutkimusaineistoa olisi voitu 

käsitellä  esim. alueittain,  viljelmäsuuruusluokittain,  ra  ke  nnusryhmittäi  n 

Keskimääräinen  asukasluku  

viljelmää kohden  

Viljelmäsuuruusluokka  

Maan 

etelä- 

puolisko 

Maan 

pohjois-  
puolisko  

Koko maa 

i  3.9 5.1 4.4 

2   4.5 5.9  4.9 

3  4.8 6.5 5.2 

4  7.2 5.7 

5   5.7 7.8 6.1 

6   6.3 8.6 6.6 

7   6.7 9.6 7.1  

8   8.1 11.3 8.3 

9   9.7  11.3 9.8 

10  14.7 13.0 14.6 

11  24.1 15.1 23.9  

Keskimäärin 6. a 6.8 6.4 
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tai  asiarylimittäin, millä Viimeksimainitulla tarkoitetaan tulosten esit  

tämistä siten,  että yhtenä  ryhmänä  käsiteltäisiin  kaikkien  rakennusten  

seinärakenne,  samoin rakennusten ikä,  kattopeite,  suuruussuhteet jne.  

Selvimmältä ja luontevimmalta on tuntunut käsitellä aineistoa ra  

ksnnusryhmittäin  esittämällä kunkin rakennusryhmän  kohdalla  siihen 

liittyvät  tutkimustulokset.  Näin on päädytty  seuraavassa  käytettyyn  

esittämisjärjestykseen,  jossa aluksi  selostetaan maatalousrakennusten 

kokonaismäärä  alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain  sekä  sen jälkeen  

käsitellään  tutkimusaineistoa niiden rakennusryhmien  puitteissa,  jotka 

aineiston perusteella  on voitu  muodostaa. Tämän jälkeen  esitetään kaik  

kien  maatalousrakennusten kokonaistilavuus sekä  siihen vaikuttavat 

tekijät.  Saatujen  tulosten perusteella  arvioidaan lopuksi rakennusten 
kokonaistilavuus Suomen maataloudessa. 

Kun tutkimusaineistoa käsitellään rakennusryhmittäni,  on erittäin 

keskeiseksi  muodostunut kysymys  siitä,  miten rakennukset  olisi ryhmi  

teltävä ja minkälaisia perusteita  ryhmittelyssä  olisi  noudatettava. Toi  

saalta on ollut  pidettävä  määräävänä ryhmityksen  tarkoituksenmukai  

suutta,  toisaalta  on ollut  otettava huomioon aineiston asettamat rajoi  

tukset. Aluksi  oli  tarkoituksena jakaa  aineisto  melko yksityiskohtaisesti  

eri  rakennusryhmiin  erottamalla toisistaan paitsi  asuinrakennuksia,  koti  

eläinrakennuksia jne. myöskin  erilaiset  kotieläinsuojat,  kuten navetat 

tallit, sikalat  ja  yhdistetyt  kotieläinrakennukset sekä  omana ryhmänään  

lisäksi  lantalat yms. Aineiston lähempi  tarkastelu osoitti  kuitenkin,  

ettei näin pitkälle  menevä jaoittelu  ollut  luotettavalla tavalla mahdol  

lista, koska  kaikkien  kirjanpitopiirien  alueilla ei eri rakennusosia oltu 

erotettu toisistaan riittävän  yksityiskohtaisesti.  Tämä pakoitti  supista  

maan rakennusryhmät  mahdollisimman harvalukuisiksi  ja sellaisiksi,  
että niiden suuruussuhteet voitiin  aineiston perusteella  erikseen laskea.  

Näin päädyttiin  ainoastaan muutamiin rakennusryhmiin  erottamalla 

toisistaan seuraavat pääryhmät:  

1) asuinrakennukset,  

2)  kotieläinrakennukset,  

3) aitat, vajat  ja katokset,  

4)  riihet,  puimalat  ja viljankuivaamot,  

5)  ladot,  

6)  saunarakennukset ja 

7) erikoisrakennukset.  

Kunkin rakennusryhmän  kohdalla selostetaan tarkemmin,  mitä eri  
laisia  rakennuksia tai rakennusosia ryhmään  on luettu. Pääperiaatteena  

on  ollut erottaa toisistaan erilaiset ja eriarvoiset  rakennusosat siinä 

mielessä,  että myös rakennusten pääoma-arvon  määrääminen kävisi  
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mahdolliseksi. Niinpä  pyrittiin  erottamaan lämpimät asuinrakennukset 

niihin liittyvistä  kylmistä  ulkoeteisistä,  lämpimät kotieläinsuojat  näihin 

rakennuksiin liittyvistä  muista rakennustiloista kuten ladoista,  lanta  
loista  jne. Syistä,  joita selostetaan kunkin  rakennusryhmän  kohdalla,  

tässä  pyrkimyksessä  on vain osittain onnistuttu. 
Esitettäessä tutkimuksen tuloksia metsänhoitolautakunnittain on 

taulukkoihin otettu sellaisinaan nekin tulokset,  jotka edustavat vain 

I—4  koeviljelmää  asianomaisessa viljelmäsuuruusluokassa  (taulukko  2).  

Esitettäessä suurempien  alueiden,  maan  etelä- ja pohjoispuoliskojen  

keskiarvoja,  on I—41 —4 koeviljelmää  edustavat tulokset merkitty  suluk  
keihin. Samoin on menetelty asetelmiin sisältyviä  keskiarvoja  esitet  

täessä. Muutenkin on sellaiset  asetelmissa  esitetyt  tulokset,  joiden  luo  

tettavuus on kyseenalainen,  merkitty  sidukkeihin. Viivaa ( —) on 

käytetty  taulukoissa  osoittamaan tapauksen,  ominaisuuden tms. täydel  

listä  puuttumista.  Merkintä 0.0 osoittaa,  että tapauksia,  ominaisuuksia 
tms. on aineistossa,  mutta niin vähäinen määrä, että niiden osuus  on 

lukuja  pyöristettäessä  hävinnyt.  



Tutkimuksen  tulokset.  

Koeviljelmien  rakennusten  kokonaismäärä  alueittain  ja viljelmä  
suuruusluokittain.  

Tutkituilla viljelmillä  oli v. 1938 kaikkiaan 27 106 rakennusta  eli 

keskimäärin 14.3 rakennusta viljelmää  kohden. Rakennusten  lukumäärä 
alueittain ja rakennusryhmittäni  ilmenee taulukosta 6 sekä viljelmää  

kohden taulukosta 7. Tarkastettaessa rakennusten lukumääriä eri  metsän  

hoitolautakuntien alueilla on huomattava,  etteivät  eri  viljelmäsuuruus  

luokat ole niissä edustettuina samassa suhteessa. Kun rakennusten 

määrä lisääntyy  viljelmäkoon  kasvaessa,  kuten taulukko 8 osoittaa,  

eivät  viljelmäsuurUusluokkien  1-—11 kokonaistulokset  anna täysin  oikeata 

kuvaa eri  alueiden välisistä  eroavaisuuksista.  Vallitsevana piirteenä  on 

kuitenkin rakennusten lukumäärän lisääntyminen viljelmää kohden 

siirryttäessä  etelä- ja lounais-Suomesta sisämaahan sekä  pohjois-  ja 
koillis-Suomeen päin.  Suurimman ryhmän  rakennuksista  muodostavat 
ladot,  joita oli kaikkiaan  12 392 kpl.,  sekä  niissä erityisesti  pienet  niitty  

ladot,  joita  on Pohjanmaalla  sekä maan koillis- ja pohjoisosissa  erittäin 

runsaasti.  Että  hajarakennustapa  ja lisäksi  erittäin hajanainen  rakennus  

tapa  on yleistä  maataloudessamme,  käy  selvästi  ilmi käsitellystä  aineis  

tosta,  jonka mukaan pienimmilläkin  viljelmillä  on lukuisia  erillisiä  ra  

kennuksia. Niinpä  5.  suuruusluokan viljelmillä,  joiden  peltoala  on s—lo5 —10 

ha, on ollut  keskimäärin  14.4 rakennusta viljelmää  kohden. Lukumäärä 

on vaihdellut l.i  rakennuksesta (Lounais-Suomi)  31.3 rakennukseen 

(Pohjois-Pohjanmaan  sisämaa-alue).  Jälkimmäisellä alueella  on koe  

aineistoon joutunut  viljelmä,  jolla  oli 77 erillistä  rakennusta. 
Vaikka erityisesti  rakennusten lukumäärien selvittämiseen rakennus  

ryhmittäni  on liittynyt  tiettyjä  vaikeuksia,  kuten aikaisemmin on esi  

tetty, antavat taulukot 6  ja 7  kuitenkin  yleiskuvan  rakennusten jakaan  

tumisesta eri rakennusryhmien  kesken eri metsänhoitolautakuntien 

alueilla. Lukumääräisesti suurimman ryhmän  muodostavat peltoladot,  

joiden  määrä on koko  maassa  45.7 % kaikista  maatalousrakennuksista. 

Eri rakennusryhmien  prosenttinen  osuus maatalousrakennusten ko  

konaismäärästä ilmenee seuraavasta asetelmasta: 
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Edellä oleva asetelma  antaa yleiskuvan  maatalousrakennusten ja  
kaantumisesta lukumääräisesti eri  rakennusryhmiin.  Kuten aikaisem  

min on mainittu, rakennusten  lukumäärät perustuvat  niihin rakennusten 

nimityksiin,  joita tutkituilla viljelmillä  on käytetty  ja joista ilmenee 

rakennuksen pääasiallinen  käyttötarkoitus.  Niinpä  navetoihin sisältyy  

myös yhdistettyjä  kotieläinrakennuksia,  viljankuivaamolta  voi olla 
muiden rakennusten yhteydessä,  sauna voi  olla  rakennettu  esim. asuin  
rakennuksen tai kotieläinrakennuksen yhteyteen jne., joten esitetyt  

lukumäärät tarkoittavat erillisten  viljankuivaamorakennusten,  
Saunarakennusten jne. lukumääriä. Rakennusten suuruussuhteita kos  

kevassa  selvittelyssä  ei edellä esitettyä  jaoittelua  ole voitu noudattaa,  
koska  yhdistettyihin  rakennuksiin kuuluvia erilaisia  rakennusosia ei 

voitu erottaa toisistaan niin yksityiskohtaisesti  kuin edellä esitetyt tau  

lukot ja rakennusten lukumääräistä jakaantumista  esittävä asetelma  

olisivat  edellyttäneet,  vaan rakennukset on jaettu laatunsa mukaan 
edellä mainittuihin seitsemään  pääryhmään,  joita  seuraavassa  käsitellään.  

Tutkimuksen  tulokset  rakennusryhmittäin.  

Asuinrakennukset. 

Asuinrakennusten lukumäärä alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Asuinrakennusten kokonaismäärä on tutkituilla viljelmillä  ollut yh  

teensä 2  354 kpl.  eli keskimäärin  1.2 asuinrakennusta viljelmää  kohden. 

Tähän lukumäärään sisältyvät  ainoastaan varsinaiset  asuinrakennukset,  

Rakennusten lukumäärä  % 

Maan Maan 

Rakennusryhmä  etelä- pohjois-  Koko maa 

puolisko  puo lisko  

Asuinrakennukset   8.8  8.3 8.7  

Navetat  7.5  7.9  7.5 

Tallit  2.1 3.0 2.2 

Muut kotieläinrakennukset   1.6 0.8 1.5 

Saunat  6.5  5.5 6.3 

Riihet   5.0 3.4 4.8 

Puimalat  1.5  0.9  1.4 

Viljankuivaamot   0.6 0.2  0.5 

Aitat  7.8 6.6 7.6  

Kalustovajat   1.2  0.6 1.1 

Puuvajat   3.2 1.9 3.0  

Ladot  44.2 53.4 45.7 

Muut rakennukset  10.o 7.5 9.7 

Kaikkiaan  100.o 100.o 100.0 
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jotka ovat  tarkoitetut ensi sijassa  asuntoina käytettäviksi,  jotsn muiden 

rakennusten yhteydessä olevat  asuinhuoneet eivät  ole asuinrakennuksien 
lukumäärässä mukana. Sitä vastoin asuinrakennusryhmän  suuruus  

suhteita laskettaessa on otettu huomioon myös  muiden maatalous  

rakennusten yhteydessä  olevat  asuinhuoneet sikäli kuin se  käytettävissä  

olevien tietojen  perusreella  on ollut  mahdollista. 

Asuinrakennusten lukumäärä viljelmää  kohden vaihtelee melkoisesti  

maan eri  osissa ja eri  viljelmäsuuruusluokissa,  kuten  nähdään taulukosta 

9. Pienin on asuinrakennusten keskimäärä  ollut Itä-Karjalan  alueella 

(1.0)  ja suurin Helsingin  alueella (1.6). Suhteet muuttuvat huomatta  

vasti,  jos tarkastetaan erikseen  kutakin  viljelmäsuuruusluokkaa,  jotka  

kuvastavat  eri  alueiden välisiä  suhteita  paremmin  kuin  kaikkien  viljelmä  

suuruusluokkien punnitut  keskimäärät.  
Taulukko 9  osoittaa myös,  että asuinrakennusten lukumäärä on suo  

rassa  suhteessa viljelmän  suuruuteen,  sillä  viljelmäkoon  kasvaessa  lisään  

tyy  myös  asuinrakennusten tarve. Yleisenä  havaintona voidaan mainita,  
että  rakennusten lukumäärä pysyy  muuttumattomana I—s1 —5 viljelmä  

suuruusluokissa,  mutta lisääntyy  säännöllisesti suurempiin  viljelmä  

kokoihin  siirryttäessä.  Tuloksia  arvosteltaessa on kuitenkin  muistettava,  

että koeviljelmien  lukumäärä jälkimmäisissä  viljelmäsuuruusluokissa  

on verrattain vähäinen. 

Rakcnnustiedustelun yhteydessä  on selvitetty  myös käyttämättö  

minä olevien asuinrakennusten lukumäärä. Kaikkiaan on v. 1938 mer  

kitty  käyttämättömiksi  ainoastaan 47  asuinrakennusta,  joista  40  maan 

eteläpuoliskossa.  Käyttämättömien  asuinrakennusten lukumäärä eri 
alueilla ja niiden prosenttinen  osuus  asuinrakennusten kokonaismäärästä 

ilmenee seuraavasta asetelmasta:  

Käyttämättöminä  olevat asuin- 
rakennukset  

% asuin- 
rakennus-  

Metsänhoitolaiitakunta  kpl.  ten luvusta 

Helsinki   4 2.8 

Lounais-Suomi   3 1.5 

Satakunta  1 0.7 

Uusimaa-Häme  0.0 

Pohjois-Häme   1  0.7 

Itä-Häme   4 3.5 

Etelä-Savo  O.o 

Etelä-Karjala   6 3.4 

Itä-Kariala   1 l.i 

Pohjois-Karjala   5 3.3 

Pohjois-Savo   5  4.5 

Keski-Suomi  5  3.5 
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Niinkuin edellä olevasta asetelmasta ilmenee,  on käyttämättöminä  
olevien asuinrakennusten määrä rakennustiedustelun laatimishetkellä  

ollut  erittäin vähäinen,  jopa useiden metsänhoitolautakuntien kohdalla 
kokonaan olematon. Käyttämättöminä  olevien asuinrakennusten luku  

määrät on laskettu  myös viljelmäsuuruusluokittain,  jolloin  käyttämättö  
mien rakennusten lukumäärä on vaihdellut koko maassa  O.o—3.1 %:n  

välillä  asuinrakennusten kokonaismäärästä. Selvää suuntaa eri  viljelmä  
suuruusluokkien välillä  ei ole  havaittavissa,  vaan vaihtelut johtuvat  

ilmeisesti  satunnaisista  tekijöistä.  

Asuinrakennusten tilavuus ja pinta-ala  viljelmää  kohden. 

Asuinrakennusten tilavuutta laskettaessa on otettu huomioon var  

sinaiset,  lämmitettävät  asuinrakennukset ja asuinhuoneet,  joten ulko  

eteiset,  jotka useimmiten ovat laudoista tai  osaksi  avonaisia,  on jä  

tetty  laskelman ulkopuolelle.  Ne eivät  siis  sisälly  asuinrakennusten tila  

vuuteen,  mutta kylläkin  maatalousrakennusten kokonaistilavuuteen. 

Asuinrakennusten tilavuus viljelmää  kohden eri suuruusluokissa ja 

eri metsänhoitolautakuntien alueella on esitettynä  taulukossa 10. Ver  

rattaessa toisiinsa samoihin suuruusluokkiin  kuuluvien viljelmien  keski  

arvoja  huomataan varsin  suuria eroavaisuuksia  eri  alueiden sekä maan 

etelä- ja pohjoisosien  välillä.  Viljelmän  suuruus  vaikuttaa ratkaisevasti  

asuinrakennusten tilavuuteen,  joka suurenee  säännöllisesti  viljelmäkoon  
kasvaessa.  Ne  poikkeukset,  joita  tavataan yksityisten  metsänhoitolauta  

kuntien kohdalla,  johtuvat  aineiston vähälukuisuudesta. Erityistä  huo  
miota herättää eräiden lähellä toisiaan olevien alueiden välinen suuri  

eroavaisuus,  esim. Pohjois-Pohjanmaan  sisämaa-alue  verrattuna saman  
metsänhoitolautakunnan rannikkoalueeseen. Edellisellä on asuinraken  

Metsänhoitolautakunta 

Etelä-Pohjanmaa   
Vaasa   

Keski-Pohjanmaa   
P o  11  j  o  i  s  -  P  o  h  j  a n  111  a  an rannikkoalue  

Käyttämättöminä olevat asuin- 
rakennukset 

% asuin- 
rakennus-  

kpl. ten luvusta 

— 0.0 

— O.o 

— O.o 

Kainuu  

Pohjois-Pohjanmaan  sisämaa-alue   
Perä-Pohjola   

Perä-Lappi   

1 

1  

2 

3 

1.3 

1.1 

1.5  

3.9  

Koko maa  

Suomen eteläpuolisko   
Suomen pohjoispuolisko   

47 

40 
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nustsn tilavuus eri viljelmäsuuruusluokissa  melkein kaksinkertainen 

jälkimmäiseen  verrattuna. Syynä  tähän rakentamistavan erilaisuu  

teen on epäilemättä  sisämaa-alueen metsävaltaisuus,  joka  on tehnyt  

runsaan rakentamisen mahdolliseksi. Lisäksi  on asiaan vaikuttamassa 

useasti  aikaisemmin mainittu syy,  nim. viljelmäsuuruusluokkien  perus  

tuminen yksinomaan  viljelmien  peltoalaan.  
Kun maaseudun asuinrakennukset  ovat  pääasiassa  puusta  raken  

nettuja, yksikerroksisia  rakennuksia,  voidaan katsoa,  että pinta-ala  

tarjoaa  oikeamman lähtökohdan rakennusten arvioimiseksi  kuin  tilavuus  

mitta. Taulukossa 11 esitetään koeviljelmien  asuinrakennusten keski  

määräinen pinta-ala  neliömetreinä alueittain ja viljelmäsuuruusluokit  

tain. Samat seikat,  jotka  havaitaan keskimääräisiä tilavuuslukuja  tar  

kasteltaessa,  ilmenevät myös asuinrakennusten pinta-aloissa:  pinta  

alan tasainen lisääntyminen viljelmäkoon  kasvaessa,  suuret erot eri 

alueiden,  lähellä toisiaan olevien seutujen  sekä maan etelä- ja pohjois  

puoliskojen  välillä. Koetilojen  vähäinen lukumäärä varsinkin  pienim  

missä ja suurimmissa viljelmäluokissa  vaikeuttaa eri alueiden yksityis  

kohtaista vertailua. Parhaimman mahdollisuuden eri alueiden vertailuun 

tarjoaa  5. suuruusluokan tarkastelu,  jossa  viljelmiä on eniten ja kaikilla  

alueilla riittävästi tilastollisen ryhmän  muodostamiseksi (Perä-Lappia  

lukuunottamatta).  

Asuinrakennusten tilavuuksien  ja pinta-alojen  selvityksen  yhteydessä  
laskettiin myös asuinrakennusten keskimääräinen korkeus eri 
alueilla mitattuna kivijalan  päältä  tasakertaan,  kuten  annetut mittaus  

ohjeet edellyttivät.  Keskimääräiseksi  korkeudeksi  saatiin koko maassa  
3.7 m, mikä on myöskin  maan etelä-  ja pohjoispuoliskojen  keskiarvo.  

Keskiarvon alapuolella  ovat  mm. Itä-Häme (3.3 m),  Etelä-Savo (3.5  m), 
Keski-Suomi (3.5  m),  Kainuu (3.4  m), Pohjois-Pohjanmaan  rannikko  

alue  (3.5  m) ja Helsinki  (3.5  m).  Huomattavammin keskiarvon  yläpuolella  

ovat  Lounais-Suomi (3.9  m), Etelä-Pohjanmaa  (4.i  m) ja Vaasa (4.3  m). 

Jälkimmäisiin keskiarvoihin  vaikuttaa selvästi  kaksikerroksisten  asuin  

rakennusten runsaampi  esiintyminen,  minkä johdosta  rakennusten seinä  

korkeuden keskiarvo  on  kohonnut. Riippuen  edellä mainitusta,  v.  

1938 annetun ohjeen  edellyttämästä  mittaustavasta  eivät  yllä  mainitut 

keskiarvoluvut  osoita huonekorkeutta,  vaan useimmissa tapauksissa  
asuinrakennuksen hirsiseinän keskimääräistä  korkeutta.  

Asuinrakennusten keskimääräinen kestoikä.  

Asuinrakennusten keskimääräisen  iän ja todennäköisen kestoiän sel  

vittämiseksi  ryhmiteltiin  aineisto rakennusvuoden perusteella  siten,  että 

korkeintaan kaksikymmentä  vuotta vanhat rakennukset,  jotka  oli ra  

kennettu vuosina 1918—1938,  merkittiin  tilastoon vuosiluokittain  ja 
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tätä vanhemmat rakennukset viisivuotiskausittain  aina vuoteen 1838. 

Lisäksi  merkittiin  jakaantumistaulukkoon  vielä vanhemmat rakennukset,  

joiden  iäksi  laskelmissa  merkittiin  100 vuotta. Rakennukset,  joiden  
rakentamisvuotta ei  oltu ilmoitettu,  jätettiin  aineistosta pois.  

Asuinrakennusten rakentamisvuosien jakaantumista  tarkastettaessa  
kiinnitti huomiota se yleinen  ilmiö, että huomattava osa  vanhemmista 

rakennuksista oh ilmoitettu rakennetuksi tasaisella kymmenluvulla,  
kuten v. 1880, 1890, 1900 jne. Tämä johtuu siitä, ettei rakennusten 

tarkkaa rakentamisvuotta kaikissa  tapauksissa  tiedetty.  Viisivuotis  
kausittain  ryhmiteltyä  jakaantumistaulukkoa  ei  tämän johdosta voitu 

sellaisenaan käyttää,  vaan se oli  jaettava  kymmenvuotiskausiin,  jolloin  

ryhmät  tulivat paremmin  vertailukelpoisiksi  keskenään. 
Mikäli asuinrakennuksia rakennettaisiin tasaisesti vuodesta toiseen,  

voitaisiin eri rakennusten rakentamisvuoden perusteella  melkoisella  

tarkkuudella määrittää, kuinka suuri olisi rakennusten keskimääräinen 

kestoikä,  ts. rakennusten kokonaiskäyttöaika.  Kun asuinrakennuksia 

joudutaan jatkuvasti  uudistamaan ja varsinkin puisten  rakennusten 

kestoikä  on  rajoitettu,  voidaan edellyttää,  että  rakennukset uusiintuvat  

tasaisesti,  ts. että samaan aikaan on olemassa sekä  aivan uusia että 

loppuun  käytettyjä  rakennuksia ja kaikkia  ikäluokkia näiden väliltä.  
Näillä edellytyksillä  voidaan arvioida,  että rakennusten keskimääräinen 

ikä  on puolet  niiden kokonaisiästä  eli  kestoiästä.  Kun rakennusten luku  

määrä osoittaa lisääntyvää  suuntaa,  näkee myös  käytettävän  prosentti  

lukua 55, joka  tarkoittaa, että rakennusten pääoma-arvo  on keskimäärin  

55 % niiden uudisarvosta. 

Jos  rakennusten kokonaislukumäärä vuodesta toiseen lisääntyy  uusien 

viljelmien  perustamisen  ja  uusien rakennusten rakentamisen tähden,  

ei edellä esitetty  olettamus pidä täysin paikkaansa,  vaan rakennusten 

keski-ikä  muodostuu pienemmäksi  kuin  edellä on esitetty.  Minkä verran  

rakentamisnopeus  on mahdolhsesti lisääntynyt  tutkimuksen ajankohtaa  

edeltäneinä vuosina,  ei ole  helposti  selvitettävissä.  Perustana voitaisiin 
mahdollisesti  ajatella  käytettävän  esim. jonkin  rakennustarvikkeen me  
nekkiä vuodesta toiseen. Vaikeutena olisi  kuitenkin erottaa maataloudet 

muista vastaavien tarvikkeiden käyttäjistä.  Tällaiseen tarkasteluun ei 

tässä  yhteydessä  ole voitu ryhtyä,  koska  se vaatisi oman erikoistutki  

muksensa. 

Uusien tilojen  muodostamisesta ei  myöskään saada varmaa lähtö  

kohtaa  uusien rakennusten rakentamisnopeuden  selvittämiseksi,  sillä  
monilla uusilla tiloilla on ennestään ollut valmiit  rakennukset,  kuten 

kaikilla torpparivapautuksen  yhteydessä  itsenäistyneillä  tiloilla.  Tämän 
tutkimuksen aineistoa tarkastettaessa  on myös  huomattava,  että  siihen 

sisältyy  verrattain vähän uudistiloja  tai  asutustiloja,  joten  voidaan edel  

lyttää,  ettei rakentamisnopeus  tässä  aineistossa ole sanottavammin muut  
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tunut tutkimusvuotta edeltäneinä ajanjaksoina.  Tätä rakennustoimin  

nan tasaisuutta todistaa myös  rakennusten jakaantuminen  niiden ra  

kennusvuoden perusteella.  Esim.  viljelmäsuuruusluokissa  I—s on maan 

eteläpuoliskossa  rakennettu hirsisiä  asuinrakennuksia vuotta kohden 

seuraavat määrät: 

Asetelmasta nähdään,  että asuinrakennusten rakentaminen tutki  

tuilla viljelmillä  on ollut  verrattain tasaista vuodesta toiseen  n. 40 vuoden 

aikana,  jota vanhempia  rakennuksia on yhä  vähemmän ja vähemmän. 
Ottaen  huomioon aineiston laadun ja asuinrakennusten jakaantumisen  

rakentamisvuosien perusteella  voidaan katsoa,  että  rakennusten keski  

määräinen ikä edustaa puolta  asuinrakennusten kestoiästä. 

Saadaksemme kuvan asuinrakennusten keskimääräisestä iästä tämän 

aineiston valossa on laskettu  rakennusten ikä eri metsänhoitolautakuntien 

alueilla sekä maan etelä- ja  pohjoispuoliskoissa.  Viljelmän  koolla ei 

voitane olettaa olevan suoranaista vaikutusta rakennuksen ikään muuta 

kuin siinä suhteessa,  että esim. asukasluku rakennusta tai tilavuus  

yksikköä  kohden on pienillä  viljelmillä  suurempi  kuin  suurilla  ja tästä  

aiheutuva luonnollinen kuluminen voi olla  näillä viljelmillä  suhteellisen  

suuri. Vastapainona  on ehkä rakennusten tuntuvampi  »taloudellinen van  

heneminen» suuremmilla viljelmillä.  Tämän perusteella  ei tuloksia ole 

laskettu  erikseen  kussakin  viljelmäsuuruusluokassa,  vaan  aineisto on 

ryhmitelty  suuruusluokkiin I—s, 6—7,  B—9 ja 10—11. 
Laatunsa perusteella  on asuinrakennukset jaettu tässä  tarkastelussa  

vuoraamattomiin hirsirakennuksiin,  vuorattuihin hirsirakennuksiin ja 

Rakennettu 

Vuodet  
Rakennettu 

Vuodet vuotta kohden vuotta kohden 

kpl. kpl.  

1838—1847   0.9 1925 
...

 21 

1848—1857  3.7 1926 
...

 20  

1858—1867  1.9 1927 
...

 24  

1868—1877  3.0 1928 
...

 25  

1878—1887 . . 6.1 1929 
...

 19 

1888—1897  8.4 1930 
..
 

.
 25 

1898—1907  12.9 1931 
...

 13 

1908—1917  20.4 1932 
..

 
.

 14 

1918  18 1933 
...

 13 

1919  19 1934 
...

 9  

1920  26 1935 
...

 13 

1921  19 1936 
...

 12 

1922  11 1937 
...

 12 

1923  15 1938 
..
 

.

 12 

1924  16 
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lautaisiin rakennuksiin. Jälkimmäisiä sisältyy  aineistoon  kaikkiaan  

vain 57 kpl.,  joten saatujen  tulosten perusteella  ei voida tehdä yleis  

päteviä  johtopäätöksiä.  Muita seinärakenteita esiintyy  aineistossa  siksi  
vähän, ettei  niitä ole otettu huomioon asuinrakennusten keski-ikää  

laskettaessa  

Asuinrakennusten keski-ikä  alueittain ja viljelmäsuuruusryhmittäin  
esitetään taulukossa 12. Vaikka saadut tulokset eri metsänhoitolauta  

kuntien alueilla vaihtelevat huomattavasti,  ei selvää suuntaa ole havait  

tavissa ja vuoraamattomien rakennusten keski-ikä  on melkein yhtä  
korkea  maan kummassakin puoliskossa.  Vuorattuja  hirsirakennuksia  

oli  maan pohjoispuoliskossa  vain 38 kpl.,  joten niiden korkea  keski-ikä  

voi johtua  tilapäisistä  tekijöistä.  

Vaikka  yleinen  suunta eri  alueiden välillä  ei ole  selvä,  voitaneen kui  
tenkin katsoa  tulosten viittaavan siihen,  että hirsisten asuinrakennusten 

ikä maan  etelä- ja lounaisosissa sekä metsäköyhillä  rannikkoseuduilla 

on korkeampi  kuin  sisämaa-alueilla. Tämä eroavaisuus voi  johtua  raken  

nusaineen helpommasta  saantimahdollisuudesta metsärikkailla  seuduilla. 

Erittäin selvä  ero  on havaittavissa  vuorattujen  ja vuoraamattomien 

asuinrakennusten välillä, sillä  edellisten  keski-ikä  on melkein poikkeuk  
setta korkeampi  kuin jälkimmäisten.  Keski-iän lisäystä  ei kuitenkaan  
voitane kokonaisuudessaan lukea vuorauksesta johtuvaksi,  vaan  syynä  

eroavaisuuteen on myöskin  ollut se, että vanhemmista rakennuksista  
on suhteellisesti  suurempi  osa  tullut  vuoratuksi  kuin uusista  rakennuksista.  

Vaikka viljelmäkoolla  ei  voitane katsoa  olevan  suoranaista vaikutusta  
rakennusten kestoikään,  osoittaa taulukko 12 kuitenkin selvästi,  että 

hirsisten rakennusten,  sekä vuorattujen  että vuoraamattomien kestoikä  

on lisääntynyt  viljelmäkoon  kasvaessa. Yiljelmäsuuruusluokissa  I—s,  
6—7 ja B—9 suunta  ilmenee selvänä,  mutta siirryttäessä  suuruusluokista 

B—98 —9 suuruusluokkiin 10—11 ei selvää eroa ole havaittavissa.  

Edellyttämällä,  että asuinrakennusten keski-ikä  on  puolet  niiden 

kestävyysajasta,  saadaan puusta  valmistettujen  asuinrakennusten kesto  
iäksi:  

Kun vuoraamattomia hirsirakennuksia on aineistossa ollut 1  281  

kpl.  ja vuorattuja  967 kpl.,  voitaneen tulosten katsoa edustavan keski  
määräisiä olosuhteita Suomen maataloudessa. Tutkittujen  lautaraken  

nusten lukumäärä oli 57 kpl.,  joista  ainoastaan 5 kpl.  maan pohjois  

puoliskossa.  

| Rakennusten kestoikä  vuotta 

Maan  Maan 

etelä- pohjois- Koko maa 

Rakennusryhmä  puolisko puolisko  

Vuoraamattomat hirsirakennukset  
,.

 63.6 61.6 63.2 

Vuoratut hirsirakennukset   
.

 84.2 94.8  84.6 

Lautarakennukset  
.

 22.0 19.6 21.8 
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Asuinrakennusten seinärakenne. 

Asuinrakennusten seinärakenteesta on rakennustiedustelun yhtey  
dessä kerätty  verrattain yksityiskohtaiset  tiedot. Näiden tietojen  pe  
rusteella on laskettu  taulukko 13,  joka osoittaa asuinrakennusten ulko  

seinän rakenteen alueittain ja suuruusluokittain. Aineiston vähä  

lukuisuuden tähden pienimpien  ja suurimpien  viljelmien  luokissa 

on aineistoa käsiteltäessä  yhdistetty  viljelmäsuuruusluokat  I—s1 —5 (alle  

10 peltohehtaaria),  6—7 (10 —25 ha),  B—98 —9  (25 —50 ha) sekä 10—11 

(yli  50 ha). Luokkarajalle  sattuva viljelmä on luettu korkeampaan  
luokkaan. 

Kun hirsi  on asuinrakennuksissa yleisin seinien rakennusaine joko 

vuorattuna tai vuoraamattomana ja muita rakenteita esiintyy  mitättö  

män vähän,  on taulukossa erotettu ainoastaan hirsiseinät, lautaseinät 

sekä  muut seinärakenteet,  jotka  pääasiassa  ovat  tiiliseiniä.  Jälkimmäi  

seen ryhmään  on koko  maassa  kuulunut ainoastaan 21 rakennusta eli  

0.9 % tutkituista  asuinrakennuksista.  

Asuinrakennusten rakentamistavassa on huomattavia paikka  kunnal  

lisia eroavaisuuksia,  kuten taulukko 13 osoittaa. Mm. asuinrakennusten 

vuoraus  on selvästi  riippuvainen  paikkakunnasta  ja viljelmän suuruu  

desta. Kun esim. Helsingin  alueella on vuoraamattomia asuinrakennuksia 

ainoastaan 11.9 % rakennusten kokonaismäärästä,  on vastaava luku 

Keski-Suomessa 79.7 ja Perä-Lapissa  kokonaista  94.0. Koko maassa  on 

vuoraamattomia asuinrakennuksia ollut  55.  l %  asuinrakennusten luvusta,  

etelä-Suomessa 48.7 % ja pokjois-Suomessa  88.5 %.  Asuinrakennuksen 

vuorauksen yleisyyteen  vaikuttaa paitsi yleistä  elintasoa epäilemättä  

paikkakunnan  tapa,  sahojen  läheisyys,  varallisuussuhteet yms. seikat.  
Merkille  pantavaa  kuitenkin  on,  että  varsinaisilla  metsäseuduilla näyttää  
asuinrakennustsn  vuoraaminen olevan harvinaisempaa  kuin vähämet  

säisemmillä  seuduilla. Erittäin selvänä on tässäkin kohdassa nähtävänä 

ero  Pohjois-Pohjanmaan  alueen eri osien välillä.  Aivan selvänä on myös  

havaittavissa  viljelmän  suuruuden vaikutus asuinrakennusten seinä  

rakenteeseen siten,  että vuoraus yleistyy  siirryttäessä  pienemmistä  vil  

jelmäsuuruusluokista  suurempiin.  

Muiden seinärakenteiden yleisyys  vaihtelee melkoisesti alueittain ja 
suuruusluokittain. Lautarakenteiset ulkoseinät ovat  olleet  tavallisimpia  

Etelä-Karjalassa  ja Keski-Pohjanmaalla,  kun taas Pohjois-Karjalassa,  

Pohjois-Savossa  ja Pohjois-Pohjanmaan  sisämaa-alueella ei ole ollut  

ainoatakaan lautaseinäistä asuinrakennusta tutkituilla tiloilla. »Muita» 

rakenteita,  ts.  lähinnä tiiliseinäisiä asuinrakennuksia on ollut  suhteelli  

sesti  eniten Helsingin,  Uusimaa-Hämeen ja Etelä-Savon alueilla. Täl  

laisten rakennusten suhteellinen osuus  osoittaa myös  lisääntymistä  vil  

jelmäkoon  kasvaessa,  kuten on ollut  odotettavissakin.  
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Käytettävissä  olevan aineiston perusteella  on  laskettu erikseen pää  

rakennusten ulkoseinien rakenne alueittain ja kaikista  suu  
ruusluokista yhteensä.  Tulokset näkyvät prosentteina  taulukosta 14. 

Tässä taulukossa on  edellistä  yksityiskohtaisemmin  jaoiteltu  hirsiseinät 

vuoraamattomiin,  vuorattuihin (laudoilla),  päreillä  vuorattuihin ja ra  

pattuihin.  Lautaseinät on jaettu sahajauhotäytteisiin,  muulla täyt  
teellä täytettyihin  ja ilman täytettä  ole\iin. Lisäksi on erikseen  erotettu 

lankkuseinät,  joita  on ilmoitettu olevan jonkin  verran  Perä-Lapin  alueella. 
Tiiliseinissä  On  erotettu punainen  tiili ja sementtitiili. Taulukko osoittaa 
vuorauksen yleisyydestä  samaa kuin edellinenkin taulukko,  jossa  olivat  

edustettuina kaikki  asuinrakennukset. Päärakennusten vuorauksessa 

näyttää  olevan vielä suurempia  paikkakunnallisia  eroja  esim. siinä suh  

teessa,  että vuoraamattomia päärakennuksia  on Vaasan ja Helsingin  
alueilla  vielä vähemmän kuin  vuoraamattomia asuinrakennuksia yleensä.  

Metsärikkailla  alueilla näyttää päärakennustenkin  vuoraus  olevan suh  

teellisen harvinaista. Huomiota herättää taulukossa tiilisten  pääraken  

nusten vähälukuisuus useilla etelä-  ja lounais-Suomenkin alueilla. Mm. 

Helsingin  alueella,  Satakunnan ja Pohjois-Hämeen  alueilla ei ole esiin  

tynyt  ainoatakaan tiilistä päärakennusta.  Kuten edellisestä  taulukosta 

13 ilmeni,  ei kahdella  viimeksi  mainitulla alueella  ole esiintynyt  mui  

takaan tiilisiä  asuinrakennuksia. Lautarakenteita tavataan jonkin  

verran  useimpien  maan eteläosan lautakuntien alueella. Koko maassa  

on lautarakenteisten päärakennusten  osuus  vain 1.6  % päärakennusten  

luvusta. Kokonaista 97.8 % päärakennuksista  on käsillä olevan tiedus  

telun mukaan hirsistä  rakennettuja.  Kaikista  asuinrakennuksista  vastaava 

luku oli 96.7 %.  
Asuinrakennusten väliseinien rakenteesta  ei ole laadittu yk  

sityiskohtaista  selvitystä,  vaikka siihenkin  olisi  aineiston perusteella  
ollut mahdollisuuksia. Tämä johtuu  ensi sijassa  aineiston yleistarkaste  
lusta,  joka  osoitti,  että puurakennuksissa  väliseinät olivat  melkein poik  
keuksetta  samasta aineesta kuin ulkoseinätkin,  vieläpä  useimmissa  ta  

pauksissa  samanpaksuisetkin.  Siten tavataan hirsirakennuksissa  melkein 

yksinomaan  hirsiväliseiniä  ja lautarakennuksissa lautaväliseiniä. Sitä 

vastoin on laskettu  erikseen  kivestä  ja tiilestä rakennettujen  asuinraken  

nusten väliseinät,  jotta voitaisiin  selvittää, onko väliseinissä  mahdolli  

sesti  käytetty  toista  rakennusainetta kuin  ulkoseinissä.  Laskelma osoitti 

kuitenkin,  että kaikissa  tutkituissa  tiilisissä  (tai  kivisissä)  asuinrakennuk  

sissa  myöskin  väliseinät olivat  samasta aineesta,  joten puisia  väliseiniä  

ei tällaisissa asuinrakennuksissa tavattu. -—Aineisto on kuitenkin tiilisten 

asuinrakennusten kohdalla siksi  vähälukuinen,  ettei tuloksen  perusteella  
voida  tehdä mitään yleisiä  johtopäätöksiä.  

Asuinrakennusten seinärakenteiden yhteydessä  on tiedusteltu myös  
ulkoseinien paksuutta.  Kun tällä seikalla  saattaa  olla mer  
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kitystä  eri alueiden rakennustavan  osoittajana,  on asuinrakennusten 
ulkoseinän paksuutta  koskevat  tiedot  kerätty  taulukkoon 15, jossa  esi  

tetään hirsisten  asuinrakennusten ulkoseinien jakaantuminen  eri  paksuus  
luokkiin  sekä ulkoseinien keskimääräinen paksuus  eri metsänhoitolauta  
kuntien alueilla.  

Taulukkoa tarkastaessa herättää huomiota koetilojen  lukuisuus 

paksuusluokissa  13—-14 sm,  15 —16 sm ja 17—18 sm,  kun sitä vastoin 

näiden välillä olevissa  luokissa koetilojen  lukumäärä ja prosenttinen  

osuus  on  vähäisempi.  Tämä johtuu  siitä,  että seinien paksuus  on ilmaistu  

joko  sentimetreinä tai tuumina puolen  tuuman tarkkuudella. Kun tuuma  

luvut  on muutettu sentimetreiksi,  on 5 %-tuumaiset  seinät  luettu luok  

kaan 13—14 sm ja 6-tuumaiset luokkaan 15—16 sm. Näin  on luokkaan 

14—15 sm joutunut  vain sentimetreinä mitattuja havaintoja.  Luok  

kaan 16—17 sm on luettu 6  %-tuumaiset  ulkoseinät,  mutta tällaisia 

seiniä  on aineistossa esiintynyt  suhteellisen vähän. 

Yleisimpiä  ovat olleet 15—16 sm paksuiset  ulkoseinät, joita tava  

taan maan eteläpuoliskossa  24.7 %:lla kaikista asuinrakennuksista ja 
maan pohjoispuoliskossa  38.3 %:lla.  Melkein yhtä  yleisiä ovat 17—18 
sm paksuiset  ulkoseinät,  joiden  vastaavat prosenttiluvut  ovat 22.3 % 

ja 23.8 %. Ulkoseinien keskimääräinen paksuus  koko  maassa  sekä  maan 
kummassakin  puoliskossa  on ollut 15.5 sm. Eri metsänhoitolautakuntien 

keskimääräiset paksuusluvut  vaihtelevat rajoissa  13.4—16.7 sm. Kun  

esim. Satakunnan ja Etelä-Karjalan  metsänhoitolautakuntien alueilla 

on yleisimpänä  paksuusluokka  18—19 sm sekä  Helsingin,  Lounais- 

Suomen,  Uusimaa-Hämeen ja Perä-Pohjolan  alueilla 17—18 sm, ovat  

Etelä-Pohjanmaan  ja Keski-Pohjanmaan  alueilla yleisimpinä  12—13 

sm paksuiset  ulkoseinät,  jotka ovat  yleisiä  myös  Perä-Lapin  alueella. 

Taulukko 15,  joka on siinä suhteessa puutteellinen,  ettei vuoraamat  

tomia ulkoseiniä  ole erotettu vuoratuista,  osoittaa eri  metsänhoitolauta  

kuntien alueiden välillä olevan vaihteluita, jotka eivät  ilmeisestikään 

riipu  ilmastollisista  tekijöistä,  vaan todennäköisesti väestön tottumuk  

sista ja puutavaran  saantimahdollisuuksista. Paikkakunnan tavan 

vaikutusta osoittaa mm. havainto, että  jonkin  kunnan alueella 12 sm 

paksuiset  ulkoseinät  ovat erittäin  tavallisia, vaikka  asianomaisen metsän  
hoitolautakunnan kohdalla yleisin  arvo  on 17 sm kahdalla. Puutavaran 
saantimahdollisuuksien vaikutus  ilmenee mm. vertaamalla Pohjanmaan  

rannikkoseudun alueita sisämaan alueisiin. 

Asuinrakennusten kattopeite  ja pärekattojen  keskimääräinen kestoikä.  

Maatalousrakennuksissa on tätä tutkimusta varten kerätyn  aineiston 

mukaan käytetty  erittäin useita  erilaisia kattamistapoja.  Paitsi taval  
lisia  päre-,  olki-,  lauta- ja tuohikattoja  esiintyy  kattamisaineena mm. 
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halkaistu  hirsi, malka, palkki,  riuku, liistake,  paanu,  kimpi,  teevi,  asfaltti,  

pahvi,  huopa,  asbesti,  semptaliini,  tiili,  kaakeli,  sementtitiili, betoni,  

sementti, kivi,  maa, turve ja pelti. Näistä  nimikkeistä,  jotka kaikki  
eivät  tarkoita eri kattamisaineita,  vaan ovat saman kattamistavan  eri  

nimityksiä,  useimmat esiintyvät  myös  asuinrakennusten kohdalla. Asuin  
rakennusten erilaisia kattamistapoja  ja niiden prosenttista  osuutta koko  

maassa  sekä  sen  etelä- ja pohjoispuoliskoissa  osoittaa  seuraava  asetelma:  

Ylivoimaisesti yleisimpinä  esiintyvät  pärekatot  kaikkien metsän  
hoitolautakuntien alueilla. Toisella sijalla  ovat  erilaiset  huopakatot,  
joita on hämmästyttävän  paljon  maan  pohjoispuoliskossa  sekä  kolman  
nella sijalla  peltikatot,  joita tavataan varsinkin  Helsingin,  Satakunnan 

ja Vaasan metsänhoitolautakuntien alueilla. Maan eteläpuoliskossa  pelti  
katot  ovat  yleisempiä  kuin huopakatot.  Sangen  tavallisia  ovat  Helsingin,  
Lounais-Suomen ja Satakunnan alueilla  myös  tiilikatot,  jotka  sisämaahan 

ja pohjois-Suomeen  mentäessä käyvät  harvinaisemmiksi.  Muita katta  
misaineita on käytetty  erittäin vähän lukuun ottamatta maan pohjois  

osia,  joissa lauta-,  tuohi- ja turvekattoja  esiintyy.  

Rakennuksia koskevassa  aineistossa on  ilmoitettu myös  rakennusten 
kattamisvuosi. Näiden tietojen  perusteella  on ollut mahdolli  

suus  laatia selvitys  kattojen  keskimääräisestä  iästä. Kun aineistoa on 

riittävästi ainoastaan pärekattojen  kohdalta,  on tutkimus rajoitettu  

tähän kaikkein yleisimpään  maatalousrakennusten kattamistapaan.  

Sitä paitsi  on pärekattojen  keski-ikä  laskettu  ainoastaan kymmeneltä  

maan eteläpuoliskoon  kuuluvalta metsänhoitolautakunnan alueelta 

(Lounais-Suomi,  Satakunta,  Uusimaa-Häme, Pohjois-Häme,  Itä-Häme,  

Etelä-Savo, Etelä-Karjala,  Itä-Karjala, Pohjois-Karjala  ja Pohjois-  

Savo)  sekä  Lapin  metsänhoitolautakunnan Perä-Pohjolan  alueelta. Päre  

kattojen  rakentamisvuosi on merkitty  laskutaulukkoihin vuoden tark  

Maan 

etelä- 

JIaan 

pohjois- Koko maa 

Kattopeite  puolisko 

% 

puolisko 

% 

% 

Päre   83.5 65.0 80.6 

Olki   0.2 —  0.1 

Tuohi   0.4 5.2 1.1 

Lauta   0.2 10.2 1.8 

Paanu,  kimpi, tee vi   0.1 1.6 0.3 

Kattohuopa,  asbesti,  semptaliini  
....

 5.7  13.3 7.0 

Tiili, kaakeli,  sementtitiili   4.1  0.5 3.6 

Turve  
— 2.6 0.4 

Pelti  5.8 1.6  5.1 

Kaikkiaan 100.0 100.o 100.0 



37.5 Maatalouden  raJcennueoloista  Suomessa v. 1938 63  

kuudella 40 vuoden ajalta  taaksepäin  eli  vuoteen 1898,  jota aikaisemmin 

valmistettuja  pärekattoja  ei sanottavasti tavata. Myöskin  30—40  vuoden 

ikäiset pärekatot  ovat yksityisiä  hajatapauksia.  Asuinrakennusten 

pärekattojen  keski-iäksi  saatiin maan eteläpuoliskossa  10 metsänhoito  

lautakunnan alueella 12.5 vuotta sekä Perä-Pohjolan  alueella, jossa  
aineisto käsitti  93 koeviljelmää,  17.3 vuotta. Kaikkien  tutkittujen  ta  

pausten  punnituksi  keskiarvoksi  saadaan 12.9 vuotta. Maan eteläpuo  
liskoon kuuluvien metsänhoitolautakuntien alueilla keski-ikä  vaihteli 

rajoissa  11.2 v.. (Etelä-Karjala)  —13.8 v. (Pohjois-Häme).  Selvästi  

keskimäärän yläpuolella  olivat  Lounais-Suomi,  Satakunta,  Uusimaa- 

Häme, Pohjois-Häme,  Pohjois-Karjala  ja Pohjois-Savo,  kun taas 

Itä-Häme, Etelä-Savo,  Etelä-Karjala  ja Itä-Karjala  jäivät keski  

määrän alapuolelle.  Ottaen  huomioon,  etteivät  suhteet muiden maa  

talousrakennusten kohdalla olleet samansuuntaiset, lienee vaihteluita  

pidettävä  tilapäisistä  tekijöistä  johtuneina. Mainittakoon kuitenkin,  

että pärekattojen  keski-ikä  Etelä-Karjalan  alueella on muiden tut  

kittujen  rakennusryhmien,  paitsi  saunojen  kohdalla ollut selvästi  

keskiarvoa  pienempi. Johtuuko tämä pärekattojen  keskimääräiseen 
kestoaikaan vaikuttavista tekijöistä  vaiko kattojen  rakentamis  

nopeuden  lisääntymisestä,  ei ole käytettävissä  olevan aineiston pe  

rusteella selvitettävissä.  

Samoin kuin  rakennusten keskimääräisestä  iästä  voidaan päätellä  
rakennusten keskimääräinen kestoikä,  voidaan myös  pärekattojen  

keski-iän  perusteella  arvioida,  kuinka kauan  pärekatot  yleensä  kestävät.  

Tämä perustuu  siihen,  että aineistossa on  samanaikaisesti kaikissa  ikä  

vaiheissa olevia  kattoja,  joten  niiden keskimääräinen ikä edustaa puolta  

kattojen  kokonaiskestoajasta.  Aineiston tarkastelu osoittaa,  ettei päre  

kattojen  rakentamisnopeudessa  näytä  tapahtuneen  sanottavia  muutoksia 
tutkimusaikaa edeltäneenä ajanjaksona,  joten yllä  mainitun perusteen  

voidaan katsoa  olevan olemassa. Asuinrakennusten pärekattojen  keski  

määräiseksi kestoajaksi  saadaan siten  maan eteläpuoliskossa  25.0 vuotta,  

mikä vastannee yleistä  käsitystä  pärekattojen  kestävyydestä.  Perä- 

Pohjolan  alueella on  aineisto  ollut  siksi  pieni  (93  rakennusta),  että saatua  

tulosta, 34.6 vuotta,  tuskin  voidaan pitää  yleispätevänä.  Muiden raken  
nusten kohdalta lasketut tulokset  kuitenkin tukevat  käsitystä,  että  päre  

kattojen  keski-ikä  alueella on ollut n. 2 vuotta korkeampi  kuin maan 
eteläosissa,  joten myös kestoaika  voidaan arvioida pitemmäksi  kuin  
maan eteläpuoliskossa.  

Muut kattorakenteet ovat siksi  vähälukuisia,  ettei käytettävissä  

olevan aineiston perusteella  ole katsottu voitavan selvittää  niiden keski  
ikää. Sitä  paitsi  huomattava osa  erikoiskatoista  (pelti,  huopa,  tiili  ym.) 
on siksi  uusia,  ettei kestoiän arvioiminen  aineiston perusteella  ole  mah  

dollista. 
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Aineiston perusteella  on  myös mahdollisuus laskea kattojen  keski  
määräinen kaltevuus sekä  tutkia kaltevuuden vaikutusta 

kattojen kestoikään. Edellä mainituista syistä  tarkastelu 
rajoitettiin  ainoastaan pärekattoja  koskevaksi  ja laskelman suuritöisyy  
den tähden tutkittiin  päärakennusten  pärekattojen  kaltevuussuhteita 
vain Lounais-Suomen,  Satakunnan,  Pohjois-Savon,  Keski-Pohjanmaan  

ja Kainuun metsänhoitolautakuntien alueilla. Näiden lautakuntien 
alueilla vaihteli päärakennusten  pärekattojen  kaltevuus ja vastaava 

keski-ikä seuraavasti: 

Asetelma ei osoita selvää  suuntaa pärekaton  kaltevuuden vaikutukses  
ta sen keski-ikään.  Tosin loivimmat  katot Kainuun alueella ovat  iässä 

ensimmäisellä sijalla,  mutta toisella sijalla  ovat Lounais-Suomen alueen 

jyrkimmät pärekatot.  
Kaltevuuden suhdetta keski-ikään  koetettiin selvittää myös  siten, 

että  jaettiin  tutkittu aineisto kokonaisuudessaan ryhmiin  kattojen  kal  
tevuuden perusteella  ja laskettiin  erikseen kunkin ryhmän keski-ikä.  
Näin  saatiin seuraavassa  asetelmassa esitettävät tulokset: 

Asetelma osoittaa ensiksikin,  miten tutkitut katot  jakaantuvat  eri 

kaltevuusryhmiin.  Yleisimpiä  ovat  olleet 25—30° ja 30—35° kaltevat  

katot,  mutta melko  paljon  tavataan myös  20—25° ja 35—40°,  vieläpä  

40—45° kaltevia  pärekattoja.  Kattojen  kestoajasta  ei tämäkään ase  

telma anna selvää kuvaa. Neljässä  keskimmäisessä  kaltevuusryhmässä  

ikä näyttää  kuitenkin alenevan kaltevuuden astemäärän lisääntyessä.  
Mikäli  tätä aineistoa voitaisiin pitää  riittävän edustavana,  näyttäisi  

pärekattojen  optimikaltevuutsna  kestoiän kannalta olevan 25—30°. 

Päärakennusten  pärekattojen  

Metsänhoitolautakunta  kaltevuus  S ikä 

Lounais-Suomi  34.2° 13.0 v.  

Satakunta   29.7°  12.9 » 

Pohjois-Savo   29.2°  12.2 » 

Keski-Pohjanmaa   31.6° 11.4 » 

Kainuu  28.8°  13.8 » 

kaltevuus  

Tutkittujen kattojen  

lukumäärä 

kpl.  

Kattojen  

keski-ikä  

20—25° . 
.

 
.

 53 13.3 V. 

25—30° 
.
 

.

 . 109 14.7 » 

30—35° 
.

 
.

 
.

 112 12.0 » 

35—40° .  
.

 
.

 56 10.6 » 

40—45° . 
.

 
.

 30  9.7 » 

45°—  4 12.3 » 



37.5 Maatalouden  rakennusoloista  Suomessa  v. 1938  65 

4437—49 9 

Kaksikerroksisten  asuinrakennusten ja asuinhuoneiden kokonaislukumäärä.  

Kaksi- tai useampikerroksiset  asuinrakennukset ovat verrattain 
harvinaisia suomalaisilla maatiloilla lukuun ottamatta eräitä alueita,  

joilla kaksikerroksisten  asuinrakennusten käyttö  on yleistä.  Vaikka 
käsiteltävänä  olevassa  aineistossa  ei ole täysin  selvästi  osoitettu,  mitkä 

asuinrakennukset ovat  kaksi-  tai  useampikerroksisia,  on  tämä voitu 

päätellä  lattioiden ja välikattojen  luvusta sekä yläkertaan  merkittyjen  

huoneiden luvusta. Seuraava asetelma osoittaa kaksikerroksisten  asuin  

rakennusten kokonaislukumäärän eri  metsänhoitolautakuntien alueella 

sekä  näiden rakennusten prosenttisen  osuuden asuinrakennusten kokonais  

määrästä: 

Yleisesti  tunnettua on kaksikerroksisten  asuinrakennusten yleisyys  

Etelä-Pohjanmaalla.  Tämä seikka  tulee selvästi  näkyviin  myös esillä 

olevassa aineistossa,  jonka  mukaan kokonaista  40.4  % Etelä-Pohjanmaan  

metsänhoito]autakunnan alueella olevista  asuinrakennuksista on kaksi  

kerroksisia.  Runsaasti on kaksikerroksisia  asuinrakennuksia  myös  Vaasan  

metsänhoitolautakunnan alueella. 

Metsänhoitolautakunta 

Kaksikerroksisia  

asuinrakennuksia  

kpl. % 

Helsinki   

Löunais-Suomi   

Satakunta  

Uusimaa-Häme  

15 

7 

7 

6 

10.6 

3.-5 

4.7 

6.5 

Pohjois-Häme   
Itä-Häme  

Etelä-Savo   

Etelä-Karjala   

4 

8 

7 

12 

2.7 

7.0  

7.1 

6.8 

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala   
Pohjois-Savo   
Keski-Suomi   

5 

5 

8  

5 

5.6  

3.3  

7.1 

3.5 

Etelä-Pohjanmaa   
Vaasa  

Keski-Pohjanmaa   
Pohjois-Pohjanmaan  rannikkoalue .... 

..

 44 

22 

10 

9 

40.4 

24.2 

12.3  

ll.i 

Kainuu  

Pohjois-Pohjanmaan  sisämaa-alue .... 
Perä-Pohjola   

Perä-Lappi   

3  

3  

..

 7 

■7 

3.9 

3.3 

5.4 

9.1 

Koko maa  

Suomen eteläpuolisko   
Suomen pohjoispuolisko   

..

 194  

..

 174 

20 

8.2 

8.8 

5.3 
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Aineiston käsittelyn  yhteydessä  on myös laskettu asuinhuoneiden 

lukumäärät alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  Kaikkiaan  on asuin  
rakennuksissa  ollut  8  085 alakerran huonetta ja 890 yläkerran  huonetta 

eli  yhteensä  8  975 asuinhuonetta. Tähän lukumäärään sisältyvät  sellai  
setkin yläkerran asuinhuoneet,  joita ei voida lämmittää. Viljelmää 

kohden on huoneita ollut keskimäärin  4.7 kpl.  Pienin on asuinhuoneiden 
lukumäärä viljelmää  kohden ollut  Itä-Karjalan  metsänhoitolautakunnan 

alueella (3.1  kpl.)  ja suurin Helsingin  metsänhoitolautakunnan alueella 

(6.6  kpl.).  
Asuinhuoneiden lukumäärä viljelmää  kohden kohoaa jyrkästi  vil  

jelmäkoon kasvaessa,  kuten ilmenee seuraavasta asetelmasta: 

Asetelma osoittaa,  että asuinhuoneiden lukumäärä viljelmää  kohden 

pysyy  viljelmäsuuruusluokissa  I—41—4 samalla tasolla,  mutta rupeaa sitten  
kohoamaan. Pienimmilläkin viljelmillä  tarvitaan tarkoituksenmukai  

suussyistä  2—4 asuinhuonetta,  mikä määrä näyttää  olevan yleisin  I—s  

viljelmäsuuruusluokissa.  Vasta seuraavissa suuruusluokissa rupeaa vil  

jelmän suuruus huomattavammin vaikuttamaan asuinhuoneiden lukua 

lisäävänä  tekijänä.  

Asuinrakennusten välikattoj  en laadusta ei ole laadittu eri  

koisselvitystä,  koska  välikatot  ovat asuinrakennuksissa melkein poik  
keuksetta  olleet  puuta,  eikä  aineisto olisi tarjonnut  mahdollisuuksia  väli  

kattorakenteiden tarkempaan  selvittelyyn.  Samoin ovat  asuinrakennus  

ten lattiat melkein poikkeuksetta  olleet puurakenteisia.  

Asuinhuoneita viljelmää  kohden kpl.  

Maan Maan 

Viljelmäsuuruusluokka  
etelä- 

puolisko  
pohjois-  
puolisko  

Koko maa 

1  2.6 2.8 

2   2.8 2.9 2.9 

3   2.8 3.6 3.0 

4   3.0 4.6 3.4 

5   3.8 5.5 4.0 

6   4.9 6.4  5.0 

7   5.9 11.3 6.0 

8   7.8 11.3 8.0 

9   9.5 16.0 9.6 

10   15.7 17.0 15.8 

11   21.1 — 21. 1 

Keskimäärin 4.8 4.3 4.7 
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Yli  talven lämmitettävien asuinhuoneiden lukumäärä ja tilavuus.  

Vuosina 1938—1939 suoritetun puunkäyttötutkimuksen  yhteydessä  

on erityisesti  kiinnitetty  huomiota puun käyttöön  lämmitysaineena.  Tätä 
varten on mm. tutkittu  maatalousrakennuksissa olevien tulisijojen  luku 

ja laatu,  joista Mikola (1940)  on laatinut vielä julkaisematta  olevan 

tutkimuksen. Lämmityskysymyksen  selvittämiseksi  on vielä suoritettu 

erikoistiedustelu  yli  talven lämmitettävien asuinhuoneiden luvusta ja 

suuruussuhteista. Kun tämän tiedustelun tulokset  kuvastavat  maaseudun 

ja maatalouden rakennusoloja  eräältä oleelliselta kohdalta,  esitetään 

seuraavassa  tiedustelun päätulokset.  

Rakennusten yli  talven lämmitettäviä huoneita ja niiden sisätila  

vuutta koskevat  tiedot eivät  sisältyneet  alkuperäiseen  rakennustieduste  

luun, vaan ne hankittiin vasta vuonna  1939, jolloin  syksyllä  alkanut 

tilanne aiheutti  sen,  että osa  tiedoista jäi  puutteellisiksi  tai kokonaan 

saamatta. Tämän johdosta  seuraavista taulukoista puuttuvat koko  

naan Perä-Pohjolaa  ja Perä-Lappia  edustavat luvut.  

Taulukossa 16 esitetään yli  talven lämmitettävien  asuinhuoneiden 

lukumäärä viljelmää  kohden alueittain ja suuruusluokittain. Vähimmäis  

määränä on yleensä  ollut kaksi  lämmitettävää huonetta viljelmää kohden. 
Tällä huonemäärällä on tultu toimeen I—41—4 viljelmäsuuruusluokissa.  
Seuraavissa  suuruusluokissa lämmitettävien huoneiden lukumäärä lisään  

tyy,  mutta loivemmin kuin huoneiden kokonaismäärä. 

Eri alueiden välillä  ei yleensä  ole  huomattavan suuria eroja.  Ver  

rattaessa lämmitettävien asuinhuoneiden lukua esim.  asuinrakennusten 

lukumäärään ja tilavuussuhteisiin eri metsänhoitolautakuntien alueilla 

huomataan eri alueiden välisen järjestyksen  muuttuneen. Varsinkiro 

metsäköyhillä  seuduilla,  joilla asuinrakennukset ovat suuret,  on talvella 

lämmitettävien huoneiden luku ja huonetilavuus jäänyt  vaatimatto  

maksi. Sama  muutos näkyy  taulukosta 17, joka osoittaa yli talven läm  

mitettävien huoneiden keskimääräisen tilavuuden,  sekä taulukosta 18, 

josta  ilmenee huoneiden yhteinen  kuutiometrimäärä viljelmää kohden. 

Erityistä  huomiota herättävät jälkimmäisissä  taulukoissa maan pohjois  

puoliskoa  edustavien metsänhoitolautakuntien alueilla tavattavat  suuret 

asuinhuoneet ja lämmitettävien huoneiden suuri kuutiotilavuus viljel  

mää kohden. Näihin  verrattuna ovat  metsäköyhän  Pohjois-Pohjanmaan  

rannikkoalueen vastaavien viljelmäsuuruusluokkien  keskiarvot  jääneet  

varsin vaatimattomiksi. 

Maaseudun ja maatalouden yleistä  asumistapaa  ja -tasoa  kuvastaa  

taulukko 19, jossa  esitetään keskimääräinen  asukasluku  yli  talven läm  

mitettävää huonetta kohden alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Taulukko osoittaa,  että asumistiheys  huonetta kohden on melkein saman  

suuruinen koko maassa  Kainuun aluetta lukuun ottamatta,  jossa  se oli  
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selvästi  suurempi.  (Kainuussa  oli myöskin  huoneiden keskimääräinen 
tilavuus huomattavan suuri). Vielä merkityksellisempi  on se toteamus,  
että asukastiheys  yli  talven lämmitettävää huonetta kohden ei sanotta  

vasti  muutu viljelmäkoon  kasvaessa.  Useiden metsänhoitolautakuntien 

alueilla on tuskin minkäänlaista selvää  suuntaa havaittavissa. Tämä 

tulos  osoittaa epäilemättä  sitä, että suurienkin asuinrakennusten huo  

neista vain osaa pidetään  talvella lämpimänä  sekä että suuremmilla 

viljelmillä  palkkaväen  perheiden  keskimääräistä  suurempi asumistiheys  
tasoittaa päärakennuksissa  mahdollisesti esiintyvää asumisväljyyttä.  

Asuinrakennusten suuruus  verrattuna viljelmän  -peltoalaan  ja 
asukaslukuun.  

Viljelmän  suuruuden mittana on tässä tutkimuksessa käytetty  pellon  
alaa syistä,  joita aikaisemmin (s.  33)  on selostettu. Sen tähden peltoala 
on myöskin  yksi tärkeimmistä perusteista,  johon voidaan verrata raken  

nusten suuruutta. Asuinrakennusten tilavuus peltohehtaaria  kohden 
eri  alueilla ja eri  viljelmäsuuruusluokissa  näkyy  taulukosta 20. Kun 

edellä esitetyssä  taulukossa 10 asuinrakennusten tilavuus lisääntyi  
säännöllisesti  viljelmäkoon  kasvaessa,  osoittaa  taulukko 20 päinvastaista  

kehityssuuntaa.  Asuinrakennusten tilavuus pinta-alayksikköä  kohden 

on sitä pienempi, mitä suuremmasta viljelmästä  on kysymys.  Jos jä  

tämme huomioon ottamatta 1 suuruusluokan »viljelmät»,  joiden peltoala  

on alle 1 ha, huomataan seuraavissa suuruusluokissa tarvittavan 5—6 

kertaa niin paljon  asuinrakennustilavuutta peltohehtaaria  kohden kuin 

suurimmissa  viljelmäluokissa.  Tarkasteltaessa samaan suuruusluokkaan  

kuuluvien viljelmien  keskiarvoja  eri alueilla ei erittäin suuria eroavai  

suuksia ole havaittavissa  lukuun ottamatta maan  pohjoispuoliskoa,  jonka  

tulokset  eivät aikaisemmin mainituista syistä  ole vertailukelpoisia  maan 

eteläpuoliskoa  edustavien tulosten kanssa.  Viljelmän  peltoala  ei maan 

pohjoisosissa  ole viljelmän  suuruuden mitta, vaan  huomioon on otettava 

myöskin  viljelmiin  liittyvä  niittyala. Myöskin  pohjoisille  seuduille omi  
naisella porotaloudella  on vaikutuksensa viljelmien  varallisuussuhteisiin  

ja sitä tietä myös niiden rakennuksiin. Niinkuin aineiston käsittelyä  
koskevassa  osassa  selostettiin,  on pohjois-Suomea koskevat tulokset 

laskettu myös  muunnettua viljelysmaan  hehtaaria kohden. Asuinraken  
nusten keskimääräinen suuruus  muunnettua hehtaaria kohden näkyy  

taulukosta 21. Tämäkin taulukko osoittaa asuinrakennusten suuruuden 

pinta-alayksikköä  kohden voimakkaasti pienenevän  viljelmäkoon  kas  
vaessa.  

Asuinrakennusten pinta-ala,  joka yksikerroksisissa  puurakennuksissa  

soveltuu  ehkä tilavuuslukuja  paremmin rakennuksen suuruuden osoit  
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tajaksi,  peltohehtaaria  kohden näkyy  taulukosta 22. Tähän taulukkoon 

soveltuvat edellä esitetyt  rakennusten tilavuussuhteita koskevat  huo  
mautukset. 

Asuinrakennusten kohdalla voidaan viljelmän henkilölukua 

pitää suureena, jonka olettaisi vaikuttavan rakennustilavuuteen tai 

-pinta-alaan.  Tätä varten on taulukossa 23 esitetty  asuinrakennustila  

vuus asukasta  kohden alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain  sekä  tau  

lukossa 24 vastaavasti rakennusten pinta-alat.  Taulukoista havaitaan,  
etteivät tarkoituksenmukaisuussyyt  useinkaan  pääse  vaikuttamaan asuin  

rakennusten suuruuteen siinä määrin kuin  olisi  tarpeellista,  sillä rakennus  

tilavuus tai -pinta-ala  asukasta  kohden suurenee huomattavasti  viljel  

mäkoon kasvaessa.  Edellä (s.  67)  esitetyt  tiedot lämmitettävien huo  

neiden luvusta ja suuruudesta osoittavat selvästi,  ettei taulukoihin 20 

ja 23 merkittyjä  tilavuuksia  yleensä  ole lämmitetty  yli  talven. 

Paikallisia  eroavaisuuksia eri metsänhoitolautakuntien välillä on 

myös havaittavissa,  vaikkakin tilojen  epätasainen  jakaantuminen  eri 

viljelmäsuuruusluokkiin  vaikeuttaa suoranaisten vertailujen  tekemistä.  

Erityisesti  kiinnittää huomiota Itä-Karjalan  alueen pieni  rakennustila  

vuus ja -pinta-ala  asukasta  kohden. Tähän on verrattavissa Pohjois  

pohjanmaan  rannikkoalue,  jossa  I—s viljelmäsuuruusluokkien  tilavuus  

ja varsinkin pinta-alaluvut  ovat  huomattavasti keskiarvojen  alapuo  

lella. Vielä enemmän edellä sanottu koskee Perä-Lapin  aluetta,  jossa  

rakennustilavuus ja  -pinta-ala  asukasta  kohden on pienin  koko  maassa.  

Verrattaessa viljelmäsuuruusluokittain  maan  etelä- ja pohjoispuolis  

koja  toisiinsa huomataan jälkimmäisen alueen keskiarvojen  melkein 
kaikissa  suuruusluokissa  kohoavan maan eteläpuoliskon  keskiarvoja  

korkeammalle. Riippuen  viljelmien  erilaisesta jakaantumisesta  suuruus  

luokkiin jää kaikkien viljelmien  keskiarvo maan pohjoispuoliskossa  kui  

tenkin eteläpuoliskon  viljelmien  punnittua  keskiarvoa  pienemmäksi.  

Viljelmän  laadun ja omistajan  ammatin vaikutus asuinrakennusten 
tilavuuteen. 

Viljelmän  laadun vaikutusta asuinrakennusten suuruussuhteisiin 

osoittaa seuraava  asetelma, jossa maan eteläpuoliskon  viljelmät  on ryh  

mitelty laatunsa perusteella  neljään ryhmään  aikaisemmin selostetulla  

tavalla. Vanhastaan itsenäisiä viljelmiä ei ole käsitelty  omana ryhmä  

nään, vaan esitetty  ainoastaan kaikkien  viljelmien  keskiarvot  kolmessa  

eri viljelmäsuuruusluokkaryhmässä.  Kaikki  keskiarvot  koskevat  Suomen 

eteläpuoliskoa.  
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Asetelma osoittaa,  ettei suuruusluokissa  I—41—4 viljelmän  laatu ole 
sanottavastikaan vaikuttanut asuinrakennusten suuruussuhteisiin lukuun 

ottamatta asutustiloja,  joilla  rakennusvolyymi  peltohehtaaria  kohden 

on ollut huomattavan korkea. 5.  suuruusluokassa herättävät huomiota 

vuokraviljelmien  suuret asuinrakennukset sekä viljelmää  että peltoheh  

taaria kohden. Sama erikoisuus  on havaittavissa suuruusluokissa 6—7, 

jossa  vuokraviljelmien  rakennustilavuus on viljelmää  kohden melkein 

kaksinkertainen kaikkien viljelmien  keskiarvoon verrattuna. Kaikkiin 
suuruusluokkiin ulottuvana piirteenä on huomattava vuoteen 1918 

mennessä  itsenäistyneiden  entisten vuokraviljelmien  pienempi  rakennus  
tilavuus myöhemmin itsenäistyneihin  viljelmiin verrattuna. Viljelmän  

suuruus, jota aikaisemmin on erikseen  käsitelty,  tulee erittäin selvästi  

näkyviin  myös  edellä olevassa  asetelmassa asuinrakennusten suuruuteen 

vaikuttavana  tekijänä.  

Viljelmien  omistajaryhmien  mahdollisen vaikutuksen sel  

vittämiseksi  rakennustilavuuteen aineisto  jaettiin  maan eteläpuoliskossa  

neljään  ryhmään  aikaisemmin  (s.  37) selostetulla tavalla.  Aineiston 

vähälukuisuuden tähden yhdistettiin  tässäkin  käsittelyssä  suuruusluokat 

I—4 sekä 6—7 ja jätettiin  tätä suuremmat viljelmät  kokonaan tarkas  

telun ulkopuolelle,  koska kaikkiin  ryhmiin  ei olisi  niistä  saatu riittävää 

määrää tiloja. Aineisto jakaantui  omistajaryhmittäin  seuraavasti:  

Viljelmän  laatu 

«* Luku  -  

Vuoteen 1918 
™ 

1—4 

m'/kpl. m 3/ha 

Viljelmäsuuruusluokat  

5 

Luku-  

määrä m*/kpl. m 3/ha 
kpl.  

Luku-  

määrä 

kpl. 

6—7 

m*/kpl. m 3 /ha  

itsenäist.  
...
 30 199.9 73.8 24 241.8 34.9 19 356.3 25.9 

"V:sta  1919 itse- 

näistyneet  
..
 223 196.4 87.5 101 297.3 40.3 75 444.7 31.5 

Asutustilat  
...
 35 206.6 123.7 21  293.1 40.6 22 321.0 20.7 

Vuokraviljelm.  36 196.8 89.3 11 513.6 71.4 6 908.o 51.8 

Kaikki  viij  elm
.  478 210.3 87.7 433 325.2 43.8 513 476.7 30.3 

Viljelmäsuuruusluokat  

1—4 5 6—7 

Vars.  maanviljelijöitä   280 405 502 

Työmiehiä   92 3 — 

Ammattimiehiä  82 20 3 

Kauppiaita  ja virkamiehiä .  24 5 8 

Kaikkiaan 478 433 513 
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Omistajaryhmien  mahdollista vaikutusta asuinrakennusten tilavuus  

suhteisiin osoittaa seuraava  asetelma,  jossa  on erikseen  laskettu muut 

omistajaryhmät  paitsi varsinaisia maanviljelijöitä.  Vertailukohteena 

on tässäkin asetelmassa  käytetty  kaikkien viljelmien  keskiarvoja  osoit  
tavia lukuja.  

Edellä olevat luvut osoittavat erittäin selvästi »harrastelij  avilj  eli  

jöiden»  vaikutusta  maatalouden asuinrakennuksiin. Työmiesten  ryhmään 
luetut henkilöt,  jotka  pääasiassa  ovat omistaneet I—41 —4 suuruusluokkien 

viljelmiä  ja niissäkin  erityisesti  ryhmän pienimpiä  viljelmiä, kuten pelto  
hehtaaria kohden laskettu rakennustilavuus osoittaa,  ovat viljelmää  

kohden  lasketuissa  keskiarvoissa jääneet  huomattavasti kaikkien  viljel  

mien keskiarvojen  alapuolelle.  Sitä vastoin ammattimiesten ryhmään  

luetut henkilöt,  joiden  taloudellinen asema on ollut parempi, ovat sel  

västi kaikkien  viljelmien  keskiarvon  ja siten myös  varsinaisten maan  

viljelijöiden  ryhmän  yläpuolella.  Erityisen  suuri on ero mentäessä kaup  

piaiden  ja virkamiesten  ryhmään, joilla  asuinrakennusten tilavuus  on 

ollut 2—3-kertainen kaikkien  viljelmien  keskiarvoon  verrattuna. Huoli  

matta aineiston vähälukuisuudesta on suunta samanlainen kaikkien  

viij  elmäsuuruusluokkien kohdalla.  

Asuinrakennusten rakentamisajan  vaikutus  rakennusten tilavuuteen,  huone  

lukuun ja huoneiden keskimääräiseen  suuruuteen. 

Viljelmien perustamisvuodesta  toivottiin saatavan lähtökohta sen 

seikan selvittämiseksi,  mitä viljelmän  rakentamisaika tai  yksityisten  
rakennusten rakentamisaika on vaikuttanut rakennusten lukuisuuteen,  

rakennustilavuuteen yms. Aineiston vähälukuisuus ja erityisesti  uusien 

viljelmien  pieni lukumäärä pakoitti  kuitenkin tyytymään  vain edellä 

esitettyyn  lyhyeen  vertailuun erilaatuisten viljelmien  välillä  ja eri  omis  

tajaryhmien kesken. Kun viljelmien perustamisvuodesta  ei  saatu riit  

tävää lähtökohtaa eri  aikakausien vaikutuksen selvittämiseksi  maatalous  

Viljelmäsuuruusluokat  

1—4 5 6—7 

Asuinrakennusten  tilavuus 

m'/viljelmä m s/ha  m
s/viljelmä  m®/ha m'/viljelmä m

s/ha 

Työmiehet   145.6 106.2 (163.8)  (24.3) —  

Ammattimiehet  247.4 137.5 321.9 51.4 (635.5)  (41.4)  

Kauppiaat  ja virkamie- 
het   410.o 200.8 901.6 122.2 900.8 57.2 

Kaikki omistajat   210.3 87.7 325.2 43.8 476.7 30.3 
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rakennuksiin,  päätettiin  tarkastaa  kysymystä  yksinomaan  viljelmien  

päärakennusten  kohdalta,  joista yleensä  oli  saatavissa tarvittavat tiedot 

ja jotka ovat pitkäikäisimpiä  kaikista  maatalousrakennuksista. 
Asuinrakennusten pisimmät  kestoiät nousevat  käsiteltävänä olevassa  

aineistossa yli  100 vuoden. Keski-iäksi  on saatu vuoraamattomilla ra  
kennuksilla  63 vuotta ja vuoratuilla  85 vuotta. Ottaen huomioon,  mitä 

aikaisemmin (s. 56) on esitetty  rakennusten ikää koskeviin  tietoihin 

sisältyvästä  systemaattisesta  virheestä,  on rakennusten ikäryhmittely  

koetettava  laatia niin, ettei tämä virhe, merkitä rakennuksen rakentamis  

vuosi  tasaisten vuosikymmenlukujen  kohdalle,  vaikuttaisi lopullisiin  

tuloksiin. Kun kovin  usean ryhmän  muodostaminen ei olisi tarpeellista  
eri aikakausien mahdollisen vaikutuksen ilmentämiseksi,  päätettiin  pää  

rakennukset jakaa neljään eri ikäryhmään seuraavasti:  

1) uudet rakennukset,  alle 30 v.  

2)  keski-ikäiset  rakennukset,  30—60 v.  

3) vanhat rakennukset,  60—90 v. 

4)  erittäin  vanhat rakennukset,  yli  90 v.  

Tämän perusteella  on aineisto jaettu  päärakennusten  rakentamis  
vuoden perusteella  seuraaviin  ryhmiin:  vuodet 1908—1938,  1878—1907,  
1848—1877 ja vuonna  1847 ja sitä  aikaisemmin rakennetut pääraken  

nukset.  Lisäksi  sisältyy  aineistoon jokin määrä päärakennuksia,  joiden  

rakentamisvuotta ei ole ilmoitettu.  

Seuraava asetelma osoittaa eri-ikäisten  päärakennusten  suuruuden 

kolmessa  eri  viljelmäsuuruusryhmässä.  Viljelmän  suuruuteen ei tässä  

yhteydessä  voida kiinnittää  erityistä  huomiota siitä  syystä, että viljel  

män peltoala  on rakennuksen kestoaikana saattanut oleellisesti muuttua. 

Asetelma osoittaa,  että pienimpien  viljelmien  luokassa  päärakennuksille  

on vakiintunut »minimikoko»,  joka  on pysynyt  muuttumattomana aika  
kausien vaihtelusta huolimatta. Sitä vastoin seuraavissa  suuruusluokissa 

on havaittavissa selvä suunta  rakennusten tilavuuden ollessa  sitä pie  

nempi,  mitä myöhemmin  rakennus on valmistunut. 
Kun puurakennuksissa,  joista  tässä tarkastelussa on kysymys,  ra  

kennuksen pinta-ala  ehkä tilavuutta paremmin  osoittaa rakennuksien 

Viljelmäsuuruusluol-at  

2—4 5 6—7 

Ennen v. 1847 rakennetut 

Päärakennusten tilavuus viljelmää  kohden 

krl. m3 kpl. m3 kpl. m3 

6 214.1 11 478.3 35 533.9  

V. 1848—1877 » 
....

 27 213.8 37 361.5 84 508.3 

» 1878—1907 » ..  ..  
..
 114 215.0 125 303.1 141 481.6 

» 1908—1938 )> 
..

 
..

 
..

 235 202.3 260 296.3 250 415.8 
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suuruussuhteet,  on seuraavassa  asetelmassa esitetty  eri ikäisten pää-r  
rakennusten suuruussuhteet myös  pinta-alamitoissa.  Tässä yhteydessä  

on voitu myös selvittää  eri-ikäisten rakennusten huoneluku ja huoneiden 

keskimääräinen  suuruus  pinta-alamittoina.  Kun rakennusten korkeutta 

osoittavat mitat tarkoittavat rakennusten seinien ulkomittoja, ei huo-t 
neiden tilavuutta ole voitu tämän aineiston perusteella  selvittää  eri  

ikäisissä  päärakennuksissa.  Päärakennusten pinta-ala  sekä huoneiden 

keskimääräinen pinta-ala  näkyvät seuraavasta asetelmasta:.  

Asetelma on pääpiirteissään  yhdenmukainen  edellisen asetelman 

kanssa,  kuten on  luonnollista. Viljelmäsuuruusluokissa  6—7 suunta  ei  
kuitenkaan ole yhtä  selvä kuin edellisessä asetelmassa,  mikä johtuu 

rakennuskorkeuden vaihteluista. Pienimpien  viljelmien  päärakennukset  

ovat  eri aikoina pinta-alaltaan  olleet  jopa ihmeteltävässä  määrin  saman  

suuruisia. Myöskään  huoneiden keskimääräisessä  koossa ei ole suuria 
vaihteluita  huomattavissa. Huoneiden kokoa arvosteltaessa  on kuitenkin 

otettava huomioon,  että rakennusten huonejärjestystä  on rakentamisen 

jälkeen  saatettu muuttaa, joten  v.  1938 esiintyvät  huoneet eivät  kaikissa 

tapauksissa  edusta alkuperäistä  rakentamistapaa.  Suuruusluokissa 5 ja 

6—7  on verrattain selvästi  nähtävissä rakennusten pieneneminen  pinta  

alaltaan siirryttäessä  nuorempiin  ikäluokkiin ja samanaikaisesti on myös 
huoneiden keskimääräinen koko  pienentynyt.  Niinkuin asetelmasta 

ilmenee,  on keskimääräinen huonepinta-ala  maatilojen  päärakennuksissa  
edelleen huomattavan suuri. 

Kotieläinrakennukset. 

Kotieläinrakennusten lukumäärä alueittain ja viljelmäsuuruus  
luokittain. 

Tutkituilla viljelmillä  on ollut  kaikkiaan 3 052 kotieläinrakennusta eli 

keskimäärin 1.6 rakennusta viljelmää  kohden. Näistä oli 2  041 navetta  

rakennusta,  605 tallirakennusta ja 406  muuta kotieläinrakennusta. Koti  
eläinrakennusten jakaantuminen  viljelmää  kohden alueittain ja suuruus  

Viljelmäsuuruusluokat  

2  -4 5  6—7 
£ ' 

Pinta-ala m* Pinta-ala m 8 Pinta-ala m 2 

viljelmää  huonetta viljelmää  huonetta viljelmää huonetta 
kohden kohden kohden kohden kohden kohden  

Ennen v. 1847 rak. 
..

 . 63.6 23.8 117.7 30.1 123.2 28.4 

V. 1848—1877 » 
...

 63.4 22.8 98.7 27.7 125.7 29.3 

» 1878—1907 » 
....
 63.8 24.2 83.5 25.6 121.5 28.4 

» 1908—1938 » 
...

 
..

 
.

 58.7 21.9 80.3 24.2 107.5 26.4 
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luokittain  esitetään taulukossa 25. Kotieläinrakennusten määrissä ei  

ilmene sanottavia vaihteluita maan eri osien välillä. Maan pohjois  

puoliskossa  on rakennusten lukumäärä viljelmää  kohden kuitenkin  ollut 

selvästi  suurempi  kuin maan eteläpuoliskossa.  Kotieläinrakennusten 
lukumäärä lisääntyy  viljelmäkoon  kasvaessa,  mutta verrattain loivasti. 

Kun pienimmilläkin  viljelmillä  on keskimäärin  enemmän kuin  yksi  koti  
eläinrakennus viljelmää  kohden,  on vastaava lukumäärä suurimmilla  

viljelmillä  keskimäärin  2—3. 

Käyttämättömäksi  on v. 1938 merkitty  kaikkiaan 66 kotieläin  

rakennusta,  joista  51 maan eteläpuoliskossa  ja 15 maan pohjoispuolis  

kossa.  Käyttämättöminä  olleiden rakennusten määrä on siten maan 

eteläpuoliskossa  2.0 %,  pohjoispuoliskossa  2.9 % ja koko maassa  2.2 % 

kotieläinrakennusten kokonaismäärästä. 

Kotieläinrakennusten suuruussuhteet. 

Kotieläinrakennusten ryhmään  on tässä  yhteydessä  luettu paitsi  

varsinaisia,  lämpimänpitäviä  kotieläinsuojia  myös  erilaiset  välittömästi  
kotieläinrakennuksiin  liittyvät  suojat,  kuten karjankeittiöt,  maitohuoneet,  
väkirehu- ja juurikasvisäiliöt  yms. Aluksi oli tarkoituksena käsitellä 

erilaatuiset  kotieläinsuojat  ja niihin liittyvät  rakennusosat mahdollisim  

man yksityiskohtaisesti,  mutta aineiston tarkastelussa  kävi selville,  ettei 
kaikissa  tiedustelulomakkeissa ollut  riittäviä ensitietoja.  Valitettavasti  

ei edes kotieläinrakennusten yhteydessä  olevia lantaloita ym. kylmiä  

rakennustiloja  voitu erottaa muista kotieläinsuojista,  koska  osa  lanta  

loista  on kotieläinrakennusten ulkoseinien sisällä  ja sisältyy  näistä ra  
kennuksista  esitettyihin  tilavuusmittoihin. Ainoana mahdollisuutena oli  

siten yhdistää  kotieläinrakennusten ryhmään  nekin lantalat,  joista on 

yksityiskohtaiset  tiedot esitetty.  

Kotieläinrakennusten tilavuus viljelmää  kohden alueittain ja viljelmä  

suuruusluokittain esitetään taulukossa 26. Keskimääräinen tilavuus  

viljelmää  kohden on ollut  maan  eteläpuoliskossa  416.9 m 3,  maan pohjois  

puoliskossa  267.6 m 3  sekä  koko maassa  394.1 m 
3.
 Tulosten lähempi  

tarkastelu osoittaa kuitenkin,  että vastaavissa  viljelmäsuuruusluokissa  

maan pohjoispuoliskossa  kotieläinrakennukset viljelmää  kohden ovat  
keskimäärin  suurempia  kuin eteläpuoliskossa.  Tähän vaikuttaa tietenkin  

viljelmien suuruusluokittelu,  jossa  on otettu huomioon ainoastaan viljel  

mien peltoala.  Huomattavia eroavaisuuksia on myös eri metsänhoito  
lautakuntien ja  rinnakkainkin  olevien alueiden välillä. Mm. Pohjois  

pohjanmaan  rannikkoalueen ja sisämaa-alueen välinen ero havaitaan 

kotieläinrakennustenkin kohdalla erittäin selvänä. 
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Kotieläinrakennusten suuruussuhteet on esitetty  myös pinta-ala  
mittoina taulukossa 27. Keskimääräinen pinta-ala  viljelmää  kohden on 

ollut maan eteläpuoliskossa  154.4 m 2,  maan pohjoispuoliskossa  99.1 

m 2 ja koko  maassa 146.0 m 2. Kotieläinrakennusten keskimääräinen 
korkeus  on ollut  sekä  maan eteläpuoliskossa  että pohjoispuoliskossa  2.7  

m. Tämä luku ei osoita kotieläinsuojien  sisäkorkeutta,  vaan rakennus  
lomakkeisiin merkittyä  ulkoseinän keskimääräistä  korkeutta. Samoin 

kuin tilavuusluvut ovat kotieläinrakennusten pinta-alatkin  kussakin 

viljelmäsuuruusluokassa  melkein säännöllisesti maan pohjoispuoliskossa  

suuremmat kuin maan eteläpuoliskossa.  
Kun viljelmien kotieläinmäärä pinta-alayksikköä  kohden vähenee 

viljelmäkoon  kasvaessa,  kuten maataloustilastot ja tämänkin tutki  
muksen aineisto  osoittavat,  on edellytettävissä  viljelmäkoon  vaikuttavan 

myös  peltohehtaaria  kohden laskettuun kotieläinrakennusten 
tilavuuteen tai pinta-alaan.  Tätä varten  on laadittu taulukko 28,  joka 

selvästi  osoittaa rakennustilavuuden peltohehtaaria  kohden pienenevän  
melkein  kaikkien metsänhoitolautakuntien alueilla viljelmäkoon  kas  

vaessa.  Huomattavimman poikkeuksen  muodostaa Etelä-Savon metsän  
hoitolautakunnan alue,  jossa ensimmäistä suuruusluokkaa lukuunotta  

matta alenevaa suuntaa ei  ole  havaittavissa. Poikkeuksena  voidaan pitää 

myös  Perä-Lapin  aluetta, jossa kuitenkin peltohehtaarimäärä  ei anna 

oikeata kuvaa  viljelmien  suuruussuhteista. Lukuisat  poikkeukset  eri  

viljelmäsuuruusluokkien  kohdalla osoittavat paitsi  koeaineiston pienuutta  

myös  kehityssuunnan  epätasaisuutta  verrattuna esim.  asuinrakennusten 
tilavuussuhteiden muutoksiin. Kun aineistoa on varsinkin suurimmissa 

ja  osittain  myös pienimmissä viljelmäsuuruusluokissa  riittämättömästi,  

on  päähuomio  kiinnitettävä koko  maata sekä sen etelä- ja pohjoispuolis  

koja  edustaviin keskiarvoihin,  joissa yllämainittu  suunta  on melkein 

poikkeuksetta  vallitsevana. Ottaen huomioon ensimmäisen viljelmä  
suuruusluokan suhteellisen laajuuden  (0.1 —0.9 9 ha),  eivät  peltohehtaaria  

kohden lasketut tulokset  tässä suuruusluokassa ole täysin  vertailu  

kelpoisia  keskenään eikä muihin viljelmäsuuruusluokkiin  verrattuina. 

Kun maan pohjoispuoliskoa  edustavat tilavuusluvut lasketaan maa  

talousmaan muunnettua hehtaaria kohden (taulukko  29),  saadaan luku  

sarja,  joka myös  yleensä  ja keskiarvona osoittaa alenevaa suuntaa vil  

jelmäkoon  kasvaessa.  Kun luokituksen perustana  on peltoala,  ei suunta 

ole yhtä  selvä  kuin  se  todennäköisesti  olisi luokiteltaessa  viljelmät  niiden 
muunnetun alan perusteella.  

Taulukossa  30 esitetään kotieläinrakennusten pint  a-a  1 a pelto  

hehtaaria kohden alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  
Paitsi  eroavaisuuksia eri viljelmäsuuruusluokkien  välillä on edellä 

esitetyissä  taulukoissa huomattavissa myös  alueellisia eroavaisuuksia  

verrattaessa eri metsänhoitolautakuntia toisiinsa viljelmäsuuruusluokit  
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tain. Maan eteläpuoliskossa  on varsinkin Pohjois-Karjalan  alue  huo  

mattavasti  keskiarvon  yläpuolella,  kun taas Etelä-Pohjanmaan  keski  
tulokset ovat melkein kaikissa  suuruusluokissa keskiarvoa  alempana.  

Tämä suhde on selvästi  riippuvainen  alueiden keskimääräisistä  eläin  

yksikkömääristä  peltohehtaaria  kohden,  sillä mainittujen  alueiden koti  

eläinmäärät poikkesivat  eniten maan eteläpuoliskon  keskiarvoista,  
kuten s.  47 esitettiin.  Taulukko 31,  jossa  esitetään  kotieläinrakennusten 

tilavuus eläinyksikköä  kohden osoittaa kuitenkin,  että 
useiden metsänhoitolautakuntien kohdalla poikkeama  keskiarvosta  ei 

aiheudu kotieläinmäärän suuruudesta,  vaan  alueen  yleisestä  rakentamis  

tavasta tai muista tekijöistä.  

Vaikka voisi  olettaa,  että kotieläinyksikköä  kohden tarvitaan yhtä  

paljon  rakennustilaa niin pienellä  kuin  suurellakin viljelmällä,  osoittavat 

taulukot 31—32 kuitenkin,  että eläinyksikköä  kohden tarvittava raken  
nustila  selvästi  lisääntyy  viljelmäkoon  kasvaessa. Tämä johtuu  ainakin 

osittain kotieläinrakennusten käsittelytavasta  tässä tutkimuksessa. Vil  

jelmäkoon  kasvaessa  kotieläinrakennusten yhteyteen  rakennetaan karjan  

keittiöitä,  rehusuojia,  maitohuoneita yrns., jotka pieniltä viljelmiltä  

usein puuttuvat.  Samoin sisältyvät  edellä laskettuihin lukuihin lantalat,  

jotka  nekin  usein puuttuvat  pieniltä  viljelmiltä.  
Samaan suuntaan vaikuttavat edelleen eräät muut tekijät,  kuten 

eläinten suurempi koko  ja siitä johtuva  parren pituus sekä keskimäärää 

runsaammat käytävätilat  suuremmilla viljelmillä.  Vielä on mahdollista,  

ettei  edellä käytetty  eläinyksikön  laskutapa  tarkoin vastaa eri  eläinlajien  
vaatimuksia rakennustilan suhteen. Keskimäärin on eläinyksikköä  
kohden käytetty  rakennustilaa 15.5 m  2  tai  41.9 m 

3.
 Maan pohjoispuo  

liskossa  ovat  vastaavat luvut olleet 14.6 m 2  tai 39.4 m 
3.
 

Kotieläinrakennusten keskimääräinen kestoikä.  

Rakennustiedustelulomakkeissa esitettyjen  rakentamisvuotta kos  
kevien tietojen  perusteella  on voitu laskea kotieläinrakennusten keski  
määräinen ikä,  jonka  perusteella  voidaan arvioida rakennusten kokonais  

kestoaika.  Tutkimus on rajoitettu  navettarakennuksiin,  joita kotieläin  
rakennusten ryhmässä  on eniten. Navettarakennusten keskimääräinen 

ikä ilmenee seuraavasta asetelmasta: 

Navettarakennuksen  laatu 

Vuoraamattomat hirsinavetat 

Keskimääräinen ikä v.  

Maan Maan 

etelä- pohjois-  
puoliako puolisko 

24.0 18.6 

Koko 

maa 

22.7 

Vuoratut hirsinavetat  
...
 31.3 — 31.3 

Lautanavetat  
..

 19.8 (5.5) 16.2 

Kivinavetat   
.
 
..
 34.6 (18.1)  33.5 
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Muita  seinärakenteita on tutkimusaineistossa ollut  siksi  vähän ja esim. 

kaikki  sementtitiilinavetat ovat alle 20 vuoden ikäisiä,  ettei tutkittujen  
rakennusten keskimääräinen ikä anna  perustaa tällaisten rakennusten 

kestoajan  arvioimiseksi.  Maan pohjoispuoliskossa  on myös  lautanave  

toita ja kivinavetoita ollut  erittäin vähän (9 ja 8  kpl.),  minkä johdosta  

saadut tulokset on esitetty  sulukkeissa. Kivinavettojen  keski-ikä,  joka 

on korkein  kaikista edellä mainituista ryhmistä,  on laskettu  120  koevil  

jelmältä.  Tulos  ei  tietenkään vastaa  näiden rakennusten teknillisen  kesto  

ajan  suhdetta muihin rakentamistapoihin,  mutta maatalousrakennuksia 

joudutaan  uudistamaan myös  niiden »taloudellisen vanhenemisen» tähden. 

Kaikkien navettarakennusten keski-iäksi  on saatu maan eteläpuoliskossa  

23.3 v., pohjoispuolikossa  17.8 v.  ja koko  maassa  22.3 v.  

Kun erilaisten navettarakennusten rakentamisnopeus  näyttää  pysy  

neen  verrattain  tasaisena vuodesta toiseen,  voidaan edellä esitettyjen  

ikälukujen  perusteella  arvioida vuoraamattomien hirsinavetoiden kesto  

iäksi keskimäärin 45.4 vuotta,  vuorattujen  hirsinavetoiden  62.6 vuotta 

ja lautanavetoiden 32.4 vuotta. Muiden navettarakennusten suhteen ei  
ole mahdollista tämän aineiston perusteella  tehdä kestoikää  koskevia  

j  ohtopäätöksiä.  

Tutkimuksessa  on käsitelty  myös  viljelmäkoon  vaikutusta navetta  
rakennusten ikään ja siten myös niiden todennäköiseen kestoikään.  

Tarkastelu koskee vain hirsisiä vuoraamattomia navettarakennuksia,  

joiden  kohdalta aineistoa on ollut runsaimmin. Koeviljelmät  on ryhmi  

telty  neljään suuruusryhmään,  jolloin  tulokset ovat  muodostuneet koko  

maassa  seuraaviksi:  

Asetelma näyttää  viittaavan siihen suuntaan,  että viljelmäkoon  kas  

vaessa  navettarakennusten käyttöaika  myös  pitenee.  Tulos voi kuitenkin 

johtua  muista tekijöistä,  esim. pienimpien  viljelmäluokkiin  kuuluvien 

asutustilojen  suhteellisen uusista talousrakennuksista. 

Kotieläinrakennusten seinärakenne. 

Kotieläinrakennusten ulkoseinän rakenteesta on tutkimusaineistosta 

saatavissa verrattain yksityiskohtaiset  tiedot,  joiden  perusteella  lasket  

tiin erikseen eri seinärakenteita edustavien navetoiden,  tallien,  sikaloiden 

Hirsisten 

Viljelmäsuuruusluokat rakennusten  
keski-ikä v. 

1—  5 
.

 . 21.7 

6— 7 
..

 25.1 

8— 9 .  . 27.1 

10—11 _■ 22.7 

Keskimäärin 22.7 
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ja  muiden kotieläinrakennusten lukumäärät alueittain  ja viljelmäsuuruus  

luokittain.  Vaikka myöhemmin osoittautui,  ettei kotieläinrakennuksia 

voitu muissa  suhteissa  käsitellä  yhtä  yksityiskohtaisesti,  esitetään seinä  

rakenne alkuperäisen  ryhmittelyn  mukaan jaoiteltuna.  

Navettarakennukset jakaantuivat  ulkoseinän rakenteen 

perusteella  seuraaviin ryhmiin:  

Asetelma osoittaa,  että hirsi vuoraamattomana on navettarakennusten 

seinien tavallisin rakennusaine sekä maan etelä- että pohjoispuoliskoissa.  

Hirsistä tehtyjä  vuoraamattomia navettarakennuksia on ollut  kaikkiaan 

68.3 % ja maan pohjoispuoliskossa  kokonaista 88.8 %. Seuraavalla 

sijalla  ovat  sementtitiili- ja kivinavetat,  joita  kumpiakin  tavataan mel  
kein yhtä  paljon.  Lautanavetoita on varsinkin maan pohjoispuoliskossa,  

jossa  niitä oli 5.0%  navettarakennusten luvusta. Eniten alueellista  eroa 

on havaittavissa vuorattujen  hirsinavetoiden sekä tiilestä ja kivestä  

rakennettujen  navetoiden kohdalla,  joiden  osuus  selvästi  pienenee  siir  

ryttäessä  etelä-  ja lounais-Suomesta maan keski-  ja pohjoisosiin.  

Navettarakennukset on ryhmitelty  myös viljelmäsuuruusluokittain  

eri seinärakenteiden esiintymistä  tutkittaessa. Tulokset,  joita tässä ei  

kokonaisuudessaan julkaista, osoittavat,  että edellä mainitut seinä  

rakenteet,  vuorattu hirsi, punainen tiili, sementtitiili ja kivi  yleistyvät  

viljelmäkoon  kasvaessa.  
Tallien tai oikeammin tallirakennusten seinärakennetta osoittaa 

seuraava asetelma: 

Seinärakenne  

Maan  

etelä- 

puolisko  

% 

Maan 

pohjois-  

puo lisko  

% 

Koko 

maa 

% 

Hirsi,  vuoraamaton 63.9 88.8 68.3 

» vuorattu  4.0 —  3.3 

» rapattu   

Lauta,  lankku   

0.1 

1.7 5.0 

0.1 

2.2 

Punainen tiili  4.9  4.0  

Sementtitiili   7.7 1.5 6.6 

Kivi   7.7  2.3  6.7 

Savi  0.4 0.3  

Hirsi  ja punainen  tiili 
» » sementtitiili  

.
 

0.1 

0.4 

— 0.1 

0.4 

» » kivi   5.0 0.3 4.2  

)> » lauta  3.7  2.1 3.4  

Lauta ja tiili   0.1 0.1 

» » kivi   0.2 —  0.2 

Muut   0.1 — 0.1 

Yhteensä 100.  o 100.0 lOO.o 
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Hirsirakennusten yleisyys  on tallien kohdalla vielä suurempi  kuin  

navettarakennuksissa,  sillä vuoraamattomia hirsiseiniä on ollut koko  

naista 90.9 % tallirakennusten kaikista  seinärakenteista. Jonkin verran  

tavataan lisäksi  lauta- tai  lauta- ja hirsiseiniä,  mutta muut rakenteet 

ovat  harvinaisia. Aineiston pienuudesta  johtuen  ei  esitetä erikseen  las  
kelmaa seinärakenteiden jakaantumisesta  viljelmäsuuruusluokittain.  Mai  

nittakoon kuitenkin,  että lauta- ja lankkurakenteita on käytetty  melkein 

yksinomaan  pienillä  viljelmillä,  kun taas kivi-  ja tiilirakenteita  tavataan 

vain viljelmäsuuruusluokissa  6—ll. 

Erillisiä sikalarakennuksia oli tutkimusaineistossa vain 

200  kpl.,  joista 6  kpl.  maan pohjoispuoliskossa.  Jälkimmäisissä  on käy  

tetty yksinomaan vuoraamattomia hirsiseiniä.  Maan eteläpuoliskossa  

eri seinärakenteet jakaantuvat  seuraavasti: 

Sikalarakennuksissakin  on vuoraamaton hirsi ollut tavallisin seinien 

rakennusaine,  eikä maan pohjoispuoliskossa  muita rakenteita esiintynyt  

Seinärakenne 

Maan 

etelä- 

puolisko  
% 

Maan 

pohjois-  

puolisko  
% 

91.3  

Koko 

maa 

o/ 

Hirsi,  vuoraamaton ...  90.8 90.9 

» vuorattu  1.5 — 1.2 

Lauta,  lankku   2.4 5.1 3.0  

Punainen tiili  0.4 
— 0.3  

Sementtitiili   
.

 
.

 0.9 0.7 0.9  

Kivi   0.9 0.7 

Hirsi  ja lauta  2.9 2.2 2.7  

Muut seinärakenteet 
..
 0.2  0.7 0.3 

Yhteensä 100. o lOO.o lOO.o  

Seinärakenne % 

Hirsi,  vuoraamaton  77.8  

)> vuorattu  5.2  

Lauta,  lankku  3.1 

Punainen tiili   3.1 

Sementtitiili   3.1 

Kivi   2.1 

Hirsi  ja sementtitiili   0.5 

» » kivi  1.5 

» » lanta  3.(5 

Yhteensä 100. o 
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tutkituilla  viljelmillä.  Massiivisia,  tiilistä  tai kivistä  rakennettuja  sikala  
rakennuksia on tutkimusaineistossa erittäin vähän ja yksinomaan  vil  

jelmäsuuruusluokissa  s—lo. 

Muiden kotieläinrakennusten kohdalla on paitsi  hirsi  
rakenteita käytetty  verrattain paljon  lautaseiniä. Edellisiä oli koko  

maassa  50.0 % ja  jälkimmäisiä  39.1 %. Maan pohjoispuoliskossa  oli  
hirsirakenteita  80.6  % ja lautarakenteita 9.7 %. Lautarakenteiden ylei  

syys  maan eteläpuoliskossa  johtuu  ilmeisesti siitä, että kanalarakennuk  

sissa  käytetään  lautaa yleisesti  seinien rakennusaineena. Massiivisia 
rakenteita on koeviljelmillä  esiintynyt  erittäin vähän ja yksinomaan  

maan eteläpuoliskossa.  

Samoin kuin asuinrakennuksista on myös kotieläinrakennuksista  

laadittu laskelma,  joka osoittaa hirsisten ulkoseinien keskimääräisen 

paksuuden  eri metsänhoitolautakuntien alueella. Seinien jakaantuminen  

eri paksuusluokkiin  sekä keskimääräiset paksuudet  sm:nä esitetään tau  

lukossa  33.  Taulukko osoittaa,  että hirsiseinien rakennustapa  vaihtelee 

erittäin paljon  riippuen  ilmeisesti enemmän  paikkakunnan  tottumuksista 

ja tavoista kuin ilmastollisista  seikoista. Rakennustapaan  vaikuttaa 

myös  alueen metsärikkaus  tai -köyhyys,  kuten huomataan verrattaessa  
toisiinsa muutamia lähekkäin olevia alueita.  Havainnollisen esimerkin  

tarjoaa  tässäkin  kohdassa Pohjois-Pohjanmaan  metsänhoitolautakunnan 
eri osien vertaaminen toisiinsa. Eri alueita ja niillä käytettyjä  seinä  

rakenteita arvosteltaessa on kuitenkin otettava huomioon,  että ensi  

tietojen  keräysohjeen  mukaan pyöreistä  hirsistä  valmistettujen  seinien 

paksuus  oli mitattava hirsien keskeltä,  joten seinän paksuusmitta  riip  

puu oleellisesti  siitä, onko seinä rakennettu pyöreistä  vaiko  veistetyistä  
hirsistä.  Näin ollen eri seutujen  välinen eroavaisuus voi osittain johtua  

tästä rakennustavan eroavaisuudesta,  josta  ei aineiston perusteella  ole 
mahdollista saada tarkempaa  selvitystä. 

Kotieläinrakennusten lattioiden ja välikattojen  rakenne. 

Kun kotieläinrakennusten välikatot ovat  melkein poikkeuksetta  ra  
kennetut puusta,  tavallisimmin  laudoista tai  lankuista,  laskettiin aineistoa 

käsiteltäessä ainoastaan poikkeustapauksina  esiintyvien  betonisten 

välikattoj  en lukumäärä kotieläinrakennuksissa. Tällaisia raken  

teita tavattiin kuitenkin erittäin vähän,  nim. kahdessa navettaraken  

nuksessa,  yhdessä  tallirakennuksessa ja yhdessä  sikalarakennuksessa  
Lounais-Suomen ja Vaasan  metsänhoitolautakuntien alueilla.  

Betonilattioita on kotieläinrakennuksissa ollut huomattavan 

runsaasti. Kun eri  alueiden välillä on tässä suhteessa suuria eroavai  

suuksia,  esitetään seuraavassa  asetelmassa betonisten lattioiden pro  
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senttinen osuus  navettarakennusten luvusta eri metsänhoitolautakuntien 

alueilla:  

Asetelma osoittaa betonilattioiden yleisyyden  navettarakennuksissa,  

joihin  useimmiten tässä aineistossa kuuluu  myös  muita kotieläinsuojia.  

Kun navettarakennuksista on vain 31.2 % varustettu betonilattialla, 

on lukua pidettävä  alhaisena. Tavallisin  on betonilattia ollut Helsingin,  

Lounäis-Suomen ja Uusimaa-Hämeen metsänhoitolautakuntien alueilla. 

Sitä vastoin maan pohjoispuoliskossa  ja etenkin Itä-Karjalan  alueella 

betonilattioita oli  erittäin vähän. 

Betonilattioiden lukumäärä on laskettu  myös tallirakennuksista,  joissa  

niitä oli vain 5.6  %ja  sikalarakennuksista,  joissa luku  oli  24.5 %. Aineisto  

on kuitenkin  näiden rakennusten kohdalla siksi  vähälukuinen,  että tu  

losta on eri  lautakuntien kohdalla pidettävä  hyvin  epävarmana.  Sen  
tähden ei tässä  yhteydessä  esitetä  alueittain laskettuja  tuloksia.  

Talleissa ei betonilattiaa pidetä  yhtä tarkoituksenmukaisena 
kuin navetoissa  tai  sikaloissa.  Sen  tähden on betonilattioiden lukumäärä 

erillisissä tallirakennuksissa  jäänyt  erittäin vähäiseksi. Seuraavassa ase  

Betonilattioiden 

Metsänhoitolautakunta 
maara 

navetoissa 

Helsinki   72.6 

Lounais-Suomi  70.1 

Satakunta  33.0 

Uusimaa-Häme  78.3 

Pohjois-Häme   44.3 

Itä-Häme   55.1 

Etelä-Savo   28.0 

Etelä-Karjala  19.6 

Itä-Kariala   1.1 

Pohjois-Karjala   24.3 

Pohjois-Savo   37.9 

Keski-Suomi   17.3 

Etelä-Pohjanmaa   35.8 

Vaasa  35.2 

Keski-Pohjanmaa   9.2 

Pohjois-Pohjanmaan  rannikkoalue  13.2 

Kainuu   11.7 

Pohjois-Pohjanmaan  sisämaa-alue  6.8 

Perä-Pohjola  ja Perä-Lappi   9.6 

Koko maa  31.2 

Suomen eteläpuolisko   35.8 

Suomen pohjoispuolisko   9.4 
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telmassa on koetettu selvittää  talleissa käytetyt  lattiarakenteet otta  

malla huomioon sekä yhdistetyt  kotieläinrakennukset että erilliset  talli  

rakennukset. Lattirakenteet jakaantuvat  prosentteina  seuraavasti:  

Tavallisimmat lattiarakenteet ovat talleissa puu- tai maalattiat. 
Betonilattiat ovat olleet kolmannella sijalla  ja muita rakenteita on koe  

aineistossa  esiintynyt  erittäin vähän. 

Kotieläinrakennusten kattopeite  ja pärekattojen  keskimääräinen kestoikä.  

Kotieläinrakennusten kattopeitteen  laatua osoittaa seuraava ase  

telma,  jossa  esitetään prosentteina  eri  kattamistapojen  osuus  koko  maassa  

sekä  maan etelä- ja pohjoispuoliskoissa:  

Ylivoimaisesti  suurin osa kotieläinrakennuksista on katettu päre  

katoilla,  joiden  osuus  maan eteläpuoliskossa  on 88.0  %  ja maan pohjois  

puoli  skossa 61.8 % kaikista  kattorakenteista. Maan eteläpuoliskossa  

Lattiarakenne 

Maan 

etelä- 

puolisko  
% 

Maan 

pohjois-  
puoliako 

%  

Koko 
maa  

% 

Betoni  23.7 2.9 20.3 

Lankku,  lauta, halk. hirsi, riuku  31.0 84.7 40. o 

Maa, savi   39.7 12.4 35.1 

Kivi   0.3 — 0.2  

Muut rakenteet  5.3 —  
4.4 

Yhteensä 100.o 100.o 100.o 

Kattopeite  

Maan  

etelä- 

Maan 

pohjois-  
Koko  

puolisko 

% 

puolisko 

% 

maa 

% 

Päre  88.0  61.8 83.5 

Olki   5.7 4.8  

Tuohi  1.6 7.4 2.6  

Lauta  1.1 19.5 4.2  

Malka,  palkki,  riuku,  liistake   ■—  0.6 0.1 

Paanu,  kimpi,  teevi   0.4 1.0 0.5  

Kattohuopa,  semptaliini   1.4 2.5  1.6 

Tiili, kaakeli,  sementtitiili   . l.o 0.2  0.9  

Kivi, maa  0.1 0.2  0.1  

Turve   -—  6.8  1.1 

Pelti   0.7 0.6  

Yhteensä 100.o lOO.o  lOO.o  
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käytetään  lisäksi  jonkin  verran  olkikattoja  (5.7 %),  kun taas maan poh  

joispuoliskossa  lautakatot ovat erittäin tavallisia. Niiden lukumäärä 

on kokonaista 19.5 % kattojen  luvusta. Kestävämpiä  kattorakenteita 

on vuoteen 1938 mennessä käytetty  verrattain vähän. Mm. kattotiilistä  

valmistettuja  tai niihin verrattavia kattoja  oli vain 0.9  % kattojen  lu  

vusta pääasiassa  Lounais-Suomen metsänhoitolautakunnan alueella. 

Hieman yleisempi  kattamisaine on ollut  kattohuopa  ja siihen verratta  

vat kattamisaineet,  joiden  osuus  oli  koko  maassa  1.6 %  kattojen  luvusta. 

Asetelma osoittaa, minkälainen on ollut tilanne Suomen maatalou  

dessa v. 1938. Kun palovakuutusyhtiöt  ovat ruvenneet  kiinnittämään 

entistä  suurempaa huomiota kattopeitteen  laatuun tulenvaaraa silmällä  

pitäen,  on odotettavissa,  että kattopeitteen  laadusta vastaisuudessa 
saadaan huomattavasti edellisestä poikkeava  kuva. 

Kotieläinrakennusten pärekattojen  keskimääräiseksi  iäksi  

on kymmenen  metsänhoitolautakunnan alueelta maan eteläpuoliskossa  

saatu keskimäärin 13.9 vuotta ja Perä-Pohjolan  alueella 14.4 vuotta, 

joten näidenkin rakennusten kohdalla suhde on samansuuntainen kuin 

asuinrakennusten pärekatoissa.  Eri metsänhoitolautakuntien välillä on 

melko huomattavia eroavaisuuksia olemassa (vaihtelurajat  12.l—15.7 

vuotta), mutta ne johtunevat  tilapäisistä  tekijöistä,  koska  vaihtelut  

käyvät  eri rakennusten kohdalla eri suuntiin. 

Edellyttämällä,  että keskimääräinen ikä vastaa puolta  pärekattojen  

kestoajasta,  voidaan laskea  pärekattojen  kestävän  kotieläinrakennuksissa  

tämän aineiston antamien tulosten mukaan n. 28 vuotta eli  hieman 

kauemmin kuin  asuinrakennuksissa. Suhde johtuu  ilmeisesti  siitä,  että 

kotieläinrakennuksissa  kattopeitteen  annetaan kulua enemmän kuin 

asuinrakennuksissa ennen kattopeitteen  uusimista. 

Aitat,  vajat  ja katokset.  

Rakennusten lukumäärä ja  suuruussuhteet. 

Otsikossa  mainittu rakennusryhmä  käsittää useita hyvin  erilaisia  ja 

eriarvoisia maatalousrakennuksia,  kuten varsinaiset aitat,  kalustosuojat,  

autotallit,  vajat,  puuvajat  sekä lisäksi erilaiset katokset,  joilla  on tar  

koitettu joko osittain tai  kokonaan seiniä vailla olevia  varasto- ja säily  

tyssuojia  sekä niihin verrattavia rakennusosia. Kun rakennustapa  vaih  
telee tavattomasti eri  alueilla ja eri  viljelmillä  ja samanlaisenkin raken  

nuksen käyttötarkoitus  voi  olla  samallakin viljelmällä  mitä moninaisin, 

on varsinkin tässä käsiteltävän rakennusryhmän  täsmällinen rajoitta  
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minen tuottanut tiettyjä  vaikeuksia. Toisaalta on rakennusryhmä  pitä  
nyt  muodostaa sellaiseksi,  että siihen  luettavat rakennukset tai raken  

nusten osat  voidaan koeaineistosta saada erotetuiksi. 

Aittojen,  vajojen  ja katosten lukumäärä viljelmää  kohden eri 

alueilla ja eri viljelmäsuuruusluokissa  esitetään taulukossa 34.  Alueel  
lisena eroavaisuutena kiinnittää huomiota Pohjois-Hämeen  metsänhoito  

lautakunnan alueella esiintyvä  näiden rakennusten runsaus  varsinkin 

suuremmissa viljelmäsuuruusluokissa.  Kaikkiaan on sekä koko  maassa  
että maan eteläpuoliskossa  ollut tämän ryhmän  rakennuksia 1.7 kpl.  
viljelmää  kohden. Maan pohjoispuoliskossa  lukumäärä oli  hieman pie  
nempi eli 1.4 kpl.  viljelmää  kohden. Käyttämättömiksi  merkittyjä  
tämän ryhmän  rakennuksia oli  koko maassa  vain 23 kpl.  

Aittojen, vajojen  ja katosten tilavuus kuutiometreissä viljel  

mää kohden esitetään  taulukossa 35. Taulukko osoittaa,  että tilavuus  

luvut  kasvavat  jyrkästi  viljelmäkoon  kasvaessa.  Kun näiden rakennus  

ten keskimääräinen tilavuus viljelmää kohden on ollut 321  m 3 on  11.  

viljelmäsuuruusluokan  keskimäärä 1 716 m 3 ja yksityistapauksissa  on  

tilavuus ollut jopa  yli  3 000  m 3. Eri  metsänhoitolautakuntien välillä  on  

myös huomattavia eroavaisuuksia  olemassa. Esim. Etelä-Karjalan  
alueella ovat tilavuusluvut olleet yli kaksi  kertaa niin suuria kuin Itä-  

Karjalan  alueella. Vielä kiinnittää huomiota,  että maan  pohjoispuolis  
kossa  useimmissa  viljelmäsuuruusluokissa  tilavuus on ollut suurempi  kuin  

maan eteläpuoliskossa.  Tämä johtuu paitsi  rakennustavasta myös  

useassa  yhteydessä  mainitusta viljelmien suuruusluokan määrittämi  

tavasta,  jossa  eivät maan etelä- ja pohjoispuoliskojen  viljelmät  ole kes  

kenään vertailukelpoisia.  

Aittojen,  vajojen  ja katosten tilavuus peltohehtaaria  koh  

den esitetään taulukossa 36. Keskimääräiseksi  tilavuudeksi peltoheh  

taaria kohden on saatu  maan eteläpuoliskossa  24.8 m 3  ja pohjoispuolis  

kossa  37.9 m 3 sekä  koko  maassa  25.6 m 3.  Viljelmäsuuruusluokkien  keski  

arvot  osoittavat käsiteltävänä olevan rakennusryhmän  tilavuuden alene  

van hehtaaria kohden melko säännöllisesti  viljelmäkoon  kasvaessa.  Paitsi  

aineiston vähälukuisuutta useissa  viljelmäryhmissä  aiheuttaa myös  raken  

nusryhmän  sisäinen heterogeenisuus  sen,  että eri  metsänhoitolautakuntien 

kohdalla esiintyy  lukuisia poikkeuksia  keskiarvojen  edustamasta yleis  

suunnasta. Kuten aikaisemmin on mainittu, ei ensimmäinen viljelmä  

suuruusluokka ole  vertailukelpoinen  muiden suuruusluokkien kanssa,  

koska luokka  on suhteellisesti  tavattoman laaja ja rakennusten  suuruus  

on määräytynyt  lähinnä muiden seikkojen  kuin vähäisen peltoalan  suu  

ruuden perusteella.  

Taulukossa 37 on laskettu  rakennusryhmän  keskimääräinen tilavuus 

muunnettua hehtaaria kohden  maan pohjoispuoliskoon  luettujen  metsän  

hoitolautakuntien alueilla. 
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Seinärakenne,  kattopeite  ja pärekattojen  keskimääräinen kestoikä.  

Aittojen,  vajojen  ja katosten seinärakennetta osoittaa seuraava ase  
telma, jossa  on esitetty  eri seinärakenteiden prosenttinen  osuus  maan  

etelä-pohjoispuoliskoissa  sekä koko maassa:  

Asetelma osoittaa,  että ulkoseinien rakennusaineena on käytetty  melkein 

yksinomaan  joko  hirsiä  tai lautoja  tai näitä kumpaakin.  Massiivisia  seinä  

rakenteita on ollut  mitättömän vähän maan  etelä-  ja lounaisosissa. Täl  

laisia rakenteita on käytetty  esim. vilja-aitoissa  ja autotalleissa,  joissa  

paloturvallisuuden  tähden kivi- tai  tiiliseinät ovat tarkoituksenmukaiset. 
Seinärakenteiden jakaantuminen  viljelmäsuuruusluokittain  ei  vaihtele 

tutkituilla viljelmillä  siinä  määrin, että laskelman tulosta olisi  aihetta jul  
kaista.  Mainittakoon kuitenkin,  että massiivisia  seinärakenteita esiintyy  

tässäkin  rakennusryhmässä  vain suurimmissa  viljelmäsuuruusluokissa.  

Aittojen,  vajojen  ja katosten kattopeitteen  laatu esite  

tään seuraavassa  asetelmassa:  

Seinärakenne 

Maan 

etelä- 

puolisko 

0/ 
/o 

56.9 

Maan 

pohjois-  
puoliako 

% 

74.8 

Koko  

maa 

% 

Hirsi, vuoraamaton  59.2 

» vuorattu  1.8 1.0 1.7 

Lauta,  lankku  27.3 19.5 26.3 

Punainen tiili  0.4 — 0.3 

Sementtitiili   0.2 — 0.1  

Kivi 
'

  0.2  0.2  

Hirsi ja sementtitiili  0.1 — 0.1 

» » kivi   0.2 — 0.1  

» » lauta  12.6 4.4 11.6 

Muut rakenteet  0.3 0.3 0.4 

Yhteensä lOO.o lOO.o 100.0 

Katto peite  

Maan 

etelä-  

puolisko 

Maan 

pohjois-  

puolisko 

o/ 

Koko 

maa  

or 
/O 

Päre  89.9  60.6 86.2 

Olki   3.2 2.8 

Tuohi  1.7 13.9 3.3  

Lauta   . . . 1.2 19.1 3.4  

Malka,  palkki,  liistake 

Paanu,  kimpi, teevi   

Kattohuopa,  semptaliini  .  

Tiili, kaakeli   

0.1  

0.3 

2.2 

0.8 

0.7 

1.0 

3.5 

0.2 

0.4 

2.3 

0.7  

Turve   1.0 0.1 

Pelti   0.6 0.2 0.6 

Yhteensä 100.  o  lOO.o  lOO.o 
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Pärekatot ovat  tässäkin rakennusryhmässä  olleet lukumäärältään 
ehdottomana enemmistönä. Seuraavaa yleisyysluokkaa  edustavat  olki,  

tuohi, lauta ja kattohuopa.  Muita kattamistapoja  esiintyy  hyvin  vähän. 
Alueellisista eroavaisuuksista mainittakoon,  että  pärekatot  ovat  yleisiä  

muualla paitsi  Perä-Lapin  alueella,  jossa  enemmistön muodostavat lauta  
katot.  Myös  tuohikatot ovat  tavallisia maan pohjoispuoliskossa.  Tällä 

alueella on myös suhteellisesti enemmän huopakattoja  kuin maan  etelä  

puoliskossa  lähinnä Perä-Lapin  alueen vaikutuksesta,  jossa  niitä on yh 

15 %  kattojen  luvusta. Tuohikattoja  esiintyy  myös  suhteellisen  runsaasti  

Etelä-Karjalan  ja Pohjois-Savon  metsänhoitolautakuntien alueilla. 

Aittojen, vajojen  ja katosten pärekattojen  keski-iäksi  

on saatu kymmenen  maan eteläpuoliskoon  kuuluvan metsänhoitolauta  

kunnan alueella 13.3 vuotta ja Perä-Pohjolan  alueella 18.6  vuotta. Edel  

lyttäen  tässäkin,  että keskimääräinen  ikä on puolet  kattojen  kesto  

ajasta,  saadaan pärekattojen  kestoajaksi  tässä rakennusryhmässä  26.6 

vuotta. Perä-Pohjolan  alueella kestoaika olisi kokonaista  37.2 vuotta. 

Vaikka pärekattojen  keski-ikä  tällä alueella on  säännöllisesti  suurempi  

kuin maan eteläpuoliskossa,  voivat  tulokseen vaikuttaa myös  satunnai  

set  tekijät,  joten tulos ei sellaisenaan kelpaa  yleistettäväksi.  

Riihet,  puimalat  ja viljankuivaamot.  

Rakennusten lukumäärä ja suuruussuhteet. 

Riihien,  puimaloiden  ja viljankuivaamoiden  ryhmään  on tässä tut  

kimuksessa  luettu useita  erilaisia rakennuksia,  joita ei ensitietojen  puut  
teellisuuden tähden ole voitu eritellä niin yksityiskohtaisesti  kuin mm. 

rakennusten pääoma-arvon  määrittämiseksi  olisi ollut toivottavaa. Paitsi 

varsinaisia riihiä, puimaloita  ja  viljankuivaamoita  on ryhmään  sisälly  

tetty näiden rakennusten yhteydessä  olevat riihiladot,  olkiladot,  riihen 

kylkiäiset,  ruumenladot,  konehuoneet,  luuvat  yms.  

Rakennusten lukumäärään viljelmää kohden alueittain ja vil  

jelmäsuuruusluokittain  osoittaa taulukko 38. Suomen eteläpuoliskossa  

on riihi- ja puimalarakennusten  määrä ollut  keskimäärin  1.0 kpl.  viljel  

mää kohden,  mutta maan pohjoispuoliskossa  vain 0.7  kpl.  Nämä luku  

määrät vastaavat lähinnä 4—5 viljelmäsuuruusluokkien  keskimääriä. 

Kun  pienimpien  viljelmien  ryhmässä,  varsinkin 1. suuruusluokassa suurin 
osa  koeviljelmistä  on kokonaan vailla tähän ryhmään  luettuja  raken  

nuksia,  muodostuu ero suuruusluokkien välillä hyvin huomattavaksi. 

Toisaalta tähän ryhmään  luettujen  rakennusten lukumäärä pysyttelee  

suurillakin viljelmillä  hyvin  ahtaissa rajoissa.  

Käyttämättömiksi  merkittyjä  rakennuksia on ollut koko  maassa 20 

kpl.  eli  n. l.i % ryhmään  kuuluvien rakennusten kokonaismäärästä. 

Alueellisesti ne  jakaantuvat  tasaisesti eri  metsänhoitolautakuntien osalle.  
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Riihien,  puimaloiden  ja viljankuivaamoiden  tilavuutta alueit  

tain ja suuruusluokittain osoittaa taulukko 39. Keskimääräinen tilavuus 

viljelmää kohden on ollut maan eteläpuoliskossa  401.9 m 3,  pohjoispuo  

liskossa  109.8 m  3  ja koko  maassa  357.4 m 3. Rakennustilavuus lisääntyy  

jyrkästi  viljelmäkoon  kasvaessa,  kuten on odotettavissa rakennusryh  
mästä, jonka  tarve  riippuu  käsiteltävistä  satomääristä. Huomattavat 

poikkeukset  varsinkin suurten viljelmien  kohdalla voivat olla  osoituk  

sena siitä, että puinti  suoritetaan osaksi  muiden rakennusten yhteydessä.  

Rakennusryhmän  suhde viljelmien peltoalaan  näkyy  taulukosta 40.  

Keskimääräinen tilavuus peltohehtaaria  kohden on ollut maan etelä  

puoliskossa  31.0 m 
3,
 pohjoispuoliskossa  23.8 m 3 ja  koko maassa  30.6 

m 3.  Samoin kuin  muiden maatalousrakennusten tilavuus yleensä  pie  

nenee pinta-alayksikköä  kohden siirryttäessä  pienemmistä  viljelmä  
luokista  suurempiin,  pienenee  myös  riihien,  puimaloiden  ja viljankuivaa  

moiden  vaatima rakennustilavuus huomattavasti viljelmäkoon  kasvaessa.  

Eri  alueiden kohdalla kiinnittää huomiota eräiden alueiden,  lähinnä Itä- 

Karjalan  vaatimaton rakennustilavuus  muihin alueisiin  verrattuna. Myös  

on havaittavissa,,  että maan pohjoisosissa,  joissa  viljan viljelys  ilmasto  

olojen  tähden on vähäistä,  kuitenkin viljasadon  käsittelyä  varten  varatut 

rakennustilat ovat  peltohehtaaria  kohden suhteellisen suuret,  jopa  suurem  

mat kuin useiden  metsänhoitolautakuntien alueilla maan eteläpuoliskossa.  

Rakennusryhmän  keskimääräinen tilavuus muunnettua hehtaaria 

kohden maan pohjoispuoliskossa  esitetään  taulukossa  41,  vaikka  käsitel  

tävänä on rakennusryhmä,  jota käytetään  ensi  sijassa  peltoalalta  saata  

van viljasadon  käsittelyssä.  

Seinärakenne ja kattopeite.  

Rakennusryhmän  seinärakenteen laatua koko  maassa  esittää seuraava 

asetelma, jossa  riihiä, puimaloita  ja viljankuivaamolta  koskevat  pro  

senttiluvut on laskettu kukin erikseen,  koska  ko. rakennustilat ovat 

laadultaan huomattavasti toisistaan poikkeavia:  

Seinärakenne 

Hirsi, vuoraamaton  

Riihet 

% 

86.8 

Puimalat 
o/ 
/o 

15.1 

Viljan-  
kuivaamot 

o/ 
/o 

49.2 

» vuorattu  0.2 
— 3.1  

Lauta,  lankku  8.5 81.4 21.5 

Punainen tiili  O.i 0.2 2.3  

Sementtitiili   — — 3.9  

Kivi   O.i 0.8  

Hirsi  ja sementtitiili ....  — 1.5 

» » lauta  4.2 3.3  16.9 

Lauta ja sementtitiili ....  — — 0.8 

Muut rakenteet  O.i —  —  

Yhteensä 100. o  100.o lOO.o  
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Riihien  rakennusaineena on käytetty  melkein yksinomaan  puuta joko 

hirsinä tai lautoina. Muita rakenteita esiintyy  erittäin vähän. Sama on 
asianlaita vielä suuremmassa  määrässä puimaloiden  kohdalla,  joista  suuri 

enemmistö on lautaseinäisiä. Muut  kuin puurakenteet  tulevat kysymyk  

seen  lähinnä viljankuivaamoissa,  joita paloturvallisuuden  tähden on 

rakennettu kokonaan tai osaksi  tiilestä, vieläpä  kivestäkin.  

Erillisiä  viljankuivaamorakennuksia,  joita edellä esitetty  koskee,  on 

ollut viljelmäsuuruusluokissa  4—ll ja lisääntyy  niiden suhteellinen 
lukumäärä viljelmäkoon kasvaessa.  Seinärakenteiden kohdalla ei ole  

havaittavissa  sanottavaa eroa eri viljelmäsuuruusluokkien  välillä. 

Kattopeitteen  laatua riihi-  ja puimalarakennuksissa  sekä 

viljankuivaamoissa  osoittaa seuraava  asetelma: 

Niinkuin kaikissa  maatalousrakennuksissa on riihien, puimaloiden  

ja viljankuivaamoiden  kattamisaineena tavallisimmin käytetty  pärettä.  

Pärekattoja  on ollut maan eteläpuoliskossa  76.0 %ja  pohjoispuoliskossa  

61.9 % kaikista kattorakenteista. Seuraavalla sijalla  ovat olkikatot  

maan  eteläpuoliskossa  (17.8  %)  sekä lauta- ja tuohikatot maan pohjois  

puoliskossa  (18.0  %jals.i  %).  Olkikattoja  on  ollut  suhteellisen runsaasti 
Lounais-Suomen alueella (45  %),  Itä-Hämeessä (26  %), Etelä-Pohjan  

maalla (61  %)  ja Vaasan  alueella (67  %). Tuohikattoja  esiintyy  eniten 

Pohjois-Savon  alueella (18  %) ja Pohjois-Pohjanmaan  sisämaa-alueella 
(32  %). Muita kattorakenteita kuin edellä  mainittuja  on käytetty  varsin 
harvoin. 

Pärekattojen  keski-ikää  ei  ole  laskettu riihien,  puimaloiden  ja viljan  

kuivaamoiden ryhmässä,  koska  ryhmä on rakenteeltaan hyvin  hetero  

geeninen  ja koska näiden rakennusten pärekattojen  kestävyys  lienee 

rinnastettavissa  muissa  rakennusryhmissä  saatuihin tuloksiin. 

Katto  peite 

Maan • 

etelä- 

Maan 

pohjois-  (Koko 

puolisko  puoliako  
maa 

% % /o 

Päre  76.0  61.9 74.4 

Olki   17.8 0.5 15.8 

Tuohi  2.1  15.1 3.6 

Lauta  l.i 18.0 3.0 

Malka,  palkki,  liistake ..  
.
 O.i  — 0.1 

Paanu,  kimpi,  teevi   0.4 2.0 0.6 

Kattohuopa,  semptaliini..  1.5 0:5 1.4 

Tiili, kaakeli   0.7 —  0.6 

Turve  2.0 0.2 

Pelti  0.3 0.3 

Yhteensä 100. o  100.o 100.o 
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12 

Ladot.  

Rakennusten lukumäärä  ja suuruussuhteet. 

Latojen  ryhmään on niiden lukumääriä laskettaessa  tässä  tutkimuk  
sessa  luettu ainoastaan erilliset  latorakennukset,  koska muiden raken  

nusten yhteydessä  olevat sisältyvät  vastaavien rakennusryhmien  luku  

määriin. Sitä vastoin latojen suuruussuhteita selvitettäessä ryhmään  on 

luettu paitsi  varsinaisia peltolatoja  myös  kotieläinrakennusten yhteydessä  

olevat ladot. Riihi- ja puimalarakennusten  yhteydessä  olevat  ladot  on 

sisällytetty  edellä  käsiteltyyn  rakennusryhmään,  koska puimista  varten 

rakennettujen  latojen  erottaminen muista samojen  rakennusten yhtey  

dessä olevista  ladoista ei olisi ollut aineiston perusteella mahdollista. 

Raja  edellisen ja nyt  käsiteltävän  rakennusryhmän  välillä on tietenkin 

horjuva,  sillä peltolatoja  käytetään  myös  puimiseen  ja olkien  säilyttämi  

seen, kuten kotieläinrakennusten yhteydessä  olevia latojakin.  

Latojen  osuus  maatalousrakennusten lukumäärässä  on huomattavan 
suuri.  Tutkimustiloilla  niitä oli kaikkiaan 12 392 kpl.  eli  n. 46 % maa  
talousrakennusten lukumäärästä. Suhteellisesti  suurin on latojen  luku  

määrä Pohjanmaalla  sekä maan koillis-  ja pohjoisosien  niittyvaltaisilla  
seuduilla. Niinpä  maan pohjoispuoliskossa  latojen  lukumäärä oli  2  411 

eli  n.  53 % kaikkien rakennusten luvusta. Suhteellisesti  suurin on lato  

jen lukumäärä Vaasan metsänhoitolautakunnan kohdalla,  jossa niitä 

on  n. 72 % maatalousrakennusten määrästä. Pienin suhteellinen luku  
määrä  tavataan Lounais-Suomen alueella,  jossa  latoja  on n. 24  % maa  
talousrakennusten luvusta. 

Yksityiskohtaisen  kuvan latojen  lukumääräisestä jakaantumisesta  

maan  eri alueille ja eri viljelmäsuuruusluokkiin  kuuluville tiloille  antaa 
taulukko 42,  jossa  on laskettu latojen  lukumäärä viljelmää  kohden. Luku  

määrä lisääntyy  säännöllisesti viljelmäkoon  kasvaessa  ja tämä lisäys  

jyrkkenee  siirryttäessä  eteläisten ja lounaisten metsänhoitolautakuntien 

alueilta maan keski-  ja pohjoisosiin.  Viljelmää  kohden latojen  lukumäärä 

on huomattavasti  suurempi  maan pohjois-  kuin  eteläpuoliskossa.  Tämän 

osoittaa jo kaikkien  viljelmien  punnittu  keskiarvo.  Vielä selvemmin 

erotus on havaittavissa verrattaessa toisiinsa  samojen  viljelmäsuuruus  

luokkiein  keskiarvoja.  

Käyttämättömiksi  ilmoitettuja  latoja on ollut koko maassa  ainoas  

taan 26 kpl.,  joista 8  kpl.  Etelä-Karjalan  metsänhoitolautakunnan 

alueella. 

Taulukko 43 osoittaa latojen tilavuuden viljelmää  kohden 

suuruusluokittain eri  metsänhoitolautakuntien alueilla. Keskimääräinen 

tilavuus on ollut maan eteläpuoliskossa  701.2 m 3, maan pohjoispuolis  

kossa  521.8 m  3  ja koko  maassa  673.9 m 3 viljelmää  kohden. Eri  alueiden 

välillä, vieläpä  lähekkäisten ja luonnonsuhteiltaan samanlaistenkin 
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seutujen  välillä on havaittavissa varsin suuria eroavaisuuksia. Niinpä  
Vaasan alueella viljelmää kohden lasketut tilavuusluvut  ovat useissa  

suuruusluokissa jopa kaksinkertaiset  viereiseen Etelä-Pohjanmaan  aluee  

seen  verrattuna. Samansuuntainen ero  on tämänkin rakennusryhmän  koh  
dalla olemassa Pohjois-Pohjanmaan  eri  alueiden välillä.  Riippuen  niittyjen  
merkityksestä  maan pohjoisosissa  on latojen  tilavuus  siellä melkein sään  

nöllisesti suurempi  kuin vastaavissa  suuruusluokissa  maan eteläpuoliskossa.  

Peltohehtaaria kohden lasketut tilavuusluvut nähdään taulukosta 44 

alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  Samat eroavaisuudet,  joista edellä 

mainittiin,  ovat tässäkin  havaittavissa. Suuruussuhteissa  ilmeneville eroa  

vaisuuksille  on vaikea löytää  pätevää  selitystä.  Ilmeisesti on huomatta  

vana tekijänä  vaikuttamassa kullakin alueella käytetty  rakentamistapa.  

Latojen  keskimääräinen tilavuus peltohehtaaria  kohden on tässä  

tutkimuksessa  mukana olleilla viljelmillä  ollut maan eteläpuoliskossa  

54.1 m 
3,
 maan pohjoispuoliskossa  112.9 m 3 ja koko maassa  57.6 m 

3.
 

Kun otetaan huomioon maatalousmaan muunnettu ala maan pohjois  

puoliskossa,  saadaan tulokseksi  taulukossa 45 esitetyt tilavuusluvut,  

joiden keskiarvo  on 75.2 m 3  muunnettua  hehtaaria kohden. Taulukko 

44 osoittaa,  että viljelmäsuuruusluokissa  4—ll latojen  tilavuus pelto  

hehtaaria kohden  on yleensä  sangen lähellä koko alueen keskiarvoa.  

Ainoastaan pienimpien  viljelmien  luokassa ovat eri  alueiden ja viljelmä  

suuruusluokkien keskiarvot  muodostuneet edellisistä  poikkeaviksi  ja eri  
alueiden kohdalla hyvin  epätasaisiksi.  Tämä johtuu  olosuhteiden edel  

lyttämästä  rakennustavasta,  sillä tiettyä  »minimikokoa» pienempiä  va  

rastosuojia  ei yleensä  rakenneta,  minkä johdosta  peltohehtaaria  kohden 

lasketut keskiarvot  voivat kohota pienimmillä  viljelmillä  huomattavan 

korkeiksi.  Kaikilla  viljelmillä  ei kuitenkaan ole lainkaan erillisiä lato  

rakennuksia,  kuten taulukko 42 osoittaa,  joten useidenkin viljelmien  

keskiarvo peltohehtaaria  kohden voi jäädä saman  suuruiseksi  kuin  suu  

remmillakin viljelmillä.  Tästä aiheutunevat taulukossa 44 ilmenevät 

epätasaisuudet.  

Seinärakenne,  kattopeite  ja pärekattojen  keskimääräinen kestoikä.  

Latojen rakennusaineena on käytetty  yksinomaan  puuta  joko hir  

sinä tai  lautoina. Prosentteina ilmaistuna on latojen  seinärakenne ollut  

seuraava: 

Seinärakenne 

Maan 

etelä- 

puolisko 

% 

Maan  

pohjois-  
puoliako  

% 

Koko  

maa  

% 

Hirsi   77.6 97.1  81.5 

Lauta   21.8 2.9 18.0 

Hirsi ja lauta  —  0.5 

Yhteensä 100. o lOO.o lOO.o 
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Hirsi on edellisen mukaan latojen  tavallisin ja maan pohjoispuolis  
kossa  melkein yksinomaan  käytettävä  rakennusaine. Sitä vastoin  maan 

eteläisten metsänhoitolautakuntien alueella lauta on latojen  rakennus  

aineena tullut yhä yleisempään  käytäntöön.  Satakunnan alueella on 

42 % ladoista laudoista  rakennettuja,  Helsingin  alueella 66 %,  Uusimaa- 
Hämeen alueella 52 % ja Lounais-Suomen alueella kokonaista 73 %.  

Sahatun puutavaran  käyttö  latojen  rakennusaineena tulee sitä harvi  

naisemmaksi,  mitä kauemmaksi  maan sisä- ja pohjoisosiin  siirrytään.  

Syynä  tähän voidaan pitää  paitsi puutavaran  saantimahdollisuuksia 

myös suurta eroavaisuutta rakennusten keskimääräisissä suuruussuh  

teissa.  Pieniä latoja,  joita käytetään  esim. Pohjanmaalla  sekä maan 

niittyvaltaisilla  seuduilla,  rakennetaan harvoin  laudasta,  kun taas  ete  

läisten viljelysseutujen  suurempikokoisissa  latorakennuksissa on yhä  

enemmän siirrytty  laudan käyttöön  sekä puutavaran  säästämiseksi että 

myös  kustannussyistä.  

Latojen  kattopeitteen  laatua osoittaa seuraava asetelma: 

Maan eteläpuoliskossa  ovat tavallisimmat latojen  kattamisaineet  

olleet päre ja olki. Maan pohjoispuoliskossa  on eniten lautakattoja.  
Tavallinen latojen kattamisaine on  myöskin  tuohi,  jonka osuus  maan 

pohjoispuoliskossa  on 10.6 %. Pohjois-Suomessa  tyypillisiä  kattamis  

tapoja  ovat vielä halkaistuista hirsistä,  palkeista  tai liistakkeista raken  

netut katot  sekä paanu- tai kimpikatot.  Erityistä  huomiota ansaitsee 

kattohuovan käyttö  Lapin  alueella,  jossa  9 kpl.  latoja  oli  varustettu 

tällaisella kattopeitteellä.  

Latojen  pärekattojen  keski-iäksi  on saatu aikaisemmin 

mainittujen maan  eteläpuoliskon  metsänhoitolautakuntien alueilla 14.2 

vuotta ja Perä-Pohjolan  alueella 13.3 vuotta. Latojen  kohdalla on suhde 

Katto peite 

Maan 

etelä- 

puolisko 

% 

Maan  

pohjois-  

puolista 

%  

Koko  

maa 

% 

Päre  49.8 36.6 47.3 

Olki   42.7 8.o 36.0 

Tuohi  2.7 10.6 4.2  

Lauta   4.0 40.5 11.1 

Halkaistu hirsi, malka .  .  .  

Paanu,  kimpi,  teevi   

Kattohuopa   

O.o 

0.6 

O.o 

2.0 

1.6 

0.4 

0.4 

0.8 

O.i 

Kattotiili   O.i O.o 

Turve   0.3 O.i 

Pelti   O.i O.o 

Yhteensä 100. o 100.o 100.o 
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maan  eri  puoliskojen  välillä  päinvastainen  kuin aikaisemmin käsiteltyjen  

rakennusryhmien  kohdalla. Ikä-ero  on latojen  ryhmässä  kuitenkin  

suhteellisen pieni. Pärekattojen  keskimääräiseksi  kestoiäksi  lato  

rakennuksissa voidaan aikaisemmin esitetyin  perustein  arvioida n. 28 

vuotta. Perä-Pohjolan  alueella vastaava luku  olisi 26.6 vuotta,  mutta 

tuloksen luotettavuutta arvosteltaessa on aineiston lukumäärä otettava 

huomioon. 

Saunarakennukset. 

Rakennusten lukumäärä ja suuruussuhteet. 

Samoin kuin edellä käsitellyissä  rakennusryhmissä  on myös  sauna  

rakennusten lukumääriä selvitettäessä otettu huomioon ainoastaan eril  

liset saunarakennukset,  jotka  on tiedustelulomakkeessa saunojen  kohdalle 

merkitty.  Saunarakennusten lukumäärä alueittain ja viljelmäsuuruus  

luokittain esitetään taulukossa 46. Keskimäärin on koko maassa  sekä 

sen etelä- ja pohjoispuoliskoissa  ollut 0.9  saunarakennusta viljelmää  

kohden. Eri alueiden kohdalla ei ole  suuria eroavaisuuksia havaittavissa 

lukuun ottamatta Vaasan metsänhoitolautakunnan aluetta, jolla sauna  
rakennusten keskimäärä  oli  0.5  kpl.  viljelmää  kohden. Helsingin  metsän  
hoitolautakunnan alueella keskimääräinen luku on 0.8  kpl.  viljelmää  

kohden,  mutta varsinkin pienimpien  viljelmien  ryhmissä  saunojen  määrä 

on vähäinen muiden alueiden vastaaviin keskiarvoihin verrattuna. 

Ilmeistä on, että saunarakennusten lukumäärä riippuu  huomattavasti 
alueen kielisuhteista,  ja aineisto osoittaa,  ettei  saunarakennusta pidetä  

maan ruotsinkielisillä  alueilla samassa määrin maatalousrakennusten 

oleellisena osana kuin suomenkielisillä seuduilla. Taulukossa 46 esitet  

tyjä  lukumääriä arvosteltaessa  on kuitenkin huomattava,  että saunoja  

on tässäkin aineistossa jonkin  verran  ollut myös  muiden rakennusten 

yhteydessä.  Ne on suuruussuhteita laskettaessa  otettu huomioon. 

Käyttämättömiksi  on ilmoitettu koko maassa  31 saunarakennusta 
eli  1.8 % näiden rakennusten summasta. Etelä-Karjalan  alueella on  

käyttämättöminä  olevien  saunarakennusten lukumäärä ollut suhteellisen 

suuri,  nim. yli 6  % saunarakennusten luvusta. 

Saunarakennusten tila v  u  u s viljelmää kohden esitetään taulu  

kossa  47. Kuten  edellä mainittiin, on tilavuuslukuihin sisällytetty  myös  

muiden rakennusten yhteydessä  mahdollisesti olleet  saunat. Lisäkgi  on 

tilavuuteen laskettu  saunarakennukset kokonaisuudessaan eteisineen 

ja pesuhuoneineen,  joten tässä tutkimuksessa  käsitellyt  tilavuusluvut 

eivät tarkoita varsinaisen saunan tilavuussuhteita. 

Saunarakennusten keskimääräinen tilavuus  viljelmää  kohden on ollut  

maan eteläpuoliskossa  54.1 m 
3,
 pohjoispuoliskossa  38.2 m 3 ja koko  



37.5 Maatalouden  rakennusaloista  Suomessa  v. 1938 93 

maassa 51.6 m 3. Ottaen huomioon saunarakennusten erikoistarkoituk  

sen on  luonnollista,  etteivät erot viljelmäsuuruusluokkien  välillä ole  

yhtä  suuret kuin muissa maatalousrakennuksissa,  Kuitenkin on selvästi  

havaittavissarakennuskoonkasvaminenviljelmäkoonkasvaessa.  Pelto  

hehtaaria kohden (taulukko  48)  saunarakennusten tilavuus pie  

nenee jyrkästi  viljelmäkoon  kasvaessa.  Keskimääräinen tilavuus pelto  

hehtaaria kohden on ollut maan eteläpuoliskossa  4.2 m 3,  pohjoispuolis  

kossa  8.3 m 3 ja koko maassa  4.4  m 3.  Muunnettua hehtaaria kohden 
laskettaessa saadaan saunarakennusten tilavuudeksi maan pohjois  

puoliskossa  5.5 m 3.  

Peltopinta-alaa  käyttökelpoisempana  vertailukohtana saunarakennus  

ten suuruutta arvioitaessa voidaan pitää  viljelmän  keskimääräistä  asu  

kaslukua.  Taulukossa 49 on laskettu  saunarakennusten tilavuus asu  

kasta kohden alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  Keski  

määräiseksi  luvuksi on saatu maan eteläpuoliskossa  8.6  m 3,  maan pohjois  

puoliskossa  5.6  m  3  ja koko  maassa 8.1 m 3.  Eri  viljelmäsuuruusluokkien  

välillä ei ole  yhtä  suuria eroavaisuuksia  havaittavissa  kuin  muissa  maa  

talousrakennuksissa. Asukasta kohden laskettu tilavuus kohoaa kuiten  

kin  jonkin  verran  viljelmäkoon  kasvaessa.  Tämä johtuu mm. siitä, että 

suuremmilla viljelmillä  tavataan keskimäärää useammin saunaraken  

nusten  yhteydessä  eteisiä,  pesuhuoneita,  halkosuojia  yms.,  jotka  on edellä 

otettu huomioon saunarakennusten tilavuutta laskettaessa. 

Seinärakenne,  kattopeite  ja pärekattojen  keskimääräinen  kestoikä.  

Saunarakennusten ulkoseinien rakennetta osoittaa seuraava pro  

sentteina laskettu asetelma: 

Hirsi  tai hirsi  ja lauta ovat ylivoimaisesti  eniten käytettyjä  sauna  

rakennusten rakennusaineita. Milloin rakennusaineeksi on merkitty 

Seinärakenne 

Hirsi, vuoraamaton  

» vuorattu  

Lauta,  lankku  

Punainen tiili  

Sementtitiili   

Kivi   

Maan 

etelä- 

puolisko 

% 

86.5 

0.7 

3.8 

0.4  

0.4  

0.1 

Maan 

pohjois-  
puolisko 

o/ 
/o  

94.7 

3.7 

Koko 

maa 

% 

87.6 

0.6  

3.8 

0.3  

0.3  

0.1  

Hirsi ja punainen  tiili ..  .  0.1 — 0.1  

» » sementtitiili   0.1 —  0.1  

» » lauta  7.8 0.8  6.9  

Muut rakenteet  0.1 0.8 0.2  

Yhteensä 100. o  100.o 100.o 
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hirsi  ja lauta,  lienee asia käsitettävä  siten,  että  varsinainen sauna  on 

tehty  hirsistä,  mutta siihen liittyvä  eteinen mahdollisine puusuojineen  
laudoista. Lautaa on käytetty  myös saunarakennusten ulkoseinien 

yksinomaisena  rakennusaineena. Tämä on ollut yleisintä  Helsingin  
metsänhoitolautakunnan alueella,  jossa n. 14 % saunarakennuksista  on  
laudasta rakennettuja.  Muita  kuin  hirsi-  tai  lautarakenteita  on  esiintynyt  
koeaineistossa mitättömän vähän. 

Kattamiseen on saunarakennuksissa käytetty  useita eri katta  
misaineita kuten muissakin maatalousrakennuksissa. Eri  kattopeitteiden  

prosenttista  osuutta saunarakennusten luvusta osoittaa seuraava ase  

telma: 

Pärekattoja  on koko  maassa  ollut  lähes 80 %,  mutta maan  pohjois  

puoliskossa  vain 43 % saunarakennusten kokonaismäärästä. Toisella 

sijalla  ovat  lautakatot,  joita  maan pohjoispuoliskossa  käytetään  erittäin  

runsaasti (36.2  %).  Myös  Itä-Karjalan  alueella niitä oli runsaasti  (27  %).  
Olkikattoja  ei  tavata maan pohjoispuoliskossa,  mutta eräiden maan etelä  

puoliskoon  kuuluvien metsänhoitolautakuntien alueella niitä on ollut 

yllättävän  lukuisasti.  Etelä-Pohjanmaan  alueella on olkikattoja  ollut  

16  %, Vaasan alueella 31  % ja Lounais-Suomen alueella 21 % sauna  
rakennusten kokonaismäärästä. Kainuun alueella on tuohikattojen  

määrä ollut huomattavasti  suurempi  kuin missään muualla eli 28 % 

saunarakennusten luvusta. Kattohuopaa  tai siihen verrattavia kattamis  

aineita on käytetty  yhteensä  50  saunarakennuksessa eli  n.  3 %:lla  sauna  

rakennusten luvusta. Tiili-  ja peltikatot  ovat  olleet harvinaisia. Maan 

pohjoisosissa  on käytetty  verrattain runsaasti  turvetta saunarakennusten 

kattopeitteenä.  
Saunarakennusten pärekattojen  keski-ikä  on ollut  aikai  

semmin mainittujen  maan eteläpuoliskon  metsänhoitolautakuntien alu  

Katto peite  

Maan 

etelä-  

puolisko  
% 

Maan 

pohjois-  

puolisko 

% 

43 4 

Koko  

maa  

% 

Päre  85.2 79 l 

Olki   4.6 3 9 

Tuohi  1.7 9 6 2 9 

Lauta  4.o 36 2 8 8 

Malka,  palkki,  liistake  ..  .  

Paanu,  kimpi,  teevi   

Kattohuopa,  semptaliini  .  

Kattotiili   

O.i  

0.2  

2.7 

0.8  

0.8 

1.2 

4.o 

0.2 

0.4 

2.9 

0.6 

Turve  4.8 0.7 

Pelti  0.7  0.5  

Yhteensä 100.o 100.o 100.o 
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eilla 13.0 vuotta ja Perä-Pohjolan  alueella 12.7 vuotta. Saunarakennus  

ten pärekattojen  kestoikä  voidaan tämän perusteella  arvioida n.  26  vuo  

deksi. 

Erikoisrakennukset. 

Rakennusten lukumäärä  ja suuruussuhteet. 

Edellä  käsiteltyjen  rakennusryhmien  lisäksi  on  maataloudessa joukko  

muita rakennuksia,  joita  tässä tutkimuksessa on nimitetty  yhteisellä  

nimellä erikoisrakennuksiksi.  Näihin on luettu mm. pajat,  venevajat,  

erilliset kellarirakennukset,  perunakuopat,  pumppuhuoneet,  kasvihuo  

neet yms. Erikoisrakennuksia  on tutkituilla  viljelmillä  ollut yhteensä  

2  611 kpl.  eli 9.7 % rakennusten lukumäärästä  ja ne  jakaantuvat  eri  

alueille ja eri viljelmäsuuruusluokkiin  taulukon 50 esittämällä tavalla,  

jossa  on esitetty  erikoisrakennusten lukumäärä viljelmää  kohden. 

Erikoisrakennuksia  ei  ole tässä  tutkimuksessa  käsitelty  yhtä  yksityis  

kohtaisesti  kuin muita maatalousrakennuksia ryhmän  suuren  heterogeeni  
suuden tähden. Erikoisrakennusten tilavuus on ollut maan eteläpuolis  

kossa  82.6 m 3,  maan pohjoispuoliskossa  48.4 m  3  ja  koko  maassa 77.5 m 3  

viljelmää kohden eli  n.  3.4 %  maatalousrakennusten kokonaistilavuudesta.  

Peltohehtaaria kohden erikoisrakennusten  keskimääräiseksi  tilavuudeksi 

on saatu maan eteläpuoliskossa  6.3 m 
3,
 maan pohjoispuoliskossa  10.5 m  3  

ja koko  maassa  6.6 m 3. Erikoisrakennusten prosenttinen  osuus  kaikista  
maatalousrakennuksista eri metsänhoitolautakuntien alueilla nähdään 

taulukosta 52.  Viljelmäsuuruusluokittain  ei  erikoisrakennusten suuruus  

suhteita ole laskettu.  

Erikoisrakennusten laatua kuvastavana  seikkana esitettäköön,  että 

niissä käytetyt  rakennusaineet poikkeavat  huomattavasti muista maa  

talousrakennuksista. Ulkoseinän rakennetta osoittavat  seuraavat koko  

maata koskevat  prosenttiluvut:  vuoraamaton hirsi 25.6, vuorattu hirsi 

0.1,  lauta 17.7,  punainen  tiili  0.5, sementtitiili  9.2,  kivi  16.8,  hirsi  ja kivi  

0.4,  hirsi ja lauta 0.3, lauta ja sementtitiili  0.2 sekä muut rakenteet 

29.2 %. Kuten esitetyt  luvut osoittavat,  poikkeaa  erikoisrakennusten 

seinärakenne varsin huomattavasti muista maatalousrakennuksista. 

Maatalousrakennusten  kokonaistilavuus  tutkituilla viljelmillä. 

Rakennusten lukumäärä  ja kokonaistilavuus  viljelmää,  peltohehtaaria  ja 

asukasta kohden. 

Aikaisemmin on esitetty  (s.  51), että rakennusten kokonaismäärä 

tutkituilla  viljelmillä  oli  27 106 kpl.,  joista  22  587 kpl.  maan eteläpuolis  

kossa ja 4 519 kpl. maan pohjoispuoliskossa.  Kun viljelmien  lukumäärä 
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oli  maan eteläpuoliskossa  1 602 ja pohjoispuoliskossa  288, saadaan raken  

nusten kokonaismääräksi  viljelmää  kohden maan eteläpuoliskossa  14. l 

kpl.,  pohjoispuoliskossa  15.7 kpl.  ja koko  maassa  14.3 kpl.  Keskiarvon  
suuruuteen maan pohjoispuoliskossa  vaikuttaa lähinnä latojen  suuri 

lukumäärä niittyvaltaisilla  alueilla. Rakennusryhmittäin  jaoiteltuna  
rakennusten lukumäärä kaikkiaan  ja  viljelmää  kohden oli  seuraavan  

asetelman mukainen: 

Lukumäärältään selvästi suurimman rakennusryhmän  muodos  

tava ladot,  joita  on ollut koko  maassa n. 46 % ja maan pohjoispuolis  

kossa  n. 53 % rakennusten kokonaisluvusta. Seuraavalla sijalla  ovat 

koko  maassa  aitat, vajat ja katokset  sekä maan pohjoispuoliskossa  koti  
eläinrakennukset. Merkille pantavaa  on, että maan pohjoispuoliskossa  on 

asuinrakennusten ja kotieläinrakennustenkin lukumäärä latojen  lisäksi  

ollut  viljelmää  kohden suurempi kuin maan eteläpuoliskossa.  Kun eroa  

vaisuus koskee aineiston kokonaismäärää,  ei  se aiheudu viljelmien  suu  

ruusluokituksesta,  vaan erilaisesta rakennustavasta. 

Maatalousrakennusten kokonaislukumäärä viljelmäsuuruusluokittain  

on esitetty  aikaisemmin taulukossa 8 sekä rakennusryhmittäin  taulu  

kossa  7.  Jälkimmäisessä taulukossa on ryhmittely  ollut toinen kuin 

mitä edellä esitetyistä  syistä  on ollut  rakennusten suuruussuhteita sel  

vitettäessä. 

Maatalousrakennusten kokonaistilavuutta viljelmää  kohden alueit  

tain ja viljelmäsuuruusluokittain  osoittaa taulukko 51. Kaikkiaan  on 

tutkituilla viljelmillä  ollut  rakennustilaa maan eteläpuoliskossa  2  410.5 

m 
3,
 pohjoispuoliskossa  1 567.6 m 3  ja koko maassa  2  282.1 m 3 viljelmää  

kohden. Rakennusten kokonaistilavuus  lisääntyy  säännöllisesti  viljelmä  
koon kasvaessa  melkein kaikkien  metsänhoitolautakuntien alueilla muu  

tamia vähäisiä poikkeuksia  lukuunottamatta. Maan pohjoispuoliskossa,  

jossa peltoala ei osoita »viljelmän»  suuruutta,  ovat  tulokset  osittain  

yleisestä  suunnasta poikkeavia.  Tuloksia tarkasteltaessa on myös otet  

Maan eteläpuolisko Maan polijoispuolisko  Koko  maa 

Rakennusryhmä 

Kaikkiaan  

kpl.  

Viljelmää 
kohden 

kpl.  

Kaikkiaan 

kpl.  

Viljelmää  
kohden 

kpl.  

Kaikkiaan 

kpl. 

Viljelmää  
kohden 

kpl. 

Asuinrakennukset  1 978 1.2 376 1.3 2 354 1.2 

Kotieläinrakennukset 
..

 2 526 1.6 526 1.8 3 052 1.6 

Aitat, vajat  ja katokset  2 760 1.8 416 1.4 3 176 1.7 

Riihet,  puimalat  ja vil- 

jankuivaamot   1 603 1.0 201 0.7 1 804 1.0 

Ladot   9 981 6.2 2 411  8.4 12 392 6.5 

Saunarakennukset .... 1 467 0.9  250 0.9 1 717 0.9 

Erikoisrakennukset  
....

 2  272 1.4 339 1.2 2 611 1.4 

Yhteensä 22 587 14.1 4 519 15.7 27 106 14.3 



37.5 Maatalouden  rakennusoloiata  Suomessa v. 1938  97 

4437—49 13 

tava huomioon ne viljelmäryhmät,  joissa  on liian vähän koeviljelmiä  

käyttökelpoisten  tulosten saavuttamiseksi.  
Maatalousrakennusten kokonaistilavuutta  osoittavat luvut tarjoavat  

mahdollisuuden verrata toisiinsa eri metsänhoitolautakuntien alueita 

suuremmalla varmuudella kuin mitä yksityisten  rakennusryhmien  koh  

dalla on ollut  mahdollista. Kun viljelmäsuuruusluokkien  I—ll keski  

arvot,  jotka ovat punnittuja  keskiarvoja,  riippuvat  ratkaisevasti  siitä, 

minkä verran  jonkin  metsänhoitolautakunnan alueella on ollut  eri  suu  
ruusluokkiin  kuuluvia viljelmiä,  eivät nämä keskiarvot  sellaisinaan anna 

selvää kuvaa eri  seutujen  rakentamistavasta.  Paremmin soveltuvat  toi  
siinsa verrattaviksi kussakin  viljelmäsuuruusluokassa  lasketut keski  

arvot.  Lukumääräisesti  suurimman ryhmän  muodostaa 5.  suuruusluokka 

(peltoala  s—lo5—10  ha),  joita  on ollut  maan eteläpuoliskossa  433 kpl.,  pohjois  

puoliskossa  57 kpl.  ja koko maassa  490 kpl. Kun tämä suuruusluokka 
lisäksi edustaa keskimääräistä  viljelmäkokoa  Suomen maataloudessa,  

soveltuvat  lähinnä tämän suuruusluokan tulokset antamaan yleiskuvan  
eri  seutujen  maatalousrakennusten suuruussuhteista. 

Suurin on viljelmää  kohden laskettu  rakennustilavuus ollut maan 

eteläpuoliskossa  Vaasan metsänhoitolautakunnan alueella (2 165 m 3).  

Se poikkeaa  huomattavasti mm. läheisistä Etelä-Pohjanmaan  ja Keski  

pohjanmaan  alueista,  joissa  vastaava keskiarvo  on ollut 1 400—1 500 

m 3 viljelmää  kohden. Sangen  suuria rakennustiloja  tavataan myös  

Pohjois-Karjalan  ja Pohjois-Savon  metsänhoitolautakuntien alueilla (yli  

1 9.00 m 3).  Seuraavina ovat Satakunta ja Etelä-Savo (yli  1 800 m 3).  

Pienin on maatalousrakennusten tilavuus ollut Pohjois-Pohjanmaan  

rannikkoalueella,  jossa  keskiarvo  on  1 257 m 3. Eroavaisuus,  joka kaikissa  

rakennusryhmissä  on ollut havaittavissa Pohjois-Pohjanmaan  metsän  

hoitolautakunnan rannikkoalueen ja sisämaa-alueen välillä, esiintyy  

erittäin selvänä rakennusten kokonaistilavuudessa. Onhan keskiarvo  

jälkimmäisissä  2—3-kertainen edelliseen verrattuna. Selityksenä  voita  

neen pitää  paitsi  niittyalan  vaikutusta myös  sisämaa-alueen metsärik  

kautta rannikkoalueeseen verrattuna. 

Itä-Karjalan  metsänhoitolautakunnan alue on erillisiä  rakennus  

ryhmiä  käsiteltäessä  erottautunut muista alueista  pienen  rakennusvolyy  

minsä perusteella.  Sama havainto voidaan tehdä maatalousrakennusten 

kokonaistilavuutta  osoittavasta taulukosta. Viidennen viljelmäsuuruus  

luokan keskiarvoksi  on saatu 1 312 m 3 ja kaikkien  viljelmien  keski  

arvoksi  1 550  m 3. Huomattavasti  keskiarvoa  alempana  on myös  Etelä- 

Pohjanmaan  alue,  jossa viidennen suuruusluokan keskiarvo on ollut  
1 399 m 

3.
 Kun alueelle on sattunut joukko  suuria  koeviljelmiä,  on koko  

alueen keskiarvo  maan eteläpuoliskon  keskiarvoa korkeampi.  

Maan pohjoispuoliskoa  edustavat keskiarvot  poikkeavat  eri  viljelmä  
suuruusluokkien kohdalla huomattavasti koko maan keskiarvoista.  
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Niinpä  5. viljelmäsuuruusluokassa  Pohjois-Pohjanmaan  sisämaa-alueen 
keskiarvo  (3  296 m 3)  on korkeampi  kuin millään muulla alueella samassa  

viljelmäsuuruusluokassa.  Kun viljelmien  lukumäärä on tässä luokassa  
ollut  20 kpl.,  on tulosta pidettävä  suhteellisen  edustavana. Maan  pohjois  

puoliskosta  lasketut  keskiarvot  eivät sellaisinaan ole  vertailukelpoisia  
maan eteläpuoliskon  tulosten kanssa,  koska  viljelmät  niittyalansa  perus  

teella  olisivat  kuuluneet asiallisesti korkeampaan  viljelmäsuuruusluok  
kaan kuin mihin ne  peltoalansa  mukaan on merkitty.  

Edellä  on mainittu viljelmäsuuruusluokkien  I—ll1 —11 keskiarvojen  eri  
metsänhoitolautakuntien alueilla olevan punnittuja keskiarvoja,  joiden  

suuruus riippuu  viljelmien  jakaantumisesta  eri suuruusluokkiin eri  
alueilla. Keskiarvot  eivät siten anna selvää kuvaa eri alueiden keski  

määräisestä rakennustilavuudesta viljelmää  kohden. Verrattaessa  toi  
siinsa samaan viljelmäsuuruusluokkaan  kuuluvien tilojen  keskiarvoja,  

lähinnä 5.  viljelmäsuuruusluokan  kohdalla,  jossa  koeviljelmiä  on  eniten,  

on aineisto kuitenkin siksi  vähälukuinen,  että suuruusluokan keskiarvot  

tasoittamattomina antavat virheellisen kuvan koko  alueen keskimääräi  

sistä olosuhteista. Saadaksemme laajemmalle pohjalle  perustuvan  ver  

tailumahdollisuuden eri metsänhoitolautakuntien rakennustasoa osoitta  

maan on seuraavassa  laskettu viljelmäsuuruusluokista  4—7 uusi keski  

arvo, jota  voidaan pitää  viidennen suuruusluokan keskiarvoja  edusta  

vampana ja käyttökelpoisempana  eri alueiden rakennusolojen  osoitta  

jana.  Viljelmäsuuruusluokat  I—3,1 —3,  joihin  on luettu alle 3.0 peltohehtaaria  

käsittävät  viljelmät,  on jätetty  laskelman ulkopuolelle,  koska useissa  

ryhmissä  on mitättömän vähän koeviljelmiä  ja kääpiö  viljelmien  rakennus  

tilavuus  määräytyy  suurelta osalta  muiden seikkojen  kuin viljelmän  
suuruuden perusteella.  Myöskin  viljelmäsuuruusluokat  B—ll on jätetty  

laskelman  ulkopuolelle.  näihin suuruusluokkiin kuuluvien koeviljelmien  
vähälukuisuuden tähden. Lisäksi  tarkastelu koskee yksinomaan  maan 

eteläpuoliskoa,  jolla  on edellä mainittuihin 4—7 viljelmäsuuruusluokkiin  

kuuluvia koeviljelmiä  yhteensä  1 127 kpl.  

Eri metsänhoitolautakuntia koskevat keskiarvot voidaan laskea 

useammalla eri  tavalla,  joista kukin voi olla  käyttökelpoinen  tiettyä  

tarkoitusta  varten. Yksinkertaisimpana  mahdollisuutena on laskea vil  

jelmäsuuruusluokkien  4—7 tuloksista  uusi keskiarvo  joko punnittuna  

tai punnitsemattomana  aritmeettisena keskiarvona.  Kumpi  laskutapa  

näistä on asetettava etusijalle,  riippuu  kirjoittajan  käsityksen  mukaan 

lähinnä siitä, mihinkä kysymykseen  keskiarvojen  halutaan antavan 

vastauksen. Jos on tarkoituksena selvittää,  kuinka suuri  on mainittuihin 

viljelyssuuruusluokkiin  kuuluvien viljelmien  maatalousrakennusten to  
dellinen kokonaistilavuus kullakin alueella erikseen ja maan eteläpuolis  

kossa  yhteensä,  on eri suuruusluokkien keskiarvot punnittava  koevil  

jelmien  lukumäärillä. Tällöin saadut keskiarvot  ovat  verrattavissa suu  
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ruusluokkien I—ll1 —11 keskiarvoihin sillä erotuksella,  että aineistosta on 

karsittu kokonaan pois  äärimmäiset viljelmäsuuruusluokat.  

Mikäli  kysymyksessä  on lähinnä samanlaatuisten viljelmien vertaa  

minen toisiinsa eri metsänhoitolautakuntien alueilla ja keskimääräisen  

kuvan  saaminen eri alueiden rakennusoloista,  voidaan pitää mahdollisena 

myös  punnitsematonta  keskiarvoa,  jota laskettaessa ei oteta huomioon 

viljelmien lukua eri suuruusluokissa. Kukin viljelmäsuuruusluokka  tulisi 

täten käsitellyksi  itsenäisenä,  samanarvoisena yksilönä  ja yhteinen  

keskiarvo  antaisi kuvan  eri alueiden rakenustilavuuden yleisestä  tasosta. 

Menettely  vastaisi tasoituskäyrän  piirtämistä  eri metsänhoitolauta  

kuntien suuruusluokittaisista keskiarvoista  ja tasoituskäyrästä  saatujen  

tulosten käyttämistä  eri alueitten vertailuperusteena.  Myös  tasoitus  

käyriä  piirrettäessä  eri  viljelmäsuuruusluokkien  keskiarvot  vaikuttavat 

lopputulokseen  samanpainoisina,  ts.  viljelmien  lukumäärä eri suuruus  

luokissa  ei  tässä  menettelyssä  tule huomioon otetuksi. 

Seuraavassa on laskettu maan eteläpuoliskosta  viljelmäsuuruus  

luokkien 4—7  keskiarvot  kummallakin edellä mainitulla tavalla. Tulok  

set esitetään seuraavassa  asetelmassa: 

Asettamalla metsänhoitolautakunnat kummassakin  edellä esitetyssä  

lukusarjassa  järjestykseen  keskimääräisen rakennustilavuuden perus  

teella huomataan,  että useimpien  alueiden kohdalla järjestyssija  pysyy  

Metsänhoitolautakunta 

Helsinki  

Lounais-Suomi  

Satakunta  

Uusimaa-Häme  

Maatalousrakennusten koko- 

naistilavuus viljelmäsuuruus-  
luokissa 4—7  viljelmää  kohden 

Punnittu Punnitsematon 

keskiarvo keskiarvo 

m
3 m 3 

...

 2 586 2 311 

.

 
..

 2 008 1 903 

...
 2 285. 2 4:29 

... 2 210 2 277 

Pohjois-Häme   
Itä-Häme   

Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   

...
 2 617 

...

 1 994 

. 
..
 2 319 

...
 2 337  

2 563-  

1 960 

2 468 

2 260' 

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala   
Pohjois-S  avo   
Keski-Suomi   

...

 1 634 

...
 2 172 

.
 
..
 2 150 

...

 1729 

1 712 

2 298 

2  214 

2 301 

Etelä-Pohjanmaa   
Vaasa  

Keski-Pohjanmaa   

Pohjois-Pohjanmaan  rannikkoalue 

.

 
..

 2 231 

...
 2 900  

.
 
..
 1 667 

.
 
..
 2  042 

2 028' 

2 613 

1 776 

1 889 

Suomen eteläpuolisko   ...
 2 180.2 2  187.& 
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samana  tai  likimäärin  samana  kumpaakin  edellä  noudatettua laskutapaa  
käytettäessä.  Eniten eroavaisuutta havaitaan Keski-Suomen kohdalla,  

joka on ensimmäisessä keskiarvosarjassa  14:llä sijalla,  mutta jälkimmäi  
sessä  6:11  a  sijalla.  Myöskin  Etelä-Pohjanmaan  alueen keskiarvot  poik  
kevat  huomattavasti toisistaan. 

Käytettäessä  lähtökohtana punnittujen  keskiarvojen  sarjaa  voidaan 
metsänhoitolautakunnat jakaa rakennustilavuuden perusteella  esim. 
neljään ryhmään,  joihin eri alueet jakaantuisivat  seuraavasti: 

1) Tilavuus 1 600—2 000  m 3:  Itä-Karjala,  Keski-Pohjanmaa,  Keski-  
Suomi ja Itä-Häme. 

2) Tilavuus 2 000—2 400 m 3: Lounais-Suomi,  Pohjois-Pohjanmaan  
rannikkoalue,  Pohjois-Savo,  Pohjois-Karjala,  Uusimaa-Häme,  Etelä- 

Pohjanmaa,  Satakunta,  Etelä-Savo ja Etelä-Karjala.  
3) Tilavuus 2 400—-2 800 m 3: Helsinki  ja Pohjois-Häme.  

4) Tilavuus yli  2  800 m 3:  Vaasa. 
Vaikka Vaasan metsänhoitolautakunnan alueella laskettu punnittu  

keskiarvo,  joka on huomattavasti  seuraavana olevan Pohjois-Hämeen  
metsänhoitolautakunnan alueen tulosta korkeampi,  on osittain johtunut 

siitä, että Vaasan alueella viljelmäsuuruusluokkaan  4 luetut viljelmät  

ovat keskimääräistä vähälukuisemmat ja viljelmäsuuruusluokkiin  6—7 
luetut viljelmät  erittäin runsaslukuisesti edustettuina (vrt. Erkkilä  

1943, ss.  252—253),  on alue punnitsemattomankin  keskiarvon mukaan 

sijoitettuna  muiden metsänhoitolautakuntien edellä. Samoin 5.  viljelmä  

suuruusluokan keskiarvo maan eteläpuoliskossa  oli korkein Vaasan 
alueella. Näin ollen antanee ryhmittely  oikean kuvan  maatalousraken  

nusten tilavuudesta Vaasan alueella verrattuna muihin vertailtavina 

oleviin alueisiin.  

Itä-Karjala,  Keski-Pohjanmaa  ja myös  Pohjois-Pohjanmaan  rannikko  
alue edustavat seutuja,  joilla  maatalousrakennusten keskimääräinen tila  

vuus  kumpaakin  edellä käytettyä  laskumenetelmää noudattaen on ollut  
eniten kaikkien alueiden keskiarvon  alapuolella.  Keskiarvon alapuo  

lella ovat edelleen kummankin lukusarjan  mukaan Lounais-Suomi ja  
Itä-Häme. 

Mitkä seikat ovat  vaikuttaneet erilaiseen rakennustilavuuteen eri 

alueilla,  ei ole kokonaisuudessaan tässä  tutkimuksessa  käytetyn  aineiston 

perusteella  selvitettävissä.  Ainoastaan eräiden tekijöiden  vaikutusta 

rakennustilavuuden vaihteluihin käsitellään myöhemmin.  

Maatalousrakennusten tilavuus on edellisissä luvuissa laskettu ra  

kennusryhmittäin,  ja kaikkien maatalousrakennusten tilavuus 

viljelmää  kohden on yhtä  suuri kuin eri  rakennusryhmien  tilavuuksien 

summa. Tämän perusteella  on ollut  mahdollista laskea eri rakennusryh  

mien prosenttinen  osuus maatalousrakennusten kokonaistilavuudesta.  
Tulokset esitetään eri metsänhoitolautakuntien alueilta sekä maan etelä  
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ja pohjoispuoliskoista  taulukossa 52. Taulukko osoittaa mm. asuin  
rakennusten osuuden huomattavan kasvamisen  maan pohjoispuoliskossa  

eteläpuoliskoon  verrattuna. Samoin on latojen  osuus  kasvanut,  joskaan  

ei niiden lukumäärän edellyttämässä  suhteessa. Riihien,  puimaloiden  ja 

viljankuivaamoiden  osuus  maan pohjoispuoliskossa  on huomattavasti 

vähäisempi  kuin eteläpuoliskossa,  mikä on luonnollinen seuraus  viljan  

viljelyksen  vähyydestä.  

Maatalousrakennusten tilavuus peltohehtaaria  kohden esitetään tau  
lukossa 53 sekä muunnettua hehtaaria kohden maan  pohjoispuoliskossa  

taulukossa 54. Keskimääräinen tilavuus peltohehtaaria  kohden on ollut  

maan eteläpuoliskossa  186.0 m 3,  maan pohjoispuoliskossa  339.3 m 3 ja 
koko maassa  195.2 m 3. Muunnettua hehtaaria kohden maan pohjois  

puoliskossa  saatiin tulokseksi  225.9  m 
3.
 Taulukot osoittavat rakennus  

tilavuuden jyrkästi  laskevan viljelmäkoon  kasvaessa. Ensi  silmäyksellä  

saattaa herättää huomiota,  että viljelmäsuuruusluokat  I—61—6 koko  maassa  

ovat  keskiarvon  yläpuolella  ja ainoastaan viljelmäsuuruusluokat  7—ll, 

joissa  viljelmien  lukumäärä  on yleensä  vähäinen,  keskiarvon  alapuolella.  
Tämä aiheutuu tulosten laskemisesta punnittuina  keskiarvoina,  joissa 

on otettu huomioon peltohehtaarien  lukumäärä kussakin  viljelmäsuuruus  

luokassa. Kun peltohehtaarien  määrä pienimmissä viljelmäsuuruusluo  

kissa  on vähäinen,  käy  saatu tulos ymmärrettäväksi.  

Eri metsänhoitolautakuntien välisiä eroavaisuuksia tarkasteltaessa  

soveltuvat  pääasiassa  samat huomautukset,  joita  esitettiin viljelmää  
kohden laskettujen  keskiarvojen  yhteydessä.  

Yleiskatsauksen saamiseksi  maatalousrakennusten suuruussuhteista 

rakennusryhmittäin  eri  metsänhoitolautakuntien alueilla on taulukossa 

55 esitetty  eri rakennusryhmien  tilavuudet peltohehtaaria  kohden las  
kettuna. Tulokset perustuvat  aikaisemmin eri rakennusryhmien  koh  
dalla saatuihin tuloksiin. 

Paitsi  pinta-alayksikköä  kohden on maatalousrakennusten tilavuus 
laskettu myös viljelmällä olevaa asukasta  kohden. Tulokset esitetään 

taulukossa 56. Keskimääräinen rakennustilavuus asukasta kohden on 

ollut maan eteläpuoliskossa  382.6 m 3,  pohjoispuoliskossa  230.5 m 3 ja 

koko  maassa 356.6 m 
3.
 Niinkuin on ollut odotettavissa,  rakennusten 

tilavuus asukasta  kohden kasvaa  viljelmäkoon  kasvaessa.  Tämä johtuu  

paitsi  asuinrakennusten osuudesta,  joita  aikaisemmin on käsitelty  myös  

asukaslukuun verrattuina, ennen kaikkea asukasluvun alenemisesta 

peltohehtaaria  kohden viljelmäkoon  kasvaessa. Tästä johtuen  muiden 

maatalousrakennusten tilavuus kasvaa asukasta kohden. 

Kun asukasluku  viljelmää  kohden on melkoisesti  vaihdellut eri met  

sänhoitolautakuntien alueilla (vrt. Erkkilä  1943, s.  259),  ovat eri 

alueiden väliset suhteet muuttuneet siitä, mitä on saatu tulokseksi  vil  

jelmää tai pinta-alayksikköä  kohden laskettujen  keskiarvojen  perus  
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teellä. Varsinkin on suhde muuttunut maan etelä- ja pohjoispuoliskojen  

välillä,  mikä on suoranainen seuraus  näiden alueiden erilaisesta asukas  

luvusta viljelmää kohden. 

Viljelmän  laadun ja omistajan ammatin vaikutus maatalousrakennusten 

kokonaistilavuuteen. 

Samoin kuin  asuinrakennusten kohdalla on myös  kaikista  maatalous  

rakennuksista pyritty  selvittämään,  onko viljelmän  laadulla tai omis  

tajan ammatilla vaikutusta viljelmän  rakennusten suuruussuhteisiin. 

Vertailtaviksi  otettiin maan eteläpuoliskosta  viljelmäsuuruusluokat  2—7,  

jotka jaettiin  kolmeen suuruusryhmään:  suuruusluokat 2—4,  suuruus  

luokka 5 sekä suuruusluokat 6—7. Viljelmän  laadun vaikutusta maa  

talousrakennusten kokonaistilavuuteen osoittaa seuraava asetelma: 

Asetelma osoittaa,  että viljelmäsuuruusluokissa  2—4 maatalous  
rakennusten tilavuus peltohehtaaria  kohden on ollut melkein saman  

suuruinen itsenäistyneillä  viljelmillä  ja asutusviljelmillä,  jonkin  verran  

suurempi  vanhastaan itsenäisillä viljelmillä  ja huomattavasti keski  

arvoja  pienempi  vuokraviljelmillä.  Kun asutusviljelmillä  on tavallisesti 
uudet rakennukset,  joiden rakentamisessa tarkoituksenmukaisuusnäkö  
kohdat on pyritty  ottamaan huomioon,  aiheutunee vanhastaan itsenäis  

ten viljelmien suurempi rakennustilavuus osittain hajanaisesta  ja epä  
tarkoituksenmukaisesta rakennustavasta. 

Viljelmäsuuruusluokassa  5 ovat suhteet sikäli  muuttuneet, että 

vuokraviljelmien keskiarvo  on muiden viljelmäryhmien  keskiarvojen  

yläpuolella.  Sama on asianlaita viljelmäsuuruusluokissa  6—7. Tämä 
ilmiö voi aiheutua satunnaisista poikkeuksista,  sillä  viljelmien  lukumäärä 
kummassakin ryhmässä  on perin  vähäinen (11  kpl.  ja 6 kpl.),  tai syynä  

voi olla tilan omistussuhteista riippuva  rakennustilavuuden erilaisuus 

siten,  että muiden kuin varsinaisten maanviljelijöiden  omistamat ja  

keskimääräistä  tilavammin rakennetut viljelmät  suhteellisen useissa  

tapauksissa  joutuvat vuokratuiksi. 

Viljelmäsuuruusluokat  

Viljelmäryhmä  2—4 5 6—7 

Maatalousrakennusten  tilavuus  m
s
/ha 

Vanhastaan itsenäiset 
.......

 
...
 340.o • 238.2 200.5 

V:een 1918 itsenäistyneet  ... .
 
...

 315.5 211.8 174.3 

V:sta 1919 »  
.
 
..
 317.7 209.5 189.4 

Asutus  viljelmät   
...

 321.0 203.6 138.3 

Vuokra viljelmät   ...
 268.0 272.6 244.9 
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Vanhastaan itsenäiset viljelmät  ovat kaikissa  viljelmäsuuruusryh  
missä olleet itsenäistyneiden  viljelmien  ja asutusviljelmien  yläpuolella.  

Asutus  viljelmien rakennustilavuus peltohehtaaria  kohden viljelmäryh  

mässä 6—7 on pienin  asetelmassa  esiintyvistä  keskiarvoista  (138.3  m 3 /ha).  

Edellyttäen,  että uusien asutusviljelmien  rakennukset tyydyttäisivät  
maatalouden välttämättömän rakennustarpeen  tässä viljelmäsuuruus  

ryhmässä,  voidaan muita viljelmäryhmiä  pitää  melkoisessa  määrin yli  

rakennettuina. Tärkeimpänä  asiaan vaikuttavana tekijänä  on  ilmeisesti  

ollut vanhojen viljelmien  rakennusten lukuisuus,  hajanaisuus  ja epä  

tarkoituksenmukaisuus,  jotka yhdessä  ovat vaikuttaneet rakennustila  

vuutta lisäävästi. 

Omistajien  ammatin vaikutusta maatalousrakennusten kokonaistila  

vuuteen maan eteläpuoliskossa  on käsitelty  samojen  viljelmäsuuruusryh  

mien puitteissa  kuin edellä viljelmän  laadun vaikutusta. Tulokset näh  

dään seuraavasta asetelmasta,  johon on merkitty  myös  viljelmien  luku  

määrä kussakin  ryhmässä:  

Vaikka esitetty  asetelma tarjoaa  aineiston vähälukuisuuden tähden 

puutteellisen  kuvan  eri  omistajaryhmien  vaikutuksesta maatalousraken  

nusten suuruuteen,  voitaneen kuitenkin eräitä vertailuja  sen perusteella  

suorittaa. Varsinaisten maanviljelijöiden  omistamien viljelmien  raken  

nustilavuus peltohehtaaria  kohden on lähellä vastaavien suuruusluokkien 

keskiarvoja  (taulukko  53)  ja osoittaa ilmeisesti  »normaalista» rakennus  

suuruutta peltohehtaaria  kohden. Työmiesten  ryhmässä,  joilla  on ollut 

pääasiassa  alle 5  ha:n viljelmiä  omistuksessaan,  keskiarvo  on ollut  huo  

mattavasti korkeampi  kuin varsinaisilla  maanviljelijöillä  ja hieman kor  

keampi  kuin ammattimiesten ryhmässä.  Erotus  on suunnilleen saman  

lainen kuin aikaisemmin on esitetty  olevan asuinrakennusten kohdalla. 

Tulos aiheutuu ensi sijassa  asuinrakennusten suuruussuhteista ja siitä 

tosiasiasta,  että työmiesten  ja ammattimiesten ryhmään  kuuluneet 

henkilöt ovat omistaneet pääasiassa  suuruusryhmän  pienimpiä  viljelmiä,  

jolloin  rakennustilavuus hehtaaria kohden kohoaa suhteellisen korkeaksi.  

Viljelmää kohden laskettuna suhteet  muuttuisivat,  kuten asuinraken  

nusten kohdalla esitetty  laskelma osoittaa.  

Toisin on asianlaita  virkamiesten ja kauppiaiden  ryhmässä,  joka  tosin 

on  tässä  aineistossa  pienilukuinen,  mutta jonka  keskiarvot  sekä  viljelmää 

Viljelmäsuuruusluokat 

Viljelmän  omistajaryhmä  
2- -4 5 6—7 

Maatalousrakennusten tilavuus 

kpl. m 8/ha kpl. m3 /ha kpl. m 3 /ha 

Maanviljelijät   ..

 260  296.6 405 228:9 502 194.3 

Työmiehet   50 413.6 3 (113.2) — — 

Ammattimiehet  57 408.1 20 240.8 3 (207.o)  

Virkamiehet ja kauppiaat  15 483.4 5 352.5 8 257.1 
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kohden (ks.  s. 71) että peltohehtaaria  kohden ovat kohonneet huo  

mattavasti  varsinaisten maanviljelijöiden  ja myös kaikkien viljelmien  
keskiarvon yläpuolelle.  Erotus  johtuu  tässäkin  tapauksessa  lähinnä asuin  

rakennuksista,  jotka  ovat  olleet suuremmat kuin muilla omistajaryhmillä.  

Pienuudestaan huolimatta aineisto osoittaa selvän eron eri omistaja  
ryhmien välillä maatalousrakennusten suuruussuhteissa,  lähinnä asuin  

rakennusten tilavuudessa. Viljelmien  omistajien  varallisuussuhteita voi  
daan tämän aineiston perusteella  arvioida ainoastaan viljelmien  suuruus  

suhteiden ja omistajan  ammatin  perusteella.  Ilmeisesti  on omistaja  

ryhmien  keskimääräinen varallisuusasema vaikuttanut myös  maatalous  
rakennusten tilavuussuhteisiin  ja useissa  keskiarvoa  huomattavasti 

yläpuolella  olevissa tapauksissa  on maatalouden ulkopuolelta  hankittua 
omaisuutta  todennäköisesti sijoitettu  myös  maatalousrakennuksiin. 

Viljelmän metsäalan vaikutus maatalousrakennusten suuruussuhteisiin.  

Kun pintapuolinenkin  vertailu maan eri osien välillä osoittaa,  että 

maatalousrakennusten määrä ja suuruus  on ilmeisesti riippuvaisuus  
suhteessa  viljelmien  metsäalaan ja metsävarojen  runsauteen,  pidettiin  

tarpeellisena  laatia yksityiskohtaisempi  selvitys  viljelmien  metsäalan 
vaikutuksesta maatalousrakennusten kokonaistilavuuteen. Tutkimus  

menetelmää selostettaessa on esitetty  tässä tarkastelussa käytetty  vil  

jelmien  ryhmittelytapa  ja mainittu maan eteläpuoliskoa  käsitellyn  riit  

tävän viljelmämäärän saavuttamiseksi  yhtenä  ainoana alueena kuten 

edellä esitetyissä  tarkasteluissakin.  Viljelmät  jaettiin peltoalansa  perus  
teella viiteen suuruusryhmään  sekä  metsälön suuruuden perusteella  myös  

viiteen ryhmään  yhdistämällä  kaksittain Erkkilän (1943, s.  249)  

käyttämät  metsälöluokat (ks.  s.  41).  

Eräillä  koeviljelmillä  on ollut oman metsälön asemesta osuus  yhteis  

metsään. Tällaisia viljelmiä  on ollut ainoastaan 5 kpl.  Etelä-Karjalan  

metsänhoitolautakunnan alueella.  

Maatalousrakennusten kokonaistilavuus peltohehtaaria  kohden eri 

metsälösuuruusluokissa nähdään seuraavasta asetelmasta: 

Viljelmäsuurausluokat  

Metsälösuuruusluokat  2—1 5 0—7 8—9 10—11 

Maatalousrakennusten  tilavuus peltohehtaaria  kohden ni
8 

0—1 (0— 5 ha) ... 315.1 189.2 180.6 159.6 155.0 

2—3 ( 5— 20 ha) ... 291.8 202.7 172.1 146.4 — 

4—5 (20— 50 ha) ... 320.4 227.2 191.0 133.6 (100.3)  

6—7 (50—200  ha) ... 471.1 277.9 205.8 168.5 144.1 

8—9 (yli  200 ha)  —  421.7 239.4 218.9 139.7 

Osuus yhteismetsään..  —  (212.1)  (215.8)  — —  
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Asetelma osoittaa selvästi  metsäalan vaikutuksen maatalouden ra  

kennustilavuuteen siten,  että peltohehtaaria  kohden rakennettu tilavuus 

suurenee metsälökoon kasvaessa.  Selvimmin tämä vaikutus on havait  

tavissa  5.  viljelmäsuuruusluokassa,  jossa  rakennusten tilavuus suurimpien  
metsälöiden ryhmässä  kohoaa yli  kaksinkertaiseksi  pienten  metsälöiden 
luokkiin  verrattuna. Sama  suunta  on havaittavissa  muidenkin viljelmä  
suuruusluokkien kohdalla. Asetelma osoittaa myös,  ettei »suhteellinen 

metsäala» sinänsä  vaikuta rakentamistapaan,  sillä  metsälöryhmien  o—l 

ja 2—3 välillä ei  ole selvää eroa huomattavissa,  vaan näiden ryhmien  
tulokset  näyttävät  poikkeavan  asetelman yleisestä  suunnasta.  

Vaikka tässä tarkastelussa on lähinnä laskuteknillisistä  syistä  tar  
kasteltu  yksinomaan  maatalousrakennusten kokonaistilavuuden vaih  

teluita,  voidaan vaihteluiden katsoa  johtuvan  ensi  sijassa  asuinrakennuk  

sista,  koska  ei ole  todennäköistä,  että talousrakennusten tilavuus 

samassa määrin vaihtelisi. Sitä vastoin voi metsälön suuruudella olla 

merkittävä vaikutus talousrakennusten laatuun, mutta käytettä  

vissä  olevan  aineiston perusteella  ei tähän kysymykseen  ole voitu kiin  
nittää huomiota.  

Maatalousrakennusten  kokonaistilavuus  Suomessa  v. 1938.  

Edellä  on käsitelty  maatalousrakennusten suuruussuhteita eri vil  

jelmäsuuruusluokissa  sekä eri metsänhoitolautakuntien alueilla v. 1938 

kerätyn  aineiston perusteella.  Kun koeaineisto käsitti  kaikkiaan 1890 

viljelmää,  jotka  oli osaksi  arpomalla,  osaksi muulla tavoin valittu siten,  

että ne  edustavat melko tasaisesti maan eri osia Ahvenanmaata lukuun 

ottamatta,  on mahdollista saatujen  tulosten perusteella  laatia arvio myös 
koko maatalouden rakennusvolyymista  edellä  mainittuna ajankohtana.  

Aikaisemmin (s.  24)  on  käsitelty  aineiston edustavuutta ja riittävyyttä  

sekä tultu tulokseen,  että aineiston voidaan katsoa tietyin  varauksin 

edustavan  riittävällä  tarkkuudella  koko maata. Kun kuitenkin viljel  

mien jakaantuminen  alueellisesti  ja varsinkin  suuruusluokittain on huo  

mattavasti poikkeava  koko maan viljelmien jakaantumisesta,  kuten 
taulukko 1 ja asetelma sivulla  26 osoittavat,  ei saatuja  tuloksia voida 

sellaisinaan yleistää  koko  maata käsittäviksi  keskiarvoiksi,  vaan  tulokset 

on laskettava  koko maata edustavina punnittuina  keskiarvoina. Tätä 

varten on laadittu laskelma käyttäen  perustana  vuoden 1941 viljelmä  

tilastoa, johon on aikaisemmin (s.  25)  mainitulla tavalla lisätty  sodan 

johdosta  menetettyjen alueiden viljelmät.  Kun koeaineistossa  ei ole 

mukana Ahvenanmaata,  on edellytetty,  että rakennustilavuus viljelmää  

kohden kussakin  suuruusluokassa olisi siellä yhtä  suuri kuin maan etelä  

puoliskossa  keskimäärin.  
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Eri  viljelmäsuuruusluokkien  keskimääräiset  rakennustilavuudet on 

saatu tasoituskäyristä,  jotka  on  piirretty  erikseen  maan etelä-ja  pohjois  

puoliskoja  varten. Kun piirretään kuvaaja  maatalousrakennusten ko  

konaistilavuudesta maan  eteläpuoliskosta,  huomataan,  että eri viljelmä  
suuruusluokkien keskimääriä edustavat luvut muodostavat tasaisesti 

kohoavan käyrän,  jossa vähäistä tasoitusta on käytettävä  ainoastaan 

viljelmäsuuruusluokkien  9 ja 10 kohdalla. Sitä vastoin maan pohjois  

puoliskossa  tasoitusta on käytettävä  runsaammin,  nim. viljelmäsuuruus  
luokissa  2 sekä 7—ll. Tämä johtuu  aineiston vähälukuisuudesta var  

sinkin suurimpien  viljelmien luokissa,  joita  maan pohjoispuoliskossa  on 

erittäin vähän. 

Kun edellä esitetyllä  tavalla tasoitetuista luvuista  laskettiin viljelmä  

suuruusluokittain koko  maan räkennustilavuus erikseen maan etelä- ja 

pohjoispuoliskoissa,  saatiin tulokseksi:  

Yksityiskohtaisemman  kuvan saamiseksi  maatalouden rakennusoloista 

on edellä laskettu  kokonaismäärä jaettu  eri  rakennusryhmien  osalle  koe  

viljelmien  antamien tulosten perusteella.  Yksinkertaisinta  olisi jakaa  

rakennusten kokonaistilavuus  eri  rakennusryhmien  osalle  taulukossa 52 

laskettujen  keskimääräisten prosenttilukujen  perusteella.  Kun kuitenkin  

viljelmien jakaantuminen  eri suuruusluokkiin on koeaineistossa toinen 
kuin koko  maassa  ja viljelmäsuuruudella  on huomattava vaikutus  maa  

talouden eri rakennusryhmien  keskinäisiin  suuruussuhteisiin,  ei koe  
aineistosta saatuja  keskimääräisiä  tuloksia ole voitu  käyttää  tähän tar  

koitukseen.  Taulukoihin 57  ja 58  on laskettu  maatalousrakennusten tila  

vuus  prosentteina  rakennusryhmittäin  eri  viljelmäsuuruusluokissa.  Luvut 
osoittavat  eri  rakennusryhmien  keskinäisten suuruussuhteiden huomat  

tavasti vaihtelevan viljelmäkoon  muuttuessa. Merkityksellisimpiä  ovat  

vaihtelut asuinrakennusten sekä riihien,  puimaloiden  ja viljankuivaa  

moiden ryhmissä.  Kun eri  viljelmäsuuruusluokkien  välillä on havaitta  

vissa  taulukoiden 57 ja 58 osoittamia vaihteluita,  on koko  maata koske  

vat rakennustilavuudet laskettu siten,  että kunkin  viljelmäsuuruusluokan  

tasoituskäyrästä  saatu kokonaistilavuus on jaettu  eri  rakennusryhmien  

osalle edellä mainituissa taulukoissa esitettyjen  prosenttimäärien  edel  

lyttämässä suhteessa ja eri rakennusryhmien  kokonaistilavuudet on  

laskettu yhteen  erikseen  maan etelä- ja pohjoispuoliskoissa.  Näin on  

saatu lasketuksi  maatalousrakennusten kokonaistilavuus  rakennusryh  

mittäin. Tulokset esitetään seuraavassa  asetelmassa: 

Maan eteläpuolisko   

» pohjoispuoliako   

Maatalousrakennusten  

kokonaistilavuus 

534.8 62  milj.  m3 

38.603 »  

Koko maa 573.465 milj.  m3 
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Edellisessä asetelmassa on otettu huomioon kaikki  vuoden 1941 ylei  

seen maataloustiedusteluun sisältyvät  viljelmät.  Kun pienimpien  vil  

jelmien  ryhmään  sisältyy  talouksia,  joissa  omistaja saa toimeentulonsa 

ensi sijassa  maatalouden ulkopuolelta,  on kysymyksenalaista,  missä 

määrin tällaisia asuntotiloja  voidaan nimittää viljelmiksi.  Alle  2.0  pelto  

hehtaaria käsittävien viljelmien rakennusten kokonaistilavuus ilmenee 

seuraavasta asetelmasta: 

Otettaessa  huomioon viljelmät,  joilla  on vähintään 0.2 5  ha peltoa,  

saadaan maatalousrakennusten kokonaistilavuudeksi  maan eteläpuolis  

kossa  508.519 milj.  m 3,  maan pohjoispuoliskossa  37.719 milj. m  3  ja koko  

maassa 546.2 38 milj. m 3.  

Eri  rakennusryhmien  prosenttinen  osuus  maatalousrakennusten ko  

konaistilavuudesta maan  etelä-  ja pohjoispuoliskoissa  sekä koko  maassa  

nähdään taulukoista 57  ja 58. Seurauksena siitä,  että koeviljelmäaineisto  

on  ollut  suurviljelmävoittoisempi  kuin maamme viljelmät  keskimäärin,  

on  eri  rakennusryhmien  suhteellista ohuutta  osoittavissa prosenttiluvuissa  

useita  eroavaisuuksia  verrattuna taulukossa 52 esitettyihin  koeviljelmien  

keskimääräisiin tuloksiin. Niinpä  asuinrakennusten suhteellinen osuus  

on maan kummassakin  puoliskossa  sekä  koko  maassa  suurempi kuin koe  

viljelmäaineistossa.  Kotieläinrakennuksissa,  aittojen,  vajojen  ja katosten  

ryhmässä  sekä saunarakennuksissa  ei ole suurta eroavaisuutta havait  
tavissa. Sitä vastoin asuinrakennusten vastapainona  riihiä, puimaloita  

ja viljankuivaamoita  sekä latoja  on koko  maassa  suhteellisesti  vähemmän 
kuin koeviljelmillä. 

Maan 

etelä- 

puolisko  
milj.  m

3 

Maan 

pohjois-  

puolisko  
milj.  m

3 

Koko 

maa 

milj.  m 3 

Asuinrakennukset  111.870 10.461 122.331 

Kotieläinrakennukset  90.287 6.666 96.953 

Aitat, vajat  ja katokset   73.720 4.263 77.983 

Riihet,  puimalat  ja viljankuivaamot..  81.065 2.533 83.598 

Ladot   142.439 12.506 154.945 

Saunarakennukset ja saunat   15.545 0.995 16.540 

Muut rakennukset   19.936 1.179 21.115 

534.862 38.603 573.465 

Vii j elmäsuu ruusluo kka  

Maan  

etelä- 

puolisko  
milj . m 8 

Maan 

Pohjois -  
puolisko  
milj. m* 

Koko 

maa 

milj.  m 3 

Alle 0.2  5 ha peltoa   ...
 26.343 0.884 27.227 

0.2  5- —0.99 » » 16.081 2.146 18.227 

1.00- —1.99 » »  19.388 5.072 24.460 



108  Antti Ma'ki 37.5  

Edellä laskettujen  maan kumpaakin  puoliskoa  sekä koko maata 
edustavien summien perusteella  voidaan myös  laskea maatalousraken  

nusten keskimääräinen tilavuus viljelmää kohden jakamalla  summat 

viljelmien  luvulla.  Maan eteläpuoliskossa  saadaan maatalousrakennusten 

keskimääräiseksi tilavuudeksi 1 514.2 m 3, maan pohjoispuoliskossa  

1 336.3 m 3 ja koko maassa 1 500.7 m 3 viljelmää  kohden. Jos  otetaan 
huomioon ainoastaan vähintään 0.2  5 peltohehtaaria  käsittävät  viljel  

mät, saadaan vastaaviksi  luvuiksi  maan eteläpuoliskossa  1 746.7 m 3,  

maan pohjoispuoliskossa  1 401.9 m  3  ja  koko  maassa  1 717.6 m 3 viljelmää  
kohden. Rakennustilavuus keskimäärin  viljelmää kohden on siis  koko  

maassa huomattavasti  pienempi  kuin tutkimusaineistoon kuuluneilla 

viljelmillä,  mikä johtuu  useassa  yhteydessä  mainitusta tutkimusaineiston 

suurviljelmävoittoisuudesta  koko  maan  olosuhteisiin verrattuna. Edellä 

mainituista keskiarvoista  voitaisiin edelleen laskea yksityiskohtaisemmin  
eri rakennusryhmien  suuruussuhteet koko maassa  ja sen kummassakin 

puoliskossa.  Kun  kuitenkin koko  maan kuviteltua »keskiviljelmää»  edus  
tavilla tuloksilla  on viljelmäkoon  vaihtelulaajuuden  tähden varsin rajoi  

tettu merkitys,  on  tässä yhteydessä  esitetty  ainoastaan yllä mainitut 

keskimääräiset rakennustilavuudet sekä eri  rakennusryhmien  suhteellista 

suuruutta osoittavat prosenttiluvut.  

Edellä esitettyjä  tilavuuslukuja  tarkastettaessa  on otettava huomioon 

tässä  tutkimuksessa käytetty  rakennusten  mittaustapa  sekä  ne aineiston 

puutteellisuudet,  joita  on aikaisemmin käsitelty.  Rakennusten korkeu  

den mittaaminen kivijalan  päältä  tasakertaan on jonkin  verran  pienen  

tänyt  niiden kuutiotilavuutta siitä, mitä se olisi  ollut maan pinnasta  

tasakertaan mitattuna.  Myöskin  on mahdollista,  että osa  maan pinnan  

alapuolella  olevista  kellareista  yms. on jäänyt  huomioon ottamatta. Toi  

saalta on mahdollista,  että niissä  tapauksissa,  joissa  pohjapiirrosta  ei  ole  

liitetty tiedustelulomakkeeseen,  rakennusten pituudet  tai  leveydet  on 

merkitty liian suuriksi  lukemalla mittalukuihin myös  siipien  tai ulok  

keiden mitat. Nämä eri  suuntiin vaikuttavat tekijät  kumoavat ainakin 

osittain toisiaan,  eikä  ole  mahdollista käytettävissä  olevan aineiston 

perusteella  ratkaista, onko edellä laskettu maatalousrakennusten koko  

naistilavuus muodostunut todennäköisesti todellista  pienemmäksi  vaiko 
todellista suuremmaksi. Samasta syystä  ei  ole  myöskään  voitu suorittaa 

korjausta  edellä mainittujen,  mahdollisten virheiden oikaisemiseksi.  

Tulosten  luotettavuuden  tarkastelua.  

Siitä  edustavasta aineistosta,  johon esillä oleva  tutkimus perustuu,  

on aikaisemmin suoritettu  ja julkaistu  kaksi  tutkimusta,  nim. Erkki  

län (1943)  ja Jäntin (1945).  Lisäksi  on osittain samasta aineistosta,  

mutta pienemmästä  koeviljelmämäärästä  suoritettu kaksi  muuta tut  
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kirnusta,  Saaren (1934)  ja O s  aran (1934). Edellä mainituissa 

Osaran, Erkkilän ja Jäntin tutkimuksissa  on myös ver  
rattain seikkaperäisesti  käsitelty  saatujen  tulosten luotettavuutta. Ne 

näkökohdat,  joita  on esitetty  yllä  mainituissa tutkimuksissa,  soveltuvat  
sellaisinaan myöskin  käsiteltävänä olevaan tutkimukseen,  koska  tutki  

musaineisto on käytännöllisesti  katsoen  sama kuin Erkkilän ja  

Jäntin tutkimuksissa.  Ne huomautukset aineiston edustavuudesta 

ja riittävyydestä,  joita on tehty  edellä mainituissa tutkimuksissa,  ja 
joita  on jo aikaisemmin (s.  25)  kosketeltu,  soveltuvat  myös  tähän tutki  

mukseen.  Aineistoa  voidaan pitää  tämänkaltaiseen tilastolliseen tutki  
mukseen täysin  riittävänä luotettavien tulosten saamiseksi. Kun aineisto 

kuitenkin muodostui,  kuten edellä on mainittu, todellista suurviljelmä  
voittoisemmaksi,  ei saatuja  tuloksia ole voitu sellaisinaan yleistää  koko  

maata koskeviksi  keskiarvoiksi,  vaan tulokset on  esitettävä alueittain 

ja viljelmäsuuruusluokittain  punnittuina  keskiarvoina.  

Niistä  systemaattisista  virheellisyyksistä,  joita on ilmennyt  käyte  

tyissä  ensitiedoissa,  on jo aikaisemmin mainittu. Kun nämäkin mahdol  
liset virheellisyydet  vaikuttavat päinvastaisiin  suuntiin sekä rakennus  

tilavuutta lisäävästi  että  sitä vähentävästi,  ei ole  voitu ratkaista,  kum  

paan suuntaan mahdollinen oikaisu  olisi  ollut  tehtävä. Todennäköistä 
kuitenkin on,  että rakennusten kokonaistilavuus  on jäänyt  todellista 

tilavuutta pienemmäksi.  
Kun  rakennukset muodostavat konkreettisen,  suhteellisen helposti  

mitattavan osan  maatalouden tuotantovälineistä,  on oletettavissa,  että 

tutkimuksen pohjana  olevien ensitietojen  keräys  on tullut suoritetuksi  
suuremmalla tarkkuudella kuin mitä on mahdollista esim. vuotuisia 

liiketapahtumia  havaittaessa. Kun rakennuspääoma  myös  pysyy  ylei  
sesti  katsoen  muuttumattomana useiden vuosien aikana,  jopa pitempien  

kin ajanjaksojen  kuluessa,  on rakennuksia koskevalla  tutkimuksella 

tässä  suhteessa  suuremmat luotettavuuden edellytykset  kuin jatkuvasti  

muuttuvia suureita koskevilla  lyhytaikaisilla  tutkimuksilla. 
Koko  maata koskevat  laskelmat maatalousrakennusten tilavuudesta 

on suoritettu vuoden 1941 maatalouslaskentaan perustuvan  viljelmä  
tilaston pohjalla. Näin on menetelty  siitä syystä,  että viljelmien luku  

määrä vuonna 1938 on todennäköisesti ollut lähempänä  vuoden 1941 

kuin vuoden 1929 tilaston lukuja  ottamalla kuitenkin huomioon,  että 
edellisiin  lukuihin on lisättävä sodan  johdosta  menetettyjä  alueita kos  

kevat  tilastotiedot. 

Harkinnanvaraisena on pidettävä  kysymystä,  olisiko  tässä  yhteydessä  

viljelmien  lukumäärään sisällytettävä  myös  ne  alle  0.2  5 ha peltoa  käsit  
tävät asuntotilat,  yhteensä  64  086 kpl.,  jotka  sisältyvät  vuoden 1941 vil  

jelmätilastoon.  Paitsi sitä,  että näitä tiloja  koskevat  tiedot ovat  hyvin  

epäluotettavia  (SVT  111,  38 :  1,  s.  2), on kysymyksenalaista,  voidaanko 
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tällaisten tilojen rakennusvolyymi  lukea maatalousrakennuksiin kuulu  

vaksi.  Edellä on esitetty  maatalousrakennusten kokonaistilavuus sekä  
kaikki  maataloustiedustelun viljelmät  huomioon ottaen että erikseen  

pienempien  viljelmäsuuruusluokkien  tulokset.  

Tutkimuksissa,  joiden tulokset riippuvat  pääasiassa  luonnonvarai  
sista  tekijöistä,  osoitetaan tulosten luotettavuus tavallisesti  laskemalla 

ns.  keskiarvon  keskivirhe.  Myöskin  on tulosten luotettavuutta tutkittu 

jakamalla  aineisto osa-aineistoihin ja osoittamalla,  missä määrin osa  
aineistoista saadut tulokset poikkeavat  toisistaan. Kun on kysymyk  

sessä maatalousrakennusten suuruussuhteita koskeva  tutkimus,  on  to  

dettava,  etteivät tulokset ole ainakaan suoranaisesti  riippuvia  mistään  

biologisista  tekijöistä,  vaan ensi  sijassa  viljelmän  suuruudesta,  käyte  

tystä  talousjärjestelystä,  rakennustavasta,  omistajan  varallisuudesta ja 

yhteiskunnallisesta  asemasta yms., jotka aiheuttavat,  että rakennus  

volyymi  saattaa  samankokoisillakin  viljelmillä  vaihdella varsin laajoissa  

rajoissa.  Tämän perusteella  on katsottu,  ettei tavanomainen keskiarvon  

keskivirheen  laskeminen sanottavasti lisäisi saatujen  tulosten käyttö  

kelpoisuutta.  Vaikka tutkimuksessa on käsitelty  eri metsänhoitolauta  

kuntien alueilla olevia viljelmiä  suuruusluokittain,  joissa  on voinut olla  
liian pieni  määrä viljelmiä  tilastollisten  ryhmien  muodostamiseksi,  ei 

metsänhoitolautakunnittain laskettuihin keskiarvoihin voida kiinnittää 

tällaisissa  tapauksissa  erityistä  huomiota,  vaan tarkoituksena on ollut  

osoittaa tulosten yleinen  suunta. Päähuomio on kiinnitettävä  laajempien  

alueiden,  tässä  tapauksessa  maan  etelä- ja pohjoispuoliskojen  keskiarvoi  

hin, joissa eri viljelmäsuuruusluokkien  väliset eroavaisuudet tulevat  

riittävän luotettavasti  esiin. Niinkuin aikaisemmin on esitetty,  on maan 

pohjoispuoliskon  keskiarvoja  viljelmäsuuruusluokissa  7—ll koeviljel  

mien vähälukuisuuden tähden kuitenkin pidettävä  vain suuruusluokkaa  

osoittavina. Eri  metsänhoitolautakuntien alueita toisiinsa verrattaessa 

on ensi sijassa  nojauduttava  niihin  viljelmäsuuruusluokkiin,  joissa  koe  

viljelmiä  on ollut  eniten,  sekä  viljelmäsuuruusluokkien  4—7  keskiarvoi  

hin, joita edellä on käsitelty.  

Kun aineisto  on käsitelty  metsänhoitolautakunnittain ja viljelmä  

suuruusluokittain,  ei  myöskään  ole pidetty  tarpeellisena  jakaa aineistoa 

osa-aineistoihin,  joista  keskiarvot olisi  erikseen laskettu,  koska  eri  metsän  
hoitolautakuntien alueilta saadut tulokset,  pääpiirteissään  yhdenmu  

kaisina,  riittävästi  tukevat toisiaan. Ne alueelliset eroavaisuudet,  joita  

on selvinä havaittavissa,  johtuvat osaksi  aineellisista  syistä,  kuten alueen 

yleisestä  vauraudesta,  metsävarojen  runsaudesta tms., mutta osaksi  

myös  tekijöistä,  joiden  numerollista vaikutusta ei voida osoittaa,  kuten 

paikkakunnan  yleisestä  rakentamistavasta. Suomen eteläpuoliskoa  kos  
kevat  kaikkien  maatalousrakennusten keskiarvot,  joiden  kohdalla tuskin 

minkäänlaista tasoitusta on tarvinnut käyttää,  osoittavat  vakuuttavasti,  
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että viljelmien  lukumäärä on maan eteläpuoliskossa  ollut  riittävän suuri 

luotettavien keskitulosten  saavuttamiseksi. Sitä maan pohjois  

puoliskossa  on suurimpien  viljelmien ryhmiin  kuuluvia koetiloja  ollut 

siksi  vähän,  että niistä  saatuja  tuloksia voidaan pitää  ainoastaan suuntaa 

ja suuruusluokkaa osoittavina.  



Loppukatsaus.  

Esillä  olevassa  tutkimuksessa  on käsitelty  maatalouden rakennusoloja  

Suomessa v. 1938,  joten tutkimukseen  sisältyy  maamme alue sellaisena 

kuin se oli ennen v. 1939 alkaneiden sotien aiheuttamia alueluovutuksia.  

Tutkimusaineisto on kerätty  Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen  toimeen  

paneman puunkäyttötutkimuksen  yhteydessä  ja aineistoon on kuulunut 

yhteensä  1  890 koeviljelmää,  jotka  edustavat  koko Suomea Ahvenan  

maata lukuun ottamatta. Tutkimuksessa  on kiinnitetty  päähuomio  maa  
talousrakennusten lukumääriin,  rakennusaineiseen,  kestoikään,  raken  

nusten suuruussuhteisiin sekä eräisiin rakennustilavuuteen vaikuttaviin 

tekijöihin.  Paitsi eri metsänhoitolautakuntien alueilta on tulokset  
laskettu erikseen maan etelä- ja pohjoispuoliskoista,  jolloin  jälkimmäi  

seen on luettu Lapin  ja Kainuun metsänhoitolautakuntien alueet sekä 

Pohjois-Pohjanmaan  metsänhoitolautakunnan sisämaa-alue. Koeviljel  

mät on ryhmitelty  ll:een suuruusluokkaan peltoalan  perusteella.  Maan 

pohjoispuoliskossa  on laskettu  tuloksia myös  maatalousmaan muunnet  

tua hehtaaria kohden,  jolloin niittyhehtaarin  on laskettu  vastaavan  0.3  

muunnettua hehtaaria. 

Koeviljelmien  rakennukset on ryhmitelty  seufaaviin rakennus  

ryhmiin:  

1) asuinrakennukset,  2) kotieläinrakennukset,  3)  aitat, vajat  ja katokset,  

4)  riihet,  puimalat  ja viljankuivaamot,  5)  ladot,  6)  saunarakennukset ja 

7) erikoisrakennukset. Kun maataloudessa käytetään  paljon  yhdis  

tettyjä  rakennuksia,  on rakennusmääriä laskettaessa  kukin rakennus 

luettu siihen ryhmään,  johon pääosa  rakennuksesta kuuluu. Rakennus  

ten suuruussuhteita laskettaessa on sitä vastoin rakennusten eri osat  

jaettu  yllä  esitettyihin  ryhmiin  siinä määrin kuin ensitietojen  perusteella  

on ollut mahdollista. 

Yhteenvetona tutkimukseta voidaan esittää seuraavat päätulokset:  

Koeviljelmiä  on ollut  maan eteläpuoliskossa  1  602 kpl.  ja maan 

pohjoispuoliskossa  288 kpl.  eli  yhteensä  1 890 kpl.  Lukumäärä on maan 

eteläpuoliskossa  4.5  °/
00,
 maan pohjoispuoliskossa  10. 0 °/oo  ja koko  

maassa  4.9  °/oo viljelmien  kokonaismäärästä v. 1938. Eri metsänhoito  
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lautakuntien alueella on viljelmien  määrä vaihdellut maan eteläpuolis  

kossa  3.7—8.5 °/ 0g viljelmien  kokonaismäärästä (v. 1929).  

Koeviljelmien  keskimääräinen peltoala  on ollut maan  eteläpuolis  

kossa  12.96 ha, maan pohjoispuoliskossa  4.62 ha ja koko maassa  11.69 

ha,  joten keskimääräinen peltoala  on huomattavasti suurempi  kuin maan 
kaikilla  viljelmillä  keskimäärin.  Kotieläinyksikkömäärä  on ollut maan 

eteläpuoliskossa  0.76 kpl.,  maan  pohjoispuoliskossa  1.47 kpl.  ja koko  

maassa  0.80 kpl.  peltohehtaaria  kohden. Keskimääräinen asukasluku  

on ollut  maan eteläpuoliskossa  6.3,  maan pohjoispuoliskossa  6.8  ja koko  

maassa  6.4 henkeä viljelmää  kohden. 

Omistajansa ammatin perusteella  koeviljelmät  ovat jakaantuneet  

siten,  että maanviljelijöiden  omistamia viljelmiä  on ollut 1  582 kpl.,  

työmiesten  ja heihin verrattavien  117 kpl.,  ammattimiesten  ja heihin 

verrattavien 133 kpl.,  kauppiaiden  23 kpl.  sekä virkamiesten ja heihin 

verrattavien omistamia 35 kpl.  
Laatunsa mukaan koeviljelmät  jakaantuivat  seuraavasti:  vanhastaan 

itsenäisiä tiloja 1 131, vuoteen 1918 mennessä itsenäistyneitä  vuokra  

viljelmiä 79 kpl.,  vuodesta 1919 lähtien itsenäistyneitä  vuokraviljelmiä  

473 kpl.,  asutusviljelmiä  127 kpl. sekä  vuokraviljelmiä  80 kpl.  

Koeviljelmillä  oli kaikkiaan 27 106  rakennusta eli keskimäärin  14.3 

rakennusta viljelmää  kohden. 

Asuinrakennusten lukumäärä on ollut 1.2 kpl.  viljelmää  kohden ja 

tilavuus 428.9 m 3 viljelmää  kohden,  36.7 m 3 peltohehtaaria  kohden ja 

67.0 m 3 asukasta kohden. 

Vuoraamattomien hirsisten asuinrakennusten kestoiäksi  on tutkimus  

aineiston perusteella  laskettu 63.2 vuotta, vuorattujen  hirsirakennusten 

kestoiäksi  84.6 vuotta ja lautarakennusten kestoiäksi  21.8 vuotta,  jolloin  
rakennusten iän on edellytetty  olevan puolet  niiden kestoiästä.  

Asuinrakennuksista  on 55.1 %  ollut  vuoraamattomia hirsirakennuksia,  

41.6 % vuorattuja  hirsirakennuksia,  2.4  % lautarakennuksia ja vain 

0.9  % muita rakennuksia. Mäan pohjoispuoliskossa  on vuorattuja  

hirsirakennuksia ollut vain 10.2 % asuinrakennusten luvusta. Asuin  

rakennusten hirsisten ulkoseinien keskimääräinen paksuus  on ollut  

15.5 sm. 

Asuinrakennusten yleisin  kattopeite  on ollut  päre,  jota  on käytetty  

80.6  %:lla  kaikista  asuinrakennuksista.  Kattohuopaa  ym. on tavattu 

7.0  %, peltikattoja  5.1 % ja tiilikattoja  3.6 % asuinrakennusten katto  

peitteistä.  

Pärekattojen  keskimääräiseksi  kestoiäksi  asuinrakennuksissa  on saatu 

25 vuotta maan  eteläpuoliskossa  ja 34.6 vuotta Perä-Pohjolan  metsän  
hoitolautakunnan alueella. Kaltevuuden vaikutuksessa pärekattojen  

kestoikään ei ole ilmennyt selvää suuntaa. Optimikaltevuus  näyttää  
kestoiän kannalta olevan 25—30°. 
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Kaksikerroksisia  asuinrakennuksia on ollut maan eteläpuoliskossa  

8.8 %, maan pohjoispuoliskossa  5.3  %  ja koko maassa 8.2 % asuin  
rakennusten luvusta. Etelä-Pohjanmaalla  on vastaava luku ollut  40.4 %,  
Vaasan alueella 24.2 %, Keski-Pohjanmaan  alueella 12.3 %, Pohjois  

pohjanmaan  rannikkoalueella ll.i % ja Helsingin  alueella 10.6 %.  

Asuinhuoneita on ollut  viljelmää kohden keskimäärin  4.7  kpl.  
Yli talven lämmitettävien asuinhuoneiden luku on maan etelä  

osassa,  josta  tutkimus  on suoritettu, ollut  3.1 kpl.  viljelmää  kohden ja yli  

talven lämmitettävien  asuinhuoneiden tilavuus 208.9 m 3  viljelmää  kohden. 
Asukasluku on ollut keskimäärin  2.0 henkeä yli  talven  lämmitettävää 

huonetta kohden. Vaihtelulaajuus  on eri viljelmäsuuruusluokissa  ollut  
keskimäärin 1.6—2.4 henkeä huonetta kohden. 

Viljelmäsuuruusluokissa  I—4 ei viljelmän  laatu ole sanottavasti 

vaikuttanut asuinrakennusten suuruussuhteisiin.  Viljelmäsuuruusluo  
kassa 5  on vuokra  viljelmien  rakennustilavuus ollut huomattavasti 

muiden ryhmien keskiarvoja  korkeampi,  samoin viljelmäsuuruusluokissa  

6—7. Ennen' vuotta 1919 itsenäistyneiden  vuokra  viljelmien  rakennus  

tilavuus on ollut säännöllisesti pienempi  kuin myöhemmin  itsenäisty  
neiden viljelmien.  

Työmiesten  ja heihin verrattavien omistamien asuinrakennusten 

tilavuus on ollut selvästi  pienempi kuin  kaikkien asuinrakennusten tila  

vuus vastaavissa  suuruusluokissa ja kauppiaiden  ja virkamiesten ryhmän  

keskiarvot vastaavasti kohonneet 2—3-kertaisiksi  kaikkien viljelmien  
keskiarvoihin verrattuna. 

Asuinrakennusten tilavuus viljelmää  kohden vuodesta 1847 vuoteen 

1938 on viljelmäsuuruusluokissa  5—7  huomattavasti  pienentynyt,  samoin 
rakennusten pinta-ala.  Sitä  vastoin ei  huoneiden keskimääräisessä koossa  

ole rakentamisvuoden perusteella  havaittavissa yhtä  selvää  pienenty  

mistä. Kun huonejärjestystä  on  useissa  tapauksissa  muutettu, ei  v.  

1938 suoritettu tutkimus aina  osoita  alkuperäistä  rakentamistapaa.  
Kotieläinrakennuksia on ollut keskimäärin 1.6 kpl.  viljelmää kohden 

ja kotieläinsuojien  tilavuus ollut maan eteläpuoliskossa  416.9 m 3,  maan 

pohjoispuoliskossa  267.7 m  3  ja koko  maassa 394.1 m 3 viljelmää  kohden. 

Peltohehtaaria kohden on kotieläinrakennusten tilavuus ollut maan 

eteläpuoliskossa  32.2 m 3,  pohjoispuoliskossa  57.9 ja koko  maassa  33.7 

m 3.  Eläinyksikköä  kohden on tilavuus ollut keskimäärin 41.9 m 3.  
Navettarakennuksista on 68.3 % ollut vuoraamattomia hirsiraken  

nuksia,  3.3  % vuorattuja  hirsirakennuksia sekä 10.6 % tiilirakennuksia 
ja 6.7 % kivirakennuksia. Vuoraamattomien hirsinavetoiden seinä  

rakenteen kestoiäksi  on saatu  45.4 vuotta  ja vuorattujen  hirsinavetoiden 

62.6 vuotta. Lautanavetoiden kestoiäksi on saatu 32.4 vuotta. Muita 

seinärakenteita on  koeaineistossa ollut siksi  vähän,  ettei niistä voida 

tehdä kestoikää koskevia  johtopäätöksiä.  
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Betonilattioita  on ollut 31.2 %:lla  navettarakennuksista. Betoni  

välikattoja  on koeviljelmillä  ollut vain neljässä  kotieläinrakennuksessa.  

Pärekattojen  kestoikä kotieläinrakennuksissa,  joissa  niitä on ollut  

83.5 %,  on ollut n. 28  vuotta eli  hieman pitempi  kuin  asuinrakennuksissa. 

Aittojen,  vajojen  ja katosten lukumäärä on ollut keskimäärin 1.7 

viljelmää  kohden ja tämän ryhmän  rakennusten tilavuus 298.7 m  3  vil  

jelmää kohden. Peltohehtaaria kohden on keskitilavuus  ollut 25.6 m 3.  
Rakennusaineena on käytetty  melkein yksinomaan  hirttä, lautaa ja 

lankkua sekä kattamisaineena pääasiassa  pärettä. Pärekattojen  kesto  
iäksi on saatu tässä rakennusryhmässä  maan eteläpuoliskossa  26.6 

vuotta. 

Riihien, puimaloiden  ja viljankuivaamoiden  ryhmään kuuluvia 
rakennuksia on ollut 0.9  5 kpl.  viljelmää  kohden. Tilavuus on ollut 

keskimäärin 357.4 m 3 viljelmää  kohden ja 30.6 m 3 peltohehtaaria  
kohden. 

Latoja  on ollut  keskimäärin  6.6 kpl.  viljelmää kohden eli n. 46  % 
kaikista  maatalousrakennuksista. Suhteellisesti eniten on latoja  ollut  

Vaasan metsänhoitolautakunnan alueella, jossa lukumäärä on 17.& 

kpl. viljelmää  kohden eli  n. 72 %  rakennusten kokonaislukumäärästä. 

Latojen  tilavuus on ollut  673.9 m 3 viljelmää  kohden ja 57.6 m  3  pelto  

hehtaaria kohden. Latojen  rakennusaineena on käytetty  joko hirttä 
tai lautaa tai molempia yhdessä.  Hirsilatoja on ollut maan eteläpuolis  
kossa  77.6 %, maan pohjoispuoliskossa  97.1 % ja koko maassa  81.5 % 

latojen  luvusta. Lautalatoja  on ollut vastaavasti 21.8 %,  2.9 % ja 18.0 

%. Laudan käyttö  on maan eteläosissa tullut yhä  yleisemmäksi  hirren 

asemesta. 

Latojen  kattopeitteenä  on  käytetty  pääasiassa  pärekattoja  (47.3  %),  

olkikattoja  (36.0  %)  ja lautakattoja  (ll.i %). Pärekattojen  kestoiäksi  

on saatu maan eteläpuoliskossa  n. 28 vuotta. 

Saunarakennuksia on ollut 0.9 kpl.  viljelmää  kohden ja niiden sekä 

muissa rakennuksissa  olevien saunojen tilavuus keskimäärin 51.6 m 3  

viljelmää ja 4.4 m 3 peltohehtaaria  kohden. 87.6 % saunarakennuksista 

on ollut hirsistä rakennettuja,  3.8 % laudasta tai lankusta sekä 6.9 % 
hirsistä ja laudasta. Muita seinärakenteita on esiintynyt  mitättömän 

vähän. 

Erikoisrakennusten lukumäärä,  johon ryhmään  on luettu kaikki  

muut maatalouden rakennukset paitsi  erikseen käsiteltyjä,  on ollut 1.4 

kpl.  viljelmää  kohden ja niiden tilavuus  keskimäärin  77.5 m 3 viljelmää  

kohden. 

Maatalousrakennusten kokonaistilavuus viljelmää kohden on ollut  

maan eteläpuoliskossa  2  410.5 m 3,  pohjoispuoliskossa  1  567.6 m  3  ja  koko  
maassa 2 282.1  m 3 sekä  keskimäärin  195.2 m 3 peltohehtaaria  kohden ja 

356.6 m 3 asukasta kohden. 
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Eri  rakennusryhmien  osuus  maatalousrakennusten kokonaistilavuu  

desta on ollut seuraava:  asuinrakennukset 18.8 %,  kotieläinrakennukset 

17.3 %, aitat, vajat  ja katokset  13.l %,  riihet, puimalat  ja viljankui  

vaamot 15.7 %,  ladot 29.5 %,  saunarakennukset 2.2 % ja erikoisraken  
nukset 3.4  %. 

Verrattaessa toisiinsa viljelmäsuuruusluokkia  4—7 eri metsänhoito  
lautakuntien alueilla,  on rakennustilavuus ollut pienin  Itä-Karjalan,  

Keski-Pohjanmaan,  Keski-Suomen ja Itä-Hämeen metsänhoitolauta  
kuntien alueilla sekä  suurin Vaasan,  Helsingin  ja Pohjois-Hämeen  metsän  

hoitolautakuntien alueilla. 

Maatalousrakennusten kokonaistilavuus  on ollut  viljelmäsuuruusluo  

kissa  2—4 suurin vanhastaan itsenäisillä  viljelmillä  ja pienin  vuokra  

viljelmillä  sekä viljelmäsuuruusluokissa  5—7 suurin vuokraviljelmillä  

ja pienin  asutusvilj  el  millä, mikä osoittaa,  että huomattava osa  viljel  
mistä on  ilmeisesti  liikarakennettuja.  

Viljelmien  ryhmittely  omistajan  ammatin mukaan osoittaa,  että 

viljelmäsuuruusluokissa  2—4 maanviljelijöiden  omistamien viljelmien  

rakennustilavuus on  huomattavasti muiden ryhmien  vastaavien keski  

arvojen  alapuolella,  mutta viljelmäsuuruusluokissa  5—7  ovat  vain kaup  

piaiden  ja virkamiesten omistamien viljelmien  rakennustilavuudet huo  

mattavammin muiden ryhmien  keskiarvojen  yläpuolella.  
Tarkasteltaessa viljelmään  liittyvän  metsälön suuruuden vaikutusta 

rakennusten kokonaistilavuuteen huomataan rakennustilavuuden melko 

säännöllisesti lisääntyvän  metsälön  suuruuden mukaan. Erittäin  sään  

nöllisenä on suunta havaittavissa varsinkin  viljelmäsuuruusluokissa  5—7,  

joissa koeviljelmiä  on ollut  eniten. 

Maatalousrakennusten kokonaistilavuudeksi Suomessa v. 1938 on  

saatu tämän tutkimuksen perusteella  573.465 milj.  m 3,  josta asuinraken  

nusten osuus  on 122.331 milj. m 3,  kotieläinrakennukset 96.9 5  3  milj. m 3,  

aitat,  vajat  ja katokset  77.983 milj.  m 
3,
 riihet,  puimalat  ja viljankuivaa  

mot 83.598 milj.  m 3,  ladot 154.945 milj.  m 3,  saunarakennukset 16.540 

milj.  m  3  ja muut rakennukset 21.ii5 milj. m 3. Keskimääräiseksi raken  
nustilavuudeksi saadaan maan eteläpuoliskossa  1  514.2 m 

3,
 maan pohjois  

puoliskossa  1 336.3 m 3  ja koko  Suomessa 1 500.7 m 3 viljelmää kohden. 
Jos otetaan huomioon ainoastaan yli 0.2  5  ha peltoa  käsittävät  viljelmät,  

saadaan keskimääräiseksi  rakennustilavuudeksi 1  717.6 m 3 viljelmää  

kohden. 
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luokittain. Number  of  dwellings  per  farm  in different districts  and  different 
farm size  classes.  

10. Asuinrakennusten tilavuus  m» viljelmää kohden alueittain  ja viljelmäsuuruus  
luokittain. Cubic  space  of dwellings, in  cbm, per  farm  in  different districts  
and  different  farm size  classes.  

11. Asuinrakennusten pinta-ala m 2  viljelmää kohden alueittain ja viljelmäsuu  
ruusluokittain.  Area of  dwellings, in  sqm, per  farm in  different  districts and  
different  farm  size  classes.  

12. Asuinrakennusten keski-ikä  vuotta  alueittain  ja viljelmäsuuruusluokittain.  -  
Average age of dwellings in  different districts and  different farm size  classes.  

13. Asuinrakennusten ulkoseinän  rakenne  prosentteina alueittain ja viljelmä  
suuruusluokittain. Outer  wall  structure  in  dwellings, percentages  of  different 

types in different districts and  different farm size  classes.  
14. Päärakennusten  ulkoseinän  rakenne  alueittain prosentteina. Outer wall  

structure  in  main  buildings, percentages of  different types in  different districts. 
15. Hirsisten  asuinrakennusten prosenttinen jakaantuminen ulkoseinän  paksuu  

den  perusteella. Dwellings made  of  logs,  percentages by  thickness  of  outer wall.  
16. Yli talven lämmitettävien huoneiden  lukumäärä  viljelmää kohden. Number 

of  rooms heated in winter per  farm. 
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17. Yli  talven  lämmitettävien  huoneiden  keskimääräinen  tilavuus  m s
. Average 

cubic space,  in  cbm, of  rooms heated in  winter.  

18. Yli  talven  lämmitettävien huoneiden tilavuus  m 3  viljelmää kohden. Cubic 

space,  in cbm, of  rooms heated in  winter  per  farm. 

19. Keskimääräinen asukasluku yli  talven  lämmitettävää  huonetta  kohden.   
Average number  of  inhabitants per  room heated  in  winter.  

20. Asuinrakennusten  tilavuus  m s peltohehtaaria kohden  alueittain  ja viljelmä  
suuruusluokittain. Cubic space  of dwellings, in  cbm, per  hectare of  arable  
land  in  different districts and  different  farm size  classes.  

21. Asuinrakennusten tilavuus m» muunnettua  hehtaaria  kohden  Suomen poh  

joispuoliskossa. Cubic space  of dwellings, in  cbm, per  hectare of  converted  
area in  northern  half of  Finland. 

22. Asuinrakennusten  pinta-ala m 2  peltohehtaaria  kohden alueittain  ja viljelmä  
suuruusluokittain. Area of  dwellings, in  sqm, per  hectare of  arable land  in  

different districts and  different farm size  classes.  

23. Asuinrakennusten tilavuus  m 3  asukasta  kohden  alueittain  ja  viljelmäsuuruus  

luokittain. Cubic space of dwellings, in  cbm, per  inhabitant in  different 
districts and  different farm size  classes.  

24. Asuinrakennusten pinta-ala m 2  asukasta  kohden  alueittain ja viljelmäsuuruus  

luokittain. —•  Area of  dwellings,  in  sqm,  per  inhabitant in  different districts and  
different farm size  classes.  

25. Kotieläinrakennusten lukumäärä  viljelmää kohden  alueittain  ja viljelmäsuu  
ruusluokittain.  --  Number of animal  shelters per  farm in  different districts  
and  different farm size  classes.  

26. Kotieläinrakennusten tilavuus m 3  viljelmää kohden  alueittain ja viljelmä  
suuruusluokittain. Cubic space  of  animal  shelters,  in  cbm,  per  farm in  different 

districts and different farm size  classes.  

27. Kotieläinrakennusten  pinta-ala m 2  viljelmää  kohden alueittain ja viljelmäsuu  
ruusluokittain.  Area  of  animal  shelters,  in  sqm,  per  farm in  different districts  

and  different  farm size  classes.  

28. Kotieläinrakennusten  tilavuus  m 3  peltohehtaaria  kohden alueittain ja vil  
jelmäsuuruusluokittain. Cubic  space  of  animal  shelters,  in  cbm, per  hectare 
of  arable  land  in  different districts  and different farm size  classes.  

29. Kotieläinrakennusten tilavuus m 3 muunnettua hehtaaria kohden Suomen  

pohjoispuoliskossa. Cubic  space  of animal  shelters, in  cbm, per  hectare of  
converted area in  northern half of Finland. 

30. Kotieläinrakennusten pinta-ala m 2 peltohehtaaria  kohden  alueittain  ja 

viljelmäsuuruusluokittain. -  Area of  animal shelters, in  sqm, in different 
districts and  different farm size  classes per  hectare  of  arable land.  

31. Kotieläinrakennusten tilavuus m 3  eläinyksikköä  kohden  alueittain  ja viljelmä  

suuruusluokittain. Cubic space  of animal  shelters,in cbm, per  animal  unit  
in  different  districts  and  different  farm  size  classes.  

32. Kotieläinrakennusten pinta-ala m  2  eläinyksikköä  kohden  alueittain ja vil  

jelmäsuuruusluokittain. --  Area  of animal  shelters, in sqm, per  animal  unit  
in  different  districts  and  different farm size  classes.  

33. Hirsisten  kotieläinrakennusten prosenttinen jakaantuminen ulkoseinän  pak  

suuden  perusteella. - Animal shelters made  of  logs, percentages by thickness  

of  outer wall.  

34. Aittojen, vajojen ja katosten lukumäärä  viljelmää kohden alueittain ja vil  

jelmäsuuruusluokittain. Number of Storage buildings, closed and open  sheds 

per  farm in  different districts and different farm size  classes.  



124 Antti Mä'ki 37.5  

35. Aittojen, vajojen ja katosten  tilavuus m' viljelmää kohden  alueittain  ja 

viljelmäsuuruusluokittain. - Cubic space  of  Storage buildings, closed and  

open sheds, in cbm, per  farm in different districts and  different farm  size  
classes. 

36. Aittojen, vajojen ja katosten  tilavuus  m" peltohehtaaria  kohden alueittain  ja 

viljelmäsuuruusluokittain. Cubic space  of  storage buildings, closed  and open  
sheds,  in  cbm, per  hectare of arable land  in  different districts  and  different farm 

size classes.  

37. Aittojen, vajojen ja katosten tilavuus m" muunnettua  hehtaaria kohden  
Suomen  pohjoispuoliskossa.  Cubic space of  storage buildings,  closed  and  open  
sheds, in  cbm, per  hectare  of  converted area in  northern half of  Finland. 

38. Riihien, puimaloiden ja viljankuivaamoiden lukumäärä viljelmää kohden  

alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain. Number of threshing and  grain  

drying buildings per farm in  different  districts  and  different  farm size  classes.  
39. Riihien, puimaloiden ja viljankuivaamoiden tilavuus  m 3  viljelmää, kohden  

alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain. Cubic space  of  threshing and  grain  

drying buildings, in  cbm,  per  farm  in  different districts  and  different  farm size  
classes. 

40. Riihien, puimaloiden  ja viljankuivaamoiden  tilavuus m 3 peltohehtaaria  
kohden alueittain  ja viljelmäsuuruusluokittain. Cubic space  of threshing 
and grain-drying buildings, in  cbm, per  hectare of  arable land  in  different  districts  

and different farm size  classes.  
41. Riihien, puimaloiden ja viljankuivaamoiden tilavuus  m 3 muunnettua heh  

taaria kohden  Suomen pohjoispuoliskossa. Cubic space  of threshing and 

grain-drying  buildings,  in  cbm, per  hectare  of converted area in  northern half  of  
Finland.  

42. Latojen  lukumäärä  viljelmää  kohden alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain. 
Number of  hay-storage buildings per  farm in  different districts  and  different  

farm  size  classes.  

43. Latojen  tilavuus m 3  viljelmää kohden  alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  
Cubic space  of  hay-storage buildings, in  cbm, per  farm in  different districts  

and  different farm size  classes.  
44. Latojen  tilavuus  m 3  peltohehtaaria  kohden  alueittain ja viljelmäsuuruusluo  

kittain. Cubic space  of  hay-storage buildings, in  cbm, per  hectare  of  arable 

land, in  different districts and  different  farm size  classes.  

45. Latojen  tilavuus  m 3 muunnettua  hehtaaria  kohden Suomen  pohjoispuolis  
kossa. Cubic space  of  hay-storage buildings, in cbm, per  hectare of  converted 
area in  northern half of Finland. 

46. Saunarakennusten  lukumäärä viljelmää kohden  alueittain  ja viljelmäsuuruus  
luokittain. Number of  steam-bath (»sauna») houses  per  farm in  different 

districts  and  different farm size  classes.  

47. Saunarakennusten ja saunojen tilavuus  m 3  viljelmää kohden  alueittain ja 

viljelmäsuuruusluokittain. Cubic space  of  steam-bath (»sauna») houses  and  

rooms,  in  cbm, per farm in  different districts  and  different farm size  classes,  

48. Saunarakennusten  ja saunojen tilavuus  m 3 peltohehtaaria  kohden alueittain 

ja viljelmäsuuruusluokittain. Cubic space  of  steam-bath houses  and  rooms,  
in  cbm,  per  hectare  of  arable land  in  different districts  and  different farm size  
classes. 

49.  Saunarakennusten  ja Saimojen  tilavuus  m 3 j  asukasta  kohden  alueittain  ja 
viljelmäsuuruusluokittain. Cubic space  of  steam-bath  houses  and  rooms,  in  

cbm,  per  inhabitant in  different districts and different farm size  classes.  
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50. Erikoisrakennusten lukumäärä viljelmää kohden alueittain ja viljelmäsuu  
ruusluokittain. Number of  special  buildings per  farm in  different  districts 
and  different farm size  classes.  

51. Maatalousrakennusten  kokonaistilavuus m 8  viljelmää kohden alueittain ja 
viljelmäsuuruusluokittain. Total cubic space  of  farm buildings,  in cbm,  

per  farm in  different districts  and  different  farm size  classes.  
52. Maatalousrakennusten tilavuus prosentteina rakennusryhmittäin. •  Cubic 

space  of farm buildings, percentages  by type of  building. 
53.  Maatalousrakennusten  kokonaistilavuus m 3  peltohehtaaria kohden alueittain  

ja viljelmäsuuruusluokittain. Total  cubic  space  of  farm buildings, in  cbm, 

per  hectare of  arable  land  in  different districts  and  different farm size  classes.  

54. Maatalousrakennusten  kokonaistilavuus m
s muunnettua hehtaaria  kohden 

Suomen  pohjoispuoliskossa. Total  cubic  space  of  farm buildings, in  cbm,  per  

hectare  of converted area in  northern half  of Finland. 
55. Maatalousrakennusten kokonaistilavuus  m 3  peltohehtaaria  kohden rakennus  

ryhmittäin. Total cubic space  of  farm buildings,  in cbm, per  hectare  of  arable  
land and  grouped by  type of  building.  

56. Maatalousrakennusten kokonaistilavuus  m
s asukasta kohden alueittain ja 

viljelmäsuuruusluokittain. Total  cubic  space  of  farm buildings, in cbm, per  

inhabitant  in  different districts and  different farm size  classes.  

57. Maatalousrakennusten  tilavuus prosentteina  rakennusryhmittäin  ja viljelmä  
suuruusluokittain  Suomen eteläpuoliskossa. Cubic space  of  farm  buildings, 

percentages for different types,  in  different farm size  classes  in  southern hal fof 
Finland. 

58. Maatalousrakennusten tilavuus  prosentteina  rakennusryhmittäin ja viljelmä  
suuruusluokittain  Suomen pohjoispuoliskossa.  -  Cubic  space  of  farm buildings, 

percentages for different types, in  different farm size  classes  in  northern half of  
Finland.  



126 Antti Mäki 37.5 

Taulukko 1. Koeviljelmien  jakaantuminen  viljelmäsuuruusluokittain  
verrattuna viljelmien  kokonaismäärään v.  1938. 

Table 1. Division of  sample farms into  different size  classes compared with total 
number  of farms in 1938.   

Taulukko 2. Koeviljelmien  lukumäärä alueittain ja viljelmäsuuruus  
luokittain.  

Table  2.  Number  of  sample  farms  in  different  districts  and  different  size  classes.  

') Ilman Ahvenanmaata. Not including the  Aland Islands  (Ahvenanmaa). 

Suomen eteläpuolisko Suomen poftjoispuolisko  Ivoko naa 

Southern half of  Finland Northern half of  Finland Whole country 

Koeviljelmiä  Koeviljelmiä  Koeviljelmiä  
Viljelmä- Sample  farms Sample farms Sample farms 

suuruus- Viljelmiä  Viljelmiä  Viljelmiä  

luokka  kaikkiaan  'In Vil- kaikkiaan  / oo vil-  kaikkiaan  •/.. vil- 

kpl.  jelmien  
kpl.  

jelmien  kpl.  jelmien  
Farm size 

class Total kpl.  
kokonais-  

määrästä  Total kpl. 
kokonais-  

määrästä Total kpl.  
kokonais-  

määrästä 
number Number  

°/oo of total 
number Number 

°loo  °f total  
number Number 

o/oo  of total 
of  farms number of of farms number  of  farms number 

farms of farms of farms 

i 100 013 96 1.0 6  799 52 7.6 106 812 14 8 1.4  

2 32 249 95 2.9 6 503 57 8.8 38 752  15 2 3.9 

3 27 353 106 3.9 4 548 41  9.0 31901  14 7 4.6 

4 44 742 181 4.0 4 916 52 10.6  49 658  23 3 4.7  

5 70 724 433 6.1 4  089 57 13.9 74  813 49 3 6.5 

6  35 713 252 7.1 1115 20 17.9  36 828 27 2  7.4  

7 26 530  261 9.8 641  4 6.2 27171  26 5 9.8 

8—9 12 615  129 10.2 239 4 16.7 12 854 13 3 BBS 
10 2 543 38 14.9 35 1  28.6 2 578 3 9 15.1 
11 748 11  14.7  4 — 752  1 1 14.6 

iYht  .-Total 353  230 1602 4.5 28 889 288 10.0  382  119  |  1 890  4.9 

Metsänhoitolautakunnan alue 
Viljelmäsuumusluokka/ha  — Farm. size class!  Hectares  

v. 1939 

Vnrp.st.ru hnarsJ. flietv-irt 

i  2 3 « 5 6 7 8 9 10  ii i ii 

in 1939 
—i 1-2 2-3 3-5 

5 
-

 

10 

10 
-

 

15 

15 
-

 

25 

25 
-
 

35 

35- 

50 

50 

100 100+1 

Helsinki   6 6 3 9 12 10 21 13 2 4 86 
Lounais-Suomi 

....

 18 10 10 14 26 21 25 7 6 10 2 149 

Satakunta   12 7  10 11 20 9 10 9 6 10 2 106 

Uusimaa-Häme 1 8 4 7  17 12  9 3 3 4 2 70 

Pohjois-Häme   10 4 9 15 27  13 23 4 2 1 _ 
108  

Itä-Häme   10 8 7 9 19 12 14 6 5 2 92 

Etelä-Savo  2 4 1 8 42 21  11 1 3 93 

Etelä-Karjala 
....

 2 4 3 15 50 43 31 3 2 1 
— 154 

Itä-Karjala   5 5 5 9 35 12 13 3 — —  — 87 

Pohjois-Karjala 3 9 14 20 49 17 18 — 3 2 — 135 

Pohjois-Savo   8 6 7 10 19 13 9 5 4 2 3 86 

Keski-Suomi  7 15 11 29 39 15 8 5 1 — 130 

Etelä-Pohjanmaa . 1  3 6 6 21 13 24 11 9 — 1 95 

Vaasa   1 2 2 2 16 18 22 4 1 — — 68 

Keski-Pohjanmaa ..  8 3 8 9 25 11  7  2 — 1 —  74 

Pohjois-Pohjanmaan ran- 

nikkoalue   2 1  6 8 16  12 16  3 3 1 1 69 

Kainuu  12 11  7  11  12 5 1  — —  59 

Pohjois-Pohjanmaan sisä-  

maa-alue   2 17 5 15 20 5 1 2 1 — —  
68 

Perä-Pohjola ...  . 12 15 18 20 24 9 2 1 — 1  — 
102 

Perä-Lappi   26 14 11 6 1 1 — — — 59 

8  
148 

96 

52 

152 

95 

57 

n  
233  

181 

52 

265 

261 

4 

82 

79  

3 

39 

38 

1 

11 

11 ■  
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Taulukko 3. Viljelmien  jakaantuminen  omistajaryhmittäni.  

Taulukko 4. Viljelmien  jakaantuminen  omistajaryhmittäni  ja viljelmä  
suuruusluokittain. 

Table 4. Farms in different owner  groups  and different  size  classes.   

*)  Ilman  Ahvenanmaata.  Not including  the  Aland  Islands (Ahvenanmaa). 

Metsänhoitolautakunnan alue  
Omistajaryhmä  — Owner group 

v.  1939 

Forestry  board district 
in  1939 

Maanvilje-  
lijät  Työmiehet  

Labourers  

Ammatti- 

miehet 

Tradesmen  

Kauppiaat  

Merchants 

Virkamiehet 

Officials 

Yhteensä 

Total 

Helsinki   

Lounais-Suomi  
Satakunta   

Uusimäa-Häme  

Pohjois-Häme   
Itä-Häme  

Etelä-Savo   

Etelä-Karjala   

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala   
Pohjois-Savo   

69 

122 

83 

63 

82 

74 

87 

140  

75 

120 

71 

5 

11 

8 

1 

11 

5 

2 

3 

5 

9 

8 

8 

14 

9 

6 

11 

7 

2 

10 

5 

4 

2 

r 

1 

2 

5 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

5 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

86 

149 

106 

70 

108 

92 

93  

154 

87 

135 

86 

Keski-Suomi  

Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa   

Keski-Pohjanmaa  
Pohjois-Pohjanmaan  ran- 

nikkoalue  

Kainuu  

Pohjois-Pohjanmaan sisä-  
maa-alue   

Perä-Pohjola   
Perä-Lappi   

108 

82 
62 

55 

61 

41 

64  

87 

36 

6 

5 

11 

5 

11 

1 

7  

3 

12 

5 

2 

7  

2  

3 

2  

6 

16 

1 

2 

1 

1 

3  

1 

3 

1 

_

3  

1 

1 

2 

4 

130 

95 

68 

74 

69 

59 

68 
102 

59 

Koko maa — 

Whole  country  x )  1582 117 133 23 35  1890 

Suomen  eteläpuolisko — 
Southern  half  of  Finland 1354 95 106  19 28  1602 

Suomen pohjoispuolisko  — 
Northern half  of  Finland 228 22 27 4 7 288 

Viliplmä«iiiiriiiie-  

Omistajaryhmä  -  Owner  group  

* iijl  llUaoUui  UU3 

luokka  

Farm size class  

Maanvilje-  
lijät  

Farmers  

Työmiehet  

Labourers  

Ammatti-  

miehet 

Tradesmen 

Kauppiaat  

Merchants  

Virkamiehet 

Officials 

Yhteensä 

Total 

1 46 53 38 7 4 148 

2 88 28 31 3 2 152 

3 102 21 18 4 2 147 

4 192 10 22 5 4 233 

5 459 5 20 1 5 

6 266 2 2 2 272 

7 257 — 1  1 6 265 

8 79 — 1  — 2 82 

9 50 — — — 1 51  

10 

11  

35 

8 

— — — 4 

3 

39 

11  

Yhteensä 
—

 

Total 1582 117 133 23 35 1890  
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Taulukko 5. Muunnetun maatalousmaan ala hehtaaria viljelmää  

Table 5. Converted area of  agricultural  land, hectares -per  

Taulukko 6. Koeviljelmien  rakennusten 

Table 6. Total number  of buildings on sample farms 

l) Ilman  Ahvenanmaata. Not including the Aland  Islands  (Ahvenanmaa). 

Metsänhoitolautakunnan alue 

V. 1939 

Forestry board district 
in 1939 

Viljelmäsuuruusluokka  — 

x 2 3 4 

Kainuu   

Pohjois-Pohjanmaan  sisämaa-alue ...  . ..  
Perä-Pohjola   
Perä-Lappi   

0.7  2 

3.96 

0.69  

1.03 

2.08 

2.16 

4.64 

3.13 

3.15 

3.73 

5.01 

4.66 

7.04  

6.7 2 

• 6.58 

5.27 

Keskimäärin  
—•

 

On an average 0.99  3.04 4.44 6.56  

Muut Koti- Kiltit:! 

Hetsanhoitolautakunnan alue  Asuin- Tallit eläinraken- Saunat Old- 

v. 1939  raken-  Navetat 
HOT8€-  

nukset  fashioned  

Forestry board  district 
nukset Cow-houses  8lable8 

Other 
houses 

grain- 

in  1939 Dwellings  
animal 

shelters 
drying  

buildings 

Helsinki   141 96 12 23 66 52 

Lounais-Suomi  199 161 33 54 133 58 

Satakunta  148 109  31 47 94 57 

Uusimaa-Häme  93 77 17 13 61 34 

Pohjois-Häme   148 106 30 26 105 73 

Itä-Häme  115 89 15 32 90 64 

Etelä-Savo  99 96 22 18 82 77 

Etelä-Karjala   176 166 43 40 161 134  

Itä-Karjala   90 88 17 17 83 64 
Pohjois-Karjala   150 140 51 19 132 109 

Pohjois-Savo  ...  •   112 91  28 9 90 64 

Keski-Suomi  145 144 30 20 132 105 

Etelä-Pohjanmaa   109 105 30 16 77 83  

Vaasa   91 72 40 19 35 64 

Keski-Pohjanmaa  81 78 32 9 65 53 

Pohjois-Pohjanmaan ran-  
nikkoalue  81 68 39 8 61 41 

Kainuu   77 67 30 6 67 39 

Pohjois-Pohjanmaan  sisä-  
maa-alue   92  78 33 22 65 48 

Perä-Pohjola  130  136 49 2 79  61 

Perä-Lappi   77 74 23 6 39 5 

Koko maa — 

Whole  country  x ) 2 354  1 717  1285 

Suomen eteläpuolisko  —  
Southern half of  Finland 1978 1686 1467 1132  

Suomen pohjoispuolisko — 
Northern  half of  Finland  376  355 135 36 153  



37.5 Maatalouden  rakennusoloista  Suomessa v. 1938 129 

4437—49  17 

kohden viljelmäsuuruusluokittain  Suomen pohjoispuoliskossa.  

farm,  in  different  size  classes  in  northern half of Finland. 

kokonaismäärä alueittain ja rakennusryhmittäin.  

in different districts and grouped by type of building.  

Farm size class 

5  6 7 8  0 10 11 1 -11 

9.64 

11.73 

9.13 

6.68  

15.65 

16.71 

15.94 

20.20 

32.28 

33.23 
28.63 

39.49 

31.20 

47.40 

68.25 

— 

6.06  

9.44 

8.03 

3.06 

16.27 (36.72)  (47.40) (68.25) — 6.94  

|  Puimalat 
|  Threshing  
1 buildings  

Viljan-  
kuivaamot 

Grain- 

drying 
buildings  

Aitat 

Provision- 

storage 

buildings  

Kalusto- 

vajat  

Implement  
sheds 

Puuvajat  

Wood-sheds 

Ladot 

Hay-storage  
buildings  

Muut raken-  

nukset  

Other 

buildings 

Yhteensä 

Total 

21 

59 

44 

24 

4 

15 

22 

9 

79  

113 

115 

55 

18 

25 

23 

14 

5 

5 

6 

3 

262  

341 
363 

224 

94 

153 

120  

92 

30 
23 

30 

16 

22  

8 

9 

6 

153 

108 

135 

211 

37 

26 

19 

37 

8 

5 

4 

8 

594 

277 

523 

950 

144 

122 

174  

415 

1553  

1023  

1333 

2  435  

5 

19 

13 

3 

3 

10 

20 

26 

9 

3 

5 

6 

5 

7 

1  

2 

1  

2 

73 
132 

117 

167 

95 

66 

62 

85 

92 

6 
13 

10 

4 

10 

11 

11 

g 

2 

2 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

9 

0 

5 

2 

8 

2 

6 

4 

390 
881 

754 

791  

733  

1212 

685  

1001 

595 

52 

393  

164  

179 

77 

33 

23 

37 

137  

910 

2  073  

1478 

1760 

1377 

1691  

1153 

1495  

1151  

10 
on 

3 
A 

78 

80 

49 

9 

Q 

2 

C> 

7  
Q 

865 95 
HQ 

1425 
1 ein  

<± O 

6 

£ 

8 

<o 

29 

1  01 i 

426  

385 134 2  065 293  818 12 392 2 611  27106  

346 125 1766 264  730  9  981  2 272 22 587 

39 9 299 29 8 8 2 411 339 4 519 
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Taulukko 7. Koeviljelmien  rakennusten kokonaismäärä 
Table 7. Total number of buildings  per  sample farm in  

J) Ilman Ahvenanmaata. Kot including the  Aland Islands  (Ahvenanmaa).  

Metsänhoitolautakunnan alue 

v. 1939 

Forestry board district 

in 1939 

Asuin- 

raken-  

j mikset  

] Dwellings  

Navetat 

Cow-houses  

Tallit 

1 Horse-  
stäbles 

Muut koti- 

eläinraken- 

nukset  

Other 

animal 

I shelters 

Saunat 

Steam-bath 

houses  

Kiihet 

Old- 

fashioned 
grain- 

drying 

buildings  

Helsinki   

Lounais-Suomi  
Satakunta   

Uusimaa-Häme  

Pohjois-Häme   
Itä-Häme  

Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala   

Pohjois-Savo   
Keski-Suomi  

Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa   

Keski-Pohjanmaa  
Pohjois-Pohjanmaan  ran-  

nikkoalue   

Kainuu   

Pohjois-Pohjanmaan sisä  
maa-alue   

Perä-Pohjola   
Perä-Lappi  

1.6 

1.3 

1.4 

1.3 

1.4 

1.2 

1.1 

1.1 

1.0 

1.1 

1.3 

1.1 

1.2 

1.3 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 •  

1.3 

1.3 

1.1  

1.0 

1.0  

1.1  

1.0  

1.0 

1.0 

1.1 

1.0 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1  

1.1 

1.0  

1.1 

1.2 

1.3 

1.2 

0.1 

0.2 

0.3 

0.2 

0.3 

0.2 

0.2 

0.3 

0.2 

0.4 

0.3 

0.2 

0.3 

0.6 

0.4 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

0.4 

0,1  
0.4  

0.5 

0.2 

0.2 I 

0.3  

0.2 

0.3  | 

0.2  i 
0.1  

0.1 

0.2 

0.2 

0.3  

0.1  

O.i  

01 

0.3  

(0.0  2)  
0.1  

j^nfl 

rj  

0.6 

0.4 

0.5 

0.5 

0.7 

0.7 

0.8 

0.9 

0.7 1 

0.8 

0.7 

0.8 

0.9 

0.9 

0.7 

0.6 

0.7 

0.7 

0.6 

0.1 

Koko maa 
—
 

Whole  country  1 
Suomen  eteläpuolisko — 

Southern half of  Firdani 
Suomen  pohjoispuolisko — 

Northern half  of  Finlant 

-  

)  

i  

i  

i.2  j 
1.2 

1.3 

Li 

Li  

1.2 | 

0. 

0.3 

0.5 

pop  
*>-'

 K) 
K)

 
0.9  !  

0.9 

0.9 

pop  
<JX

 —■I 
-4
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viljelmää  kohden  alueittain ja rakennusryhmittäin.  

different  districts and  grouped by type of  building. 

E^^B||li^H|liI]^^HSl^^HQ^^KQ^^KS^^B21^^Klwl  

|^Eü|f||^KlQ72|^^E9^v^^^^HQ^^BQB^Elili^Hiy3  

i^HT-a^HilSl^^BO^^^Ql^^BZl^^KHI^^BS^^EO  

|^Q^B9^BB^BI^B3^K9^B9Hni 
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Taulukko 8. Koeviljelmien  rakennusten kokonaismäärä viljelmää  kohden 

alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table  8. Total  number  of  buildings on sample farms per  farm in  different  districts 

and different farm size  classes.  

x) Ilman Ahvenanmaata. Not  including the Aland Islands (Ahvenanmaa). 

m 



37.5 Maatalouden  rakennusoloista  Suomessa v. 1938 133 

Taulukko 9. Asuinrakennusten lukumäärä viljelmää kohden alueittain ja 

viljelmäsuuruusluokittain.  

Table  9.  Number  of  dwellings per  farm in  different  districts and  different farm size,  
classes. 

x)  Ilman  Ahvenanmaata. Not including  the  Aland Islands  (Ahvenanmaa).  

Metsänhoitolautakunnan alue 
— 2 ?arm size class  1 Hectares  

v. 1939 l 2 3 4 5 6 7 8 9  | 10 11 i-li 

in 1939 -l 1 2 2-3 3-5 
5 — 

10  

10- 

15 

15- 

25 

I 25 -  

1 35 
I 35 -  

1 50 
| 50 
1 100 100 + 

Helsinki   1.0  1.0 1.0 1.2 1.3 1.2 1.6 2.0  3.0 5 1. 6 

Lounais-Suomi   1.2 

1.0 

1.1 

1 0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.2 

1.0 

1.0 

1.1 

1.1 

1.3 

1.4 

1.7 

1.4  

1.8 

1 7 

2.8 

2.8 

4.5 

4.5 

1.3 

1.4 

Uusimaa-Häme  1.0 1.0 1.0 1.0 1 1 1.0 1.3 2.0  9 0 2.3 4.5 1.3 

Pohjois-Häme   1.0  1.3 1.0 1.2 1.3 1 5 1.6 9 S 1.5 1.0 1.4 

1 1 1 1 1 1 1.0 1.3 1.3 1.1 1.7 1.0 4.0 1.3 

Etelä-Savo  1.0  1.3 1.0 1 1 1 0 1.0 1.0 1.0  9 ■! 1.1 

Etelä-Karjala   1.0  1.3 1.0 1 0 1 1 1 ?, 1 1.7 1.0  1.1 

Itä-Karjala  1.0  1 0 1.0 1.2 1 0 1 0 1.0 1.0  1.0 

Pohjois-Karjala   
Pohjois-Savo   

1.0  

1.0  

1.0 

1 ?. 

1.1 

1.0 

1.1 

1 0  

1.1 

1 3 

1.1 

1 2 

1.3 

1 1 1.0 

2.3 

1.5 

1.0 

3.5 4.0 

1.1 

1.3 

Keski-Suomi  1.0  1 1 1.3 1 0  1 1 1 1 1.4 1 4  1 0 1.1 

Etelä-Pohjanmaa  1.0  

•?n  

1.0 

1.0 

1.0 

1 0 

1.0  

1 0  

1.1  

1 3 

1.2 

1.6 

1.0  

1.3 

1.3 

1.5 

1.3 

1.0 

— 4.0 1.1  

1.3 

1 Keski-Pohjanmaa  
j Pohjois-Pohjanmaan ran 

nikkoalue   

-  

1.0 

1.0  

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1 1 

1.2 

1 2 

1.1 

1.1  

1.5 

1.3 1.0 

3.0 

?>0 90 

1.1 

1.2 

Kainun  1.3  1.2 1 1 1 5 1 4 1 2 flo  1.3 

Pohjois-Pohjanmaa  
maa-aine   

n sisä- 

1.0 1 1 1 o 1 3  1.7 1.1 1.0  9, 0 ?, 0 1.4 

Perä-Pohjola   1 1 1 1 1 2 1,2 1 5 1 4 1 5 9 0 9, 0 1.3 

Perä-Lappi   1.1 1.6 1.3 1.3  1.0  3.0 —  1.3 

Koko  

Whole cc 

Suomen  eteläpuolis  
Southern half of  

Suomen pohjoispuo 
Northern half  of  

maa 

untry 
ko — 

Finla 

lisko 

Finla 

x
) 

Yid  

nd 

1.1 

1.1  

1.1  

1.1 

1.1 

1.2 

1.1 

1.1 

1.2 

1.1 

1.1 

1.3  

1.2 

1.1  

1.5 

1.2 

1.2 

1.5 

1.3  

1.3  

(1.5)  

1.6 

1.6 

(2.0)  

1.6  

1.6 

(2.0)  

2.9 

2.9 

(2.0)  

4.1 

4.1 

1.2 

1.2 

1.3 
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Taulukko 10.  Asuinrakennusten tilavuus m 3 viljelmää  kohden alueittain 

ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table  10. Cubic  space  of  dwellings, in  cbm, per  farm in  different districts  and  different 

farm size  classes.  

r ) Ilman Ahvenanmaata. Not including  the  Aland  Islands (Ahvenanmaa). 

Viljelraäsuuruusluokka/ha  — Farm size class  I  Hectare  s 

v. 1939 

Forestry board district 
in 1939  

1 I  2 ! 3 4 | 5  j  6 7 8 9 10 !  ii 1 1  -  xi 
11-2-13 5 -| 10 I 15- I 25 -  | 35 -  j 50 -  L„„  , I 

— 1 | 2 3 I 5  | 10 I 15 I 25 | 35 1 50 100 1 100 + 1 

Helsinki   

Lounais-Suomi  

Satakunta   

Uusimaa-Häme  

231 

199 

231  

167 

195 

225 

235 

229 

215 

199 

205 

243 

294 

246 

274 

182 

354  

294  

375  

306 

547 

358 
418 

412 

679  

453  

766 

635  

845 

763  

930 

680  

1321 

1064 

1422 

759 

2 075 

1779 

1669 

1198 

—  

2 529 

2 462 

2 201 

601.6 

485.4 
631.0 

480.2 
! 

Pohjois-Häme   
Itä-Häme  

Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   

172 

222 

133 

119 

239 

159 

241 

184 

244 

186 
162 

167 

259 

208 

221 

234 

382  

282  

341 

311 

615  

300 

442 

359 

881 

450  

661  

500  

1558 

782  

1092 

554 

1083 

577 

1689 

619  

1357 

783 

528.5 

337.5 

432.2 

356.5 

i 

570  

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala  
Pohjois-Savo   
Keski-Suomi  

120 

132 

160 

274 

170 

190 

194 

153 

210 

237 

237 

156 

219 

237 

235 

219 

250  

359 

373 

307 

278 
499 

460 

505 

349 

625  

677  

862  

670  

795 

844 

926 

912 

882 

954 

2 098  1694 

265.5 

386.2 

494.2 

337.2 

Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa  

Keski-Pohjanmaa  
Pohjois-Pohjanmaan  ran-  

nikkoalue  

131 

557 

120 

303 

228 

108 

154 

308 

128 

365 

289 

199 

281 

471 

323 

332 

518 

388 

514 

563 

615  

728  

468 

931 

578 

914 

2 907 457.2 

497.91 

300.2 

89 68 130 165 242 443 537  577 331 1066 6571  356.3) 

Kainuu  

Pohjois-Pohjanmaan  sisä-  
maa-alue  

Perä-Pohjola  
Perä-Lappi  

192 225 234 376 460 702 1978  365.4: 

294 

198 

188 

168 

317 

309 

215 

455 

289| 

479 

466 

312 

721 

474  

94 

584 

621  

1367 

990  

1163 

1050  

1280 

726  

■ ■  1650  

483.1 

460.5 

266.4 — -  — 

Koko maa 
—

 

Whole country  l)  
Suomen  eteläpuolisko  — 

Southern  half  of  Finland  
Suomen pohjoispuolisko  — 

Northern  half  of  Finland 

191 

191 

219 

196 

238 

197 236 

351 

325j  

441 

423 

593 

582 

809 
.  

797  

964 

969 

1559 

1557 

2 094 

2 094 

428.9 

432.9 

192 258, 343 433 551 669  (1324) 1(1127) (726) (1650) 406.6 
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Taulukko 11. Asuinrakennusten pinta-ala  m 2 viljelmää  kohden alueittain 

ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table 11. Area of dwellings, in  sqm, per  farm in different  districts and different 
farm size classes.  

x
)  Ilman Ahvenanmaata. Not  including the  Aland  Islands (Ahvenanmaa). 

Kui   

B?  

-   
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Taulukko 12. Asuinrakennusten keski-ikä  vuotta 

Table 12. Average age  of  dwellings in  different 

J) Ilman Ahvenanmaata.  Not including the  Aland Islands  f  Ahvenanmaa  J. 

1 -. 1 

E IHEuS B3jQ  HHEF]  

su^^Km3^HK9  
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18  

alueittain  ja viljelmäsuuruusluokittain.  
districts  and  different  farm, size  classes.  

*^^^^22^23 
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Taulukko 13. Asuinrakennusten ulkoseinän rakenne 

Tabl  13. Outer wall  structure  in  dwellings, percentages of  different 

') Ilman  Ahvenanmaata. Not  including the Aland Islands (Ahvenanmaa).  

Suuruusluokat 1-5 Suuruusluokat 6-7 

Size classes  1-5 Size classes 6-7 

Hirsi -Logs  Hirsi 
-

 Logs  

Metsanhoitolautakunnan alue 

v. 1939  

Forestry board district 

in 1939 vuoraamaton  without covering  vuorattu  
with

 covering  
Lauta

 Boards  
Muu

 Other  
«+• 

<5 

t= 
cc 

a 

vuoraamaton  without covering  
Lauta

 Boards  vuorattu  
with

 covering  
2 
£ 

1 

0 

1 

K! 
BT 

f 
s  
JK 

g 
g 

Helsinki   

Lounais-Suomi  

Satakunta   

Uusimaa-Häme  

Pohjois-Häme   
Itä-Häme  

Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala   
Pohjois-Savo   
Keski-Suomi  

Etelä-Pohjanmaa   
Vaasa   

Keski-Pohjanmaa  
Pohjois-Pohjanmaan ran-  

nikkoalue  

Kainuu  

Pohjois-Pohjanmaan  sisä- 
maa-alue   

Perä-Pohjola  1  
Perä-Lappi J   

Koko maa —-  
Whole  country  x) 

Suomen  eteläpuolisko  —•  
Southern half of  Finland 

Suomen  pohjoispuolisko — 
Northern  half of  Finland 

16.7. 
30.4 

53.9 

42.5 

67.2 

54.0 

62.7 

47.4 

51.6 

81.7 

78.2  

79.3 

69.2 
10.7 

66.7  

55.9 

87.2 

83.5 

94.5 

66.2  

58.1 

90.3 

71.4  

67.1 

41.5 

47.5 

29.8 

39.7 
33.9 

44.9 

43.7 

17.3 

21.8 

19.8 

28.2 

85.7 

22.8 

41.2 

11.4 

16.5 

3.3 

30.3 

37.7 

8.2 

9.5 

1.3 

4.6 

7.5 

3.0 

4.7 

3.4 

6.4 

4.7  

0.9 

2.6 

3.6 

8.8 

2.9 

1.4 

2.2 

3.0 

3.5 

1.5 

2.4 

1.2 

2.5 

1.6  

1.3 

1.0 

1.7  

0.5 

0.7 

• 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

11.4 

19.6 

60.9 

54.2 

34.5 

46.9 

29.0 

29.5 

80.0 

76.9  

65.4  

82.8 

41.5 

12.7 

76.2  

24.3 

75.0  

25.0 

94.4 

42.1 

40.4 

73.5 

88.6 — 

80.4 — 
39.1 

—
 

41.7 4.1 

65.5 
—

 

50.0 3.1 

64.5 — 

61.4 8.0 

16.0 
—

 

20.5 — 

30.8 — 

17.2 
—

 

58.5 

85.5 — 
23.8 

—
 

73.0 2.7 

25.0 —" 

75.0 — 

5.6 — 

55.3 1.5 

56.9 1.6  

26.5 
—

 

6.5 

1.1 

4.0 

2.6 

3.8 

1.8 

1.1 

1.1 

lOO.o 

lOO.o 
lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

100.0 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 
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prosentteina  alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

types in  different districts and different farm size  classes.  

Suurui 

Size 

8-9 

-9 
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g 
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s  

00 

c 

g 
o 

as 

o 

§s 
Qt 
-i 

ta 

s 

2, 
00  

S 
o 

E 

6.1 

10.0 

68.2  

33.3 

90.9 

85.0 

27.3 

66.7  

3.0 

4.5 

5.0 

100.0 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

12.5 

24.3 

64.5  

10.5 

70.8 

73.0 

35.5 

78.9  

4.2  

2.7  

12.5 lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

11.9 

24.0 

59.6 

38.0 

81.1 

73.8 

37.6 

54.3 

4.2 

1.1  

2.8 

5.4 

2.8 

1.1 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 5.3 5.3 2.3 

9.1 

38.5 

37.5 

37.5 

90.9 
61.5  

50.0 

37.5 

12.5 

12.5 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

87.5 12.5 

lOO.o 

lOO.o 

49.3 

52.6 

50.0 

37.7 

49.2  

43.1 

44.9 

53.2 

1.5 

3.4 

3.1 

7.4  

0.9 

2.0 

1.7 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

- -  

12.5 lOO.o lOO.o 

33.3 

57.1 

50.0 
75.0  

66.7  

42.9 

50.0 

25.0 

lOO.o 

lOO.o 
lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

33.3 

lOO.o 

lOO.o 

58.7 

78.3  

69.0  

79.7 

37.0 

20.4 

29.2 

19.6 

3.2 1.1 

1.3 

1.8 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

61.1  5.6 

0.7  

47.8 52.2 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

66.7  

lOO.o  

33.3 lOO.o 53.8 

11.1 

68.7 

45.3 

86.7 

24.1 

0.9 

1.1  

6.0  

1.1 

1.2 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o lOO.o 

57.1 42.9 lOO.o 50. o 50.0 lOO.o 41.5 56.1 2.4 lOO.o 

85.9 12.8 1.3 lOO.o 

85.7 14.3 lOO.o 78.7 21.3 lOO.o 

lOO.o lOO.o 50.0 i  50.0  lOO.o 94.0 4.0 2.0 lOO.o 

36.4 60.6  2.0 1.0 100.0 39.9 54.9 2.0 3.2  lOO.o 55.1 41.6 2.4 0.9 100.0 

34.3 62.6 2.1 1.0 lOO.o 39.7 55.0 2.0 3.3 lOO.o 48.7 47.6 2.6 1.1 100.0 

87.5 12.5 lOO.o 50.  o 50.  o lOO.o 88.5 10.2 1.3 100.0 
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Taulukko 14. Päärakennusten ulkoseinän rakenne alueittain prosentteina.  

Table 14. Outer wall  structure  in  main  buildings,  percentages of  different  types in  
different districts. 

Hirsi  — Logs  Lam 

Metsänhoitolautakunnan 

alue v. 1939 

Forestry board district 

in 1939 

|i 
? §  
S. P  
~ S0 
§  3  

s f®  
I.  S-  
S S3  

«a 

S 

§ 2 
n 2 

3. C 

f 
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P: 

1 8 
A. ~ 

§  £ 

U <  
06 O  

IE 

-I 

P 
•o 

p 

et- 

I 

& 
S  

-s" 

I  

I. 
«■" cc 
>■ p 

si 
s  p 

i o 

p: 

s 

5 3  
a g 
?  t 
** p: 
-4. «< 

S S" 
a* 

««a  

1 1 
I  §  
rr p= 

'< 

S? 

pl 

�d 

a g. 

y I 
s- 

-

 

et- 
ao —; 

f» 
- S  
ä S 

2". 

2. s 

E*. 
00 

e  

& 
** 
P 

s  
3  
w  
Oo 

g 
§■  
a 

g  
p: 

S  
g 

Helsinki   

Lounais-Suomi  

Satakunta  

Uusimaa-Häme  

9.3 

22.5 

47.7 

41.4 

86.0 

75.4  

48.6 

52.0 

1.2 1.2 

0.7 

2.8 

4.0 

2.3 

0.9 

0.7  0.7 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 1.3 1.3 

Pohjois-Häme   
Itä-Häme  

Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   

50.9 

46.2 

48.4 

35.1 

48.2 

50.5 

47.4 

57.8 

1.1 

l.i 

2.6  

0.9 

1.1  1.1 

lOO.o 

lOO.o  

lOO.o  

lOO.o  

2.1 

0.6 

1.0 

1.3 1.3  1.3 

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala   

Pohjois-Savo   
Keski-Suomi   

58.9 
74.1 

58.6 

79.2  

34.4 
24.4 

40.3 

20.0 

4.5 1.1  1.1  lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 
lOO.o 

1.5 

0.8 

1.1 

Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa   

Keski-Pohjanmaa   
Pohjois-Pohjanmaan  ran-  

nikkoalue  

48.4 

4.3 

67.5  

50.5 

95.7 

28.4 

1.1 lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 1.4 2.7  

42.0 56.5 1.5 lOO.o 

Kainuu   

Pohjois-Pohjanmaan  sisä-  
maa-alue   

Perä-Pohjola   
Perä-Lappi   

86.9 

78.3  

93.2 

92.0 

13.1 

21.7 

6.8 

4.8 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 

lOO.o 1.6 1.6 

iaan  — 

Total 53.1 0.2 0.4 1.0 44.1 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 lOO.o 
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Taulukko 15. Hirsisten  asuinrakennusten prosenttinen  jakaantuminen  
ulkoseinän paksuuden  perusteella.  

Table 15. Dwellings made of  logs, percentages by thickness  of outer wall. 

J)  Ilman Ahvenanmaata. - Not including  the Aland Islands  (Ahvenanmaa).  

Metsänhoitolautakunnan alue 

v. 1939 

Forestry board district  

in 19-39 

Ulkoseinän paksuus  sm —  
'

 hiekaesu of outer wall,  cm 
Ulko-  

seinän 

-  12  
12 -  

13 

13 -  

14 

14 -  

15 

15 

16 

16 -  

17 

17 -  

18  

18 -  

19 

19 -  

20 20 + 

keski-  

määr. 

pak-  
suus sm 

Average  
thiclenees 

% %  % % % % % % % % 

oi outer 
wall,  cm 

Helsinki   

Lounais-Suomi  
Satakunta   

j  Uusimaa-Häme   
j Pohjois-Häme   

Itä-Häme   

Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala   
Pohjois-Savo   
Keski-Suomi  

Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa   

Keski-Pohjanmaa  
1 Polijois-Pohj  aumaan ran-  

nikkoalue  

Kainuu   

Pohjois-Pohjanmaan sisä-  
maa-alue   

Perä-Pohjola   
Perä-Lappi   

0.6 

0.8 

1.4 

1.1 

0.7 

2.9 

1.2 

11.4 

1.3 

6.5 

3.0 

5.1 

6.2 

10.6 

6.0 

2.0 

2.5 

6.8 

5.9 

2.8 

6.2 

23.3 

6.1 

36.7 

35.5 

8.2 

5.3 

5.0 

24.7 

6.1 

2.8 

12.3 

29.1 

20.5 

15.0 

.4.9 

15.7 

10.5 

27.8 

19.2 

17.5 

3.7 

11.4 

1.3 

12.3 

3.2 

0.8 

14.3 

0.6 

8.5 

1.7 

14.0 

2.5 

5.6 

7.8 

1.9 

21.2 

3.8 

4.1 

2.1 

12.2 

16.5 

13.1 

37.1 

13.5 

28.2 

23.0 

24.4 

33.7 

46.4 
23.1 

20.5 

17.5 

29.3 

22.7 

52.7 

37.0 

33.7 

36.7 

48.0 

15.3 
11.4 

30.7 

9.0 

7.1  

1.7 

6.0 

27.4 

4.5 

1.9 

13.9 

3.4 

13.6 

6.1 

6.9 

8.4 

3.8 

2.8 

1.5 

4.5 

2.8 

2.6 

4.0 

1.2 

6.8 

4.6 

2.8 

1.4 

4.9 

1.3 

5.3 

6.9 

3.4 

3.1 

5.6 

2.1 

3.5 

5.0 

2.4 

2.2 

1.3 

4.6 

3.5 

1.3 

1.3 

1.4 

9.4 

4.2 

1.3 

16.71 

16.44 

15.98 

16.64 

15.05 

15.38 

15.59 

16.38 

15.30 

15.12 

15.48 

14.95 

14.70 

15.78 

13.41 

14.08 

15.22 

16.26 

15.98 

13.83 

11.5 

7.4  

9.2 

11.4 

10.2 

14.0 

14.0 

9.0 

9.8 

11.1 

12.3 

4.8 

26.8 

7.6 

12.3 

10.5 

12.5 

Koko maa —  

Whole country  *)  1.1  8.8 11.6 4.0 27.0 lO.o 22.5 9.3 2.5 3.2 15.52 

Suomen eteläpuolisko — 
Southern half of  Finland 1.0 8.6 12.5 4.5 24.7 10.1 22.3 10.5 2.8 3.0 15.54 

Suomen pohjoispuolisko — 
Northern  half of  Finland 1.4 9.9 6.6 1.4  38.3 9.3 23.8 3.5 1.4  4.4 15.45 
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Taulukko 16. Yli  talven lämmitettävien huoneiden lukumäärä viljelmää  
kohden. 

Table  16. Number  of rooms  heated  in  winter  per  farm. 

J ) Tiedot puuttuvat.  —No  information available.  

E^^S3^^B^^^^^^HESMtfEXi»3k3BSRQE9ES0S2B9v3  
1 .  "-ipfiflM  Eu  Hfl nO  PH  EB  Dii  BB  Blgl  B|fl  ■fni Bfl  Bfl 

EI3^m9S33^h9^H9^H3^HQ^H9^mE1|m9^^^3  

■awnBBT^^^^^^^^^WpCTpMMWyfflyMyWKg|KWKWKW^^HBgl  

1 pjl  BQ  B3jl  Bjl  Mgj  BjS  BH  BQ B*1  B9 ES 
r IPffi  e13  K3  BG1 Bfil  B-H  B83  KS KM 

I KQ KQ QQ  QQ Bo  Ss  K9   
BjSäSBB^BHHBBBlEflBHBBEflEBBHBHBHKfeiMS^^BKS 1  

KU fc.Ei  BijllfcH KjjfcsiKOlliB*!]!!  Ki£5  
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Taulukko 17. Yli  talven lämmitettävien huoneiden keskimääräinen 

tilavuus m 
3.
 

Table 17. Average  cubic  space,  in  cbm, of rooms heated in  winter. 

Tiedot puuttuvat. —No information available. 

Metsänhoitolautakimnan alue  
Viljelmäsuuruusluokka/ha  — Farm size class 1 Hectares  

v. 1939 

Forestry board- district 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  l-ii 

in 1939 -1 1-2 2 3 
3 

-
 

5  

5 
-
 

10 

10 
-
 

15 

15 
-

 

25 

25 
-

 

35 

3!o Too 100  + 

Helsinki   

Lounais-Suomi  

1 Satakunta  
j Uusimaa-Häme  

j Pohjois-Häme  
Itä-Häme  

Etelä-Savo   

Etelä-Karjala  

Itä-Karjala   
|  Pohjois-Karjala   

Pohjois-Savo   
Keski-Suomi  

Etelä-Pohjanmaa   
Vaasa   

Keski-Pohjanmaa  

Pohjois-Pohjanmaan  ran-  
nikkoalue   

Kainuu  

Pohjois-Pohjanmaan sisä- 
maa-alue  

i  Perä-Pohjola *)   
i Perä-Lappi 

x
)   

58 

47 

66 

63 

42 

55 

40 

47 

54 
43 

67 

50 

53 

71 

44 

38 

57 

55 

54 

49 

53 

63 

54 

46 

41 

38 

54 

61 

60 

51 

69 

48 

31 

60 

76 

66 

48 

52 

50 

54 

52 

51 

36 

39 

58 
63 

86 
46 

49 

65 

38 

52 

82 

90 

58 

64 

56 

58 

55 

42 
67  

51 

53 

60 

79  
57 

74 

59 

57 

64 

93 

67 

74 

61 

64 

76 

65 

53 

63 

60 

90 

44 

85 

64' 

69 

64 

73  

79  

79  

64 

77  

77  

80 

69 

79  

69 

74 

81  

74 

74 

73 

69 

71 

77 67 — 

75 79 96 

90 75 66  

78 74 79 

86 81 — 

68 56 — 
81 

—
 

—
 

86 76 — 

66 72 — 

100 
—
 — 

83 — 147 

68 — — 
— 89 -  

65 87 54 

62 — — 

70.8 

67.0  

68.0  

72.1 

72.0 

59.4 

66.7 

61.8  

58.2 

71.9  

66.2  

67.3  

73.5  

68.7 

58.6 

65.6  

77.7  

68.0  

Keskimäärin  — 

On an average 53 55 56 61 64 68 74 77 ; 79 74  j 79  167.4 i  
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Taulukko 18. Yli  talven lämmitettävien huoneiden tilavuus m 3 viljelmää  
kohden.  

Table  18. Cubic space, in cbm, of rooms  heated in winter  per  farm. 

l) Tiedot puuttuvat. —No information available.  

Viljelmäsuuruusluokka/ha  — Farm size  class/Hectares  
Metsänhoitolautakunnaii alue 

v. 1939 

Forestry board district 
in 1939 

1 J 2 J 3 J 4 j 5  J 6 I 7 8  j 9 I 10 J 11 [  1-11 

1 Ii 9  I  9 «U k|  S  -  I  10 — I 16 —  I  26 -  35 -  I  50 -I I 
—  1 |1  —  2  j  2  -8|  3 -  S I 10 j is 25 35 50 ! 100 1 100 +1 

Helsinki  

Lounais-Suomi  
Satakunta   

Uusimaa-Häme   

116 

102 

146 

126 

107 

93 

107 

113 

96 

114 

100 

125 

140 

128 

112 

99 

146 

155 

153 

157 

199 

165 

204 

236 

309 

225 

299 

279 

346 

343  

280  

311 

421 
376 

586 

272 

1407 

608 

628  

— 

723  

1058 

1304 

269.0 
1214.4 

I 251.6 

i 245.1 

Pohjois-Häme   
Itä-Häme   

Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   

85 

137 

80 

95 

161 

98 

73 

95 

73  

82 
109 

90  

111 

107 

162 

127 

161 

156 

214 

169 

155 

141  

240 

215 

313 

247  

378 

282 

550  

324 

628  

315 

428 
244 

671 

345 

487 

222i  

223.2 

171.1 

246.8 

203.9 378 

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala   
Pohjois-Savo   
Keski-Suomi  

75 

86 

133  

100  

136 

97 

119 

96 

127 

139 

301 

83 

158 

114 

197 

114 

155 

180 

119 

174 

287 

176 

297 

446 

284 328 429 

145.5 

194.1 

185.4! 

■ 181.7 j  

— 

353 447 601 

Etelä-Pohjanmaa   
Vaasa  

Keski-Pohjanmaa   
Pohjois-Pohjanmaan ran-  

nikkoalue  

105 

107 

92 

184 

48 

72 

97 

129 

76  

173  
148 

126 

141 

142 

164 

166 

165 

199 

205 

197 

276 

262 

322 

249 

286 

270  

734  195.3 

171.8, 
164.1 711 

94 60 94 109 159 242 256 221 216 346 379  196.8 

Kainuu  

Pohjois-Pohjanmaan  sisä-  
maa-alue  

Perä-Pohjola *)   
Perä-Lappi *)   

86 122 164 224 256 441 194.3 

165 118 180 207 321 369 574 244.8 

_ 

Keskimäärin —  
On an average  106 104 111 140 180 217  337 91 1208.9 
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4437—49 19 

Taulukko 19. Keskimääräinen asukasluku yli  talven lämmitettävää 
huonetta kohden. 

Table 19. "Average  number of inhabitants per  room heated in  winter. 

*)  Tiedot puuttuvat.  *— No  information available. 

Metsänhoitolautakunnan alue  
Viljelmäsuuruusluokka/ha  — Farm, size class/Hectares  

v. 1939 
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-11 

in 19-39 -1 
1 

2 

2 -  

3 

3 -  

5 

5 
-
 

10 

10 
-
 

15 

15- 

25 

25 —  

35 

35 -  

50 

50 -  

100 100 + 

Helsinki   

Lounais-Suomi  

Satakunta   
Uusimaa-Häme   

Pohjois-Häme   
Itä-Häme  

Etelä-Savo   

Etelä-Karjala   

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala   
Pohjois-Savo   
Keski-Suomi  

Etelä-Pohjanmaa   
Vaasa   

Keski-Pohjanmaa  
Pohjois-Pohjanmaan ran-  

nikkoalue   

Kainuu   

Pohjois-Pohjanmaan  sisä-  
maa-alue  

Perä-Pohjola *)   
Perä-Lappi   

1.9 

1.4  

1.5 

2.0  

1.8 

1.7  

1.5 

2.3  

3.4 

2.5 

2.5 

2.1 

3.0 

1.7 

1.9 

1.4 

3.1 

1.7 

2.1 

1.8 

1.9 

2.2 

1.2 

1.9 

2.0 

1.9 

2.0 

3.3 

2.5 

2.3 

2.1 

3.0 

1.9 

4.0 

3.6 

3.1 

2.3 

1.8 

2.1 

1.8 

2.7 

2.5 

1.3 

2.0 

2.5 

2.5 

1.6 

2.6 

2.8 

2.0 

2.1  

2.5  

3.3  

3.0  

2.0 

2.2 

2.4 

2.6 

2.1  

1.6 

1.9 

1.9 

1.9 

2.9 

2.4 

2.6 

2.2 

1.8 

2.1 

3.1 

3.1 

2.2 

2.3 

2.0 

2.4 

1.9 

1.9 

1.6 

1.7 

2.0 

2.4 

2.3 

3.0 

2.1 

2.8 

2.3 

2.0 

2.1 

2.4 

1.6  

2.1 

2.0 

2.0 

1.7 

2.7 

1.9 

1.8 

1.9 

2.1 

1.8 

2.0 

2.3 

2.4 

2.1 

1.9  

1.6  

1.6  

1.8 

2.0  

1.7  

2.0 

1.8 

1.7 

2.0 

1.5 

2.2 

1.7  

2.3 

2.4 

2.0 

1.8 

1.7 

1.7 

1.8 

2.7 

1.8 

1.4 

1.4 

1.9 

1.9 

2.2 

1.7 

1.8 

2.0 

2.2 

2.2 

1.8  

1.6 

3.0 

2.2 

1.8 

1.4 

2.8 

2.1 

1.7 

2.5 

2.0 

2.2 

1.8 

1.4 

1.5 

1.5 

1.9 

2.2 

2.5 

2.6 

2.1 

1.5 

1.8 

3.1 

1.7 

1.9 

3.4 

1.1 

1.8 

1.8 

1.9 

1.9 

2.0 

1.7 

1.7 

2.0 

2.3 

2.4 

2.1 

2.2 

2.4 

2.3 

2.0 

2.0 

2.7 

2.0 

Keskimäärin  — 

On an average 1.9 2.3 2.4 2.3 2.0 2.0  1.9 1.8  2.0 1.6 2.0 2.0 
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Taulukko  20. Asuinrakennusten tilavuus m 3 peltohehtaaria  kohden 
alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table  20. Cubic space  of dwellings, in  cbm, per  hectare  of  arable  land  in  different  
districts and  different farm size  classes.  

*)  Ilman  Ahvenanmaata. Not  including the Aland  Islands  (Ahvenanmaa). 

— 

Metsänhoitolautakunnan alue 
Viljelmäsuuruusluokka/ha  —  Farm size class  /Hectare 

v.  1939 

Forestry board district 

1 2 3 4  5 1 6 7 8 9 1 10 11 1 -11 

in  1939 
1 

1 -  2   3 -  5 
-
 10  -  15- 25 -  35 -  50 -  M| —  

2 "3 5 1 10 15 25 1 35 50 100 

Helsinki   

Lounais-Suomi  
Satakunta   

Uusimaa-Häme  

3 

4 

6 

2 

I  144 

136 

197 

186 

79 

82 

87 

98 

1  Hml 

KjJ 

35 

25 

38 
32 

H  31 

26 

34 

17 

28 

26 

24 

18 

20  

23 

19 

35.4 

29.9 

34.8 

26.7 

Pohjois-Häme   
Itä-Häme  

Etelä-Savo   

Etelä-Karjala   

3 

3 

8 

2 

158 

111 

147 

127 BiTja  
Ku] 

44 

23 

37 

27 

53 

27 

33 

18 

1 H  — 
48.8 

27.4  

41.8  

31.0  

Itä-Karjala   

Pohjois-Karjala   
Pohjois-Savo   
Koski-Suomi . 

2 

4 

2 

f  128 

133 

131 

96 

86 

97 

94 

66 

57 

61 

59 

58 

34 

51 

51 

43 

22 

41 

36 

41 

18 

31 

37 

48 Hei 

17 

26 16  H  
Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa   

Keski-Pohjanmaa  
23 

6 

I  
|fR]  

61 

134 

55 

89 

71  

52 

38 

59 

43 

26 

41 

32 

25 

28 

29 

22 

13 

18 

25 26.4 

36.4 

35.2 

Pohjois-Pohjanmaan ran-  
nikkoalue   2 12  

M 
52 44 32 36 25 19 16 6.1  22.8 

Kainuu   43 146 99 98 69 58 95  ■ 
Pohjois-Pohjanmaan sisä- 

maa-alue   

Perä-Pohjola  
Perä-Lappi   

414 

413 

855 
1 123 

116 

93 

99 

72  

14 

46 

49 

122 

44 

69 

34 

47 25 

—  75.2  

84.5  

183.7 

Koko maa — 

Whole  country x) 
Suomen  eteläpuolisko  — 

Southern half of  Finland 
Suomen  pohjoispuolisko  —  

Northern  half  of  Finland 

445 

425 

504 

156  

136 

190  

101 

82 

154 

72 

60  

112 

48 

44 

81  

36 

35 

54  

31  

31  

(69) 

27 

27 

(38) 

23 

23 

(20) 

23 

23 

(25)  

19 

; 19 

-  

36.7 

33.4 

88.0  
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Taulukko 21. Asuinrakennusten tilavuus m 3  muunnettua  hehtaaria 
kohden Suomen pohjoispuoliskossa.  

Taulukko 21. Cubic space  of  dwellings, in cbm, per  hectare of  converted area in 
northern half of Finland. 

Taulukko 22. Asuinrakennusten pinta-ala  m 2 peltohehtaaria  kohden 
alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table 22. Area  of  dwellings, in  sqm, per  hectare of  arable land in  different districts 
and different farm, size  classes.  

*)  Ilman  Ahvenanmaata. Not  including  the  Aland  Islands  (Ahvenanmaa).  

Metsä nhoitolautakimnan alue 
Viljelmäsuuruusluokka/ha  — Farm size class  1  Hectares 

v. 1939 1 2 3 4 5 6 7  1  8 9 10 il 1-11 

\ F  orestry  board dtstrxct  

in  1939 1 -  2- 3— 5-10 
— 1 2 3 5 10 15 

15 — |  
25 1  

25-  

35 

35- 

50 

50 

100 100 + 1 

Kainuu  

Pohjois-Pohjanmaan  sisä- 
maa-alue   

|  Perä-Pohjola   
1 Perä-Lappi   

267 108 74 53 48 4  

74 74 58 71 61 3 

265 73 91 71 52 3 

183 99 62 59 14 6 

5 61 

5 30 

9 41 

8 — 

27 

41 

15 

24 1 
Suomen pohjoispuolisko — 

Northern half of Finland 
I 1 

193' 85 77 : 66 55 41 (43)  (31)  (15)  (24)  — 58.6! 

Metsänhoitolaut&kunnan alue  
\ 'iljelniasuuruuslnokka  ha —  Farm, size class/Hectares  

v. 1939 

Wnrvstm  in ui n! Aiätrifi 

l 2 | 3 4 5 6  7 8 | 9 1° 1 11 1 1-11 

I '  /  r '■ '//  UUU1 U Kt 

in 1939 
—  l 

1 -  
2  

2-  

3 

3 — 

5 

5 -  

10 

10- 

15 

15 -  

25 

25-  

35 

35 -  

50 

50 -  1 
100 100+1 

Helsinki   96 41  23 21 13 12 10 7.8 8.8 7.9  

Lounais-Suomi   

Satakunta  

Uusimaa-Häme  

116 

178 

62 

35 

53 

52 

21 

24 

27 
I  1 

6.3 

10 

9.0 

7.6 

8.9 

6.3 

6.7 

9.3 

4.8 

6.6 

6.5 

5.0 

5.1 

6.3 

5.2 

7.7 

9.4 

7.4 

Pohjois-Häme   
Itä-Häme  

Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   

43 
34 

42 

34 

29 

26 

19 

17 

14 

12  

13 

11 

1 12 

7.0 

11 

7.4  

14 

8.1 

9.3 

4.9 

8.2 

4.2 

12 

4.3 

6.5 

4.6 

2.8 

—  

13.2 

8.3; 
11.9. 

8.4 

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala   
PAnlrtlO-NQTTA 

68 

136 

fiQ 

36 

37 

24 

27 

9fi 

16 

17 

1 7 

E  4.9 
8.7  

10 

6.3 

7 ft 

6.3 

■K n 

4.8 

7 o A A 

8.5 

11.3 

O
 
a
 ' 

1 ruiijuib  ö»vu  
Keski-Suomi  

Ut/ 

163 

OD 

27 19 

1 1 

17 

J.1 

12  

1U 

14 

1 .0 

8.5 

v.O  

6.3 

(.i 

■EVnl 

Etelä-Pohjanmaa  43 54 15 22 9.3 6.4  6.1 
m  

5.4  6.1 6.4 

Vaasa 
,.
 

Keski-Pohjanmaa  

IÜP  35 

27 

31 

15 

16 

14 

14 

12 

6.6 

7.9 

5.6 

4.5 

2.9 

4.8  

8.5 

9.5  

Pohjois-Pohjanmaan ran-  
nikkoalue   61 14 15 13 9.1  7.2 5.3 2.3 4.5 1.7  6.5  

Kainuu   43 29 29 17 28 .—  
— 

rai  
Pohjois-Pohjanmaan  sisä- 

maa-alue   

Perä-Pohjola  
Perä-Lappi   K 

24 

52 

38  
|  27 

18 

3.7 

13 

13 

32 

12 

18 

9.2 

12 

5.4 

6.5 

— 1 
Koko maa 

—
 

Whole country  x)  
Suomen  eteläpuolisko  — 

Southern half of  Finland 
Suomen  pohjoispuolisko — 

Northern  half  of  Finland  

120 

115 

136 

42 

37 

51 

27 

22 

42 

19 

16 

30 

13 

12 

22 

10 

9.3 

15 

8.4 

8.2 

(19) 

7.4  

7.3  

(10)  

6.2 

6.3 

(5.4)  

6.3 

6.2 

(6.9)  

5.0 

5.0 

9.9I 

9.0: 

23.8 



148 Antti Mäki  37.5 

Taulukko 23. Asuinrakennusten tilavuus m 3 asukasta kohden alueittain 

ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table 23. Cubic space  of  dwellings, in  cbm, per inhabitant in  different districts and  
different farm size  classes.  

') Ilman  Ahvenanmaata. Not  including the Aland Islands  (Ahvenanmaa). 

Metsänhoitolautakunnan alue 

v. 1939 

Forestry board district  

——- 

■ H.II E  1FTHS7, 
- 

1 | 2  | 3 4 | 5 6 MlHi 9 10 11 jl -  11 

in 1939  
—1  

1 — ! 2 -  

2 | 3 

3-15- 

5 1 10 
15 — | 25 — 

25 1 35 

H olo  1 ii1  61 

69 

64  

56 

57 

67 

67 

24 

22 

27 

27 

88 

11  

186 

26 

15 

46 

42 

42 

33 

53 58 

78 50 

60 47 

46 69  

50 64 

32 46 

56 54 

41 34 

33 33 

38 40 

41 40 

33 33 

35 36 

91 88 

23 41 

34 19 

41 32 

37 37 
63 62 

42 39 

53 

48 

70 

42 

60  

45 

42 

52 

46 

38 

40  

44 

91 

53 

35 

32 

.47 

62 

68 

32 

59 

59 

55 

60 

85 
61 

60 

58 

39 

61 

67 

54 

46 

84 

63 

46 

70 

95 
61 

23 

|  68 

153 

144 

74  

113 

98 

63 

60 

93 

91 

178 

127 

8 

8 

9 

7 Hi 

9 

6  

5 

8 

8 

5 

4 

2 

120 

152 

132 

llclalllKl   

Lounais-Suomi  

Satakunta   

110 

84 

Uusimaa-Häme  

Pohjois-Häme   
Itä-Häme  

Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   

Itä-Kaijala   
Pohjois-Karjala   
Pohiois-Savo   

Keski-Suomi  

Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa  

Keski-Pohjanmaa  
Pohjois-Pohjanmaan ran-  

nikkoalue  

Kainuu   

Pohjois-Pohjanmaan sisä-  
maa-alue   

Perä-Pohjola   
Perä-Lappi   

72  

H^I 

14 

9 
12 

6 

4 

8 

10 

9 

8 

5 

8 

9 

16 

2 

8 

1 

2 

9 

1 

8 

5 

8 

5 

2 

6 

0 

68 

171 

73  

9 

6 

6 

5 

3 

5 

6 

5 

7 

8 

5 

5 

5 

6 

6 

3 

2.7 

2.5 

7.5 

4.8 

9.6 

9.4 

3.4 

9.2 

1.4 

7.4 

3.6 

8.4 

2.2 

9.0 

8.7 

9.2 

Koko maa — 

Whole country  
x
) 45 45 44 50 61 67 82 96 105 108 86 67.0  

Suomen  eteläpuolisko — 

1 Southern half  of  Finland 49 44 42 47 58 65 82 96 105 107 86  68.7 

j Suomen  pohjoispuolisko — 
i Northern  half of Finland  37  46; 48 56 74 78 (89)|(113) (104) (127) — 

59.8  i 
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Taulukko 24. Asuinrakennusten pinta-ala  m 2 asukasta  kohden  alueittain 

ja viljelmäsuuruusluokittain.  
Table  24. Area  of  dwellings, in  sqm, per  inhabitant  in  different districts  and  different 

farm size  classes.  

r
) Ilman Ahvenanmaata. Not including  the  Aland Islands  (Ahvenanmaa). 

«jJJvAJRäIBnJR^i  Vi|^BjJIIBU'.  1 I *'  %m\ 

Ü^RiWi 
KAM  Ks&Ji  Eofl BjzjJ  ■19 HmA Hm« EXbJ 

mm gl- 1?Jj il 
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Taulukko 25. Kotieläinrakennusten lukumäärä viljelmää  kohden 
alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table 25. Number  of  animal  shelters  per  farm in  different districts  and  different  farm 
size  classes.  

') Ilman  Ahvenanmaata. Not  including the  Aland  Islands  (Ahvenanmaa). 

Metsänhoitolautakunnan alue 
/ha — Farm size class/Hectares  

v. 1939 
l 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 1-11  

Forestry board district 

in 1939 
~1~ 2 -  3 -  5 -  10- 15 — 25- 35 -  50- 

100  +  1 — 1 2 3  5 10 15 25 35 50 100 

Helsinki   1.2 1.3  1.2 1.5 1.5 1.3  1.9 3.3 1.5 

Lounais-Suomi 
.,

  1.4  1.6 1.3  1.9 1.7  1.9 2.7  3.2 3.5 1.7  

Satakunta   1.3 1.3  1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.0 1.8  

Uusimaa-Häme   1.0  1.0 1.3  1.7 1.8 1.5 1.1  2.3 1.3 2.5 1.5 

Pohjois-Häme   1.6  1.5 1.6  1.8 1.6 1.8 1.0 1.5 

Itä-Häme  
CJ OTT A  

19 1.9 1.1 1.4 1.6 1.5 1.8 1.2 1.2 
n n 

4.0 —  1.5 

ritGlä'OÜiVO  J..V ■AU  1.3 1.5 1.5 1.4 1.5 

Etelä-Karjala   

Itä-Karjala   

1.3  

1.2 

2.1 

1.3 

1.6  

1.3  

1.5 

1.8 

1.8  

1.6 

1.7 

2.0 

2.0 2.0 1.6  

1.4 

Pohjois-Karjala   1.3  1.3 1.4  1.4 1.5  1.5 1.9 — 2.3 2.5 — 1.6 

Pohjois-Savo   1.0  1.5 1.7 1.7  1.7 1.1  1.2 1.8  »Iii 1.3 1.5 

Keski-Suomi  1.0  1.1 1.3 1.4 1.6  1.7 2.4  1.8 1.0  
— — 

1.5 

Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa   

2.0 

3.0 
IH  1.5 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6  

2.1  

2.3 

2.8 

— 3.0 1.6  

1.9  

Keski-Pohjanmaa  
Pohjois-Pohjanmaan ran-  

nikkoalue   

H  1.4 

1.3 

1.6 

1.4 

1.7  

1.6  

1.8 

1.9 

2.0  

1.9  1.7 2.0 

1.6  

1.7 

Kainuu   

PaIi 1  A1C_  P(lll  1 Q rl  111  Q Q Tl OIOQ. 

1.2 1.7 2.3 2.4 1.4 2.0  
— — 1.7 

JT UIlJUIo-JT  Ulljalliiiddll »loa/- 

maa-alue   

Perä-Pohjola   
Perä-Lappi   

1.0 

1.3 

1.4 

1.1 

1.7 

2.2 

1.6 

1.7 

2.3 

2.0 
2.0 

1.5 

2.7  

2.0  

1.0  

3.5 

2.0 

1.0  

1.0 

— 
2.0 

1.8  

1.7 

Koko maa —  

Whole country x) 1.1 1.3  1.4 1.6 1.6  1.7 1.7 2.0 2.0 2.7  2.8 1.6  

Suomen  eteläpuolisko — 
Southern half of  Finland 0.9 1.2 1.3 1.5 1.6  1.6 1.7 1.9 2.0 2.8 2.8 1.6 

Suomen pohjoispuolisko  — 
Northern  half of  Finland 1.3 1.6  1.8 2.0  2.3 2.0 (2.3)  (3.0)  (1.0)  (1.0)  — 1.8  
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Taulukko 26. Kotieläinrakennusten tilavuus m 3 viljelmää  kohden 
alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table 26.  Cubic  space  of  animal  shelters, in  cbm, per  farm in  different  districts and  
different  farm  size  classes.  

') Ilman  Ahvenanmaata. Not  including the  Aland  Islands  (Ahvenanmaa). 

rnSBBMJSmmmma  ssiks  SEHI !  

K&jllfP!Hlvn  ikhT* EfiTil^BH^ViHiXVI  
■ P*j> 

R^KYTCH^rvTfl 

■ V71VT1 ViuinijiKiTIB'TrM^tTSHV'v^i^^Cilvi^^^^luv/Mi'Pvj^n 
Bj|m^Ajlj]^DlJ^^^^^^HK|^HjuK0l^H^K^K^KiiJHL|^^^BgUil2JDl|2y 
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Taulukko 27. Kotieläinrakennusten pinta-ala  m 2 viljelmää  kohden 
alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table  27. Area of  animal  shelters
,  in  sqm, per  farm in  different districts  and different 

farm size  classes.  

r
) Ilman  Ahvenanmaata. Not  including the Aland  Islands (Ahvenanmaa). 

Metsänhoitolautakunnan alue 
Viljelmäsuuruusluokka  ha —  Farm size class jHectarex  

v. 1939 

Forestry  board district 
l 2 3 4 1 5 1 6 1 7 I  8 1  9 10 ii l  

-  ii 

in 1939 —l 
1 — 

2 

2- i 
3 1 

3- 

5  

5 
-

 

10 

10- 

15 

15- 

25 

25 
-
 I 

35 

35 
-

 

50 

50  
-

 

100 100 + 

Helsinki   25 39 38 65 89 217 242 344 6 m 465 — 196.8 

Lounais-Suomi  

Satakunta   

23 

22 

27 

26 

43 

34 

76 

92 

111 

93 

136 

147 

188 

321 

Elia  2 

4 

27 

91  m 
156.1 

214.3 

Uusimaa-Häme  16 25 28 55 80 145 286 4 548 182.3 

Pohjois-Häme   
Itä-Häme  

14 

12  

14 

22 

51 

23 

52 

68 

92 

74  

259 

197 E® 
3 

2 

22 

86 

EH  
Tm. 

— 138.5 

123.6 

Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   
14 

14 

29 

27 

41 

54 

55 

63 

369 

219 

516 

348 

8 

4 

35 

42 733  

189.0 

144.9 

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala   
Pohjois-Savo   

34 

53 

17 

26 

63 

34 

46 

75 
51  

115 

157 

128 

142 

223 

168 

272 

359 

6  

4  

44 

58 

422 
1135 1494 

n  
Keski-Suomi  22 33 38 63 98 WxF,  295 385 6  15 

— 
—.  113.3 

Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa  

Keski-Pohjanmaa   

24 

12 

17 

23 

14 

14 

115  

155 

154 

146 

145 

156 

251  

286 

255 

2 

? 

79 

85 Ü  
139.1 

135.8 

97.9 

Pohjois-Pohjanmaan ran-  
nikkoalue  16 14 21 37 77 88 185 172  a 277  323 112.8 

Kainuu   24 35 59 85 156 258 292 .—  .—  — 
-i-  92.8 

Pohjois-Pohjanmaan  sisä- 
maa-alue  

Perä-Pohjola   
Perä-Lappi   

34 

37 

31 

33 

99 

55 

96 

99 

56 1 
362 

340 

405  

223 

33 

422 — g 
Koko maa 

—
 

Whole  country  l) 
Suomen  eteläpuolisko  — 

Southern half  of  Finland 
Suomen  pohjoispuolisko — 

Northern  half of  Finland  

24 

21 

29 

40 

31 

56 

54 

42 

84 

71  

65 

i 94 

109 

105 

143 

163 229 

161 227 

189  (353) 

330 

328 

(370) 

415 647  

412 652 

(572)  (454) 

I  875  

875 

" 
—

 

146.0 

154.4 

99.1 
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Taulukko 28.  Kotieläinrakennusten tilavuus  m 3 peltohehtaaria  kohden 
alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table  28. Cubic  space  of animal  shelters
,  in cbm, per  hectare of  arable land  in  different 

districts and different farm size  classes. 

')  Ilman  Ahvenanmaata. Not  including the  Aland  Islands (Ahvenanmaa). 

Metsänhoitolautakunnan alue 

v. 1939 

Forestry board district 
in 1939 

Helsinki  

i Lounais-Suomi  

Satakunta   

Uusimaa-Häme  

| Pohjois-Häme   
j Itä-Häme  
| Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala   

<  Pohjois-Savo   
Keski-Suomi  

Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa  

Keski-Pohjanmaa   
! Pohjois-Pohjanmaan ran-  

nikkoalue   

Kainuu  

Pohjois-Pohjanmaan  sisä- 
maa-alue  

Perä-Pohjola  
Perä-Lappi   

g  2 

1- 

8 

4 

6 

5 

2 

4 

4 

5 

5 

12 

6 

5 

4 

2  

3  

2 

6  

7 

19 

10 

| Tiljelmäsuuruusluokka/h{  

3 i 4 5 6 

2-3|  3-5  
5

1(f V 
| 

39 1 45 33 45 
49 :  51 42 31 

43 j  75 37 39  
31 35 29 34 

56 36 31 34 

29  i 44 27 24  
39 32 44 39 
57 42 32 39 

54 35 46 33 

86 64 62 52 

54 41 48 35 

39 40 33 41 

25 46 22 24 

61 33 33 34 

23 38 34 32 

22 27 27 19 

67 60 64 58 

60 72 66 33 

105 72 46 30 

144 37 15 115 

— Farm size class 1 Hectares  

7 | 8 9  | 10 | 11 
15- 25-  35-  50-  | , 
25 35 50 100 ] 100 + 

35 31 39 17 — 

29 30 16 23 8.7 
48 36 36 31 21 
51 26 25 22 15 

33 39 23 20 
—

 

28 33 19 33 — 

50 37 49 — — 
34 32 32 37 

—
 

32 27 — — — 

45 — 44 21 — 
35 34 27 38 38 

39 33 37 — — 

21 23 18 — 24 

22 27 23 — — 

20 23 
—
 24 

—
 

23 15 21 11 8.2 

38 
—
 

—
 

—
 

—
 

47 38 42 — — 
58 24 

—
 19 

—
 

1 li 

32.4 

26.9 

35.4 

27.4 

32.0 

27.1 

43.9 

35.3 

39.7 

50.1 

36.3 

36.8 

21.7 

27.8 

28.7 

19.5 

58.3 

53.6 

54.1  

102.6 

Koko  maa — 

Whole country  *) 149 77  61  49 40 36 33 30 27 26 21 33.7  

Suomen  eteläpuolisko  — 
Southern half of  Finland 127 57 47 45 38 35 32 30 27 26 21 32.2 

Suomen pohjoispuolisko — 
Northern half of  Finland 204  112 102 66 57 41 (50)  (34)  (42)  (19)  — 57.9 
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Taulukko 29.  Kotieläinrakennusten tilavuus m 3 muunnettua hehtaaria 

kohden  Suomen pohjoispuoliskossa.  
Taulukko  29. Cubic  space  of  animal shelters,  in  cbm, per  hectare  of  converted area 

in  northern half of Finland.  

Taulukko 30.  Kotieläinrakennusten pinta-ala  m 2 peltohehtaaria  kohden 
alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table  30. Area  of  animal  shelters,  in  sqm,  in  different districts  and  different  farm 
size  classes  per  hectare  of  arable land. 

*)  Ilman Ahvenanmaata. Not  including  the  Aland Islands  (Ahvenanmaa). 

Metsänhoitolaufcakunnan alue  
Viljelmäsuuruiisluokka/ha  — Farm size class 1 Hectares  ■■ 

v.  1939 

FoTestTy  bowed district 

1 2  | 3 4 5 6 | 7 8  9 10 ii 1-11 

in 1939 
—1  

1—  I 2- 

2 | 3 
3- 

5 

5 -  

10 

10 -  

15 

15- 

25 

25 — 

35 

35- 

50 

50 -  

100 100 + 

'  

Kainuu   33 44 45 24 

Pohjois-Pohjanmaan  sisä- 
maa-alue   

j Perä-Pohjola   
Perä-Lappi   

25 

143 

66 

45 39 

66 47 

38 62  

42 

44 

24 

41 

33 

15 

25 

24 

64 

32 

34 

33 

18 

— 

Suomen  pohjoispuolisko  — 
Northern half of  Finland 78 50 51 39 38 31 (31)  (27)  (33)  (18)  —  38.6 

■M  9Enl otpJj  hk"/'*  1 tHyn/i  l  

jBT t^Sjj 

HlTfl WHßSl ITEI BNW KnN 
««Hj KflJ 1 

aMF\  -  .  »  J.rij-jBrg^iBB?!^^^HHi Tm»jM^g-j*! t i,:iHF^i^B|23*E^3^^^^5iÄ'!  *  f  1 
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Taulukko 31. Kotieläinrakennusten tilavuus m 3 eläinyksikköä  kohden  
alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table 31. Cubic space  of  animal  shelters, in  cbm, per  animal  unit  in  different districts  
and different  farm size  classes.  

1 ) Ilman Ahvenanmaata.  Not including  the  Aland  Islands  (Ahvenanmaa).  
2 ) Ei  kotieläimiä. —No animals. 

■^■Uav^D^^^^^^ll4llBMiEi]B£lB»ilMBiSiBHBiJBiAB3fe«sfll 
EQZSS^o^^^^^flEIlEIjKilijESEjEIjBIlBZlEIlKSKi+iiEiQ''  

"IMF 
=*
 

IC3 1 ■'  ..u3h 
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Taulukko 32. Kotieläinrakennusten pinta-ala  m 2 eläinyksikköä  kohden 
alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table  32. Area  of  animal  shelters,  in  sqm, per  animal  unit  in  different districts and 
different  farm size,  classes.  

Ilman  Ahvenanmaata. — Not including the  Aland Islands (Ahvenanmaa). 
2) Ei  kotieläimiä. —No  animals.  

IBrnfflsff^R^^^^^^^HKraKnBMKnBEIKfSKfSIBalKiSHHHIIil^l 

■?Rn^TfflP^^^^^^^HBnBT9KflKMB||KD|KD|Kf«|HHKfAll^H|BEVl 
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Taulukko  33. Hirsisten  kotieläinrakennusten prosenttinen  jakaantuminen  
ulkoseinän paksuuden  perusteella.  

Table 33. Animal shelters made  of logs, percentages  by thickness  of outer wall.  

') Ilman  Ahvenanmaata. Not  including the  Aland Islands  (Ahvenanmaa). 

Ulkoseiniin pai  csuus — 
1hicknt SS of  niter ali, cn Ulko- 

seinän 

Metsänhoitolautakunnan alue  

v. 1939 

Forestry board district 

in 1939 

—12 
12- 

13 

13 — 

14 

14- 

15 

15 -  

16 

16 -  

17 

17 — 

18 

18- 

19 

19- 

20 
20 + 

määr. 

pak- 

suus sm 

Average  
thick-  

0/ /o % % % % o/ 
JO %  % % % 

of outer 

wall, cm 

Helsinki   16.5 19.8 40.5 5.0 7.4 1.7  3.3 5.8  15.12 

Lounais-Suomi  —  11.7 13.7 — 45.4 6.3 14.6 2.4 3.4 2.5 16.49 

Satakunta   5.3 22.7 18.0 4.0 36.0 4.0 4.7 4.7  —  0.6 14.01 

Uusimaa-Häme  —  — 2.7  4.6 85.2 3.7 1.9 — 1.9 — 
16.05 

Pohjois-Häme   1.4 26.1 46.5 23.7 0.9 0.5 0.9 13.27 

Itä-Häme  2.7 20.1 26.2 4.7 38.9 1.3  5.4 0.7 13.89 

Etelä-Savo  1.0 3.6 28.7  29.3 23.6 9.8 1.0 1.0  0.5 1.5 14.23 

Etelä-Karjala   2.3 14.0 16.4 0.5 45.8 7.9  6.6 0.9 1.4 4.2 14.71 

Itä-Karjala   3.7 23.9 25.4 35.8 3.0 4.5 3.7 13.94 

Pohjois-Karjala   3.8 21.7 16.7  7.1  35.4 5.4 6.3 1.2 0.8 1.6  14.13 

Polijois-Savo   2.3 23.3 34.1  3.4 29.0 4.5 1.7 0.6 —  1.1 13.63 

Keski-Suomi  0.4 11.8 20.1  16.7 30.8 6.8 8.0 1.9 0.8 2.7 14.51 

Etelä-Pohjanmaa   10.6 59.2 23.1  5.9 1.2 —  12.34 

Vaasa   8.6 55.3 18.1  3.2 7.4 7.4  —  — —  — 12.64 

Keski-Pohjanmaa   32.6 48.2 14.1 0.7 3.0 0.7 — 0.7 —  — 11.91 

Pohjois-Pohjanmaan ran-  
nikkoalue  17.3 51.9 7.7 — 21.1 — 2.0 .— — — 12.56 

Kainuu  7.7 16.4 19.8 17.4  15.5 11.2 9.5  1.7  0.8 13.99 

Pohjois-Pohjanmaan sisä- 
maa-alue  2.4 12.6 2.3 3.9 37.0 12.6 15.0 11.8 1.6 0.8 15.31 

Perä-Pohjola  1.0 10.1 9.5 1.7 50.0 8.9 18.3 — —  
0.5 14.93 

Perä-Lappi   6.2 31.9 14.4 — 41.2 2.1 2.1 — —  2.1 13.63 

Koko maa —  

Whole country *)  4.7  22.3 20.0 5.5 32.7 5.2 5.9 1.5 0.7 1.5 14.11 

Suomen  eteläpuolisko  — 
Southern  half  of  Finland 4.8 23.5 21.7 5.5 31.8 4.5 4.6 1.1 0.8 1.7  14.01 

Suomen pohjoispuolisko  —  
Northern  half of  Finland 3.8 16.1 11.0 5.4 37.5 9.0 12.5 3.3 0.6 0.8 14.57  
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Taulukko 34. Aittojen,  vajojen  ja katosten  lukumäärä viljelmää  kohden 
alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table  34. Number of  storage buildings, closed and open  sheds per  farm, in  different  
districts and  different farm size  classes.  

l ) Ilman  Ahvenanmaata.  Not  including the  Aland  Islands  (Ahvenanmaa). 
2) Ko.  rakennukset  puuttuvat. —No  storage  buildings or closed  and  open  sheds.  

Metsänhoitolautakunnan alue 
Viljelmäsuuruusluokka/ha  — Farm, size class/Hectares  

v. 1939 1 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 1 11 

in 1939 —
 1 

1 -  

2 

2 -  

3 

3 -  

5 

5-  

10 

10- 

15 

15 

25 

- 25 

35 

35- 

50 

50- 

100 100-f 

Helsinki   

Lounais-Suomi  
Satakunta   

Uusimaa-Häme  

Pohjois-Häme   
Itä-Häme  

Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala   
Pohjois-Savo   
Keski-Suomi  

Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa   

Keski-Pohjanmaa  
Pohjois-Pohjanmaan ran-  

nikkoalue  

Kainuu   

Pohjois-Pohjanmaan sisä-  
maa-alue   

Perä-Pohjola  
Perä-Lappi   

Koko  maa  — 

Whole country  x)  
Suomen eteläpuolisko  ■— 

Southern  half  of  Finland 
Suomen  pohjoispuolisko  — 

Northern  half of Finland 

1  

H  

1.1 

0.5 

1.5 

1.0 

1.8  

1.8  

1.4 

1.9 

0.7  

1.3 

1.3 

1.3 

1.0 

2.0 

1.2 

1.1 

2.5 

1.7 

1.1 

0.7 

1.3 

1.3  

1.5 

1.5 

1.1 

1.7 

1.2 

2.4 

1.9 

2.3 

2.0 

1.2 

1.4 

2.0 

1.5 

1.2  

1.6  

1.3 

1.5  

2.8  

2.5 

1.0  

0-  

1.7 

1.6 

1.» 

1.7 

1.3  

2.0  

1.4 

3.2 

2.1  

2.2 

2.1  

1.8 

1.1 

1.8 

2.0 

1.0 

1.7 

2.6 

2.2 

4.2 

2.4 

2.0 

1.0 

1.9 

1.9 

2.6 

1.5 

1.7 

2.2 

2.1 

3.4 

2.5 

2.5 

2.6 

1.5 

1.4  

2.3  

2.8 

1.7 

1.8  

2.0  

2.2 

2.0  

5.0  

2.5 

2.1 

2.1  

(3.0)  

2.0 

1.9  

2.2 

1.7 

4.8 

3.2 

3.0 

1.3  

1.7  

2.4 

3.2 

2.0 

1.8 

2.5 

3.7 

2.5 

1.0  

2.4 

2.4 

(2.0)  

3.5 

2.2 

3^8  
3.7  

6.5 

2.4 

3.3 

3.5 

3.0 

1.5 

5-0 

1.8 

3.0 

3.7 

2.0 

2.9 

2.9 

(2.0)  

8.3  

3.3  

4.0  

1.8  

3.0  

4.5 

5.0  

1.5  

3.0 

3.0 

3.0 

2.0 

3.8 

3.8 

(2.0)  

3.5 

4.5 

4.0 

2.0 

4.0 

3.0 

3.4 

3.4 

1.8 

1.3 

1.9 

1.5 

2.5 

2.0 

2.2 

2.1 

1.2 

1.3 

1.7 

1.6 

1.4 

1.7 

1.4 

1.9 

2.1 

1.7 

1.1 

1.1 

1.7 

1.7 

1.4 
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Taulukko 35.  Aittojen,  vajojen  ja katosten  tilavuus m 3 viljelmää  kohden  
alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table 35. Cubic space of  storage buildings, closed  and  open  sheds, in  cbm, per  farm  
in different districts and different farm size  classes.  

') Ilman  Ahvenanmaata. Not including the  Aland  Islands  (Ahvenanmaa). 
2j Ko.  rakennukset  tai  rakennusosat  puuttuvat. No  buildings  of  this  group.  

Metsänhoitolautakunnan alue  
Viljelmäsuuruusluokka/ha  — jFarm size class/Hectares 

v. 1939 l|2 3|4|5|6|7 8|9|l0|ll  1 1  —  11 

in 1939 11-12 I S -  I 5 -  I 10 -  I 15 -  | 25 — 35 -  50 - L
n „
 , | 

-1  1 2 1 3 1 5 | 10 1 15 1 25 | 35 50 100 100 +1  

Helsinki   

Lounais-Suomi  

Satakunta   

Uusimaa-Häme  

Pohjois-Häme   
Itä-TIäme •   

Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   

Itä-Karjala  

Pohjois-Karjala   
Pohjois-Savo   
Keski-Suomi  

j Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa  

Keski-Pohjanmaa  

Pohjois-Pohjanmaan ran-  
nikkoalue   

Kainuu   

Pohjois-Pohjanmaan  sisä- 
maa-alue  

Perä-Pohjola   
Perä-Lappi   

Koko  maa  — 

Whole country x) 
Suomen  eteläpuolisko  — 

Southern  half of  Finland  
Suomen  pohjoispuolisfio  — 

Northern half  of  Finland 

111 114 84 195 259 346 562 484 1127 1  450 —  419.5  

125 93 140 105 187 219 410  473 677 9071573 304.3 

20 103 69 156 255 323 540 513 1 3381187  1 828 424.1 

»)— 45 131 159 171 254 521 542 785 667 2182 337.9 

53 65 111 158 222 387 610  922  10411234 —335.4  
129 63 154 167 208 276 417 769 520 1 734 — 306.1 

30 45 99 86 273 315 532  625 877 — —303.5  
68 132 296 280 372 430 608 996 930  1 015 — 438.6 

5.8 83 87 105 131 187 245 374 —' — —149.0 
65 79 127 124 251 293 376 — 672 746 —242.2  

40 29 118 99 252 294 475 523 68815691189 317.2 

83 77 62 101 181 261 447 541 620 — —178.6  

22 182 103 404  269 410 618 775  1 092  — 3 388 538.7 

184 100 214 208 333 364 505 501 714  — —396.1  

27 10 34 57 132 212 303 275 — 753 —  136.2 

51 93 81 78  153 371 445 371 650 484 747 284.3  

85 78 76 141 212 624 421 — — — —170.2  

101 57 30 131 389 280  1111 418 889 — —225.1  
22 85 150 231 242 464 694 230 — 665 — 207.2  

43 104 51 39 ')— 579 — — — — — 67.2  

64 79 105 148 240 332 501 579 875 1 068 1  716  298.7  

71 79  108 144 233 322  497 587 875  1 079  1  716  320.9 

50 80 97 161 283 464  (730)  (355) (889) (665) —175.2  
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Taulukko 36.  Aittojen,  vajojen  ja katosten tilavuus m 3 peltohehtaaria  
kohden alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table  36. Cubic  space  of  storage buildings, closed and open  sheds,  in  cbm, per  hectare 
of  arable land in different districts  and  different farm size  classes.  

r
) Ilman Ahvenanmaata. Not including  the Aland  Islands (Ahvenanmaa). 

2) Ko.  rakennukset  tai  rakennusosat  puuttuvat. No buildings  of this  group. 

!  Metsänhoitolautakunnaii alue Viljelraäsuuruusluokka/ha  — Farm, size  class/Hectares  

y. 1939  

Forestry board district 

l 2 3 4 5 6 7 | 8  | 9 10 li 1—11  

in 1939 
TT7 

2 

2- 

3 

3 -  

5 10  

10 
-
 

15 

15 -  

25 

25 -  

35 

CO 

o 

~5Ö 

100 100 + 

j Helsinki   
Lounais-Suomi  

Satakunta  

Uusimaa-Häme  

Pohjois-Häme   
Itä-Häme  

Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala  
Pohjois-Savo   
Keski-Suomi  

Etelä-Polijanmaa  
Vaasa   

Keski-Pohjanmaa  

161  

284 

58 

')-  

123 

227 

184 

122 

12 

239 

62 
172 

29 

765  

148 

121 

8 

5 

8 

3 

4 

4 

2 

9 

6 

5 

2 

4 

13 

6 

8 

|  

31 

57 

29 

53 

49 

71 

40 

112 

35 

52 

47 

26 

41 

93 

15 

33 

32 

13 

67 

25 

49 

25 

43 
37 

44 

40 

21 

67 

27 

32 

25 

27 

98 
51  

15 

21 

37 

34 

57 

12 

34 

26 

34 

23 

30  

29 

37 

48 

18 
36 

35 

25 

37 

42 

18 

20 

32 

54 
37 

■)-  

2 

1  

2 

2 

3 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

2 

3 
2 

1 

6  

8 

8 

2 

2 

3 

5 

6 

5 

4 

3 

1  

2  

9  

8  

29 

22 

27 

27 

31 

22 

30  

33 

13 

19 

26 

25 

34 

28 

16 

21 

20 

50 
41 

16 

17 

18 

18 

31 

26 

19 

33 

13 

18 

19 

26 

17 

10 

12 

14 

8.5 

26 

17 

32 

18 

29 

13 

21 

24 

17 

15 

16 

26 

15 

16 

24 

19 

13 

17 

10 

22 

34 

18 

13 

19 

15 

7.1 

10  

12 

17 

18 

11 

29 

7.0 

24.7  

18.7 

23.4 

18.8 

31.0 

24.9 

29.4 

38.2 

17.2 

25.4! 

19.9j 
24.2!  

31.1 

28.9j  
16.0 

Pohjois-Pohjanmaan ran-  
i nikkoalue  6 

5 

4 

5 

8 

9 

1 

3 

9 

9 

3 

5 

2 

3 

5 

|  
18.2 

39.6 

35.1 
38.0 

46.3, 

Kainuu   

Pohjois-Pohjanmaan sisä-  
maa-alue  

Perä-Pohjola   
Perä-Lappi   

151 

143 

46 

197 

Koko maa — 

Whole  country  x)  148 57 44 38 33 27 26 20  21 16 15 25.6 

Suomen  eteläpuolisko — 
Southern  half of  Finland 158 55 45 37 31 26 26 20  21 16 15 24.8 

Suomen  pohjoispuolisko — 
' 

Northern half  of  Finland 132 59 43 42 41 | 37  (38)  (12)  (24)  (10)  — 
37.9 
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Taulukko 37. Aittojen,  vajojen  ja katosten tilavuus m 3 muunnettua  
hehtaaria kohden  Suomen pohjoispuoliskossa.  

Table 37.  Cubic space  of  storage buildings, closed and  open  sheds,  in cbm, per  hectare 
of converted  area in  northern  half of Finland.   

1
)  Ko.  rakennukset puuttuvat. No'buildings  of  this group. 

Taulukko 38. Riihien,  puimaloiden  ja viljankuivaamoiden  lukumäärä 
viljelmää  kohden alueittain  ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table 38. Number of threshing  and  grain-drying  buildings  per  farm in  different 
districts and  different farm size  classes.   

!)  Ilman Ahvenanmaata. Not including the  Aland Islands (Ahvenanmaa). 
2

) Ko. rakennukset puuttuvat.  —No  threshing or  grain-drying buildings.  

Metsänhoitolautakunnan alue  
Viljelmäsuuruusluokka/ha  — Farm size close /Hectares  

v. 1939 

Forestry board district 

1 2 3 4  6 6 7 s  9 10 11 1-11 

in 1939 —1 
1 — 

2 

2- 

3 

3-  

5 

5- 

10 

10-  

lS 

15- 

25 

25  — 

35 

35- 

50 

50- 

100 100 + 

Kainuu   118 37 24 22 13 28.1 

26 26 33 17 33 11 19 23.9 

Perä-Pohjola   
Perä-Lappi   

29 

42 

19 

33 

35 

7.4 

27 

■)-  

29 

29 

24 7.4  —  10 — 25.8 

22.0 

Suomen pohjoispuolisko — 
Northern  half of  Finland 51 26 22 25 28 29 (24)  (10) (19)  (10)  — 25.2 

Metsänhoitolautakunnan alue  
Viljelmä8uuruusluokka/hs  —  Farm size class/Hectares  

v. 1939 

Forestry board/  district 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 l—ll 

in 1939 1— 
1 —  

2 

2  —  

3 

3-  

5 

5 — 

10 

10 — 

15 

15 — 

25 

25- 

35 

35 — 

50 

50- 

100 100 + 

Helsinki   

Lounais-Suomi  

Satakunta  

Uusimaa-Häme  

')-  
0.3 

0.8 

0.3 g  S 0.9 

1.2  

1.3 

1.3 

1.5 

1.0 

1.4 

2.0 

3.0 

1.8 

2.5 

1.7 

1.8 

2.2 

2.3 

1.5 

2.0  

2.0 

2.5 

0.9 

0.9 

1.2 

1.0 

Pohjois-Häme  
Itä-Häme  

Etelä-Savo  

Etelä-Karjala   

0.7 

0.3 

1.0  

0.3 

1.5 

1.3 

1.5 

1.1 

1.8 

1.6 

1.6 

1.3 

um 

Eg  I  
3.0 

2.0 

2.0 

1.2 

1.0 

1.2 

1.0 

Itä-Karjala   

Pohjois-Karjala   
Pohjois-Savo . . 
Keski-Suomi  

'te  
0.6 

0.8 

I  1.5 

1.0 

1.3 

1.4 

1.3 

1.6 

1.6 

1.3 

2.0 

1.0 

2.0 

2.0 2.7 

0.8  

1.0  

1.0 

0.9  

*) — 0.7 KY|1  ■n *r*'i 1.1 14 HKI ■imi 

Vaasa   

Keski-Pohjanmaa   
Pohjois-Pohjanmaan  ran- 

nikkoalue   

/ 

*)-  

*)-  

0.5 

0.5 

0.2 

1.1 

1.2 

1.1 

l.i 

1.5 

1.1 

1.3 

1.3 

1.4 

ES 

1.0 

l.i 

1.0 

1.0 

Kainuu   0.7 1.1 1.5 1.4 — ,— — 

Pohjois-Pohjanmaan sisä-  
maa-alue  

Perä-Pohjola   
Perä-Lappi   

!) — 
')-  0.3 

1.6 

1.2 

')-  

1.0 

1.8 

')- 

2.0 

3.0 —  

Koko maa 
—

 

Whole country *) 
Suomen  eteläpuolisko — 

Southern half  of  Finland 
Suomen  pohjoispuolisko  —  

Northern  half of  Finland 

0.04 

0.04  

0.04 

0.3 

0.4 

0.3  

0.5 

0.5 

0.4 

0.7 

0.8 

0.7 

1.1 

1.0 

1.4 

1.2 

1.1  

1.4  

1.3 

1.3 

(2.3)  

1.4 

1.4 

(2.0)  

1.8 

1.8 

(2.0)  

2.1 

2.1 

(3.0)  

2.1 

2.1 

0.95  

1.0 

0.7 
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Taulukko 39. Riihien,  puimaloiden  ja viljankuivaamoiden  tilavuus  m 3 

viljelmää kohden alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  
Table 39.  Cubic  space  of  threshing and  grain-drying  buildings, in  cbm, per  farm in  

different districts and  different farm size  classes.  

') Ilman  Ahvenanmaata.  Not  including the  Aland  Islands  (Ahvenanmaa). 
2

)  Ko.  rakennukset  tai  rakennusosat puuttuvat. No threshing  or  grain-drying buildings.  

Metsänhoitolautakunnan alue  
Viljelmäsuuruusluokka/ha  — Farm size class/Hectares  

v.  1939 
1 1 2 I 3 4  5 I 6 1 1 8  9 10 li l—ii 

Forestry  board district 
1 1 1 

in 1939 1 — 2- I 3 —  I 5-1 10— 1 15 — 25- ~35" — I  50- 
100 + 1 2 3 5 1 10 i 15 1 25 36 5< 100 

Helsinki   *)- 48 •)" 
-  178 262 577 691  iKi:a 14 91 2 211 — 614.2  

Lounais-Suomi .  4.8 55 7 2 134 E® 544 641  923 12 54 1667 1701 481.5 

j Satakunta  ■)— 67 15 2 272 447 550  1073 1124 19 89 2  027  618 690.1 

Uusimaa-Häme  *)—  1 4 144 392 442 811 1374 12 14 1414 2 497 553.5 

Pohjois-Häme   6.3 75 9 8 389 572 1649 13 51  488.1 

5.1 78 5 2 323 344 493  739  837 13 36 StTss  462.8 

Etelä-Savo  *)-  16 13 2 142 328 1299 16  22 

Etelä-Karjala   

Itä-Karjala   
PaIiiaic.K qriolo 2\ 

"H 

94 

3 

,}
6  

6 

A 

129 

59 
111 

195 

129 

9^7 

346 

168 

478 

275 

A f)Q  

727 

424 

6 

1 1  

63 

QO 

216 

-t Attn  

293.7 

142.2 

o JTUIlJUlb-IYd/l Jdlct   

Pohjois-Savo   KE  
Ou 

65 

0 

7 3  
111 

116 243 317 

4Uo 

619  654 
1 1 

9 1 1287 

60 1.2 

368.4 

Keski-Suomi   13 78 ES  6 143 425 681 7 86 — — m\ 
Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa  

"H  35 12 

>■  

151 

46 

457 

371 

525 

662  

653 

914 
1  |  — 456.5 

479.5 

L  i  i i,  .  .i.mm *)-  3 8 85 252 357 377 
— 

— 215.5  

nikkoalue   *)- 1 1 116 127 235 195 2 689 

Kainuu  

Pohjois-Pohjanmaan sisä-  
maa-alue   

16 22 

7.1 

E 

'Y 

9 87 

129 

165 

254 

332 

241 

516 

899 264 S 25 

'

—
 

— 

Perä-Pohjola  
Perä-Lappi   

*)-  
')-  

94 

4.3 

6 

1 

6 

8 

69 

')-  

327 

')-  
883 714 

— 
721 

— 144.1 

4.3 

Koko maa 
•—

 

Whole country  ] )  3.9 44 1 64  132 269 416 623  910 1161 1 729 1551  357.4 

Suomen eteläpuolisko  •—  
Southern half  of  Finland 4.9 52 72 146 277 426 620  928 1165 1755 1551 401.9 

Suomen pohjoispuolisko -—  
Northern  half  of  Finland 3.8 32 44 82 204 290  (795) (414) |(925) (721) — 109.8 



37.5 Maatalouden rakennusoloista  Suomessa  v. 1938  163 

Taulukko 40. Riihien,  puimaloiden  ja viljankuivaamoiden  tilavuus m 3  

peltohehtaaria  kohden alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table 40. Cubic  space  of  threshing  and grain-drying buildings,  in  cbm, per  hectare 
of  arable land in  different  districts  and  different farm size  classes.  

Ilman  Ahvenanmaata. Not including the  Aland  Islands  (Ahvenanmaa). 
2) Ko.  rakennukset  tai  rakennusosat  puuttuvat. No  threshing or grain-drying  Buildings.  

Metsänhoitolautakunnan alue  
Viljelmäsuuruusluokka/h;  — Farm size classlHectares  

v. 1939 
l 2 |  3 4 5 6 7 8 9 10 H l—ll 

in  1939 —l  
1— 2 — 

2 3  

3 — 

5 

5- 

10 

10- I 

15 1 
15- I 

25 

25-  

35 

35-  

50 

50 — 

100 100 + 

Helsinki   

Loimais-Suomi  

Satakunta   

Uusimaa-Häme  

Pohjois-Häme   
Itä-Häme   

Etelä-Savo   

Etelä-Karjala   

Itä-Karjala   

Pohjois-Karjala   
Pohjois-Savo   
Keski-Suomi  

Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa   

Keski-Pohjanmaa   
Pohjois-Pohjanmaan  ran- 

nikkoalue  

Kainuu  

Pohjois-Pohjanmaan  sisä-  
maa-alue  

Perä-Pohjola  
Perä-Lappi   

Koko maa — 

Whole country  1 ) 
Suomen  eteläpuolisko — 

Southern  half  of Finland 
Suomen  pohjoispuolisko — 

Northern half of  Finland 

11  

*)— 

15 

8.9 

*)- 

')- 
16 

27 

■)-  

■)-  

29 

')-  

9.1  

11 

10 

35 «)— 
33 30 

56 65 

*)—  5.6 

50 43 

55 24 

10 53 

')— 14 

71 »)— 
39 26 

44 28 

49 45 

26 52 

')— 36  
')— 16 

>)— 4.4  

14 25 

5.3  ')— 
66 29 
3.7 8.8 

32 27 

36 30 

24 20 

45 

33 

74  

34 

42 

78 

34 

31 

16 

29 

29 

38 

37 

11 

22 

31 

23 

33 

17 

')-  

34 

37 

21 

35 

37 

60 

52 

52 

47 

45 

25 

18 

36 

34 

42 

41 

43 

33 

17 

25 

35 

29 

a)— 

37 

37 

30 

43 

44 

48 

39 

47 

42 

57 

29  

13 

24 
25 

35 

36 

29 

30 

19 

28 

19 

26 

')— 

34 

35 

23 

36 

35 

54 

41 

43 

38 
56 

26 

14 

21 

34 

38 

29 

37 

20 

17 

25 

40 

52 

33 

33 

(41)  

39 

32 

40 
46 

56 

28 

39 

24 

14 

23 

32 

22 

30 

25 

6.3 

8.6 

26 

31  

31 

(14)  

35 

31  

48 

27 

38 

32 

40 

17 

28 
20 

20 

16 

43 

4.9 

25 

28 

28 

(25)  

30 

24 

29 
21 

39 

40 

3.9 

26 

28 

12 

10 

11 

26 

26 

(H)  

13 

5.9 

21 

12 

28 

2.8  

14 

14 

36.2 

29.7 

38.0 
30.8 

45.1 

37.6 

48.8 

25.6 

16.5 

27.0  

23.1  

36.8 

26.3 

35.0 

25.3 

12.8 

23.5 

24.5 

26.4 

3.0 

30.6 

31.0 

23.8 
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Taulukko  41. Riihien,  puimaloiden  ja viljankuivaamoiden  tilavuus m 3  
muunnettua hehtaaria kohden Suomen pohjoispuoliskossa.  

TabU 41. Cubic space  of  threshing and grain-drying buildings
,
 in  cbm, per  hectare of 

converted  area in  northern half of Finland.  

Ko.  rakennukset  tai  rakennusosat  puuttuvat. No  threshing  or grain-drying  buildings.  

Taulukko 42. Latojen  lukumäärä  viljelmää  kohden alueittain ja viljelmä  
suuruusluokittain. 

Table 42. Number  of  hay-storage  buildings per farm in  different districts and different 
farm size  classes.   

1)  Ilman  Ahvenanmaata. Not including the  Aland Islands  (Ahvenanmaa). 
2

) Ko..  rakennukset  puuttuvat. No  hay-storage  buildings.  

Metsänhoitolautakunnan alue  

v. 1939 

Forestry board district 
in 1939 

l 

—1 

2 

1- 

2 

.'iljelmäsimruusluokka/h,'  

3 | 4  | 5 | 6 
2  — 3-|  5— 10 — 
3 5 | 10 lä 

—  Farm n 

7 | 8  
15— 25 — 

25 35 

ze class/Hectares  

9  | 10 11 
35-1 50- 

50 1 100 100 + 

1 11 

Kainuu  23 10 19 12 17 21 16 16.7 

Pohjois-Pohjanmaan  sisä-  
maa-alue  3.3 ')— 19 22 14 27 6.7 20 — — 16.7 

Perä-Pohjola   *)- 22 13 10 21 30 31 23 
— 

11 — 18.0 1 

Perä-Lappi   ')-  1.4 3.8 ')-  ')- ')-  — — — —  — 1.4 

Suomen pohjoispuolisko  — 
Northern half of  Finland 3.8 12 10 13 20 18 (26) 1 (H)  (20)  (H)  15.8 

wm u  •  » i 
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Taulukko 43. Latojen  tilavuus m 3 viljelmää  kohden  alueittain ja viljelmä  
suuruusluokittain. 

Table 43. Cubic space  of  hay-storage  buildings,  in  cbm, per  farm in  different districts 
and  different farm size  classes.  

*)  Ilman  Ahvenanmaata. Not including the  Aland Islands (Ahvenanmaa). 
2)  Ko.  rakennukset  tai  rakennusosat puuttuvat. No  hay-storage  bxüdings.  

Metsänhoitolautakunnan alue  
Viljelmäsuuruusluokka/ha  — Farm size class/Hectares  

v. 1939 

Forestry  board district 

l 2  3 4 5  6 7 8 9 10 11  l—li 

in 1939 
—1  

1- 

2  

2-  

3 

3 

5 

5 — 

10 

10- 

15 

15 — 

25 

25  — 

35 

35 — 

50 100 100 + 

Helsinki   59 6 1 280  365 6 73 857  1 791 852.1 

Lounais-Suomi  

Satakunta   

29 

6.6 

14 

12 

5 

8 

123 

93 

2 

2 
i  Pj,  5 

5 

17 

85 

881 

586 

1334 

1296 

2 294 

737 

3 278 

3 477  

6  821 

5 228 
KÜrII  

Uusimaa-Häme  m 13 3  304 3 18 477 4 1183 1 782 3119 3115 6 219 979.8 

Pohjois-Häme   
Itä-Häme  

Etelä-Savo   

Etelä-Karjala   

67 

51 

9.0 

46 
f  

9 

4 

2 

6 

176 

144 

56 

96 

2 

2 

2 

2 

P  
1 
k 

9 

5 

6 

6 

1231 

798 

1076 

1284 

1963 

1551 

1351 

1954 

2 207 

1192 

1916 

2119 

1658 
3 675  

2 234 

— 

662.0 

574.5 
567.1 

686.3 

Itä-Karjala   22 13 3 94 438 8 85 2 484 
— — — 

584.8 

Pohjois-Karjala   
Pohjois-Savo   
Keski-Suomi  

nl  Ö .PAhl QT>TV1 Q o 

I  
19 

12 

13 

1 1  

227 

296 

143 

1 /1Q 

2 

2 

2 

1 

i  
537 

552  

390  

320  
691  

471 

6 

7 

5 

K  

94 

48 

94 

OO 

R 1998 

1341 
2 481  

1 nn Q 

2194 

3 289 2 822 

583.4 

774.2 

424.4 

OOC7 o 
i-itt/ldJTUIiJCtlllllCla/  

Vaasa   

Keski-Pohjanmaa  
Pohjois-Pohjanmaan  ran- 

ao  

226 

27 

11 

8 

3 

* 

9 

6 

i4y 

388 
152 

1 

6 

3 1 
O 

9 

7 

X UtfU 

1779 

1599 

1 < (ö 

1645 

O 

H 
nikkoalue   

Kainuu   

•h- 

133 22 

3 

2 

137 

214 

2 

5 
I  

473  

871  

8 

9 

76 

96 

1392  

1998 

635 4 977 792.8 

488.8 

II  i/il iffireg IM i>  MUTfETTM-rCBl 

maa-alue   

PerärPohjola   
Perä-Lappi   

8 

67 

11 

4 

8 

8 

345 

389 

186 

5 

6 

1 
|  I  f  

2 447  

933  

2 348 

— 

Koko maa —  

Whole country x) 
Suomen  eteläpuolisko  —  

Southern half of Finland 
Suomen  pohjoispuolisko  — 

Northern  half of  Finland 

57 

43 

84 

183 

128 

275 

207 

171 

299 

305 

239 

536 

497 

440  

927 

715 

687 

1073 

1122 1591 1 723 2 304 

1  115 1 590 1 710 3 331  

(1578) (1602)  (2  348)  (2  300)  

4 875 

4  875 

673.9 

701.2 

521.8 
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Taulukko 44. Latojen  tilavuus  m 3 peltohehtaaria  kohden  alueittain ja 

viljelmäsuuruusluokittain.  
Table 44. Cubic space  of  hay-storage  buildings,  in  cbm, per  hectare of  arable land,  in 

different districts and different farm, size  classes.  

x)  Ilman  Ahvenanmaata.  Not  including the  Aland Islands (Ahvenanmaa). 
2)  Ko.  rakennukset  tai  rakennusosat  puuttuvat. •  No  hay-storage  buildings.  
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Taulukko  45. Latojen  tilavuus  m 3  muunnettua  hehtaaria kohden Suomen 
pohjoispuoliskossa.  

Table  45. Cubic space  of  hay-storage buildings, in  cbm, per hectare of  converted area 
in northern  half of Finland.  

Taulukko 46. Saunarakennusten lukumäärä viljelmää  kohden alueittain 
ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table 46. Number of  steam-bath (»sauna») houses  per  farm in  different  districts and 
different farm size  classes.   

x)  Ilman  Ahvenanmaata. Not including the Aland Islands (Ahvenanmaa). 
2)  Ko. rakennukset puuttuvat. No  steam-bath buildings.  

Metsänhoitolautakunnan alue 
Viljelmäsuuruusluokka/ha  —  Farm size  class/Hectares  

v. 1939 

Forestry board,  district 

1 2 3 * 5 6 7  8 9  10 il 1 1 —ii 
in 1939 

— 1 
1- 2 — 

2 3 

3- 

5 

5- 

10 

10 -  I 15 -  

15 1 25 
25 -  

35 

35- 

50 

50 -  

100 100 + 

184 

51 

95 

57 

76 

87 

93 

34 

64 62 

75 74 

67 33 

28 
—

 

51 

24 

H 
34 

Suomen pohjoispuolisko  — 
Northern half  of  Finland 85 91 67  82 92 66  | (51)  (44) (50) (34) — 75.2 

Metsänhoitolautakunnan alue 
Viljelmäsuuruusluokka/ha  — Farm size class/Hectares  

v. 193S 1 | 2 j 3 | 4 j 5 j 6 | 7 8 1 9 10 | 31 11—11 
in 1939 

, 1 1—1 2-1 3—1 5- 10-115- 25-135 - 50 - , 
" 1 1 2 | 3 1 5 1 10 15 ! 25 35 | 50 100 100 + 

Helsinki   

Lounais-Suomi  

Satakunta  

Uusimaa-Häme  

Pohjois-Häme   
Itä-Häme   

Etelä-Savo   

Etelä-Karjala   

Itä-Karjala   

Pohjois-Karjala   
Pohjois-Savo   
Keski-Suomi  

Etelä-Pohjanmaa   
Vaasa   

Keski-Pohjanmaa   
Pohjois-Pohjanmaan  ran-  

nikkoalue   

Kainuu  

Pohjois-Pohjanmaan sisä-  
maa-alue   

Perä-Pohjola   
Perä-Lappi  

Koko  maa — 

Whole country l) 
Suomen eteläpuolisko —  

Southern half of Finland 
Suomen pohjoispuolisko — 

Northern half of  Finland 

0.7 0.2 0.3 0.4 0.8 0.8 0.8 1.3 1.0 1.0 — 0.8 
0.6 0.9 0.9 0.7 1.0 1.0 1.0 1.1 0.5 0.7 1.5 0.9 

0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 1.3 1.0 1.5 0.9 

•)— 0.9 0.8 1.0 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 0.8 1.5 0.9 

0.8 1.0 1.0 1.1 0.9 1.0 0.9 1.3 1.0 2.0 — 1.0 

0.5 1.0 0.9 1.0 0.9 1.1 1.3 0.8 1.2 1.5 — 1.0 

1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 — — 0.9 

1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 — 1.0 

0.6 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 — — — 1.0 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 — 1.3 1.0 — 1.0 

1.0 1.0 1.0 0.9 1.1 1.0 1.0 1.2 1.0 2.0 1.3 1.0 
0.7 1.1 1.1 1.0 0.9 1.1 1.1 1.0 2.0 — — 1.0 

1.0 0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 — •)— 0.8  
1.0 ')  — 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 1.0 — — 0.5  
0.6 0.7 0.9 0.9 0.8 1.0 1.1 1.0 — 1.0 — 0.9  

0.5 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 0.7 0.7 1.0 2.0 0.9  

0.9 1.0 1.0 1.4 1.3 1.0 2.0 — — — — 1.1 

1.0 0.9 1.0 0.7 1.1 0.8 2.0 1.5 1.0 — — 1.0 

0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.5 1.0 — 1.0 — 0.8 

0.5 0.6 0.7 1.0 1.0 1.0 — — —1 — —| 0.7 

0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.4 0.9  

0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.4 0.9  

0.7 0.8 0.8 0.9 1.1 0.9 (1.3) (1.3)  (1.0) (1.0) — 0.9 
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Taulukko 47. Saunarakennusten ja saunojen  tilavuus m 3 viljelmää  
kohden alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table  47. Cubic space  of  steam-bath (»sauna»)  houses  and rooms,  in  cbm, per  farm in  
different districts and  different farm size  classes.  

r) Ilman  Ahvenanmaata. Not.  including the Aland  Islands  (Ahvenanmaa). 
2)  Ko.  rakennukset  puuttuvat.  —No  steam-bath buildings or  rooms.  
3)  Tiedot puuttuvat.  —No information available. 
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22  

Taulukko 48. Saunarakennusten ja saunojen  tilavuus m 3 peltohehtaaria  
kohden  alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table 48. Cubic  space of  steam-bath  (»sauna») houses and rooms, in  cbm, per  hectare  
of  arable land in  different districts and different farm  size  classes.  

*)  Ilman Ahvenanmaata.  Not  including  the Aland Islands  (Ahvenanmaa).  
2) Ko. rakennukset  puuttuvat.  —No  steam-bath buildings  or rooms. 
3)  Tiedot puuttuvat. —No  information available.  
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Taulukko 49. Saunarakennusten ja saunojen  tilavuus m 3 asukasta  kohden  
alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table  49. Cubic space  of  steam-bath (»sauna» ) houses  and  rooms,  in  cbm, per  inhabitant 
in  different districts and  different farm size  classes.  

J
)  Ilman  Ahvenanmaata. Not  including the  Aland  Islands  (Ahvenanmaa). 

2
) Ko.  rakennukset  puuttuvat..— No  steam-bath  buildings or rooms.  

3
)  Tiedot puuttuvat. —No information available. 
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Taulukko 50. Erikoisrakennusten lukumäärä viljelmää  kohden alueittain 

ja viljelmäsuuruusluokittain.  
Table  50. Number  of  special buildings  per farm in  different  districts and different 

farm size  classes. 

x
) Ilman  Ahvenanmaata. Not  including  the Aland Islands  (Ahvenanmaa).  

2) Ko. rakennukset  puuttuvat.  —No  special  buildings.  

. 
. 4

 
,

 . 
,

 
,

 Vilielmäsuuruusluokka/ha  —  Farm size  class  1 Hectares  
Metsanhoitolautakunnan alue 

v
-  1939 x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11—11 

i»S 
,

 1-1 2- 3- 5- 10 —  1 15  — 25 —  I 35 — 50-
inft

, 
m  ly3!> -1 2 1 3 5 10 15 j 25 35 | 50 100 10°  +  

Helsinki 0.5 0.2 0.7 0.8 0.6 0.9 1.5 1.4 1.0 3.5 — 1.1 

Lounais-Suomi 0.4 0.6 0.8 0.6 0.9 1.1 1.4 l.l 2.7 1.3 2.0 l.l 

Satakunta 0.5 l.l 0.9 1.2 0.9 1.0 l.l 0.9 1.8 2.5 1.5 l.l 

Uusimaa-Häme ')— 0.6 0.8 1.3 1.4 1.3 l.l l.o 1.7 1.5 5.0 1.3 

Pohjois-Häme 0.7 0.8 l.o 1.2 1.0 1.7 1.7 2.8 2.5 4.0 — 1.3 
Itä-Häme 0.5 1.0 0.9 1.3 1.4 1.3 1.6 2.0 l.o 4.5 — 1.3 

Etelä-Savo 0.5 1.3 1.0 1.4 1.8 2.0 2.4 2.0 3.7 — — 1.9 

Etelä-Karjala 2.0 1.8 2.3 2.8 2.5 2.9 2.7 2.7 5.0 3.0 — 2.7 

Itä-Karjala 0.8 0.4 1.2 0.4 0.6 0.3 0.4 2.0 — — — 0.6  

Pohjois-Karjala 0.7 2.6 2.8 2.6 3.4 2.6 2.8 — 4.0 2.0 — 2.9 
Pohjois-Savo 1.0 1.2 1.6 1.4 1.5 2.5 2.3 2.8 2.5 3.5 3.3 1.9 
Keski-Suomi 0.7 1.2 0.9 l.o 1.3 1.9 2.5 2.6 5.0 — — 1.4 

Etelä-Pohjanmaa !) —  ')— !) —  0.7 0.6 0.9 0.8 1.6 1.2 — 1.0 0.8 
Vaasa s)— *)—  »)— 0.5 0.6 0.6 0.3 l.o — — 0.5  
Keski-Pohjanmaa 0.1 !) — ')—  !)— 0.2 l.l 0.6 1.0 — ')— — 0.3  
Pohjois-Pohjanmaan ran-  

nikkoalue O- 3 O-5 0- 5 O- 2 0.8 0.7 0.7 2.0 2.0 0.5  

Kainuu 1.6 1.7 3.3 3.0 2.0 3.2 3.0 — — — — 2.3 

Pohjois-Pohjanmaan sisä-  
maa-alue ') — 0.7 0.4 1.5 1.9 1.4 1.0 5.0 3.0 — — 1.4 

Perä-Pohjola 0.3 0.7 0.8 0.8 0.9 l.o ')— 2.0 — !) — — 0.8  
Perä-Lappi 0.4 0.7 0.5 0.3 l.o ») — — — — — — 0.5  

Koko maa — 

Whole country
l ) 0.6 1.0 1.1 1.3 1.5 1.6 1.5 1.7 2.1 2.2 2.7 1.4 

Suomen  eteläpuolisko  —  
Southern half  of  Finland 0.6 l.o l.l 1.3 1.4 1.6 1.5 1.6 2.1 2.3 2.7 1.4 

Suomen pohjoispuolisko — 
Northern half of  Finland 0.7 0.9 l.l 1.4 1.5 1.6 (1.0) (4.0)  (3.0) (—) — 1.2 
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Taulukko 51. Maatalousrakennusten kokonaistilavuus m 3 viljelmää 
kohden alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table 51. Total cubic space  of farm buildings, in  cbm, per farm in  different districts 
and  different farm size  classes.  

*)  Ilman Ahvenanmaata. Not including  the  Aland Islands (Ahvenanmaa).  

Metsänhoitolauta- 
Viljelmäsuuruusluokka/ha — Farm size class  1  Hectares  

kunnan alue v. 1939  

Forestry board district 

1 2  3 4 5 6  7  8  9 10 11 1-11 

in 1939 —1 
"l 

2 

2 — 

3 

3- 

5  

5 — 

10 

10- 

15 

15-  

25 

25 —  

35 

35 — 

50 

50- 

100 100 +  

Helsinki   530 565 771  1  088  1 605  2 919 3 630  5187  7  815 

6133 

8 271 
7 226 

12 989  

9 768 

10 772 

8 073  

3 236.9 

2 608.1 

3 409.3 
2 989.0 

Lounais-Suomi 
..
 

Satakunta   

Uusimaa-Häme . 

477 

445 

320 

707 

673  

546 

699  

673  

825 

961 

1313 

1049 

1474 

1823 

1672 

2142 
2 435 

2 071 

3 037 

4146 

4 316  

4 306  

5134  

5 393 

14 341 

13 394 

15 817 

Pohjois-Häme  ...  
Itä-Häme  

Etelä-Savo   

Etelä-Karjala  ...  

390 
475 

263 

348 

557 
574 

588 

609 

780 

634 

602  

834 

1041 

1167 

878  

1114 

1751 

1551 

1821 

1714 

3 034 

1993 
2 773  

2 496 

4 425 

3130 

4 397 

3 715  

7540  

5126  
5 894  

5 327 

6  701 
5 069 

8 889 

5 788 

7 911 

11146 

6  484  

— 

2 488.2  

2172.5 

2 432.0 

2367.3 

Itä-Karjala   294 609  569 803 1 319 1 <UA 2 787 4 930 1550.1 

2 093.3 

2 668.9 

1596.2 

Pohjois-Karjala..  

Pohjois-Savo ....  
Keski-Suomi   

430 

401 

526 

757  

540 

584 

984 

909 

614  

1064 

913 

902 

1965 2 627  

1965 2 343 
1  547 2 402 

3 535 

3 635  

4 354 

5 301 

4 873 

6  857 

5 214 
6 620  

7155 

12 978 11255 

Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa  

Keski-Pohjanmaa 
Pohjois-Pohj  au-  

maan rannikko-  

alue   

262 

1061 

253 

212 

738 

510 
206 

262  

629 
1164 

442 

451 

1322 

1881 

841 

702  

1  399 2179  

2165  2 783 

1487  2127 

1  9F17  9 9fi7 

3 214  
3 624  

2 649  

3 329 

4 555 

4 939 

3 785 

2 555 

5 363 

6117  

2 923 

5 890  

8191 

18 758 

5110 

2 801.5 

2919.0 

1436.8 

2 019.3 

Kainuu   554 716 802 1 478 2  263 3 521 6 011  1477.5 

2112.1 

1  786.1 
652.3 

Pohjois-Pohjan- 
maan sisämaa-  

alue   765  465 785 1 727  3 296 2 890 7059 5161 6  618 
Perä-Pohjola .  .. 
Perä-Lappi   

410 

388 

1441 

710 

1379 

897 

1783 

692  

1985 

613  

3 064 

3 829 

4 759 3 744 6  701 — 

Koko maa 
—

 

Whole  country 
Suomen eteläpuo- 

lisko—Southern 

half  of Finland  
Suomen pohjois-  

puolisko-  North-  
ern half of  Fin- 
land   

435 

424 

446 

683 

601  

830 

818  

717  

1079 

1140 

1014 

1577 

1763 

1669 

2 479 

2 488 

2 434 

3173 

3 623  4 970 6 246 9 933 

3 592 4 981 6  23810 018 

(5  647)  (4  688)  (6  618)  (6  701)  

13158 

13158 

2 282.1 

2 410.5 

1 567.6 
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Taulukko 52. Maatalousrakennusten tilavuus prosentteina  rakennus  
ryhmittäni.  

Table 52. Cubic space  of  farm buildings, percentages by type of building. 

1
) Ilman Ahvenanmaata. Not including  the Aland  Islands (Ahvenanmaa).  

Rwpirjwj ■jWWRJ 

ESSI iQlpB 
wF**Wf] ty l;ß  ilC—Jpjn-'WIpffjfMBf**M»ffi\  J■ 'J® 

"JÄI  1 
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Taulukko 53. Maatalousrakennusten kokonaistilavuus  m 3 peltohehtaaria  
kohden alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  

Table 53. Total cubic space  of  farm buildings,  in  cbm, per  hectare of  arable land in  
different districts and  different farm size  classes.  

Taulukko 54. Maatalousrakennusten kokonaistilavuus m  3 muunnettua 

hehtaaria kohden Suomen pohjoispuoliskossa.  

Table 54. Total  cubic space  of  farm buildings, in  cbm,  per  hectare of  converted  area  in  
northern half of Finland. 

r

) Ilman  Ahvenanmaata. Not including  the  Aland Islands (Ahvenanmaa). 

IvpKlil^nP^^V^^^^^IivfS^BuilBf^iCiulBurafeUllKvlBK^IIBBRKl^^al^P 

Metsänhoitolautakunnan alue 
Viljelmäsuuruusluokka/ha  — Farm size claislHectares  m 

v. 1939 

Forestry board district 

l 2 3 4  5 6 7 8 9 10 ii m 

in 1939 
—l 

1— 

2  

2- 

3 

3 — 

5 

5- 

10 

10- 

15 

15- 

25 

25-  

35 

35  — 

50 

50 — 

100 
100 + 

Kainuu   

Pohjois-Pohjanmaan sisä-  
maa-alue   

Perä-Pohjola   
Perä-Lappi  

769 

193 

597 

362 

344 

215 

311 

227 

235 

281 

217 

92 

225 

173 

192 

190 

186 

212 

166 

131 

120 

140 

98 

Suomen pohjoispuolisko —  
Northern half of  Finland 449 274 243 240 245 195 (184) (128) (140) (98) — 225.9 
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Taulukko 55. Maatalousrakennusten kokonaistilavuus  m 3 peltohehtaaria  
kohden rakennusryhmittäin.  

Table 55. Total cubic space  of  farm  buildings,  in  cbm, per  hectare of  arable land and 
grouped by type of  building. 

x
) Ilman  Ahvenanmaata. Not  including  the  Aland Islands (Ahvenanmaa).  

■ 

Aitat, 

vajat  ja 
Sauna- 

Riihet,  
puima-  Kaikki  

Asuin- 

katok-  

set 

rake ii" 

nukset  

lat ja 
viljan  Ladot Erikois- 

maa- 

talous-  
Metsänhoitolautakunaan alue raken-  eläin-  ■h kui-  raken-  raken-  

v. 1939 nukset«  raken-  wywiuLWLm saunat vaamot Hay-  nukset nukset  storage  

Forestry  board district 
Dwell- 

nukset  

ings,  
Steam- Thresh-  

build- 
Special 

Farm 
in 1939 

ings  
Animal closed 

bath ing and 
ings  

build- 
build- 

shelters and  build- grain- ings  ings,  

open 

sheds  

drying 
build-  

ings 

total 

Helsinki   35.4 32.4 24.7 4.0 36.2 50.2 7.6  190.5 

Lounais-Suomi  29.9 26.9 18.7 3.4 29.7  48.3 3.8 160.7 

Satakunta  34.8 35.4 23.4 4.2 38.0 44.2 7.9  187.9 

Uusimaa-Häme  26.7  27.4 18.8 4.1 30.8 54.5 3.9 166.2 

Pohjois-Häme   48.8 32.0 31.0 5.6 45.1 61.2 6.3  230.0 

Itä-Häme  27.4 27.1 24.9 5.0 37.6 46.7 7.9  176.6 

Etelä-Savo  41.8 43.9 29.4 6.5 48.8 55.4 9.4 235.2 

Etelä-Karjala   31.0 35.3 38.2 4.7 25.6 59.7 11.5 206.0 

Itä-Karjala   30.7 39.7 17.2 5.6 16.5 67.7  2.0 179.4 

Pohjois-Karjala   40.6 50.1 25.4 5.8 27.0 61.3  9.7  219.9 

Pohjois-Savo   31.0 36.3 19.9 3.4 23.1 48.5 5.1  167.3 

Keski-Suomi  45.6 36.8 24.2 6.3 36.8 57.4 8.9 216.0 

Etelä-Pohjanmaa   26.4 21.7 31.1 2.2 26.3 51.2 2.8  161.7 

Vaasa  36.4 27.8 28.9 2.6 35.0 77.2  5.3  213.2 

Keski-Pohjanmaa   35.2 28.7 16.0 3.3 25.3 55.3 4.6  168.4 

Pohjois-Pohjanmaan  ran- 
nikkoalue  22.8 19.5 18.2 1.8 12.8 50.8 3.5 129.4 

Kainuu  85.0 58.3 39.6 10.4 23.5 113.7 13.1 343.6 

Pohjois-Pohjanmaan  sisä-  
maa-alue   75.2 53.6 35.1 7.2 24.5 121.2 12.2 329.0 

Perä-Pohjola  84.5 54.1 38.0 6.7 26.4 110.4 7.6 327.7 

Perä-Lappi   183.7 102.6 46.3 17.5 3.0  83.2 13.6 449.9 

Koko maa — 

Whole country x)  36.7 33.7 25.6 4.4 30.6 57.6 6.6 195.2 
Suomen  eteläpuolisko — 

Southern half of  Finland 33.4 32.2 24.8 4.2  31.0 54.1 6.3 186.0 

Suomen  pohjoispuolisko  — 
1 Northern  half  of  Finland 88.0 57.9 37.9 8.3 23.8 112.9  10.5 339.3 
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Taulukko 56. Maatalousrakennusten kokonaistilavuus m 3 asukasta  

kohden alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.  
Table 56. Total cubic space  of farm buildings, in  cbm, per  inhabitant in different 

districts and  different farm size  classes.  

*)  Ilman  Ahvenanmaata.  Not including  the  Aland Islands  (Ahvenanmaa). 

Metsänhoitolautakunnan alue 
Viljelmäsuuruusluokka/ha  — Farm size  cUusjHectares  

v. 1939 
l 2 | 3 4 S 6 7 8 9  10 11 l—ii 

in 1939 —1 
1 — 

2  

2  — 

3 

3-  

5 

5- 

10 

10- 

15 

15- 

25 

25- 

35 

35-  

50 

50- 

100 
100 + 

Helsinki   

Lounais-Suomi  

Satakunta  

Uusimaa-Häme  

Pohjois-Häme   
Itä-Häme   

Etelä-Savo   

Etelä-Karjala   

Itä-Karjala   
Pohjois-Karjala   

Pohjois-Savo   
Keski-Suomi  

Etelä-Pohjanmaa  
Vaasa  

Keski-Pohjanmaa  

Pohjois-Pohjanmaan ran-  
nikkoalue  

Kainuu   

Pohjois-Pohjanmaan  sisä-  
maa-alue  

Perä-Pohjola  

Perä-Lappi   
Koko maa 

—
 

Whole  country  l )  
Suomen  eteläpuolisko  —  

Southern half  of  Finland 
Suomen  pohjoispuolisko — 

Northern  half  of  Finland 

139 

165 

124 

107 

130  

144 

132 

70 

55 

86 

67 

170  

22 

354 

55 

35 

132 

109 

87 

68 

101 

109 

87 

153 

244 
173 

109 

116 

115 

137 

135 

119 

151 

115 

124 

85 

204 

44 

131 

130  

101 

288 

96 

139 

134 

146 

208 

175 

153 

236 

205 

159 

201 

167 

89 

167 

154 

128 

146 

333 

143 

67 

110 

135 
189 

121 

151 

153 

152 

268  

295 

268 

328 

389 

337  

320  

317  

205  

333  

351 

271 

229  

387  

292 

237 

343 

434 

254 

153 

304 

298 

335 

521 

389 

312 

414 

446 

407 

380 

357 

282 

404 

263 

381 

335 
535 

349 

360  

345 

321 

438 

319 

377 

374 

369 

586 
506 

648  
719 

553 

513 

637  

442 

303 

459 

472 

506 

527 

558 

294 

497 

223 

1008 

381 

503 

506 

(382)  

674  

532  

584  

805  

685  

641  

655  

592 

357  

541 

625  

701 

595  

445  

365  

469 

468 

592 

600  

(469)  

711 

876 

766  

702  

893 

589 

593 

503 

666 

628 

602 

624 

1529 

436 

945 

679 

678 

(945)  

426 

842 

929 

495 

659 

1393 

720 

447 

577 

589 

1365 

516 

690  

691 

(516) 

624 

454 

519 

450 

1103 

568 

542 

542 
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23 443 7—49 

Taulukko 57. Maatalousrakennusten tilavuus prosentteina  rakennus  
ryhmittäni  ja viljelmäsuuruusluokittain  Suomen eteläpuoliskossa.  

Table 57. Cubic space of  farm buildings, percentages  for different types, in different 
farm size  classes  in  southern half of  Finland. 

Taulukko 58. Maatalousrakennusten tilavuus  prosentteina  rakennus  

ryhmittäni  ja viljelmäsuuruusluokittain  Suomen pohjoispuoliskossa.  

Table 58. Cubic space  of  farm buildings,  percentages for different types, in  different 
farm size  classes in  northern half of Finland. 

Viljelmäsuuruusluokka  

Farm size class  

Asuin-  

raken-  

nukset  

Dwell- 

ings  

Koti- 

eläin- 

raken-  

nukset  

Animal 

shelters 

Aitat, 
vajat  ja 
katok-  

set 

Storage 
buOd-  

ings, 
closed 

and 

open 
sheds 

Sauna- 

raken-  

nukset  

ja 
saunat 

Steam- 

bath 

build- 

ings  and 
rooms 

Eiihet, 

puima-  
lat ja 
viljan-  

kui- 

vaamot 

Thresh-  

ing and 

grain- 
drying 
build- 

ings  

Ladot 

Hay-  

storage 

build-  

ings  

Erikois-  

raken-  

nukset 

Special  
build- 

ings  

Yh-  

teensä 

Total 

1 1  45.1 13.4 16.7  7.3 1.2 10.2 6.1  100.0 
2  32.5 13.7  13.1 4.6 8.6 21.4 6.1 100.0 
3  27.5 15.8 15.1 4.6 10.1 23.8 3.1  100.0 
4  23.3 17.3  14.2 3.8 14.4 23.6 3.4  100.0 

5  19.5 17.0 14.0 3.0 16.6 26.3 3.6 lOO.o 

6   17.4 17.9  13.2 2.4 17.5 28.2 3.4 100. o 

7   16.2 17.1 13.8 1.9 17.3 31.0 2.7 lOO.o 
8—9   15.8 17.8 13.0 1.5 18.7 29.4 3.8 lOO.o 

10  15.5 17.6 10.8 1.2 17.5 33.2 4.2 lOO.o 

11  15.9 18.0 13.0 0.9 11.8 37.1 3.3 lOO.o 

|  Koeviljelmät — Sample 
farms   18.0 17.3 13.3 2.2 16.7  29.1 3.4 lOO.o 

Kaikki  viljelmät •— All  

farms   20.9 16.9 13.8 2.9 15.2 26.6 3.7 lOO.o 

——■ 

Koti- 

I 

Altat
;
 

vajat  ja 
katok- 

Sauna- 

raken-  
H 

Viljelmäsuuruusluokka  
raken-  

elfiin-  

raken-  Storage 
ja 

saunat 
in 

Hay- 
raken-  

nukset  
Yh- 

teensä 

Total Farm size class Dwell- 

ings  

nukset  

Animal 

shelters 

ings, 
closed 

and 

open 
sheds 

Steam- 

bath 

build- 

ings  and 

rooms 

Thresh  

ing am 
grain- 

drying 
build- 

ings  

build- 

ings  

Special 

build- 

ings  

1  

2   

3   

: 4  

5   

6   

7   

8—9  

10—11  

43.0 

31.1 

31.8 

27.5 

22.2 

21.1 

23.6 

16.1 

24.6 

17.4 

18.3 

21.0 

16.1  

15.6  

16.1  

17.0 

22.2 

18.2 

11 

9 

8 

10 

11 

14 

13 

12 

9 

.3 

.6 

.9 

.2  

A  

.6  

.0 

.6 

.9 

4.5 

3.2 

3.1 

2.4 

2.2 

1.8 

2.0 

1.2 

1.5 

0.8 

3.9 

4.1 

5.2 

8.3 

9.2 

14.1 

11.6 

10.7 

18.8 

33.2 

27.8 

34.0 

37.4 

33.8 

28.1 

34.4 
34.3 

4.2 

0.7 

3.3 

4.6 

3.4 

2.2 

1.9 

0.8 

OO.o 

OO.o 

OO.o 

OO.o 

OO.o 

OO.o 

OO.o 

OO.o 

OO.o 

Koeviljelmät  — Sample 
farms   

Kaikki  viljelmät — All  
farms   

25.9 

27.1 

17.1 

17.3 

11.2 

11.0 

2.4 

2.6 

7.0 

6.6 

33.3 

i 32.4 

3.1 

3.0 

lOO.o 

lOO.o 
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Karttal. Vuoden 1938  puunkäyttötutkimuksen kirjanpitopiirit (Erkkilä  1943, s. 339).  
Map 1. The book-keeping  districts  for  the wood-utilization survey  in 1938. 

i:= Ordinary  districts (selected by  lot)  in  1927. 
2 ;= Extraordinary  districts (selected  on purpose) in  1927. 
3 = Additions  to  the  ordinary districts  (selected  by  lot)  in  1938. 
4 = Additions to  the  extraordinary districts  (selected by  lot)  in  1938. 
5 = Additions to  the  ordinary  and  extraordinary  districts (selected  on purpose)  in 1938. 
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Kartta 2. Metsänhoitolailtakin)  tien  alueet  v. 1939. 

Map 2. The  forestry board districts in 1939. 



Building  conditions on farms  in Finland in 1938. 

English summary. 

In the  years 1938—1939, an investigation  into the  use  of wood  in rural  districts 
in Finland, covering  the whole country, was  carried out  through the care of the  
Forest  Research  Institute in Finland. The material for  the present study was  

gathered as a by-product  of  that investigation.  As the forest technicians who  

during one year were  employed  for the purpose  just mentioned had  to visit re  

peatedly the sample farms concerned, arrangements were  made  for deriving the 

greatest possible  profit from  their work by  engaging  them to collect material for 

inquiries  into other matters, nearly related to  the  use of wood. One of their  
extra tasks was to gather information, on special  blanks  prepared to this end, 

concerning  the buildings on the sample  farms at the end  of  the  year 1938. The 
data  thus  brought together have  formed the  material for  the  present study.  

The  whole  of Finland (with the  exception of the  Aland Islands) was divided, 
for the  purpose  of gathering  this material, into 21 ordinary  and  37 extraordinary 

book-keeping  districts,  which  have  been  marked  out on the  appended map no. 1. 
The collected data have  been grouped according  to the forestry  board districts 
from which they were obtained. There  were,  in the year  1938, 19 forestry  board 

districts,  the boundaries of which appear  from map no. 2. The  Aland Islands 
having been left out of account,  the country  was for the  present  purpose  divided 
into the 18 forestry  board districts  listed  in the  result  tables.  Also, the district 
of Pohjois-Pohjanmaa  (no. 18) was divided into two parts, the coastal  region  

(»rannikkoalue»), and  the  interior region (»sisämaa-alue»),  and  the  district of Lappi 

likewise  into two  parts,  Perä-Pohjola and  Perä-Lappi.  Thus, the  tables give  figures  

relating  to 20 different districts,  all  told. 
In addition, figures have  been  separately computed for the  southern half  and  

the northern  half  of the country, the latter comprising  Kainuu, the interior of 

Pohjois-Pohjanmaa, Perä-Pohjola, and  Perä-Lappi. 
The sample farms have  been grouped, on the  basis of the  area of arable  land, 

into  11 size classes, the respective limits of which  appear from the headings 
of the tables. In the northern half of the country,  figures  have also been com  

puted per  converted  hectare, including  meadow  land, by counting  one hectare  
of meadow  land as 0.3 converted hectare.  

The buildings  on the farms have  been  grouped, according  to the purposes 
for which  they are intended, as  follows: 

1)  dwellings, 

2)  animal shelters,  

3)  provision-storage  buildings and (open and  closed) sheds, 
4) threshing  and  grain-drying  buildings, 

5)  hay-storage barns,  

6)  steam-bath (»sauna») buildings,  and  
7)  other buildings.  
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Compound buildings  (i.  e. buildings  consisting  of several parts  serving  different 

purposes),  which  are frequent in Finland, were referred, when the buildings  were 
counted, to the respective  groups  where their main parts belonged. In recording 
the ground space  and  cubic contents of the buildings,  on the other hand, their 
different parts were  distributed into the above-mentioned groups by  including  
each  part of a building  in the group determined by  the purpose for which  it was  
used. Thus, the »dwellings»  referred to in the tables comprise only the  dwelling  
houses  proper,  the »animal shelters» only  those parts of the buildings  that are 

chiefly  used  for housing domestic animals,  the  »steam-bath  buildings» also steam  
bath rooms  in buildings  serving  other  purposes, etc.  

Chief attention has in this study been given the number of buildings  of 
different type,  their building materials, their life-time,  their ground space  (area), 
and  cubic contents  (volume) per farm, per hectare of arable  land,  per animal unit,  
or per  inhabitant, as well  as certain factors affecting  the  area and  volume of the  

buildings. 
The  results  of the  investigation  may be  summarized briefly  as  follows: 
Data  were collected from 1 602  sample  farms in the southern half  and 288  

sample farms in the northern half  of the country,  totalling 1 890. These  figures 
represent 4.5 °/00 of the total number  of existing  farms in the southern  half, 
10. o °/00 in the northern  half of the country, and  4.9  %„  in  the whole country, 

respectively,  in the  year  1938. In the southern  part of the  country,  the  number  
of sample farms varied from 1 °/oo  to 8.5 °/00 of the total number of  farms in 
the respective forestry-  districts (in 192  9).  

The average  area of arable land on  the  sample farms in  the southern half  of 

the country  was 12.9  6 ha,  in the  northern  half it was 4.6  2 ha, and in  the whole 

country 11.69 ha. The average  number of animal units was 0.76  per hectare  of 
arable land in the  southern  half, 1.4 7 in the  northern  half, and  0.80  in the  whole 

country.  The average number  of  inhabitants per  farm was 6.3  per  farm in the 

southern half, 6.8 in northern  half, and 6.4 in the whole  country.  

By  grouping the  sample farms according to the  owner's  trade  and  occupation, 

it was established that 1 582 farms were  owned by  farmers, 117  by  labourers and  

persons  belonging to the labouring class,  133 by  tradesmen  and  professionals, 23 

by  merchants and business  men, and  35 by  officials and persons  in a similar 

position. 
A comparison of the sample  farms with  reference  to their  legal status shows  

that 1 131  of them were original freeholds of long standing,  79 were formerly  
held on lease  and turned  into freeholds in or  before 1918, 473  were  made  free  

holds  in 1919 or  thereafter, 127 were  colonization farms, and 80 were farms 

held on lease at  the time of the  investigation. 

The total number of buildings on the sample farms  was 27 106, i.e. on an 

average  14.3 buildings per  farm. 

The number  of dwellings was 1.2 per farm and their average  cubic contents  
428.9  cbm per  farm, 36.7  cbm per  hectare  of arable land, and  67.0  cbm per  in  
habitant  of the farm. 

The  average  life-time of the  dwellings made  of logs without any covering has  
been  found to be at 63.2  years,  that of the log-dwellings  with a covering  at 
84.6 years, and that of the dwellings built of boards at 21.8 years, assuming  
their  actual  age  to represent,  on an average,  half the  length of their serviceable 
life. 

Of  the  dwellings,  55.1  %  were log-buildings  without any  covering,  41.6  were 
log-buildings covered with boards, 2.4  % were board-structures, and 0.9  % were 
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made  of other materials. In the northern  half  of the country, only 10.2% of 
the dwellings were log-buildings with  a covering.  The  average thickness  of outer  
walls  in the  dwellings made  of logs was 15.5 cm.  

The roofing material used  for most of the  dwellings  (80.6 % of the  total)  was 
shingles. Roofing felt etc.  represents 7.0  %, iron  sheets  5.1 %, and  brick  3.6 % 
of the roof  coverings  on dwelling-houses. 

The average  life-time of shingle-roofs on dwellings was found to be 25 years 
in the southern half of the country and  34.6  years  in  the  forestry board district 
of Perä-Pohjola. As  to the influence of the pitch on the life-time of shingle  
roofs, there is  no indication of any definite trend. The optimum pitch, in this 
respect,  seems to be  25—30°.  

In the  southern half  of the country,  8.8 % of the dwellings  were  two-story  
buildings, in the northern  half 5.3 %,  and  in the  whole country 8.2 %.  The  corres  

ponding  percentage in Etelä-Pohjanmaa was 40.4  %, in the district of Vaasa 
24.2  %, in the district of Keski-Pohjanmaa 12.3 %,  in  the coastal district of 

Pohjois-Pohjanmaa 11. l  %, and  in the district of Helsinki 10.6 %.  
The  average  number of inhabitable rooms per  farm was 4.7. 
The number of inhabitable rooms heated in winter was in the southern  half 

of  the country,  where  an investigation  on this point  was  made, 3.  x per farm  and  
their  cubic contents  208.9 cbm per  farm. The average number of inhabitants per  
room heated in  winter was 2.0. The  average  latitude of variation in the  different 

farm size classes  was 1.6—2.4  persons  per  room. 

In the farm size classes  I—4,  the legal status of the farm had not affected 
in any  noteworthy degree the  dimensions of dwellings. In farm  size class 5,  
the cubic contents  of buildings  on farms held on lease fell considerably  below 
the average in the other groups, and  the same is true of the farm size classes  
6—7. The  building volume  on farms turned  into freeholds before 1919 was  regularly  
smaller than on those  that were made freeholds at a later date. 

The average  size  of dwellings  used  by  persons  belonging  to the labouring  class 

was markedly smaller than the average  for all farm-owners in the same farm 
size  class,  and  the average  size of buildings  owned  by merchants, tradesmen  and  
professionals  were 2—3 times above the average  for all  farms in the same farm 
size class. 

The cubic  contents  of dwellings per farm had decreased perceptibly from 
1847 to  1938 in the farm size  classes  5-—7. An equally clear  trend in the  relation 

between the years when  the house  was built and  the size  of single  rooms is,  on 
the other hand, not visible. As the disposition  of the rooms has  been altered 
in many  cases,  the  result  of the  investigation  made  in 1938 does  not  always  give 
an idea of the  original  plan of structure. 

The  average  number of animal shelters  was 1.6  per  farm and their  average  
cubic contents  amounted  to 416.9 cbm in the southern  half of the  country,  267.7  
cbm in the northern  half, and 394.1 cmb in  the whole country.  Their cubic  

space  per  hectare of arable land was 32.2  cbm in the southern  half  of the  country  
-57.9  cbm in the northern half, and  33.7  cbm in the whole of the country. The  

average  cubic space  per  animal unit was 41.9 cbm.  
Of  the cow-houses, 68.3  % were log-buildings  without any covering, 3.3 % 

were log-buildings covered  with boards 10.6 % were brick-buildings,  and 6.7  % 

were  stone-buildings. The life-time of wall  structures in cow-houses  of the  first  

mentioned type has  been estimated at 45.4  years,  that of those  of  the  second  type 
at 62.2  years. The life-time of cow-houses  built of boards has  been found to be 

32.4  years. Other types of wall structure  are  too  sparingly  represented in the  ma  
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terial gathered for this investigation  to allow any  estimate as  to their length  of 
serviceable life. 

Concrete flooring was used in 31.2% of the cow-houses. Ceilings  made of 
concrete  were found only in four of  the animal shelters. 

The average  number  of provision-storage buildings and  (open and  closed)  

sheds was  1.7 per  farm and  the average cubic  space  occupied by  these buildings  
298.7  per  farm and  25.6  cbm per  hectare  of arable land. The building  materials 
used  were practically limited to logs, boards, and  planks,  the  prevalent roofing  

material being  shingles.  The life-time of  shingle-roofs  has  been calculated to be  
26.6 years. 

The  group  of threshing  and  grain-storage buildings was represented by  an 

average  of 0.9  5 buildings  per farm. Their combined cubic  content  was, on an 

average,  357.4 cbm per  farm and  30.6  cbm  per  hectare of arable land. 

The  average number of  hay-storage  barns was 6. 6,  i. e. appr.  46 %of  all  farm 

buildings, per  farm. The comparatively  greatest number of hay-storage  barns  
was  found in the forestry  district  of Vaasa, where they  amounted  to 17.8  per farm, 
i.  e.  appr.  72  % of the  total. 

The average total cubic space  of hay-storage  barns was 673.9  per  farm and 
57.6  cbm per  hectare  of arable land. The building materials used  were either logs 
or boards or both combined. 77.6 % of the  hay-storage barns  in the  southern half 
of the country, 97.x % in  the northern  half, and 81.5  % in  the whole country,  
were log-structures. The corresponding  figures for hay-storage barns built of 
boards were 21.8  %, 2.9 %, and 18.0 %,  respectively.  Boards have in ever in  

creasing measure replaced logs  in the southern  parts of the  country as  building  
material for hay-storage barns. 

The  common roofing  materials for hay-storage  barns have been shingles  

(47.3 %),  straw (36.0  %),  and  boards (11. l  %). The lifetime of shingle-roofs in 

the southern  half of the country has  been found to be appr. 28  years. 
The average number of steam-bath buildings  was 0.9  % per farm and the  

average  cubic  contents  of these together with the  steam-bath  rooms (»saunas») 
in other buildings amounted  to 51.6  cbm per  farm and 4.4 cbm per hectare  of 
arable land. Of the  steam-bath buildings,  87.6  were made  of logs,  3.8  of boards 
or planks,  and 6.  o % of logs and  boards. Other types of wall  structure  occurred  

only to an insignificant  extent. 
The average  number  of other buildings  than those specified  above was 1.4 

per  farm and  their average  total  cubic  space  77.5  cbm per farm. 
The  total cubic  contents  of all  farm buildings amounted  to 2 410.5  cbm per  

farm in the southern  half and  1 567.6  cbm per  farm in the northern  half of the  

country, in the whole country  2 2  82.1  cbm per  farm, 195.2 cmb per hectare of  
arable  land, and 356.6  cbm per  inhabitant of the farm. 

The  different types of buildings here concerned  were represented in the total 
cubic space  occupied  by farm buildings  in the following proportions:  dwellings  

18.8%, animal shelters  17.3%, provision-storage buildings and sheds  13.1% 

threshing  and  grain-storage  buildings  15.7 %, hay-storage barns  29.5  %,  steam  
bath  buildings  2.2 %, and  other buildings 3.4  %.  

In comparing  the  different forestry  board districts with each  other  as regards 
the  average  cubic contents  of all  buildings  per  farm in the  farm size classes  4—7,  
the smallest figures  were  recorded  in the  districts  of  Itä-Karjala,  Keski-Pohjanmaa, 

Keski-Suomi,  and Itä-Häme, and the largest  in the districts of Yaasa, Helsinki,  
and  Pohjois-Pohjola. 

The  total cubic space  occupied  by  farm buildings  was,  in the  farm size  classes  
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2—4, largest on freeholds of long standing and smallest on lease-holds;  in the 
farm size  classes  5—7, it was largest on lease-holds and  smallest on colonization 

farms, a  fact which points  to excessive  building  on a considerable portion  of  the 
farms. 

The  grouping of  farms by  the  owner's  trade and  occupation shows  that in the  
farm size classes  2—4 the building  volume  of the buildings  on farms owned  by  
farmers  fell  considerably below the corresponding averages  for the  other  groups, 
whereas  in the farm size  classes  5—7  figures  perceptibly  above the  averages  for the 
others was recorded  only on farms owned  by merchants  and  by  tradesmen  and  

professionals.  
An examination of correlations between the area of  forest land and the total 

contents  of buildings  shows  that the  building  volume rather  invariably  increased 
with  an  increase in the forest area of the  farm. A perfectly  regular  trend  in this 
direction may be observed particularly  in the farm size classes 5—7, to which 
most of the  sample farms belong. 

The result of this investigation  shows that the  total cubic contents  of farm 

buildings  in Finland in the year 1938  amounted to 573.465  mill, cbm, distributed 
as follows: dwellings 122.831  mill, cbm, animal shelters 96.953  mill, cbm, provi  

sion-storage  buildings  and sheds  77.983  mill, cbm, threshing and  grain-storage 

buildings  83.598 mill,  cbm, hay-storage  barns  154.945 mill, cbm, steam-bath  

buildings  (»saunas») 16.540  mill, cbm, and  other buildings  21.115  mill. cbm. The 

average  total cubic space  of buildings per  farm  was 1 514.2  cbm in the  southern 
half  of the country, 1 336.3  cbm in  the northern  half, and 1 500.7 cbm in the 
whole country.  If only  farms with an area of more than 0.2  sha of  arable land are 
taken  into account,  the  average  cubic space  of buildings  per  farm was 1 717.6  cbm. 
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Alkusanat. 

Tämän tutkielman aiheesta  olen kiitollinen opettajalleni,  professori  

Erkki  Laitakarille. Jo yli  kymmenen  vuotta sitten  hän kiin  

nitti huomiotani tällaisen tutkimuksen tarpeellisuuteen  ja sen tarjoa  

maan mielenkiintoon. Siitä lähtien olenkin muiden töiden ohessa kerän  

nyt vähän kerrallaan tutkimusaineistoa erilaisilta  siemenpuualoilta.  

Erityisen  hyvä tilaisuus tarjoutui  tähän ryhtyessäni  keväällä 1945 tut  
kimaan koivun uudistumista. Useimmat käsillä  olevan tutkielman 

koealat  onkin mitattu tämän työn  yhteydessä.  Mutta myös toista tietä 

jouduin  läheisesti  tekemisiin siemenpuualojen  kanssa.  Edellä mainit  

tuna vuotena sain nimityksen,  ensiksi virkaa  tekeväksi  ja myöhemmin 

vakituiseksi,  asistentiksi  Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen metsän  

hoidon tutkimusosastoon. Tutkimuslaitoksen metsissä siemenpuuhak  
kuuta on käytetty  paljon  männiköiden uudistushakkuuna,  ja metsän  

hoidon tutkimusosaston toimesta on monille siemenpuualoille  asetettu  

pysyviä  koealoja  ja muita kokeita. Esimiehelleni,  professori  Olli  

Heikinheimolle,  jonka  johdolla  nämä hakkuut on suoritettu ja 

kokeet  asetettu,  olen  suuresti kiitollinen,  että olen saanut käyttää  niitä 

tässä  hyväkseni.  Professori V. T. Aa 11 on e  n on ystävällisesti  luke  

nut käsikirjoituksen  ja antanut sen suhteen paljon  hyödyllisiä  neuvoja,  

mistä lausun hänelle parhaat  kiitokseni. Samalla kiitän työtoveriani  

metsänhoitaja  Olavi  Heleniusta,  joka on auttanut minua maas  

tossa koealojen  mittaustyössä  sekä myös sisätöissä  koeala-aineiston kä  

sittelyssä.  

Helsingissä,  maaliskuun 28. päivänä  1949. 

Risto  Sarvas.  
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Johdanto.  

Siemenpuuhakkuulla  tarkoitetaan seuraavassa  uudistushakkuuta,  jossa  

uudistusalan siementyminen  tapahtuu  uudistusalalle suhteellisen har  

vaan keskinäiseen asentoon jätetyistä siemenpuista  ja jossa  uudistumis  

aika on ainakin tarkoitettu lyhyeksi,  enintään n. s—-105 —-10 vuoden pitui  

seksi (vrt. Heikinheimo 1948 b). Siemenpuuhakkuussa  voidaan 

erottaa useita eri hakkuuvaiheita,  yleensä  sitä useampia,  mitä voima  

peräisemmästä  taloudesta on kysymys.  Milloin uudistettavassa metsi  
kössä  ei ole suoritettu säännöllisiä harvennus- ja väljennyshakkuita,  on 

ensimmäisenä hakkuuvaiheena pidettävä  valmistushakkuuta.  

Tämän hakkuun tarkoituksena on ennen muuta valmistaa tulevia siemen  

puita  tehtäväänsä,  mutta siinä myös lopullisesti  poistetaan  sellaiset  

puulajit,  joiden  ei toivota nousevan uuteen sukupolveen  (esim.  kuusi 

kuivien kankaiden männiköistä).  Milloin taas uudistettavaa metsikköä  

on aikaisemmin säännöllisesti harvennettu ja väljennetty,  on ensimmäi  

senä siemenpuuhakkuun  vaiheena taimettamishakkuu,  jossa  

vanha metsä hakataan vähintään niin harvaksi,  että uudistettavan puu  

lajin  taimet pystyvät  uudistusalalla tulemaan tyydyttävästi  toimeen. 

Seuraavana tai seuraavina hakkuu  vai  heinä on siemenpuiden  poistami  

nen yhdessä  tai useammassa  vapauttamishakkuussa.  Milloin 

taimettamishakkuussa jätetty  siemenpuusto  on harva,  poistetaan  sie  

menpuut  tavallisesti yhdellä  kertaa,  mutta milloin siemenpuusto  on 

taaja,  tapahtuu sen poistaminen  parhaiten  kahdessa  erässä.  
Meillä käytetyistä  erilaisista luonnonsiemennykseen  perustuvista  

uudistushakkuumenetelmistä siemenpuuhakkuulla  on vanhimmat perin  

teet. Sen  käyttö  juontaa  alkunsa  Saksasta,  jossa  varsinkin  C.  L.  H a  r  t i g 

jo 1700- ja 1800-luvun vaihteessa innokkaasti teki  työtä  sen puolesta.  

Meikäläiseen metsätalouteen toi siemenpuuhakkuun  Blomqvist  

(1881),  joka mäntyä  koskevassa  kirjassaan  antaa siitä  varsin yksityis  

kohtaisen kuvauksen. Blomqvist  suosittelee siemenpuuhakkuuta  
lähinnä männiköiden uudistushakkuuksi  siitäkin huolimatta,  että  siemen  

puuhakkuuta  Saksassa  siihen aikaan käytettiin  kaikille  eri  puulajeille,  

myös  varjopuille  ja nimenomaankin juuri  niille. Meikäläisessä metsän  

käsittelyssä  siemenpuuhakkuu  sai  erityisen  vankan jalansijan  sen  vuoksi,  

että järjestettäessä  1860—1880-luvuilla valtion virkatalojen  metsätaloutta 

määrättiin vuosilohkoittain tapahtuva  siemenpuuhakkuu  näiden metsien 
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yksinomaiseksi  uudistamismenetelmäksi. Näin siemenpuuhakkuu  tuli 

vähitellen miltei kuin lailla vahvistetuksi  metsänhoidollisena uudistus  

hakkuumenetelmänä,  jota myöhemmin on suhteellisen vähän kehitetty  

tai arvosteltu.  Ne  kuvaukset  ja ohjeet,  joita esim. Cajander  (1910), 
H  annikainen (1919),  Laitakari (1930),  L. Ilvessalo ja 

Laitakari (1930),  Aaltonen (1934)  ja Kalela (1945)  ovat  

antaneet siemenpuuhakkuusta,  ovat  miltei  täysin  yhdenmukaisia  Blom  

qvistin  kanssa. Käsitteellisesti  jokseenkin  yhtäpitävänä  ja käytän  
nölliseltä sovellutukseltaankin samantapaisena  siemenpuuhakkuuta  on 

käytetty  myös Ruotsissa (trakthuggning  me.d fröträd) ja Norjassa  

(W ahlg  re  n 1922, Amil o n 1923 ja Barth 1920). Siihen 

nähden,  että siemenpuuhakkuu  kohta  jo sadan vuoden aikana  on ollut  

tärkein ja voisipa  miltei sanoa ainoakin laajahkossa  mitassa maas  

samme käytetty  metsänhoidollinen uudistushakkuu, 1)  on sitä  ammatti  

kirjallisuudessa  käsitelty  suhteellisen vähän. Mainittavin on En  
rothin (1915)  tutkimus,  joka käsittelee lohkohakkauksia Suomen 
sotilasvirkataloilla.  Tämä huomattavan laajaan  aineistoon nojaava tut  

kimus  on erityisen  arvokas  ja käyttökelpoinen  mm. sen  vuoksi,  että siinä 

on kasvupaikat  kuvattu  ja luokiteltu Cajanderin  metsätyyppejä  

käyttäen.  Toisaalta tulosten objektiivisuutta  ja vertailumahdollisuuksia 
muiden tutkimusten  tuloksiin  vähentää se,  että tutkimus  nojaa jokseen  

kin yksinomaan  vain silmävaraisiin  havaintoihin. Tärkein tulos,  mikä 

tästä tutkimuksesta  käy  ilmi,  on se, että  yllättävän  useilla  siemenpuu  

aloilla metsän luontainen uudistuminen oli epäonnistunut.  Tutkimus  
aineistosta  näkyy  mm., että tarkastetuista  lohkoista on kanervatyypin  
metsiköissä  55 %:ssa  uudistuminen arvosteltu  epäonnistuneeksi  ja puo  

lukkatyypin  43 %:ssa.  Tässä on syytä  vielä huomata,  että Enroth 

näyttää  hyväksyvän  kuusen puolukkatyypillä  männyn  veroiseksi tai  

miston metsittämisarvoa harkitessaan. Mustikkatyypin  siemenpuualoilla  

männyn  uudistuminen oli kauttaaltaan epäonnistunut.  Kun siemenpuu  

hakkuun toteuttaminen useissa  tapauksissa  oli tapahtunut  tavalla,  joka 
ei vastannut tästä  hakkuutavasta annettuja  ohjeita,  Enroth katsoo  
tärkeimmän syyn  epäonnistumisiin  olevan erilaisissa laiminlyönneissä;  

itse siemenpuuhakkuuta  ja sen käyttökelpoisuutta  männikön uudistus  
hakkuuna hän ei arvostele. 

Sen jälkeen,  kun Enrothin tutkimus julkaistiin,  on siemen  

puuhakkuuta  paljon  käytetty  ja useimmissa tapauksissa  ilmeisestikin 
tunnollisesti oppikirjoissa  annettuja  ohjeita  noudattaen. Luottamus 

siemenpuuhakkuuseen  varmana metsänhoidollisena uudistushakkuu  

x ) Valtakunnan  metsien  toisen  arvioinnin mukaan  (Yrjö Ilvessalo  1942, s. 353) 
Suomen eteläpuoliskon  metsistä oli  vuosina  1927—36 hakattu  n. 2.3  % kasvullisen  metsä  
maan pinta-alasta siemenpuuasentoon. Edellisessä arvioinnissa  luettiin  siemenpuuhakkuulla  
ja suojuspuuhakkuulla  käsitellyt  metsät  yhteen, joten vertailu tämän  arvioinnin tuloksiin  
ei ole mahdollista. 
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menetelmänä on edelleen usealla taholla vankka. Toisaalta kui  

tenkin ne monet metsänviljelyt,  joita siemenpuualoilla  on suoritettu,  

kielivät  tietystä  epäluulostakin.  On huomattu, että luontaisen taimis  

ton ilmaantuminen useissa  tapauksissa  kestää kiusallisen  kauan,  ja että 

uudistumisaika  tämän vuoksi  voi venyä  kohtuuttoman pitkäksi  (vrt.  

myös  Wahlgren  1922,  s.  314 ja Amilon 1923,  s. 484).  

Herää näin ollen kysymys,  miten siemenpuuhakkuuta  on arvosteltava  

sellaisen aineiston varassa,  joka  on kerätty  »mallikelpoisilta»  siemenpuu  

aloilta. Käsillä olevan tutkimuksen tarkoituksena on yrittää  vastata 

tähän kysymykseen.  



Tutkimusaineisto.  

Aineiston keruu.  

Aineisto on  kerätty  Suomen eteläpuoliskosta  mittaamalla koealoja  

siemenpuualoilta.  Pohjoisimmat  koealat  ovat Vilppulan  ja eteläisimmät 
Tuusulan kunnassa. Tarkemmin näkyy  koeala-aineiston jakaantuminen  

tutkimusalueen eri  osiin  kuvasta  1. Tätä aluetta on meikäläisessä metsä  

tieteellisessä tutkimuksessa yleensä  pidetty  metsien  kasvusuhteiden 

puolesta  verrattain yhtenäisenä.  Kuitenkin on ilmeistä,  että alueen ete  

läisimpien ja pohjoisimpien  osien välillä on melkoisia ilmastollisia  eroja,  

jotka voivat juuri  uudistumistapahtumassa  tuntua suhteellisen herkäs  

tikin. Kun tutkittavaksi  on otettu kaikki  tutkimusmatkojen  varrelle  

sattuneet siemenpuualat,  voidaan aineistoa pitää  umpimähkäisenä  näyt  

teenä edellä mainitun alueen siemenpuualoista.  

Kuva 1. Tutkimuspaikat. Fig.  1. Places of  sample plots.  
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Tutkimuskohteet sijaitsevat  etupäässä  valtion metsissä, varsinkin  

Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen hallinnassa olevissa,  mutta myös  

yhtiöiden  ja yksityisten  metsistä on kertynyt  melkoisesti aineistoa. 
Tutkimus on rajoitettu  kanervatyypin,  puolukkatyypin  ja mustikka  

tyypin  metsämaille. Koeala-aineisto jakaantuu  eri  metsätyyppien  kesken  
seuraavasti: 

Koealat on rajoitettu  suorakaiteen muotoisiksi. Yleisin  koko  oh 0.2  5  
ha (joko 50.  o  X 50.0 m tai  62.5 X  40.0  m). Koealoilla suoritettiin sään  

nöllisesti  mm. seuraavat työt. 
Puut luettiin ja mitattiin 1.3 m:n  korkeudelta käyräkaulaimella  

jossa  luokkaväli  oli  2.5 cm. 
Kannot luetthn,  eritelthn puulajeittain  ja niiden läpimitta  mitattiin 

korkeudelta,  joka vastasi keskimääräistä  kannon korkeutta. Lisäksi  
kannot ryhmiteltiin  hakkuu  vuosien mukaan. Hakkuu vuodet selvitettiin  

osaksi  kyselemällä,  osaksi  itse kantojen  perusteella.  Nuorissa,  vielä 

kovissa  kannoissa verrattiin sädekasvun kulkua kannon pinnassa  ja 
samankokoisten naapuripuiden  tyveltä  kairatuissa  lastuissa,  vanhem  
mista kannoista taas tehtiin päätelmiä  itse lahonneisuusasteeseen nojaten.  

Puuston ominaisuuksien yksityiskohtaisempaa  selvittelyä  varten otet  
tiin kultakin koealalta pystykoepuita  n. 15—20 kpl.  Näistä koepuista  

mitattiin läpimitta 1.3: n  ja 6.0 m:n korkeudelta,  tutkittiin kuoren pak  

suus, kairattiin tyvestä  ja rinnankorkeudelta lastut iän ja sädekasvun 

selvittämistä  varten sekä mitattiin puun pituus  hypsometrillä.  
Taimet luettiin ruutumenetelmää käyttäen.  Kullakin koealalla tut  

kittiin 30 kpl.  1 m/:n suuruisia ruutuja,  jotka  rajoitettiin  tasaisin väli  

matkoin koealan  lävistäjille.  
Pintakasvillisuudesta laadittiin kuvaus arvioimalla silmävaraisesti,  

montako prosenttia  eri kasvilajien  peittävyys  oli koko  kasvualasta  

(vrt. Sarvas  1948). Eräissä  tapauksissa  nämä silmävaraisarvioinnit  

tarkistettiin ruutumenetelmän avulla. 

Maan ominaisuuksien kuvaamista varten kaivettiin kullakin koealalla 

neljä  n. 0.5  m:n syvyistä  kuoppaa,  joista  arvioitiin maalaji,  mitattiin  
humuksen paksuus  ja otettiin maanäytteitä.  

Paitsi  edellä  selostetulla  tavalla mitattuja  koealoja  on puustoa  kos  

kevissa  yhdistelmissä  voitu käyttää  hyväksi  myös  neljän  Metsätieteel  
lisen  tutkimuslaitoksen  pysyvän  koealan sekä kahden kesällä 1938 mi  

tatun ns.  kongressikoealan  mittaustuloksia.  

Kanervatyyppi   12 koealaa  

Puolukkatyyppi   10 » 

Mustikkatyyppi   8 » 

Yhteensä 30 koealaa 
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Kasvupaikat.  

Arvosteltaessa uudistusalaa kasvupaikkana  on metsätyypin  lisäksi  

syytä  kiinnittää huomiota mm. maalajiin,  humuksen paksuuteen,  maan 

kivisyyteen,  uudistusalan muotoon ja kokoon sekä maaston kaltevuus  

suhteisiin. Tässä ei ole  mahdollista julkaista  koealoittain näistä teki  

jöistä  yksityiskohtaisia  tietoja,  vaan on pakko  tyytyä  esittämään vain 

keskiarvoja  ja yleisiä  huomioita. 

Maalaji  on kaikilla  kanervatyypin  koealoilla someroa, samoin puo  

lukkatyypin  koealoilla lukuun ottamatta koealoja  n:o 57  ja n:o 142,  

joilla  se  on hietaista moreenia. Mustikkatyypin  koealoista ovat  n.ot 

168, 143  ja 169 somerolla,  muut hietaisella moreenilla. 
Humuksen paksuus  on kanervatyypin  koealoilla keskimäärin  3.5 

cm, mikä samalla on yleisin  arvo;  suurin  arvo,  4.2 cm, on koealalla n:o 9.  

Puolukkatyypin  koealoilla humuksen paksuus  on  keskimäärin  3.6 cm;  

suurimmat paksuudet  on mitattu koealoilta n:o 39 (6.0 cm)  ja n:o 57  

(4.5  cm). Mustikkatyypin  koealoilla humuksen paksuus  on keskimäärin  

4.5 cm; suurimmat arvot on mitattu koealoilta n:o  95 (6.5 cm)  ja n:o  

10 (5.5 cm). 

Maan kivisyys,  jota arvosteltaessa on käytetty  samaa asteikkoa kuin 
valtakunnan metsien toisessa arvioinnissa (Yrjö Ilvessalo  1936,  

s. 28),  on kaikilla kanervatyypin  koealoilla lukuun ottamatta n:oa  

65 (aste  2)  ollut vähäinen (aste  1). Puolukkatyypin  koealoista kivisyys  

on ollut vähäinen (aste  1) numeroilla 92,  132, 127  ja 125,  muilla astetta 

2 vastaava. Kaikilla  mustikkatyypin  koealoilla lukuun ottamatta n:oa 

169 (aste  1) kivisyys  on merkitty asteella 2.  

Uudistusalojen  muoto on useimmissa  tapauksissa  ollut pyöreähkö  

tai soikeahko noudattaen tavallisesti kulloinkin  kyseessä  olevan kartta  
kuvion rajaa.  Keskimäärin on tässä tarkasteltavana olevien siemen  

puualojen  koko 1.5 ha, vain kaksi  ylittää 3.0 ha:n koon (n:o  42  = 6  
ha ja n:o 57 = 15 ha). 

Maiden kaltevuussuhteista mainittakoon,  että vähintään s°:n kal  

tevuus on mitattu seuraavilla koealoilla (sulkuihin  on merkitty  kalte  

vuuden suunta  ja aste):  n:o 93 (N s°),  n:o 65 (E 7°), n:o 124 (W  s°),  

n:o 85 (S  s°),  n:o 57 (SE 7°),  n:o 125 (W s°),  n:o 95 (S  6°),  n:o 155  

(SE 7°)  ja n:o 97  (S  8°). Muilla koealoilla maanpinta on  ollut kuta  

kuinkin  tasainen tai vain lievästi (alle s°) viettävä. 

Tutkimusmetsiköiden aikaisempi  käsittely.  

Tiedot tutkimusmetsiköiden aikaisemmista vaiheista ovat osaksi  

vajavaisia.  Taimettamishakkuun vuosi on kaikissa  tutkimusmetsiköissä  

saatu tarkoin selville  ja kantojen  luvun antamiin tuloksiin  perustuen  on 
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voitu laskea taimettamishakkuussa hakattu puumääräkin  melkoisen 

tarkasti (vrt. Sarvas 1944, s.  34—39). Myös  siemenpuiden  ikä ja 

sen nojalla  tutkimusmetsiköiden syntymäaika  on voitu selvittää tyy  

dyttävästi.  Tiedot taimettamishakkuuta aikaisemmista hakkuista sitä 

vastoin ovat puutteellisia.  

Taulukko 1. Mittaustuloksia  siemenpuualoilta.  

Table  1. Results  of measurings in seed-tree  areas. 

Siemenpuiden  ikä on redukoitu taimettamishakkuun vuoteen. The age  of  seed  trees 
is  reduced  to the  year  of  seed-tree  cutting. 
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Kanervatyyppi  — Calluna type 

29 6.8.1945  Juupajoki  ..  — —  10 95 1910 .  1929 45 

93 2.9.1946 Tuusula  
....

 0.05  36 30  0.30 112 1890  1927 95 — — 

38 14. 8.1945 Orivesi   0.04  68 35 0.90 81 1928 * 1941 8 

7 28.6.1945  Vilppula ....  
» ....  

O.oi 30 21 0.22 126 1920  1932 165 — 
— 

65 24.9.1945  0.09  56 40 1.00 146 1920  1932 151  
— — 

9 28. 6.1945 » 
....

 A 20 10 0.14  137 1920 1932 93 — 
—  

110 5. 7.1946  Lapinjärvi  ..  0.08  44 21 0.40  113 1920 1934 151 1944 13 

42 18.8.1945 Orivesi   0.15  78 42 0.80  92 1923 1934 43 1937 20 

66 24.9.1945  Vilppula ....  0.31  132 62 0.50  127 1920 1934 62 — 
— 

109 4. 7.1946  Lapinjärvi ..  0.09  84 35 1.20  100 1923 1934 118 
— — 

124 23. 7.1946  Ruovesi 
....

 0.06  52  35 0.60  132 1925 1935 160 — — 

126 24. 7.1946  » 
....

 O.io 76 40 0.70  116 1920 1935 75 
— 

—  

i 'uolukkatyyppi  — Vaccinium type 

85 4.9.1946  Tuusula  
....

 0.42 180 96 0.94  148 1921 1929 68 — — 

92 13.9.1946 )> 
....

 0.09  32 25 0.60 131 1923 1930 167 — 
— 

132  5. 8.1946 Punkaharju . O.u 52 49 0.90  102 1925 1929 105 1940 99 

57 10. 9.1945 Kuru   — 12 12  0.10  1929 — — 

142  17. 8.1946 Kerimäki 
...

 0.09  132 34 0.60  98 1921 1932 104 1946 6 

91 14. 9.1946 Tuusula  
....

 
— 

52 5 0.80  115 1891 1933 111  1941 24 

39 15.8.1945 Orivesi  0.23  76 17 0.50  75  1934 31  1941 8 

43 18.8.1945 » 
....

 0.20  112 77 1.60 100 1929 1935 57 
— — 

127 25. 7.1946  Ruovesi 
....

 0.07  100 67 1.90 124 1925 1935 193 — 

—  

125 25. 7.1946  » 
....

 0.09  88 83 1.20 130 1931 1935 124  
— — 

Mustikkatyyppi  — Myrtillus  type 

95 12.6.1946 Padasjoki  ...  0.13  76  109  1.60 106 1925 1938 19 

10 29.6.1945 Vilppula ....  
» ....  

32 69 118 1926 127 — 

155 24.9.1946 118 105 0.76  101 1927 191  1946 81 

168 10. 9.1940  Hyvinkää  ...  40 21  0.60 100 1913 1925 179  1934 13 

143 19.8.1946 Kerimäki  
...

 0.19  112 108 2.30 92 1932 81  1940 23 

169 11.9.1940 Hyvinkää ..  60 29 0.80 120 1920 1930 171  
— — 

96 14.6.1946 Padasjoki  ...  0.15  44 63 1.10 142 1934 1942 24 — 

97 .15.6.1946 » 0.19 116 101 1.60  138 1934 1942 79 
— 1 



12 Risto Sarvas 37.5 

Ikää on tutkittu kairaamalla  lastu  siemenpuista  rinnankorkeudelta.  

Tämä tavanomaisesta poikkeava  kairauskorkeus tarjoaa  käsillä  olevan 

tutkimuksen tarpeita silmällä  pitäen  eräitä etuja tyvikorkeuteen  ver  

rattuna. Ensinnäkin  rinnankorkeudelta on  paljon  helpompi päästä yti  

meen kuin tyven korkeudelta,  ja tästä syystä  itse  iän määritys  muodos  

tuu suhteellisen vaivattomaksi  ja luotettavaksi.  Kun rinnankorkeudelta 

kairattuun lustojen  lukumäärään lisätään sellainen määrä vuosia,  mikä 

kullakin metsätyypillä  taimelta keskimäärin kuluu  rinnankorkeuden 

saavuttamiseen (vrt. Lönnroth 1925,  s.  180), saadaan taloudellinen 

ikä, joka useimmissa tapauksissa  paremmin soveltuu käytettäväksi  

puun kehitystilan  kuvaamiseen kuin  tyveltä  kairattu lustojen  lukumäärä,  
mikä sekin vain aniharvoin edustaa »absoluuttista» ikää. Rinnankorkeus 

lähtökohtana määritetyn  taloudellisen iän käyttökelpoisuus  näkyy  mm. 

siinä,  että  kutakuinkin tasakokoisessa  metsikössä  eri puiden  rinnankor  

keudelta kairatuissa lastuissa  lustojen  lukumäärä poikkeaa  vähemmän 
toisistaan kuin tyveltä  kairatuissa  lastuissa.  Tulokset iän määrityksistä  

nähdään taulukosta 1. Siemenpuiden  ikä  on siinä redukoitu taimettamis  

hakkuun vuoteen. 

Suuri osa  tutkimusmetsiköistä  on taimettamishakkuuta niissä suo  

ritettaessa ollut melkoisen vanhoja.  Keskimääräinen ikä kanervatyypin  

metsiköissä on ollut 115 v. ja puolukkatyypin  sekä mustikkatyypin  

metsiköissä  miltei sama, 114 ja 115 v. Vain neljällä  kanervatyypin,  

samoin neljällä  puolukkatyypin  ja neljällä  mustikkatyypin  koealalla 

puuston  ikä on ollut alle 110 vuoden. On ilmeistä, että näin vanhoja  

metsiköitä ei ole alusta pitäen käsitelty  säännöllisin kasvatushakkuin;  

päinvastaisessa  tapauksessa  ne olisivat  näet jo paljon  aikaisemmin 

saavuttaneet taloudellisen hakkuukypsyyden.  Ja itse asiassa on voitu 

muutenkin saada selville, että tässä tutkimuksen kohteeksi otetuissa 

metsiköissä  on harjoitettu  järjestettyä  metsätaloutta vain enintään 

n. 30—50 vuoden aikana. Vanhoista kannoista päätellen  on useimmissa 

tutkimusmetsiköissä taimettamishakkuuta kuitenkin edeltänyt  n. 10 

vuotta aikaisemmin varsin voimakas väljennyshakkuu  (kanervatyypin  
metsiköissä  on hakattu keskimäärin  n.  60 m3/ha  ja puolukkatyypin  met  

siköissä  n. 100 m 3 /ha  eli  n.  35—40 % silloisesta  puuston  kuutiomäärästä,  

vrt.  taulukko 1). Siitä  huolimatta tässä on todettava,  että  aikaisempaan  

käsittelyynsä  nähden useat tutkimusmetsiköt eivät ole täysin  ihanteel  
lisia. Tulevaisuudessa,  kun tutkimuksella meidänkin maassamme toivot  

tavasti on vihdoinkin käytettävissään  riittävästi alusta alkaen metsän  
hoidollisesti käsiteltyjä  metsiköitä,  jää  selvitettäväksi,  mikä vaikutus tällä 

on lopputuloksiin.  

Useissa  tutkimusmetsiköissä  on nähtävissä vanhojen  kulojen  jälkiä,  
kuten palokoroja  puiden  tyvillä,  hiiltyneitä  kantoja,  hiiltä humuksen 

ja kivennäismaan rajassa  jne. 



Siemenpuustot.  

Siemenpuut.  

Taimettamishakkuu on kaikissa tutkimusmetsiköissä muodostunut 

erittäin voimakkaaksi  hakkuuksi. Hakkuussa poistettu  puumäärä  on  
ollut n. 70—80 % koko  silloisesta puuston  kuutiomäärästä. Kaikissa  

tapauksissa  on jäljelle jätetty  vain siemenpuut;  varsinaisen ainespuun  

hakkuun yhteydessä  tai välittömästi  sen  jälkeen  on siis  suoritettu puh  

distushakkuu ja useimmiten myös  hakkuualan raivaus. Sekä  taimettamis  

hakkuu että siihen liittyvät  luontaista uudistumista edistäviksi  tarkoi  

tetut jäännöspuihin  kohdistuneet toimenpiteet  on yleensä  suoritettu 

moitteettomasti,  ts.  siten,  kuin  oppi-  ja käsikirjoissa  yleisesti  neuvotaan 

tekemään. 

Kun  seuraavassa  lyhyesti  kuvataan siemenpuita,  nojaudutaan  suo  

raan  niihin mittaustuloksiin,  joita  maastossa on  saatu,  niitä esim. tai  
mettamishakkuun vuoteen redukoimatta (siemenpuiden  ikää lukuun 

ottamatta,  josta  jo on ollut  puhe),  mikä monen tunnuksen kohdalla  oli  

sikin  tuottanut suuria  vaikeuksia ja nähtävästi  johtanut  vähemmän 

luotettaviin  tuloksiin. Useimmilla koealoilla on mittaaminen tapahtu  

nut n. 10—15 vuotta (keskimäärin  n. 14 vuotta) taimettamishakkuun 

jälkeen.  Vain kahdella koealalla on taimettamishakkuusta kulunut vä  
hemmän kuin  10 vuotta. Kun siemenpuut  väljässä kasvutilassaan ke  

hittyvät  useassa  suhteessa varsin nopeasti,  on selvää,  että välittömästi  
taimettamishakkuun jälkeen  ne  ovat olleet melkoisesti  pienempiä  kuin  

mittausta suoritettaessa. 

Useimmat siemenpuustot  ovat olleet  miltei yksinomaan  männyn  

muodostamia. Yleisin  sekapuu  on ollut rauduskoivu,  joskin sitäkin on 

tavattu yli 10 % siemenpuiden  koko  kuutiomäärästä vain mustikkatyypin  

koealoilla n:o 95 ja n:o  143. 

Siemenpuut  ovat tavallisimmin olleet kooltaan keskinkertaisen  tai 

järeähkön  tukkipuun mittaisia. Rinnankorkeudelta mitattuna on ylei  

simmin esiintyvä  kuorellinen läpimittaluokka  kanervatyypin  siemen  

puustoissa  ollut 26—30 cm, puolukka-  ja mustikkatyypin  siemenpuus  

toissa 31—35 cm. Yksityiskohtaisemmin  näkyy  siemenpuiden  jakaan  

tuminen läpimittaluokkiin  taulukosta 2. Ilmeistä on, että siemenpuut  

ovat puita,  jotka ennen taimettamishakkuuta ovat kuuluneet valta  

puiden latvuskerrokseen;  tässä suhteessa  siemenpuut  eivät siis jätä 

toivomisen varaa. 
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Taulukko 2. Siemenpuiden  jakaantuminen  kuorellisiin  läpimittaluokkiin.  
Table  2. Number  of seed  trees  in  different diameter classes (incl.  bark).   

Siemenpuiden  pituudesta  on kerätty  tietoja  mittaamalla kullakin  

koealalla n. 15—20 koepuun  pituudet.  Keskimääräinen pituus  eri  metsä  

tyypeillä näkyy  läpimittaluokittain  taulukosta 3. Huomiota kiinnit- 

Taulukko 3. Siemenpuiden  pituus  läpimittaluokittain.  
Table  3. Height of seed  trees  in  different diameter  classes.  

tävät eri metsätyyppien  väliset  suhteellisen pienet  erot. Esim. tärkeim  

mässä  läpimittaluokassa,  31—35 cm, siemenpuiden  keskipituus  on puo  
lukka-  ja mustikkatyypeillä  vain n.  10 % suurempi  kuin  kanervatyypillä,  

kun sitä  vastoin esim. luonnon normaaleissa metsiköissä (Yrjö  Ilves  
salo 1920,  s.  56—63)  vastaava ero  puolukka-  ja kanervatyypin  kesken 

on 22 % sekä mustikka-  ja kanervatyypin  kesken  34 %.  
Samassa yhteydessä  kuin pituus  on mitattu siemenpuiden  latvuksen 

pituus;  tulokset nähdään taulukosta 4. 

Taulukko 4. Siemenpuiden  latvuksen pituus  läpimittaluokittain.  

Table 4. Length of crown in  different  diameter classes.   

Metsätyyppi  

Läpimitta  1.3 m:n korkeudells  

Diameter at height of 1.3 m, 

i, cm 

cm 

» ~£.<S 

CB « 
a o 

§ g 
'S. o 

Forest  type 16—20 21—25 |  26—30 31—35 36—40 41—45 46—50 
1  f  ®  §  Ä P' 

•Ö 
-

 

Siemenpuita  kpl/ha  —  Seed trees per ha 
a 

8.S-  ? 
S3  

o W 

*?■ 

Calluna-t  3 17 29 13 2 A A 64 11 

Vaccinium-t   1 12 23 25 11 2 1 75  14 

Myrtillus-t.   2 4 19 26 19 7  A 77 9 

Metsätyyppi  

Forest  type 

Läpimitta  1.3 m:n korkeudella,  cm 

Diameter  at height  of 1.3 m, cm 

21—25 26—30 31—35  | 36—40 

Pituus, m — Height,  m 

Yhteensä  

koepuita  

Together 
sample  

trees 

Koealoja
 j 

Sample 

:plots  

Calluna-t   16.6 19.4 20.3 20.6 107 n 

Vaecinium-t   16.7 20.2 22.5 25.8 139 14 

Myrtillus-t   19.7 21.8 22.6 24.6 47 8 

Metsätyyppi  

Forest  type 

Läpimitta 1.3 ra:n korkeudella,  cm 

Diameter at  height  of 1.3 m, cm 

21—25 26—30 31—35 36—40 

Yhteensä 

koepuita  

Together 
sample  trees 

Koealoja  
kpl. 

Sample 

plots  

Absoluuttinen pituus,  m  — Absolute length, m 

Calluna-t  9.1 lO.o 10.4 10.2 111 11 

Vaccinium-t   6.5 9.5 9.7 11.9 106 12  

Myrtillus-t   •  
6.5 9.6 11.6 41 6 

Suhteellinen pituus,  % —  Relative  length, % 
Calluna-t   50.3 53.2 52.3 49.3 111 11  

Vaccinium-t   39.7 47.2 45.9 45.6 106 12 

Myrtillus-t   30.6 40.7 45.8 41 6 
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Kuva  2. Taajahko  siemenpuuasento kanervatyypillä. Siemenpuita 78  kpl/ha  ja yli  0.1  
m:iä  pitempiä männyn taimia  2 330  kpl/ha. Orivesi,  koeala  42. Valok. 18.  8. 1945. 

Fig.  2. Rather dense seed-tree  stand  in  Calluna  type area. 78 seed trees and  2 330 
pine seedlings  over  0.1  m  per  ha. Orivesi,  sample plot  42. Photo taken  18. 8.  1945. 

Latvuksen  pituus  tarjoaa  monenlaista mielenkiintoa. Biologiselta  

kannalta on  tietysti  sitä parempi,  mitä pitempi  latvus on,  koska  pitkä  

latvus on takeena tehokkaasta assimilaatiokoneistosta  ja tarjoaa  siten 

hyvät  edellytykset  mm. runsaalle siemensadolle. Toisaalta puun teknil  

listä  laatua silmällä pitäen  olisi suotavaa, että latvus olisi mahdollisim  

man lyhyt,  koska  eläviä  oksia  kantava rungon osa  tavallisesti on teknil  

liseltä  laadultaan huono. Biologisesti  optimaalisesta  latvuksen pituudesta  

on esitetty  monenlaisia käsityksiä,  mutta vakuuttavia  tutkimuksia  ei  liene 

tehty.  Jonkinlaista minimiä edustaa  varmaankin latvuksen pituus  täysin  

sulkeutuneina kasvaneissa  metsiköissä.  Lönnrothin (1925,  kuvat  

20—22) mukaan valtapuun  latvuksen pituus on 150-vuotisessa luonnon 
normaalissa  männikössä kanervatyypillä  7.1 m (34 % puun pituudesta),  

puolukkatyypillä  7.6  m (30  %)  ja mustikkatyypillä  10.0 m (33%).  Nyt  
tarkastetuilla siemenpuualoilla  latvuksen pituus  on, varsinkin  kuivilla  

kankailla,  huomattavasti tätä minimiä suurempi. Esim. läpimittaluokassa  

31—35 cm latvuksen pituus on kanervatyypin  metsiköissä keskimäärin  

10.4 m (51  %),  puolukkatyypin  9.7 m (43  %)  ja mustikkatyypin  metsi  
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Kuva  3. Taajahko siemenpuuasento kanervatyypillä.  Siemenpuita 84 kpl/ha ja 
O.i m:iä pitempiä  männyn taimia  3 340 kpl/ha. Lapinjärvi,  koeala 109. 

Valok. 4. 7.1946. 

Fig.  3. Rather  dense  seed-tree  stand  in  Calluna  type area. 84  seed  trees  and  3  340  pine 
seedlings over 0.1  m  per ha. Lapinjärvi,  sample plot  109. Photo  taken  4. 7. 1946. 

köissä  9.6 m (42  %). Toisaalta nähdään taulukoista 3 ja 4,  että juuri 

kuivilla  kankailla latvus jo keskimäärin,  puhumattakaan  yksittäis  

tapauksista,  ulottuu niin alas,  että elävät  oksat ovat arveluttavan 
lähellä n. 18':  n  pituiseksi  arvioitavan tyvitukin  yläpäätä.  Siemenpuiden  

teknillistä arvoa  silmällä  pitäen  ei siis latvuksen pituudessa  useissa  ta  

pauksissa  juuri  ole  lisäämisen varaa.  

Mielenkiintoista on todeta,  että sekä absoluuttisesti  että suhteellisesti  

latvuksen  pituus  on ollut suurempi  huonommilla kuin  paremmilla  kasvu  

paikoilla.  Syynä  tähän on ilmeisestikin se,  että laihoilla kasvupaikoilla  

männiköt kehittyvät  ainakin keski-iästä  lähtien suhteellisesti  paljon  

harvempina  kuin lihavammilla kasvupaikoilla;  harvassa metsikössä  

latvuksella  on paljon  paremmat  mahdollisuudet kehittyä  pitkäksi  kuin 

taajassa.  

Siemenpuiden  keskimääräinen lukumäärä hehtaaria kohden on ka  

nervatyypin  koealoilla 64 kpl.,  puolukkatyypin  75 ja mustikkatyypin  
koealoilla 77 kpl.  Mitään olennaista eroa eri metsätyyppien  välillä ei  siis 

ole.  Näiden lukumäärien voidaan myös  katsoa hyvin  vastaavan  niitä 
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lukuja,  joita  oppikirjoissa  suositellaan käytettäväksi  kuivien kankaiden 

männiköissä;  mustikkatyypin  metsiköissä  lienee yleisen  käsityksen  mu  
kaan  sitä  vastoin jätettävä  enemmän siemenpuita  kuin nyt  tarkastetuissa  

metsiköissä  on tapahtunut.  

Siemenpuiden  lukumäärä on varsin  havainnollinen eri  siemenpuusto  

jen tiheyden  tunnus. Koska tiheys  kuitenkin on suuressa  määrässä 

riippuvainen  myös  siemenpuiden  koosta,  on tiheyttä  tässä tutkimuk  

sessa kuvattu  myös  siemenpuustojen  latvusalaa hyväksi  käyttäen  (vrt.  

Sarvas 1945). Latvusalalla  tarkoitetaan latvusten vaakaprojektioiden  

summaa. Käyttämällä  asteikkoa,  jossa  täyttä  peittävyyttä  merkitään 

l.oo:lla, on kanervatyypin  koealoilla latvusalan keskimääräksi  saatu  

(taulukko  1, s.  11) 0.09 (11  koealaa), puolukkatyypin  0.16 (8  koealaa)  

ja mustikkatyypin  koealoilla 0.17 (4  koealaa).  Tiheys on sitten  laskettu  

tämän latvusalan ja kehitystilaltaan  vastaavan täysitiheän  metsikön 
latvusalan  suhteena. Näin menetellen ja käyttäen  täysitiheiden  männi  

köiden latvusalana Lönnrothin (1925,  kuva 25) laskemia lukuja 

saadaan kanervatyypin  siemenpuualojen  puuston  keskimääräiseksi  ti  

heydeksi  0.19,  puolukkatyypin  0.40  ja mustikkatyypin  siemenpuualojen  

0.3  6. Kanervatyypin  siemenpuualat  ovat siis olleet  suhteellisesti  har  

vempia  kuin puolukkatyypin  ja mustikkatyypin.  Ero puolukkatyypin  

ja mustikkatyypin  välillä  sitä  vastoin onjsuhteellisen  vähäinen. 

Siemenpuiden  tuotto. 

Arvosteltaessa  siemenpuuhakkuun  tarkoituksenmukaisuutta uudistus  
hakkuuna joudutaan  kiinnittämään huomiota emopuustosta  uudistumis  

ajan  kuluessa saatavaan tuottoon sekä itse uudistumistapahtumaan.  

Emopuuston  tuottoa harkittaessa taas ansaitsevat lähinnä emopuuston  

määrä,  kasvu  ja laatu huomiota. 

Siemenpuiden  tuotto on tietysti  sitä suurempi,  mitä tiheämpiä  sie  

menpuustoja  käytetään.  Kun edellä siemenpuuhakkuu  kuitenkin on 

määritelty  siinä määrin paljastavaksi  hakkuuksi,  että kyseessä  olevan 

puulajin  taimet voivat kasvaa  tyydyttävästi  emopuuston  alla,  on tietty  

yläraja  olemassa. Maastossa tehtyjen  havaintojen  nojalla  on  sanottava,  

että osa nyt tutkituista metsiköistä  ilmeisestikin  on lähellä tätä ylä  

rajaa,  kun taas osa edustaa miltei vähintä  siemennyksen  riittävyyden  

kannalta ajateltavissa  olevaa siemenpuiden  määrää (taulukko  1, s. 11). 

Nyt tarkasteltavana olevien siemenpuustojen  keskimääräistä  tuottoa 

voitaneen näin ollen pitää  yleensäkin  siemenpuustoja  edustavana. 

Siemenpuustojen  keskimääräinen kuutiomäärä on (taulukko  1) ka  

nervatyypin  siemenpuualoilla  ollut  32 m 3/ha,  puolukkatyypin  47 m3/ha  

ja mustikkatyypin  siemenpuualoilla  76 m 3/ha.  
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Puuston kasvu on useimmilla koealoilla laskettu pystykoepuihin  

(n. 15—20  kpl.  koealaa kohden)  nojautuen.  Koealoilla n:ot 93,  7, 9 ja 

85 kasvunlaskenta on voitu lisäksi  tarkistaa  kahden 5  vuoden väliajoin  

suoritetun puuston  kuutioinnin perusteella.  Useimmat  koealat  on mi  

tattu joko v. 1945 tai  v. 1946. Kasvun laskelma nojaa siis pääasiassa  

vuosien 1939—1945 kasvuun. Metsätieteellisessä tutkimuslaitoksessa  

kerätyn  kasvun  aikakautista  vaihtelua koskevan tilaston mukaan tämä 

ajanjakso  on metsätiet, tohtori Peitsa Mikolan ystävällisen  
ilmoituksen mukaan Etelä-Suomessa ollut männyn  kasvulle  keskimää  

räistä huonompi.  Seuraavassa  esitettävät siemenpuustojen  kasvua  ku  

vaavat luvut lienevät näin ollen jonkin verran  liian pieniä.  Virhe tuskin 

ylittää 10—15 %, minkä vuoksi  se ei  voi  olennaisesti vaikuttaa kokonais  

kuvaan. Kasvu on (taulukko  1) kanervatyypin  koealoilla keskimäärin 

0.6 m 3 /ha,  puolukkatyypin  0.9  m 3/ha  ja mustikkatyypin  1.3 m 3/ha  kuore  

tonta puuta.  Kasvu-  ja tuottotaulujen  mukaan (Yrjö Ilvessalo  

1920, s.  28—32)  vastaavanikäisten (n. 110-vuotisten)  luonnon nor  

maalien männiköiden kasvu  on kanervatyypillä  3.1 m 3/ha,  puolukka  

tyypillä  2.4  m
3
/ha ja mustikkatyypillä  3.6 m

3/ha  kuoretonta puuta.  

Keskimääräinen kasvu  on näissä metsiköissä 110 vuoden ikään men  

nessä kanervatyypin  metsiköissä 2.6 m 3/ha,  puolukkatyypin  4.4 m3/ha  

ja mustikkatyypin  metsiköissä  6.0  m 3 /ha. Mäntysiemenpuustojen  kasvu  

on siis  vain  n. 19—38 % vastaavanikäisten luonnon normaalien männi  
köiden kasvusta ja n. 20—23 % niiden keskimääräisestä  kasvusta.  

Siemenpuustojen  kasvu on siis  olennaisesti pienempi  kuin  sulkeutunei  
den metsiköiden. Tämä on itse asiassa  selvääkin,  koskapa  taimettamis  

hakkuun eräänä tarkoituksena juuri  on väljentää  emopuustoa  niin tuntu  

vasti, että  käyttämätöntä  kasvualaa vapautuu  taimiston käytettäväksi.  
Kuitenkin tässä  on syytä  korostaa kasvun  pientä  määrää, koska  kirjalli  

suudessa on esitetty  (esim.  Barth 1929),  tosin meille vieraista oloista,  

huomattavan suuriakin kasvulukuja  siemenpuualoilta.  

Emopuuston  arvoa ja siis  myös  emopuuston  tuoton arvoa har  
kittaessa on kiinnitettävä huomiota lisäksi  siemenpuiden  runkomuotoon,  
niiden teknilliseen laatuun ja niistä saatavan puutavaran  mittasuhteisiin.  

Siemenpuiden  runkomuodosta (lähinnä  solakkuudesta)  saadaan suun  

nistava kuva tarkastelemalla taulukkoa 3, s. 14. Siitä nähdään,  että 

esim. läpimittaluokassa  26—30 cm, jossa koepuita  on eniten,  siemen  

puiden  keskimääräinen pituus  on kanervatyypillä  19.4 m, puolukkatyy  

pillä  20.2 m ja mustikkatyypillä  21.8 m. Samanikäisissä  luonnon normaa  

leissa männiköissä on puheena  olevassa  läpimittaluokassa  puiden  keski  

pituus kanervatyypillä  20.3 m, puolukkatyypillä  24.3  m ja mustikkatyy  

pillä  26.5 m (Yrjö Ilvessalo  1920,  s.  56—63). Ero on siis  sitä  

suurempi,  mitä paremmasta  metsämaasta on kysymys.  Kanervatyypillä  

siemenpuiden  solakkuus ei ole paljoakaan  huonompi kuin  luonnon nor  
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maalin metsikön valtapuiden,  puolukkatyypillä  ero jo on tuntuva ja  

mustikkatyypillä  vieläkin suurempi.  Näiden erojen  taloudellista merki  

tystä harkittaessa on muistettava,  että luonnon normaaleissa metsi  

köissä  suuresta puuston  tiheydestä  johtuen  puun runkomuoto saavuttaa 

nähtävästi suurimman mahdollisen solakkuuden. Metsiä taloudellisesti 

hoidettaessa on kokonaisuutta silmällä  pitäen  kuitenkin pienempi  tiheys  

yleensä  tarkoituksenmukainen. Tästä syystä  ei luonnon normaalien met  

siköiden puuston  solakkuutta voidakaan yleensä asettaa metsänhoidon 

tavoitteeksi. On siis  merkille pantavaa,  että solakkuus  ei siitäkään huo 

limatta, että siemenpuut  niitä mitattaessa yleensä  olivat olleet jo suh 

teellisen kauan  vapaassa asemassa,  ollut huonontunut enempää.  Varsin 

kin kuivilla kankailla runkomuodon huononeminen on taloudellisesti kat  

soen vähäpätöistä.  Paitsi tässä  jo  esitetyistä  luvuista sama on käynyt  ilmi 

lukuisista runkoanalyyseistä,  joilla  on selvitetty  siemenpuiden  runkomuo  

don kehitystä.  Mainittakoon lisäksi,  että siemenpuiden  runkomuotoon 
kohdistuvia  tutkimuksia  on suoritettu aikaisemminkin  ja  pääasiassa  saman  

tapaiseen  lopputulokseen  päätyen  (P  etr in i 1937, Ny  bio m 1927).  

Kuva 4. Kutakuinkin  normaalitiheä  siemenpuuasento kanervatyypillä.  Siemenpuita 
52 kpl/ha  ja O.i m:iä pitempiä männyn taimia 1 000 kpl/ha.  Ruovesi,  koeala 124. 

Valok.  23. 7. 1946. 

Fig.  4. Seed-tree  stand of  fairly  normal  density in  Calluna type urea. 52 seed  trees  
and 1  000  pine seedlings over O.i  m  per  ha. Ruovesi,  sample plot  124. 

Photo taken  23. 7. 1946. 
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Kuva  5. Taaja siemenpuuasento puolukkatyypillä.  Siemenpuita  112 kpl/ha  ja O.i 
mää pitempiä  männyn taimia  17 000 kpl/ha.  Orivesi,  koeala 43. Valok. 18. 8.1945. 

Fig.  5.  Dense  seed-tree  stand  in  Vaccinium type  area. 112 seed  trees  and  17 000  pine 
seedlings over 0.1 m  per  ha. Orivesi, sample plot  43. Photo taken  18. 8.  1945. 

Siemenpuiden  teknillistä  laatua on tutkittu siten,  että koepuita  mi  

tattaessa  ne  on silmä  varaisesti pölkytetty  ja arvosteltu  kunkin pölkyn  

laatu samaa kolmijakoista  asteikkoa käyttäen,  jota  sovellettiin  valtakun  

nan metsien toisessa  arvioinnissa (Yrjö  Ilvessalo  1936,  s.  23—25).  

Kun aineisto on suhteellisen pieni, käsittäen kaiken  kaikkiaan  vain n. 

400 sahapölkkyä,  ei  liene syytä  lähteä  sitä  yksityiskohtaisesti  tarkastele  

maan, vaan muutamat päätulokset  riittänevät tässä. Kanervatyypin  

siemenpuualoilla  on siemenpuiden  teknillinen keskikuutio  ollut 14.4 kj, 

puolukkatyypin  17.4 kj  ja mustikkatyypin  siemenpuualoilla  20.4 kj.  

Kanervatyypin  siemenpuista  on saatu keskimäärin 2.2,  puolukkatyypin  

2.5  ja mustikkatyypin  siemenpuista  2.8  pölkkyä  rungosta.  Kanervatyypin  

siemenpuista  saatavien sahapölkkyjen  kokonaiskuutio on jakaantunut  eri 

laatuluokkien kesken  seuraavasti:  I luokan puuta  24 %, II  luokan 60 

% ja 111 luokan 16 %. Puolukkatyypin  siemenpuualoilta  on vastaaviksi  

luvuiksi saatu: I luokan puuta  28 %,  II luokan  58 % ja 111 luokan  14 %.  

Mustikkatyypiltä  aineistoa on  liian vähän keskimäärien  laskemiseen.  

Valtakunnan metsien toisen  arvioinnin mukaan (Yrjö  Ilvessalo 
1942, s. 311 ja 323)  koko Suomen eteläpuoliskon  metsien mäntytukki  
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puiden  keskikuutio  on 7.4 kj.  Keskimäärin saadaan yhdestä  rungosta  

1.5 pölkkyä.  Pölkkyjen  kokonaiskuutiomäärän jakaantuminen  laatu  
luokkiin on seuraava: I luokan puuta 9%, II luokan 65 % ja 111 

luokan puuta 26 %. Tästä nähdään,  että nyt  tarkasteltujen  uudistus  

alojen  siemenpuut  ovat Etelä-Suomen metsissä  kasvavien  tukkipuiden  

keskimäärään verrattuna n. kaksi  tai  kolme kertaa  niin järeitä  ja laa  

dultaan paljon  parempia.  Paitsi sitä,  että siemenpuiksi  on tietysti  varta  

vasten valittu hyvälaatuisia  puita,  siemenpuiden  hyvä laatu on myös  

suoranainen seuraus  niiden järeydestä.  Mitä järeämmäksi  tukkipuu  näet 

kasvatetaan,  sitä  täydellisemmin  tapahtuu  oksista  puhdistautuminen,  sitä 

paksummalti  saadaan oksatonta pintapuuta  ja sitä pienempi  on huono  

laatuisen latvimmaisen pölkyn  osuus  kokonaiskuutiomäärästä. 1)  

Yhdistäen edellä siemenpuita,  niiden kasvua ja laatua koskevat  

tutkimustulokset päädytään  seuraavaan arviointiin. 
On selvää,  että siemenpuuhakkuuta  suunniteltaessa ja järjestettäessä  

ja varsinkin  kokonaisuutta harkittaessa ei voida sivuuttaa sitä taloudel  

lista tuottoa, mikä siemenpuiden  kasvusta  saadaan 
'

 uudistumisajan  
kuluessa. Kuitenkin on syytä  muistaa, että sellaisilla  tavanomaisilla 

siemenpuualoilla,  jotka  tässä on otettu tarkasteltavaksi,  taloudellinen 

tuotto lienee vain n.  puolet  tai  kolmannes siitä, mitä se voisi olla  vas  

taavanikäisissä  sulkeutuneissa metsiköissä  tai mitä männikkö hoidettuna 

keskimäärin  tuottaa. Edellä tosin on nähty,  että siemenpuut  suhteelli  

sen järeinä  ja laadullisesti  hyvinä  edustavat erittäin arvokasta  puuston  

osaa,  jonka  kasvukin  tietysti  on vastaavasti keskimääräistä arvokkaampi.  

Toisaalta on kuitenkin huomattava,  että metsiä oikein  hoitamalla sama 

järeys  ja laatu,  vieläpä  ehkä parempikin,  voidaan saavuttaa sulkeutu  

neissakin  metsiköissä,  siis kasvusta tinkimättä, säännöllisiä kasvatus  

hakkuita soveltaen ja kiertoaikaa jatkamalla.  Siemenpuuhakkuussa  ei  

siis  ilmeisestikään ole  yhtä  suuria mahdollisuuksia kuin  esim.  suojuspuu  
hakkuussa emometsän tuoton hyväksikäyttämiseen  uudistumisaikana. 
Männikön hoidossa on tämän vuoksi  tarkoin harkittava,  milloin on syytä  

siirtyä  kasvatus-  (ja  tuotto-) vaiheesta uudistamisvaiheeseen. Mutta 
milloin jälkimmäinen  on harkittu  ajankohtaiseksi,  siihen on ryhdyttävä  

päättävästi  ja suunniteltava hakkuu ensisijaisesti  sitä silmällä pitäen,  

että  uudistuminen tapahtuu  mahdollisimman nopeasti.  

x) Kun suurin  osa metsiemme tukkipuista vielä nytkin  aivan  yleisesti kaadetaan heti,  
kun  se on saavuttanut tukkipuun vähimmäiskoon, on aivan ilmeistä,  että se tällöin  on vielä  
ei vain  biologisesti,  vaan teknilliseltä laadultaankin keskenkasvuista. Sitä mukaa kuin 
tukkipuiden lioko  vuosi vuodelta jo kohta sadan  vuoden aikana on pienentynyt, on myös 
niiden laatu  biologisesta välttämättömyydestä huonontunut suoranaisena seurauksena  koon  
pienenemisestä. Kohtalokasta on ollut, että samanaikaisesti kuin  tukkipuiden  koko  on pie  
nentynyt,  on myös käsitys  metsäpuittemme hakkuukypsyydestä muuttunut. Aivan yleisesti  
on näet  rinnastettu  käsitteet tukkipuu ja hakkuukypsä. Sis  nenpuut edustavat erästä  niistä  
harvoista tipauksista, joissa  puut nyky-Suomessa todella  vielä kasvatetaan täysikasvuisiksi,  
ja niistä  ede'lä  esitetyt  erittäin edulliset kokoa  ja laatua kuvaavat  luvut osoittavat  samalla, 
mitä yleisesti  voitaisiin saavuttaa, jos hakkuukypsyyden käsite tarkistettaisiin. 



Uudistuminen.  

Pintakasvillisuus.  

Siemenpuualojen  kasvipeitettä  koskevat  tutkimustulokset tarjoavat 

monenlaista mielenkiintoa. Tässä  ei kuitenkaan ole  syytä  tarkastella  kuin 

niitä, jotka valaisevat pintakasvillisuuden  ja männyn  taimien välistä 

kilpailua.  Tällöin tietysti  massiivisina esiintyvät  kasvilajit  ovat  tär  

keimmät. 

Kaikkiaan kasvipeitekuvauksia  on tehty  29 siemenpuualalla,  joista  

12 kuuluu kanerva-,  10  puolukka-  ja 7  mustikkatyyppiin.  Kaikki  koe  

alat on valittu sellaisista metsiköistä,  joita  ei ole  käytetty  karjan  lai  

tumena. Kuten  edellä jo on mainittu, kasvipeitettä  on tutkittu arvioi  

malla silmävaraisesti,  montako prosenttia  eri  kasvilajien  peittävyys  on  

kokonaisalasta  ja tarkistamalla aika ajoin  silmävaraisarvioinnit  ruutu  

menetelmää käyttäen.  
Kun puusto  kaikilla siemenpuualoilla  on ollut varsin saman  

laista ja pintakasvillisuuskin  metsätyypeittäin  eri  koealoilla melkoisen 

yhdenmukaista,  voitaneen tässä tyytyä  vain tärkeimpien  keskiarvojen  
muodostaman yleiskatsauksen  esittämiseen (taulukko  5). 

Taulukko 5. Yleiskatsaus siemenpuualojen  pintakasvillisuuteen.  

Table  5. General view  of ground vegetation in  the seed  tree  areas. 

Calluna- Vaccinium-\ Myrtillus-  

K a s v  i 1 a ji 
tyyppi  — tyve 

Plant species  
Peittävyys, °

0
 

Percentage  of  the area covered with  

43 11 1 

Jäkälät yhteensä —  Lichens  together i 46 15  2 

Diera  num. undulatum  7 1 n 4 

I Pleurozium Schreberi   31 39 35 

Hylocomium proliferum  A  2 10 

Sammalet yhteensä — Mosses  together  39 1 53 | 58 

Calamagrostis  epigejos   A  4 A 

Calamagrostis  arundinacea   A 1 30 

Heinät yhteensä — Grasses  together  A  5 42 

Ruohot  yhteensä  — Herbs together  A  3 1 26 

Calluna vulgaris   56 | 29  1 

Vaecinium vitis-idaea   17 24 16 

Vactinium  myrtillus   A 2 1 

I  Varvut  yhteensä — Dwarfshrubs together  78 59 25 

j Pensaat  yhteensä —  Shrubs  together  A 6 5 

j Pintakasvillisuuden  koko  peittävyys  —  Total percentage  of  
the  area covered  with   163 141 158 
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Taulukkoon 5 sisältyvistä  keskiarvolaskelmista  näkyy,  että pinta  

kasvillisuuden kokonaispeittävyys  on puolukkatyypillä  ollut vähäisin. 
Pintakasvillisuuden ja taimien välisestä  kilpailusta  tämä kuitenkin ilmai  

see suhteellisen vähän,  koskapa  kokonaispeittävyyteen  sisältyy  kilpailun  

kannalta kovin  eriarvoisia kasviryhmiä.  Männyn  taimien kannalta ovat 

ilmeisestikin syvälle  juurtuvat  heinät ja ruohot sekä suurikokoinen ka  

nerva  vaarallisimmat kilpailijat,  kun sitä vastoin miltei  irrallisina  maan  

pinnalla  lepäävät jäkälät  ja sammalet ovat toisarvoisempia.  Varsinkin 

ruohojen  ja heinien on todettu huomattavasti ehkäisevän puuntaimien  

kasvua. Esim. Pessin (1939,  s. 256)  on suorittanut vertailevia tutki  

muksia pitkäneulasmännyn  (Pinus  palustris)  kasvusta  ruohoisella  ja 

ruohoista puhtaaksi  kitketyllä  kasvualustalla ja todennut taimien 
kasvun  jälkimmäisessä  paljon  paremmaksi.  Myöhemmin Pessin ja 

Chapman (1944)  ovat suorittaneet ruukkukokeita saman  kysy  

myksen  selvittämiseksi  ja päätyneet  näissä kokeissa  samanlaiseen tu  

lokseen. Toisaalta  on myönnettävä,  että toistaiseksi tiedämme vielä 

kovin vähän eri kasvilajien  vaarallisuusjärjestyksestä  nyt puheena  

olevassa suhteessa.  Nimenomaan kanervan ja pienen  männyn  taimen 
keskinäinen  suhde kaipaisi  paljon lisäselvitystä.  Näyttää  näet siltä, että 

kuivilla kasvupaikoilla  kanerva aluksi  tarjoaa  suojaa  pienille  taimille 

ankarinta kuivuutta vastaan ja että kilpailu  kiristyy  taimille kohtalok  

kaaksi  vasta sitten,  kun taimet ovat ylittämässä  kanervakerroksen  ylä  

pintaa. Kanervan kohdalla on lisäksi muistettava, että se on selvästi  

merellinen kasvilaji,  joka maassamme saavuttaa suurimman rehevyy  

tensä ja elinvoimansa eteläisissä ja lounaisissa osissa,  kun se sitä 

vastoin Keski-Suomessa ja varsinkin maamme pohjoispuoliskossa  on 

bioottisesti heikompi.  
Edellä mainittujen  »vaarallisten» kilpailijoiden  yhteinen  peittävyys  on 

kanervatyypin  siemenpuualoilla  56, puolukkatyypin  37 ja mustikka  

tyypin siemenpuualoilla  69. Puolukkatyyppi  joutuu siis  tällaisessa  

ryhmityksessä  vieläkin edullisempaan  asemaan kuin kokonaispeittä  

vyyttä  tarkasteltaessa.  

Joskin siis  jää  jossakin  määrin epäselväksi,  haittaako pintakasvillisuus  

kanervatyypillä  todella enemmän männyn  taimimista kuin puolukka  

tyypillä,  on toisaalta aivan ilmeistä,  että mustikkatyypillä  juuri  pinta  

kasvillisuus,  sen männyn taimille tuhoisa vaikutus,  muodostuu koko  

uudistumistapahtuman  minimitekijäksi.  Heinien ja ruohojen  yhteinen  

keskimääräinen peittävyys,  68,  merkitsee  näet käytännössä  miltei  yhtä  

jaksoisesti  sulkeutunutta kasvillisuutta  (esim.  puolukkatyypillä  on jä  

kälien ja sammalten yhteinen  peittävyys  myös  »vain» 68). Silmään  

pistävin  ja samalla nähtävästi myös tuhoisin heinä on  Calamagrostis  

arundinacea,  jonka keskimääräinen peittävyys  on miltei puolet  heinien 

ja ruohojen  yhteisestä  määrästä. 
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Edellä on ollut puhe vain vanhojen  siemenpuualojen  joltisenkin  
stabilisoituneesta kasvillisuudesta,  joka, kuten nähtiin, huomattavasti  

poikkeaa  sulkeutuneiden metsiköiden pintakasvillisuudesta.  Onkin  

selvää,  että taimettamishakkuu erittäin voimakkaana hakkuuna ai  

kaansaa metsikön aikaisemmassa kasvillisuudessa  tuntuvia muutoksia. 

Varta vasten  kerättyä  aineistoa näiden muutosten kuvaamiseksi  ei ole 

käytettävissä,  mutta verrattaessa vanhojen  siemenpuualojen  kasvilli  

suutta aikaisemmin julkaistuihin  sulkeutuneiden metsiköiden kasvilli  

suuden kuvauksiin (Yrjö Ilvessalo 1922, Kujala  1936 ja  

Sarvas 1944)  nähdään,  että taimettamishakkuun jälkeen  kanerva  

ja puolukkatyypeillä  jäkälät  huomattavasti  lisääntyvät,  sammalet  vä  

henevät,  heinät sekä ruohot lisääntyvät  hieman ja varvut melkoisesti.  

Mustikkatyypillä  taas heinät ja ruohot voimistuvat  ja lisääntyvät  erit  

täin suuressa  määrässä. Kokonaisuutena katsoen männyn  taimille »vaa  
rallisina» kilpailijoina  pidettävien  kasvilajien  määrä tuntuvasti lisään  

tyy. Tämä merkitsee sitä, että pienellä  männyn  taimiaineksella on pinta  
kasvillisuutta silmällä  pitäen välittömästi  taimettamishakkuun jälkeen  

parhaat  kehittymisen  mahdollisuudet. 

Siementyminen.  

Siemensadon suuruutta on tutkittu arvioimalla ruutumenetelmää 

käyttäen  maahan varisseiden käpyjen  määrä (vrt. Sarvas 1946).  

Ruutuja  on kullakin  koealalla tutkittu 30 kpl.  Eräänä  ruutumenetelmän 

etuna siemennysmittarimenetelmään  verrattuna on mainittava sen  li  

säksi,  mitä jo edellä mainitussa kirjoituksessa  on esitetty,  että ruutu  

menetelmä kohdistuu paremmin  koko  tutkimusmetsikköön kuin siemen  

nysmittarimenetelmä.  Varsinkin milloin siemennysmittareita  on vain  

yksi,  jää sen antama tulos  melkoisesti  mittarin lähiympäristöstä  riip  

puvaksi.  

Kanervatyypin  siemenpuualoilla  vuotuisen siemensadon keskimää  

räksi  on saatu (taulukko  6a)  18.0 kpl/m 2  ja puolukkatyypin  siemenpuu  
aloilla (taulukko  6b)  61.2 kpl/m 2 lajittelematonta  siementä. 1) Mustikka  

tyypin  siemenpuualoilta  on siksi  vähän ja siinä määrin heterogeenisiä  

satolukuja  käytettävissä,  ettei niihin ole  syytä  tässä  puuttua.  

siemenellä  tarkoitetaan  tässä siementä, joka on puhdistettu roskista,  
mutta  on muuten  lajittelematonta,  s ö.  sisältää  sekä täysiä että  tyhjiä siemeniä. Roskilla  taas 
tarkoitetaan, kuten  yleisesti  siemenen  tarkastuksessa,  kaikkea  sitä, mikä  jo silmävaraisesti 
voidaan  arvioida  kelvottomaksi itämään. 
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4  

Taulukko 6. Männyn  siemensato siemenpuualoilla  ruutumenetelmällä 

tutkittuna. 

Table  6. Seed  crop  of pine in  seed-tree areas. Determined by the square  method. 

a. Kanervatyyppi  -  Calluna type 

Niihin  tutkimusmetsikköihin, joissa Heikinheimo  (1932, 1937  ja 1948  a) 
on suorittanut  metsäpuiden  siementämiskykyä  koskevia  tutkimuksia, sisältyy  

myös useita  siemenpuualoja. Taulukosta  7 nähdään  yhteen kerättynä näitä sie  

menpuustoja kuvaavia  tunnuksia  sekä  siemenlaatikkomenetelmällä tutkittu vuo  

tuinen  keskimääräinen siemensato. Milloin  taimettamishakkuu on suoritettu vä  

littömästi ennen siemennystutkimusten aloittamista  tai  niiden  kuluessa, on neljäs 

hakkuutalvea  seuraava kevät ollut  ensimmäinen, joka tässä laaditun  yhdistelmän 
keskimäärälaskelmissa on otettu huomioon.  

Taulukosta 7 käy ilmi,  että Heikinheimon tutkimuksissa on siemen  
satoa  seurattu  keskimäärin 8. 3 vuoden  kuluessa.  Eräillä koealoilla  tämä aika  kui  

tenkin  on huomattavasti  pitempi,  jopa 13 vuotta. Siemen  vuosien kertautumisen 
epäsäännöllisyyteen katsoen tutkimusaikaa  on useissa  tapauksissa pidettävä 

lyhyenä, mutta tästä tuloksiin  mahdollisesti  aiheutuva  sattumanvaraisuus  pie  
nenee suuresti, kun  maan eri  osissa olevien  kokeilualueiden ja eri  ajanjaksoina  

tutkittujen koealojen  tulokset  yhdistetään. Kanervatyypin  koealoilla  saadaan 
keskimääräiseksi  vuotuiseksi  siemensadoksi  19.3 kpl/m 2 ja puolukkatyypin  koe  
aloilla 39.  9 kpl/m 2 lajittelematonta siementä.  

Kun  verrataan  tässä tutkimuksessa  ruutumenetelmällä  saatuja ja Heikin  
heimon aineistosta laskettuja  satolukuja  toisiinsa, havaitaan, että  kanerva  

tyypin metsiköissä  yhdenmukaisuus on suorastaan yllättävä. Puolukkatyypin  
kohdalla  ero sitä  vastoin  on suurempi. Tämä johtuu ilmeisestikin  kahdesta poik  
keuksellisen satoisasta metsiköstä (tämän tutkimuksen koealoista n:o  85 ja n:o 
43), jotka lisäävät  ruutumenetelmällä  saatua  keskimäärää huomattavasti.  

Yhdistämällä tässä tutkimuksessa  saavutetut sekä Heikinhei  

mon (vrt. ed.)  aineistosta poimitut  tulokset saadaan kanervatyypin  

siemenpuualojen  (kaikkiaan  16 erillistä  koealaa)  keskimääräiseksi  vuo  

tuiseksi siemensadoksi 18.5 kpl/m 2 ja puolukkatyypin  siemenpuualojen  

(samoin  16 erillistä  koealaa)  49.2 kpl/m 2 lajittelematonta  siementä.  

Painoyksikköinä  nämä luvut voitaneen arvioida n. 0.64 kg:ksi  ja n. 

1.7 kg:ksi  hehtaaria kohden. 

Koealan n:o —  Number of sample plot Keskimäärin 

93 38 I 7 65 110 42 66 109 124 126 Average  

Vuotuinen siemensato,  kpl/m !  —  Annual seed '  crojp per  sqm 

18.00 14.46 8.91 20.00 1  15.99 28.66 12.14 20.74  17.84 |  23.23  18.00 

b.  Puolukkatyyppi  -  —  Vactinium type  

Koealan n:o —  Number of sample  plot  Keskimäärin 

1 85 | 132 142 | 39 | 43 I 127 125 Average 

Vuotuinen siemensato,  kpl/m 2 —  Annual seed I crop per sqm 

106.13 55.10 48.72 22.12 127.03 42.32 26.60 61.2  
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Taulukko 7. Männyn  siemensato Heikinheimon (1937, 1948 a)  

aineiston mukaan laskettuna. 

Table  7.  Seed  crop  of  pine. Determined  on the basis of Heikinheimos 
(1937,  1948  a) material.  

Tässä on mielenkiintoista  tehdä laskelma myös  siitä,  suuriko  vuotui  

nen siemensato tulee keskimäärin  siemenpuuta  kohden. Kanervatyypin  

siemenpuualoilla  sen  määräksi  saadaan n.  10 g ja puolukkatyypin  siemen  

puualoilla  n.  23 g puuta  kohden. Hyvinä  siemenvuosina nämä luvut 

tietysti  ovat paljon suurempia.  On ehkä kuitenkin sanottava,  että sie  

mentä saadaan yllättävän  vähän  puuta  kohden. Sillä juuri  siemenpuuthan  

kuitenkin ovat keskimääräistä paljon  satoisampia  yksilöitä.  Tämäkin 
on omiaan valaisemaan niitä vaikeuksia,  joita  siemenen keruu  riittävässä 

määrässä on kohdannut. 

On mielenkiintoista  vertailla myös siemenpuustojen  ja sulkeutuneiden 
metsiköiden satoisuutta toisiinsa. Sulkeutuneiden metsiköiden siemen  

sadosta saadaan ainakin suunnistava käsitys  poimimalla  Heikin  
heimon (1937,  1948 a)  julkaisemasta  aineistosta ne tutkimusmetsiköt,  

joissa puusto  on ollut kutakuinkin sulkeutunutta. Lähinnä tulisivat 

kysymykseen  seuraavat (sulkuihin  merkitty  havaintovuosien lukumäärä 
sekä keskimääräinen vuotuinen siemensato lajittelematonta  männyn  sie  

Tutkimuskohta 
n:

 
o

 
Place

 of observation  Siemenpuiden 
luku-
 määrä, kpl/ha  

Number

 of seed 
trees

 per 
ha
 

? 5"^ 
o £3 a 

«s,  2 co 

| 2o 
3b 

<*> ii: 

j*  

3 c: 
S -51» 

a:   
§■  s» s 

Siemenpuiden 
ikä,
 

v.

 
Age

 
of

 seed trees
,
 

years

 Siemenlaat ikoiden  lukumäärä, 
kpl.
 

Number

 of seed 
traps
 Siemennys  laskettu keski-  

määränä vuosista  

Average  for  the years  

Vuosien 
luku
 Number of 

years
 Vuotuinen 

keski-
 

määräinen siemensato  kpl/m
2

 
Average

 annual 
seed

 crop

 per 
sqm
 

1-3 

SC: 

3* 2. 

00 2:. 
3" 

5 — 

0# O 

5?» 

S? 

39 65 20 

b 

120 

kanervatyyppi  — Calluna type 
2 1 1927—29:1931—34   7  17.4 80.3 

43 50 20 100 2 1927—29; 1931—33  6 20.o 86.7 

44 90 40 100 1 1927—29; 1931—34  7 15.7 80.8 

40 20 90 1 1927—29; 1931—34  7 21.1 83.1 

46 40 20 120 1 1927—29; 1931—34  7 19.3  80. o 

82 100 50 100 1 1927—39  13 22.2 86.5 

40 90  40 

Keskimäärin -—  Average  

Puolukkatyyppi  ■— Vaecinium type 
90 1 1 1 1927—29:1931—34 1 7 

19.3  

22.7 

82.9 

84.2 

41 100 100 1 1927—29; 1931—34  7 24.4 81.9 

42 60  50 100 1 1927—29; 1931—34   7 24.6 85.4 
57 40  20 110 2 1933—40  8 

8 

9 

45.2 

58 40  20 110 2 1933—40  65.5  64.3 

63 52 45 105 2 1932—40  51.3 83.0 

78 100 60 100 1 1927—39  13 24.5 83.6 

80  100 50 100 1 1927—39  13 29.5 82.0 

86 81  80 90  2 1933—38  6 71.5  84.8 

Keskimäärin  — Average  39.9 79.5 
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mentä m 2:iä kohden  laskettuna):  puolukkatyypillä  n:ot  47 (15  v., 17 kpl.),  

53 (15  v.,  25 kpl.),  62 (13  v., 66 kpl.), 63 (14 v.,  60 kpl.),  77  (13  v., 

27 kpl.)  ja 79 (13  v., 23 kpl.),  mustikkatyypillä  n:ot 48 (15  v., 18 kpl.)  

ja  70 (13  v., 56 kpl.)  sekä käenkaali-mustikkatyypillä  n:ot 49 (15  v., 

17 kpl.),  50 (15  v., 21 kpl.),  51 (15  v., 27 kpl.)  ja 61 (14  v., 59 kpl.).  

Puolukkatyypin  tutkimuskohtien vuotuiseksi  keskimääräiseksi  siemen  

sadoksi  saadaan 36 kpl/m 2

,  mustikkatyypin  37  kpl/m 2 ja käenkaali  

mustikkatyypin  tutkimuskohtien keskimääräksi 31 kpl/m 2 . Eri metsä  

tyyppien  välillä ei siis  näissä luvuissa näy sanottavia eroja.  Mutta 

mielenkiintoista on todeta,  että sulkeutuneiden metsiköiden siemensato 

ei ole suurempi  kuin siemenpuustojen,  vaan pikemminkin  päin  vastoin. 

Kun taimettamishakkuussa puiden  lukumäärä erittäin huomattavasti  

vähenee,  on selvää,  että taimettamishakkuun jälkeen  yksittäisten  siemen  

puiden  satoisuuden täytyy  siis  kovasti  lisääntyä.  

Varsin  selvästi käy  edellä esitetyistä  luvuista ilmi, että  siemensato 

on  suurempi  puolukkatyypin  kuin kanervatyypin  siemenpuualoilla  sii  

täkin huolimatta,  että siemenpuiden  lukumäärässä ja niiden latvusten 

mittasuhteissa  ei ole sanottavia  eroja.  Kun havupuun siemenen tuhka  

ainepitoisuus  (erityisesti  K ja P)  on varsin suuri,  jopa 20  kertaakin  

niin suuri kuin runkopuun  (Baldwin  1942, s.  8),  tuntuu varsin luon  

nolliselta,  etteivät puut  laihoilla kasvupaikoilla  pysty  tuottamaan niin 

suuria satotuloksia  kuin lihavilla. Itse asiassa  on samantapaisiin  tulok  

siin aikaisemmin  päädytty  muuallakin. Chapman (1926)  on tutkies  

saan pitkäneulasmännyn  (Pinus  palustris)  uudistumisedellytyksiä  Yhdys  

valtojen  kaakkoisvaltioissa  voinut todeta,  että siementuotto on suotuisilla  

kasvupaikoilla  yli  kaksi  kertaa  niin suuri kuin  epäsuotuisilla.  
On myös  havaittavissa,  että taajahkoissa  siemenpuustoissa  siemen  

sato yleensä  on suurempi  kuin harvoissa.  
Siemenvuosien kertautumisen Heikinheimo (1937, s. 13—15 

ja 1948 a, s.  3)  on osoittanut olevan siemenpuualoilla  olennaisesti  toisen  

lainen kuin sulkeutuneissa metsiköissä. Siemenpuualoilla  ero  eri  vuosien 

satoisuuden välillä  on pienempi kuin sulkeutuneissa metsiköissä.  Lisäksi  

siemenpuustojen  siemensadoille on ominaista,  että sadot aluksi kohoavat 

sitä mukaa,  kuta pitempään  siemenpuut  ovat seisseet  uudistusaloilla. 
Viimeksi  mainitulla ilmiöllä on siemenpuualojen  uudistumista silmällä 

pitäen  erittäin suuri merkitys.  Ne satoluvut,  joista  edellä on  ollut puhe,  

pätevät  siis  vain »vanhoihin»,  vähintään 4-vuotisiin siemenpuualoihin.  

Vereksillä  siemenpuualoilla  siemensato on pienempi.  

Käytettävissä  olevien  tietojen  pohjalla  on vaikea tarkoin sanoa, 

montako vuotta taimettamishakkuusta kuluu,  ennen kuin siemenpuusto  

saavuttaa täyden siemennystehonsa.  Ilmeistä on kuitenkin,  että  se 

aikaisintaan tapahtuu neljäntenä  hakkuutalvea seuraavana keväänä. 

Ensimmäisenä hakkuuta seuraavana kesänä hakkuulla näet voi olla 
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vaikutusta  vain kukkasilmujen  määrään, toisena se voi tuntua runsaana  

kukkimisena,  kolmantena hyvänä  tuleentumisena ja vasta neljäntenä  
keväänä hyvänä  siemensatona. 

Taimiaineksen syntyminen.  

Siemenpuualojen  uudistumistapahtuman  ymmärtäminen ja hallitse  

minen edellyttää  yksityiskohtaisia  tietoja  myös siitä, millaisissa olo  
suhteissa männyn  siemenet siemenpuualoilla  itävät ja mitkä ulkonaiset 

vaarat muodostuvat pienille  sirkka-  ja alkeistaimille  kohtalokkaimmiksi.  

Käsillä olevassa  tutkimuksessa  käytetty,  edustavaan aineistoon nojaava  
tutkimusmenetelmä näyttää  soveltuvan suhteellisen huonosti  tällaisten 

ilmiöiden selvittämiseen.  Varta vasten järjestetyt  kokeet antanevat 

yksityiskohtaisempia  ja täsmällisempiä  tietoja. 

Tutkimalla taimien ikää saadaan tosin selvyys  ainakin pääpiirtein  

siitä, miltä  vuosilta lopullisesti  eloon jäänyt  taimisto on peräisin. Käsillä 

olevassa tutkimuksessa iän määrityksiä  on tehty  kaikilla  koealoilla.  
Niiden pohjalla  voidaan sanoa, että kanervatyypin  siemenpuualoille  

eloon  jääneistä  taimista n. 59  % on syntynyt  ennen  ja n.  41 % taimetta  
mishakkuun jälkeen.  Puolukkatyypin  siemenpuualoilla  vastaavat  luvut 

ovat  n. 10 % ja 90  %, mustikkatyypin  siemenpuualoilla  n.  12 % ja 88  %.  

Pääosa taimista on siis  kanervatyypillä  syntynyt  ennen taimettamis  
hakkuuta ja puolukkatyypillä  sekä mustikkatyypillä  taimettamis  

hakkuun jälkeen.  Ilmeisestikin  ainakin eräänä syynä  tällaiseen eroon  
kanerva- ja puolukkatyypin  kesken  on, että kanervatyypin  metsiköt  

yleensä  ovat epätasaisempia  ja väljempiä  kuin puolukkatyypin,  minkä  
vuoksi  niissä  usein on paljon  pientä  kituvaa alikasvostaimistoa  jo ennen 

taimet tamishakkuuta. 

Männyn  taimistot.  

Taimiksi  on luettu kaikki  1.3 m:iä  pienemmät  puut  sekä  tämän lisäksi  
ne suuremmat,  jotka liittyvät edellisten  kanssa  siinä määrin yhteen,  

että  niiden voidaan ajatella  puuston  kehittyessä  sulautuvan yhdeksi  ja 
samaksi kerrokseksi  eli jaksoksi  niiden kanssa. Alle 0.1 m:n pituisia  

taimia nimitetään seuraavassa  taimiainekseksi. Taimiaines edustaa niin 

hentoa taimiston osaa,  ettei sen voida katsoa vielä varmistaneen edes 

elämänsä ensi edellytyksiä.  Tästä on kouraantuntuvana osoituksena mm. 

se,  että  taimiaineksen määrä on vuodesta toiseen suurien vaihtelujen  alai  

nen. Hyvien  uudistumisvuosien,  so.  sääsuhteiltaan männyn  uudistumiselle 

suotuisten siemenvuosien jälkeen,  taimiainesta tavallisesti  on uudistus  



37.5 Siemenpuuhakkuu männikön  uudistushakikuuiia  Etelä-Suomessa  29 

aloilla poikkeuksellisen  runsaasti,  kun sen määrä välivuosina taas voi vä  

hentyä  miltei olemattomaksi. Tästä syystä  onkin  uudistusalojen  metsit  

tymistä silmällä  pitäen  paikallaan  erottaa taimiaines vain eräänlaiseksi  

väliasteeksi maahan varisseen itämiskelpoisen  siemenen ja varsinaisen 
taimiston välille. 

Edellä  on jo mainittu, että taimet luettiin ruutumenetelmää käyttäen.  
Tämä tapa tarjoaa  sen edun,  että paitsi  taimien lukumäärästä saadaan 

tietoja  myös  niiden ryhmittymistavasta.  Laskemalla,  monessako pro  

sentissa  ruutujen  koko lukumäärästä on tavattu taimia (vaikkapa  vain 

yksikin),  saadaan näet luku,  joka yhdessä taimiluvun kanssa  kuvaa 

taimiston tasaisuutta (vrt.  Sarvas 1944, s. 41—42). Tätä lukua 

nimitetään ryhmittymisluvuksi.  Kun  sen ensisijaisena  tarkoituksena on  

antaa kuva taimiston metsittämisarvosta,  ei sitä  laskettaessa ole otettu 

huomioon taimiainesta. 

Tulokset taimien luvusta käyvät  koealoittain ilmi  taulukosta 8. 

Samaan taulukkoon on  yhdistetty  tietoja  myös muiden puiden  kuin 

männyn  taimista. Tässä on myös  syytä  huomauttaa,  että tutkimuksen 

kohteeksi  on valittu vain  sellaisia  uudistusaloja,  joilla  taimettamishak  

kuusta  jo on kulunut yli  10  v.  eli  ainakin tekijän käsityksen  mukaan 

kohtuullisena  pidettävän  uudistumisajan  pituinen  aika (pitempi uudis  

tumisaika olisi itse asiassa  ristiriidassa  siemenpuuhakkuun  määritelmän 

kanssa).  Huomattakoon edelleen,  että yhdistelmään  on  merkitty  vain 
luonnon siemennyksestä  valmistamattomalle maalle nousseet taimet. 

Useimmilla kuivien kankaiden siemenpuualoilla  männyn  taimia on  
ollut varsin  runsaasti. Seuraavassa otetaan lähemmin tarkasteltavaksi  

vain 0.1  m:iä  suuremmat taimet. Kanervatyypillä  suurimmat taimi  

luvut ovat  57 000, 34 000 ja 23 340 kpl/ha,  puolukkatyypillä  56 000,  

32 670 ja 17 000 kpl/ha;  pienimmät kanervatyypin  taimiluvut ovat 
1 000,  2 000 ja 2  330  kpl/ha  ja pienimmät  puolukkatyypin  1 330, 2  000 

ja 4  000  kpl/ha.  Keskimäärin on taimia sekä kanerva- että puolukka  

tyypillä  ollut miltei sama määrä, edellisellä 13 473 ja jälkimmäisellä  

13 334 kpl/ha.  Kuivien kankaiden taimilukuja  tarkasteltaessa taimis  

tojen metsittämisarvot  siis  näyttävät useissa tutkimusmetsiköissä ja 

vieläpä  keskimäärinkin  ilahduttavan hyviltä.  Mustikkatyypin  siemen  

puualoilla  taimiluvut sitä  vastoin ovat olennaisesti pienempiä.  Suu  

rimpia  lukuja  ovat 6  670 ja 5  700 kpl/ha,  pienimpiä  0 ja 615 kpl/ha;  

keskimäärin on taimia 2 555 kpl/ha.  Jo taimilukujen  perusteella  arvos  

teltuina useimmat mustikkatyypin  siemenpuualojen  männyntaimistot  

näyttävät  siis varsin puutteellisilta.  
Kun  luonnontaimistot aina ovat  enemmän tai vähemmän epätasaisia,  

ei taimiluku kuitenkaan voi antaa täsmällistä kuvaa taimiston metsit  

tämisarvosta. Tähän tarkoitukseen taimiston ryhmittymisluku  on paljon  

käy  tt  ökelpoisempi.  
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Taulukko 8. Siemenpuualojen  taimistot. 

Table 8.  Seedling stands in  seed-tree  areas.  

Ennen kuin on syytä  lähteä lähemmin tarkastelemaan ryhmittymis  
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Kuva 6. Taaja  siemenpuuasento puolukkatyypillä.  Siemenpuita 132 kpl/ha ja  
0.  l  m:iä  pitempiä  männyn taimia  32 670 kpl/ha. Kerimäki, Patasalo,  koeala 142.  

Valok. 17. 8. 1946. 

Fig.  6. Seed-tree stand of  normal  density in  Vaccinium type area. 132 seed  trees  
and 32 670 pine seedlings over  0.1  m  per  ha. Patasalo, sample plot  142. 

Photo taken  17. 8. 1946. 

teellä metsänviljelyissä  on  yleisimmin  päädytty.  Kustannussyistä  on 

näet tietysti  pyritty  niin pieniin  taimilukuihin kuin suinkin on mah  
dollista metsikön tulevaisuutta vaarantamatta. Männylle  nämä luvut 

tavallisesti vaihtelevat 4 000:sta 5  000:een kpl/ha. Tasaista  taimistoa 

voitaneen näin ollen pitää  Etelä-Suomen rintamaiden olosuhteissa  metsit  

tämisarvoltaan tyydyttävänä,  kun sen taimiluku on vähintään n. 4 000 

kpl/ha,  ja epätyydyttävänä,  kun taimiluku on pienempi.  

Huomattakoon edelleen itse ryhmittymisluvusta,  että mikäli ryh  

mittymislukua  ruutumenetelmällä määritettäessä käytetään  1 m 2:  n  suu  

ruisia ruutuja,  kuten käsillä  olevassa  tutkimuksessa  on tapahtunut,  on  

ryhmittymisluku  prosentteina  lausuttuna täysin  tasaisissa taimistoissa 

yhtä  suuri kuin  hehtaaria kohden laskettu  taimiluku jaettuna  sadalla. 

Kääntäen voidaan sanoa,  että kun epätasaisen  taimiston ryhmittymis  
luku kerrotaan sadalla,  saadaan luku,  joka osoittaa sen  tasaisen taimis  

ton taimilukua,  johon  kyseessä  oleva epätasainen  taimisto metsittämis  
arvonsa puolesta  lähinnä on verrattavissa. Näin perustellen  ja  edellä 

asetettuun kriteeriin viitaten seuraavassa  arvostellaan ne taimistot, joissa.  
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Kuva  7. Harvahko  siemenpuuasento puolukkatyypillä.  Siemenpuita 52 kpl/ha  
ia O.i  m:iä  pitempiä männyn  taimia  29  080  kpl/ha.  Punkaharju, koeala 132. 

Valok. 1. 8.1939. 

Fig.  7. Rather thin seed-tree stand  in  Vactinium type area. 52 seed trees  
and  29  080  pine seedlings  over 0.1 m per  ha. Punkaharju, sample plot 132. 

Photo taken  1. 8. 1939. 

ryhmittymisluku  on pienempi kuin 40 % epätyydyttäviksi  ja ne,  joissa 

ryhmittymisluku  on vähintään 40 %,  tyydyttäviksi.  

Ryhmittymisluku  ja tarkastellen taulukosta 8  nähdään näin ollen,  että 

kanervatyypin  siemenpuualojen  taimistoista vain alle puolet  on ollut 

metsittämisarvoltaan tyydyttäviä  ja puolukkatyypin  taimistoista vain 
alle kolmannes. 1) Edellä taimilukuja  tarkastellessa kuivien kankaiden 

J) Mikäli 0.1  mää  pienemmälle taimistolle  halutaan  antaa suurempi metsittämisarvo kuin  
tässä tutkimuksessa  on tapahtunt ja otetaan  myös  se huomioon  rvhmittymislukuja  laskettaessa,  
on kanervatyypin  siemenpuualojen  taimistoista 58  %  ja puolukkatyypin siemenpuualojen  tai  
mistoista 40 % ollut tyydyttäviä (ryhmittymisluku vähintään 40 %).  



Siemenpuuhakkuu männikön  uudistushakkuuna  Etelä-Suomessa  87.5 33  

5 6548—49  

siemenpuualoista  saatu myönteinen  kuva muuttuu siis ryhmittymiä  

lukujen pohjalla  paljon  kielteisemmäksi. Aineiston vähyyden  vuoksi  

ei tässä  esiin  tulleita suhteita tietysti  voida sellaisenaan yleistää,  mutta 

tosiasiaksi  jää,  että siemenpuuhakkuuta  käytettäessä  uudistumisen epä  

onnistumisen vaara on sekä kanerva- että puolukkatyypeillä  ilmeinen. 

Mustikkatyypin  siemenpuualojen  männyn  taimistot ovat kaikki  
olleet ryhmittymislukujen  perusteella  arvosteltuina epätyydyttäviä.  

Siemenpuualoille  nousseita männyn  taimistoja tarkasteltaessa on 
kiinnitettävä huomiota myös uudistumisaikaan. Vain sellaista  uudistus  

hakkuuta,  jossa  metsittämisarvoltaan tyydyttävä  taimisto on saatu 
kohtuullisen lyhyenä pidettävän  uudistumisajan  kuluessa,  voidaan pitää  

täysin  onnistuneena. Käytettävissä  olevan aineiston pohjalla  ei  ole  
mahdollista tehdä laskelmia keskimääräisestä  uudistumisajasta  ja ta  

pausten  yksilöllisyyteen  katsoen sillä tuskin olisi sanottavaa merkitys  
täkään. Kuitenkin voidaan koeala-aineisto uudistumisajan  suhteen 

jakaa kahteen selvästi  toisistaan erottuvaan ryhmään.  Ensimmäisen 

ryhmän  muodostavat ne siemenpuualat,  joiden  taimistot edellä  on ar  

vosteltu epätyydyttäviksi.  Niillä siis  uudistumistapahtuma  on tutki  
muksia suoritettaessa ollut vielä kesken;  taimettamishakkuusta on niiden 

kohdalla kulunut kanervatyypin  koealoilla keskimäärin  13  v., puolukka  

tyypin  14 v., ja mustikkatyypin  koealoilla 15 v. Siis varsin pitkä ja jo 

tällaisena uudistumisajaksi  kohtuuttoman pitkä  aika. Miten pitkäksi  

se  loppujen lopuksi  venyy,  lienee mahdotonta arvioida. Toisen  ryhmän  

muodostavat ne uudistusalat,  joiden taimistot on todettu metsittä  

misarvoltaan tyydyttäviksi.  Näillä  siemenpuualoilla  taimettuminen 

näyttää  tapahtuneen  pääosaltaan  välittömästi  taimettamishakkuun jäl  

keen n. 5  vuoden kuluessa siitä lukien. Näyttää  siis siltä,  että milloin 
männikössä suoritettu siemenpuuhakkuu  on onnistuakseen,  se on to  

dettavissa jo muutaman vuoden kuluessa taimettamishakkuusta lukien. 
Olisi  tietysti  mielenkiintoista ja houkuttelevaa ryhtyä  käytettävissä  

olevan koeala-aineiston varassa  etsimään niitä syitä,  jotka eräissä ta  

pauksissa  ovat  johtaneet  runsaaseen  taimettumiseen ja samoin niitä 

syitä, joista  taas toisissa  tapauksissa  uudistumisen epäonnistuminen  on 

johtunut. On kuitenkin heti todettava,  että tällaiseen selvittelyyn  kä  
sillä oleva aineisto on liian pieni. Itse asiassa  tuntuu kyseenalaiselta,  

onko tässä käytetty  vertaileva tutkimusmenetelmä lainkaan sovelias 
tällaisiin tutkimuksiin,  vaikkapa  aineisto olisi suurempikin.  Metsäluonto 

näyttää  kerta kaikkiaan  olevan niin moninaista,  että kausaalisiin sel  

vittelyihin  tarpeellisten  yhtenäisten  koealaryhmien  erottaminen pirstoo  
suurenkin aineiston helposti  liian pieniin  osasiin. Kokeellinen tutkimus,  

jossa  varta  vasten järjestetään erilaisia kokeita ydinkysymysten  selvit  

tämiseksi,  johtanee  yksityiskohtaisempiin  ja täsmällisempiin  tuloksiin. 

Niinpä käsillä olevassa tutkimuksessa  ei olekaan aineistoa lisäämällä 
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Kuva 8. Sama alue  kuin  edellisessä kuvassa.  Siemenpuut on vuosi  sitten  poistettu.  
O.i  m:iä pitempiä  männyn taimia  on 56  000  kpl/ha. Punkaharju, koeala  132. 

Valok. 27. 2. 1948. 

Fig.  8. Same area as in  Fig.  7. Seed trees  removed a year  earlier. 56  000  pine  
seedlings  over 0.1  m  per  ha. Punkaharju, sample plot  132. Photo  taken  27. 2.1948.  

pyritty  tässä suhteessa eteenpäin;  on katsottu,  että jo kerätty  aineisto 

on riittävä sellaisen suunnistavan kuvan  saamiseen,  jonka pohjalta  on 
mahdollista lähteä tehokkaaseen kokeelliseen tutkimukseen. 

Muut puulajit.  

Männyn  taimien lisäksi  siemenpuualoille  on noussut monien muiden 

puulajien  taimia. Tärkein näistä sekapuulajeista  on  kuusi,  seuraavalla 

sijalla on rauduskoivu. Tarkemmin näkyy  sekapuulajien  taimien määrä  

taulukosta 8, s. 30. 

Kanervatyypin  siemenpuualoilla  sekapuulajien  määrä on vähäinen. 
Muutamalla uudistusalalla sekapuulajeja  ei ole lainkaan. Keskimäärin 

sekapuulajien  taimia on 946 kpl/ha,  joista  890 on kuusta  ja 56  raudus  
koivua. Koko taimiluvuista on mäntyä  keskimäärin  94  % ja muita puu  

lajeja  6  %. Myös  kaikkien taimien yhteisessä  ryhmittymisluvussa,  joka  
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taulukossa 8  nähdään äärimmäisenä oikealla,  sekapuulajien  antama lisä 

männyn  ryhmittymislukuihin  on varsin vähäinen keskimäärin lisäten 

kokonaisryhmittymisluvun  48 %:iin  männyn  taimien ryhmittymisluvusta  

46 %. Tästä nähdään,  että kanervatyypin  siemenpuualat,  joitakin  har  

voja poikkeuksia  lukuun ottamatta, uudistuvat lyhyemmän tai pi  
temmän uudistumisajan  kuluttua jokseenkin  puhtaiksi  männiköiksi.  

Kun kanervatyypillä  ainakin nykyisten  arviointien mukaan mänty  on  

taloudellisesti  ehdottomasti arvokkain  puulajimme,  on pidettävä  metsän  
hoidollisesti tärkeänä etuna, ettei ole  olemassa sanottavaa vaaraa sen 

joutumisesta  siemenpuuhakkuun  yhteydessä  muiden, kanervatyypille  

vähemmän soveliaiden puulajien haltuun. 

Puolukkatyypin  siemenpuualoilla  sekapuulajien  taimia on runsaam  

min. Useissa  tapauksissa  niitä on yhteensä  enemmän kuin  mäntyä. Keski  

määrin sekapuulajien  taimia on 6  200  kpl/ha,  mistä 4 400 kpl.  kuusta,  

1 434 kpl.  rauduskoivua ja 366 kpl.  hieskoivua. Koko taimiluvuista 

mäntyä  on keskimäärin  73 % ja muita puulajeja  27 % (kuusta  20 %).  

Myös  kaikkien taimien yhteisessä  ryhmittymisluvussa  sekapuulajien  vai  

kutus  on tuntuva. Kun  nykyisten  tietojemme  mukaan myös  puolukka  

tyypillä  mäntyä  on pidettävä  arvokkaimpana  puulajina,  on siemen  

puualoilla  tavattujen  sekapuulajien,  erityisesti  kuusen,  taimilukuja  pi  

dettävä arveluttavan suurina. Sitäkin suuremmalla syyllä,  kun seka  

puulajien,  erityisesti  kuusen,  taimien määrä on suurin juuri  niillä koe  

aloilla,  joilla männyn  taimia on vähiten.1) Kuusi  näyttää  ainakin tai  

mena olevan puolukkatyypillä  huomattavan kilpailukykyinen  männyn  

kanssa  (vrt. Aaltonen 1936). Ilmeistä onkin,  että varsinkin  milloin 

männyn  uudistuminen tapahtuu hitaasti ja puutteellisesti,  ei uudistus  

alalle pitkänkään  odotuksen  jälkeen  saada puhdasta  männikköä,  vaan 

männyn  ja kuusen  muodostama sekataimisto. Uudistumistapahtuman  

epäonnistumisesta  ei siis  näissä  tapauksissa  ole  seurauksena vain uudis  

tumisajan  kohtuuton venyminen  tai harva ja epätasainen  taimisto,  vaan 

myös  nurinkurinen puulajisuhteiden  kehitys.  

Mustikkatyypin  siemenpuualoilla  sekapuulajien  taimia on eniten. 

Itse asiassa  niitä on useimmilla tutkittavaksi  otetuilla siemenpuualoilla  
huomattavasti enemmän kuin männyn  taimia. Keskimäärin sekapuu  

lajien taimia on 6  878 kpl/ha,  mistä kuusta  5  661 kpl.  Kaikkien taimien 

yhteisessä  ryhmittymisluvussakin  sekapuulajien  vaikutus on erittäin 

tuntuva nostaen sen 46 %:iin männyn  taimien ryhmittymisluvusta  

15 %. Itse asiassa »sekapuulajit»  tässä ovat muuttuneet pääpuu  

*)  Ilmeisesti  tämä ei  ole  pelkkä  sattuma. Näyttää siltä  kuin  sellaiset  puolukkatyypin  kan  
kaat, jotka ovat  kerran  kuusettuneet, olisivat  herkkiä kuusettumaan  yhä uudestaan  ja uudes  
taan, mutta tarjoavat männyn taimille  suhteellisen  huonot  kehittymisen  edellytykset.  Kysy  
myksessä  lienevät  osittain  metsikköhistorialliset, osittain  maasta  johtuvat tekijät. On mah  
dollista, että puolukkatyypin  jakaminen alatyvppeihin esim. maalajin, humustyypin  tai  maan  
nostyypin mukaan  helpottaisi siemenpuuhakkuun  entistä tarkoituksenmukaisempaa sovel  
tamista. 



36 Risto Sarvas 37.5 

lajiksi,  mikä erinomaisen hyvin  osaltaan osoittaa siemenpuuhakkuun  

huonoa soveltuvuutta mustikkatyypin  männiköiden uudistamiseen. 
Kun kuusi  ja molemmat koivulajit  kuitenkin hyvin  soveltuvat  kasva  

tettaviksi  mustikkatyypin  metsämailla, on sekapuulajien  voimakasta 
tunkeutumista näille siemenpuualoille  pidettävä  metsänhoidollisesti 

myönteisenä  ilmiönä, jota on arvosteltava kokonaan toisin kuin  vas  

taavaa kehitystä  kanerva- ja puolukkatyypeillä.  



Tulosten tarkastelua. 

Aikaisemmissa siemenpuuhakkuuta  koskevissa  tutkimuksissa (E  n  

ro  t  h 1915)  uudistumistulos on todettu epätyydyttäväksi.  Syynä  epä  

onnistumisiin  on pidetty  hakkuun puutteellista, siitä annettujen  ohjeiden  

vastaista suoritustapaa.  Käsillä olevassa tutkimuksessa  on asetettu 

vastattavaksi  kysymys,  miten siemenpuuhakkuuta  on  arvosteltava  sel  

laisen aineiston varassa, joka on kerätty  »mallikelpoisilta»  siemenpuu  

aloilta. 

Tällainen kysymyksen  asettelu panee tutkimusaineistolle erittäin 

suuret vaatimukset. Mitä itse siemenpuuhakkuun  suoritukseen ja jään  

nösmetsän käsittelyyn  tulee,  niin tutkimuksen kohteeksi  otetut siemen  

puualat  todella ovat varsin korkeata tasoa. Myös  taimettamishakkuuta  

edeltäneet väljennyshakkuut  näyttävät  yleisesti  asiallisesti suoritetuilta. 

Mutta aivan ihanteellisia eivät kaikki  tutkimusmetsiköt kuitenkaan ole. 

Useissa  metsiköissä varsinaiset harvennushakkuut  ovat olleet enemmän  tai 

vähemmän puutteellisia,  ja määrätietoinen metsänhoito on alkanut vasta 

ensimmäisistä väljennyksistä.  Kasvatushakkuiden puutteellisuudesta  

taas lähinnä johtuu,  että metsiköt  ovat joutuneet  uudistettavaksi vasta 

suhteellisen vanhoina,  keskimäärin n.  110 vuoden ikäisinä. Tulevaisuu  

dessa, kun tutkimuksella on maassamme käytettävänä  riittävästi 

alusta pitäen  metsänhoidollisesti käsiteltyjä  metsiköitä,  jää  vastattavaksi,  
mikä  vaikutus  näillä aineiston puutteellisuuksilla  on ollut lopputuloksiin.  

Tutkimuksen kohteeksi on valittu  vain  sellaisia  uudistusaloja,  joilla  

ei käy  karjaa  lainkaan. Tällainen rajoitus  tietysti  suuresti  helpottaa  

aineiston käsittelyä  ja tulosten tulkintaa,  mutta siihen liittyy  mahdolli  

sesti myös kielteistä ainakin niissä  tapauksissa,  joissa  järkevä  laidun  

taminen olisi  saattanut edistää uudistumistapahtumaa,  kuten esim. 

mustikkatyypin  siemenpuualoilla.  
Tutkimusaineiston suhteen on vielä syytä  erityisesti  korostaa, että 

nyt  puheena  olevilla uudistusaloilla ei ole suoritettu minkäänlaista maan  

pinnan  valmistusta, kuten esim. laikutusta tai kulotusta. 

Siemenpuustojen  kasvua  ja  tuottoa selvittelevä tutkimuksen osa  on  

osoittanut,  että niin pian  kuin  männikkö hakataan siemenpuuasentoon,  

sen tuotto jää olennaisesti pienemmäksi  kuin jotenkin  sulkeutuneen,  

harvennus- tai väljennysvaiheessa  olevan metsikön. Tämän v  uoksi,  

kun siemenpuuhakkuu  kerran on päätetty  suorittaa,  on  erilaisia suoritus  
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tapoja  harkittaessa päähuomio  kiinnitettävä mahdollisimman nopeaan 

uudistamiseen; tässä suhteessa siemenpuuhakkuu  selvästi  poikkeaa  

esim. kuusikkojen  uudistamiseen soveltuvasta  suojuspuuhakkuusta,  jota 

käytettäessä  uudistumisajan  kuluessa saadaan emopuustosta  suhteelli  

sen  suuri tuotto. 

Siemenpuustojen  siemensatoa koskevat tutkimukset  ovat osoitta  

neet, että siemensato yleensä  on suhteellisen runsas.  Kuitenkin on huo  

mattava, että mikäli kasvatus-  tai valmistushakkuut on metsikön aikai  

semmassa käsittelyssä  laiminlyöty,  siemensato on välittömästi taimetta  
mishakkuun jälkeen  vähäinen. Tämä on tärkeätä pitää  mielessä,  koska  

toisaalta maan taimettumiskunto on ilmeisestikin juuri välittömästi 
hakkuun jälkeen  parhaimmillaan.  Esim. pintakasvillisuudessa  taimet  

tamishakkuun jälkeen  tapahtuvat  muutokset ovat  yleensä  pienten  män  

nyn taimien kannalta katsottuina epäedullisia.  Usein tapahtuukin  niin, 

että sitä mukaa kuin heikon siemenpuuston  siemennysteho  hakkuun  

jälkeen vuosi vuodelta paranee, maan taimettumiskunto vastaavasti  

vähenee,  ja seurauksena on uudistumisen epäonnistuminen.  Verrattaessa 

kanervatyypin  ja puolukkatyypin  siemenpuustojen  satoisuutta toisiinsa 

on käynyt  ilmi, että kanervatyypillä  keskimääräinen männyn  siemensato 

on vain n.  puolet  puolukkatyypin  sadosta.  
Kun runsas  siemennys  useissa  tapauksissa  voi lieventää uudistumis  

tapahtuman kannalta epäsuotuisten  tekijäin  vaikutusta,  on siemenpuu  

alojen  siementymiseen  syytä  kiinnittää huomiota silloinkin,  kun siemen  

tvminen itse ei uhkaa muodostua uudistumisen minimitekijäksi.  

Siemenpuualojen  taimistoja  koskevat  tutkimukset osoittavat,  että 

siemenpuuhakkuu  oikein ja huolellisestikin suoritettuna ilman siihen 

liittyvää  maan pinnan erityistä  valmistamista on Etelä-Suomessa kai  
killa tärkeimmillä metsätyypeillä  männikön uudistushakkuuna epä  

varma. Mustikkatyypin  metsiköissä männyn  luontainen uudistaminen 

tätä uudistushakkuumenetelmää sovellettaessa  jokseenkin  poikkeuksetta  

epäonnistuu.  Ilmeisesti  esim. suojuspuuhakkuu  kuusikon uudistushak  
kuuna on paljon luotettavampi.  Kun siemenpuuhakkuu  kuitenkin on  

yleisin  männiköittemme uudistushakkuumenetelmä ja muutenkin metsän  
hoidollisista uudistushakkuista parhaiten  käytäntöön  vakiintunut,  olisi  

erittäin tärkeätä,  että sitä voitaisiin kehittää uudistumistuloksen kan  

nalta luotettavammaksi  tai että ainakin voitaisiin osoittaa entistä tar  

kemmin,  missä sitä voidaan menestyksellisesti  käyttää  ja missä ei. 
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Seed-tree  cutting as a regeneration  method  in Scots  pine forests  
of southern  Finland.  

Summary. 

Introduction. 

The  term »seed-tree cutting»,  as used  in  this  report, denotes  a method of re  

generation cutting,  leaving seed  trees  thinly  scattered  in  the regeneration area and  

providing  for a seeding period of short,  at  most s—-10 years' duration.  
Of the different cutting methods  used  in  Finland  for regeneration through 

natural  seeding, seed-tree  cutting in  this sense has  the oldest  traditions. It  got 
a particularly  strong foothold in Finnish  forestry  when, in  regulating the man  

agement of forests  belonging to  the  country residences  of government officials in  
the 1860's and  the  following two decades, seed-tree  cutting in annual  shifts was  

made  the  only method of regeneration cutting to be  used  in  these  forests. As  a 

consequence, seed-tree  cutting came  gradually to  be  regarded as the somehow  

legally authorized  method  of regeneration cutting, and  it has  been comparatively 
little developed  or  criticized  in  later years. A report on the  most important  inves  

tigation made  in  Finland concerning this  method has  been published by Enroth  

(1915). It deals  with  cuttings on small-holds leased  by  the government to  mili  
tary officers. The most significant fact disclosed by  this report is  that  the  natural  

regeneration of the  forest  failed in a surprisingly  large number of seed-tree  areas. 
As the  seed-tree  cutting had  in  many  cases been carried  out  in  a  manner contrary 

to instructions,  Enroth  concludes  that the failures  were chiefly  due  to negli  

gence  in various  respects.  
Thus  the question arises,  how  seed-tree  cutting may be judged on the basis 

of material  gathered from properly  cut seed-tree  areas. Having collected, in  con  

nection with  other  researches,  such  material from 30 regeneration areas,  the  author 
ventures  to offer a tentative answer  to this question.  

The research material. 

The  material  was  gathered from the  southern  half  of Finland.  A more precise  

picture of the areas of investigation is  given by  fig. 1, p. 8. Most of  the  material 

was  obtained  by  measuring sample  plots.  The  total  number of  separate regenera  
tion  areas,  in  which  sample plots  were  measured, is  30, in  addition  to which  measur  

ing results  from 6 previously  investigated seed-tree  areas have been  at the  
author's  disposal.  The sample plots  were  rectangular, and  the  predominating size  

of the plots  was 0.  2 5 hectares. The  trees were  subjected to such  measurings as were 

necessary  for  calculating the volume  and  its  growth, and  the  seedlings were counted  

by  means of the  square  method  (30 patches  of 1 sq.  m.).  
Most of  the regeneration areas were of a somewhat  roundish  or oval  shape. 

Their average  size  was 1. 5 ha and  only two of them were larger than 3. o ha.  
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The seed-tree stands.  

Data  referring  to the previous  treatment of the stands  in  question and con  

cerning the  seed  trees left in  the  regeneration areas is  given in  Table 1, p. 11. Par  
ticulars  as regards the  diameter and  the  height of  the  seed  trees as well  as the  length 
of  their crowns appear  from Tables  2, 3 and  4.  

A matter of special  interest  is  the question of the  annual  growth of the  seed  

trees. In Calluna type seed-tree  areas it  is  on an average  0.  6 cbm/ha, in Vaccinium 

type areas 0.9  cbm/ha, and  in Myrtillus  type  areas 1.3 cmb/ha. These  figures 

must be considered  as rather  low  and  substantially  lower than  certain earlier  pub  

lished  measuring results  from seed-tree stands  which  have  grown  under  conditions  

foreign to this country. 
In considering the economic  value  of the growth of the  seed  trees, it should  

however  be  remembered that  the  seed  trees  belong to  the  stoutest and  best  of our 

timber-trees. Thus, e. g. the  average  technical  volume  of the  seed  trees in  Calluna 

type seed-tree  areas  has  been  14.4 cbf, in  Vaccinium  type  areas 17.4 cbf, and  in  

Myrtillus  type areas 20.4 cbf. The respective percentages of different quality 
classes  in  the  total  volume  of saw-timber  obtained  from seed  trees  in  Calluna type 
areas  have  been  as  follows: I class  logs  24  %, II class  60  %, and  111 class  16 %,  
and  in Vaccinium type areas: I class  28 %,  II class  58 %,  and  111  class  14 %.  

It is  obvious  that  in planning seed-tree  cutting the  economic yield of the  seed  

trees  in the  course  of  the  regeneration period must not  be  left out  of account. The 

prospects  on this point  are however  rather  limited, considering the small  total 

growth of the seed  trees, and  for this  reason it seems more appropriate  to plan 
such  cuttings  with  a view  to speedy  regeneration above  anything else.  

The regeneration. 

The quantity of the seed  crop has been  estimated  both  on the basis  of cones 
shed  to the ground and amount of  which was estimated by  square  method (30 

squares  of  1 sqm size)  and  with  the aid  of seed-traps. The results  are given in  
Tables  6  a, 6  b,  and  7.  

By  combining these  results  it was  found that the  average  annual  crop  from 
seed-tree  stands in Calluna  type areas comprises 18. 5 and  in Vaccinium type 
areas 49.  2 seeds  per sqm. Expressed  in  weight units, the  crops  in question may  be  
estimated  at 0.6 4 kgs/ha and  1.7 kgs/ha,  respectively  (all  figures refer to cleaned  
but unsorted  seed). As  there  is  no essential  difference in  the  seed trees  themselves 

between  Calluna type  and Vaccinium type stands, it is  thus quite evident that  
the seed  crop  in  a poor  place of growth is  smaller  than  in a good one. 

Observations on the age of the seedlings show  (Table 8, p. 30) that of those  
seedlings that have  finally survived  62 % of the  seedlings examined, in seed-tree  
areas of Calluna type, 10 % in  areas of Vaccinium  type, and 11 % in  areas of 

Myrtillus  type had  germinated before  the  cutting had  taken  place.  
It was  mentioned  above  that the seedlings were counted by means of the  

square method. This method  has  the advantage of bringing to light, besides  the  
number  of  seedlings, also their grouping habits (cp. Ener  ot h 1925). By 
counting the  percentage of squares  containing seedlings (or  at least  one seedling) 

in  the  total  number  of squares,  one gets a figure which, combined  with  the  number 
of seedlings, well illustrates the degree of  evenness in  the distribution  of  the  

seedlings. This figure is  here  called  the frequency figure. As its primary  purpose  
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is  to give an indication of the  forestation value  of the  seedling stand, it  was  com  

puted without taking into account  seedlings of a size  under  0.  l m, which  cannot  
be  considered  as having secured even their  first requisites  for  life.  

Some kind  of  criterion  for judging the forestation value  of the  seedling stands 

may be  found in  the  figures  arrived  at on the  basis of practical  experiences  made  in  
forest cultivation. In the  case of Scots pine, the  number  of seedlings in  our 

country generally varies  from 4 000  to  5 000 per  hectare. Thus, a stand of 

evenly  distributed  seedlings may  be considered  as satisfactory  with  regard to 
its  forestation  value, if it contains  at least  4 000  seedlings per  hectare.  The 

frequency figure of such a seedling stand  is,  if  the  patches  applied  in  the counting 
of seedlings  are of 1 sqm as in this investigation, 40 %. On the  other hand it 

may be  said, that the  reforestation value  of an uneven seedling stand approxemates 
that of an even stand  with  the  same  frequency  figure.  Accordingly  uneven  seedling 
stands  with  a frequency  figure below  40  % must  thus  be  regarded as unsatisfactory.  

The results  concerning the  number  of seedlings per  hectare  and  the  frequency 

figures appear  from Table  8. It  should be  observed  that only regeneration areas  
where  10 years, i. e. a reasonable time for regeneration had  passed  after the  seed  
tree  cutting were taken  for examination.  

On an average,  the  number  of seedlings in  areas of Calluna type and  in areas 
of Vaceinium type has  been  much  the  same, appr. 13  000  per hectare. In Myr  
tillus type areas,  on the  other  hand, their  number  has  been substantially  smaller, 

averaging appr.  2 500  per hectare.  An  examination of  the  frequency  figures shows  
that more  than half of the seedling  stands  in Calluna type areas and % of 
those  in  Vaceinium type areas have  been unsatisfactory  as regards their  fore  

station  value (frequency  figures  below  40 %).  All  of the  seedling stands  in Myr  
tillus  type areas have  been  unsatisfactory.  

The observations made on the seedling stands  in seed-tree  areas  have  thus 

shown  that seed-tree cutting, even if  carried out properly  and with  care, is  in  
southern  Finland an uncertain  method  of regeneration for Scots pine  stands  in  
all  of the most important forest types. As  seed-tree  cutting,  however, is  the  most 

general method  of  regeneration cutting  in  our Ssots  pine forests and, in  addition, 
has  become largely approved from a silvicultural  viewpoint  in  Finnish  forestry,  
it is  of the greatest importance  for  us to be  able to  develop this method, making 
it more reliable  with regard to the regeneration result, or at any rate  to be  
able  to show  where  this  method can be  employed profitably and  where  not.  
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Introduction 

The fertilization trials  on forest soil  described in the present  study  

have been carried out in south-west Finland,  near to the Tuberculosis 

Sanatorium of  Paimio. As  is usual with these Sanatoria,  the Paimio 

Sanatorium has  been built on a dry  heath,  stocked with Scots  pine.  
Before the Sanatorium was built, the area belonged  to private  owners,  
and when the area was  bought  for the Sanatorium,  the stand growing 

there looked very poor. The  stand  was  about 40 years old,  and the height  

of dominant trees was 6  to 9  m. Neither was  the appearance of  the  trees 

good,  the colour of  the needles being  yellowish-green,  and it seemed  that 

all the trees would die. 

As  the forests near the Sanatorium were planned  to be a park,  the  

almoner of  the Sanatorium,  Mr. Paavo Saarinen,  who is  a very  
ambitious and  cunning  forester, decided to try whether he  could save  

the wood alive.  He knew that  in agriculture  they  use  bog  peat and manu  

factured fertilizers  with the aim of  improving the fertility  of  the soil,  and 

he tried whether the fertility  of  forest  soil  could  be improved  in the same  

way. Bog peat  was  brought  during  the winter of  1934—35, manufactured 

fertilizers  spread  in April  1935. Since that all sample  stands  have been 
tended in the same way,  cutting  only  dead and dying  trees. 

These fertilization trials are  the  first  to  be published  in Finland. They  
will be shortly  described in this paper. 

Material of the study 

With  the aim of  investigating  the effect  of  the fertilization,  four sample  

plots,  30 X 30 sq.  m each, were studied in the autumn of  1949. They  

had been treated in the following  ways:  

No. 99 lime 4 000 kg/ha,  kotkaphosphate  300 kg/ha,  ammonium 

sulphate  100 kg/ha,  37 % potassium  fertilizer  200 kg/ha,  

No. 100 lime 4 000 kg/ha,  
No. 101 no fertilizer added,  used as  a control sample  plot,  

No. 102 bog  peat  about 20 cm thick layer, lime 4 000 kg/ha.  
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This fertilization trial has not been made with  a scientific  purpose, 
and therefore the amounts of fertilizers  mentioned above  are  not accurate. 

They are  to be considered as figures  which give the  order of  magnitude  
of  the amounts used.   

The sample  plots  were fertilized for the second time in the autumn 
of  1947 with  lime (CaCO

3 )  as follows: 

No. 99 5 000 kg/ha,  
No.  100 no fertilizer  added, 

No. 101 7  300 kg/ha,  
No.  102 10 800 kg/ha,  

No.  102 a 13 300 kg/ha.  (New sample  plot,  has received bog  peat  in 

1935.) 

Round the sample  plot  a zone 5  m  broad was  fertilized in  the same way 

as the sample  plot.  

The soil  type  on sample  plots  99  and 100 is  fine sand, on sample  plots  

101 and 102 gravel.  The soil  forming  type  is  podsol.  The thickness  of  
the podsolization  horizons and the results  of  the mechanical soil  analysis  

have been presented  in Table 1, the total chemical  composition  of  the soil  
finer than 2  mm  in Table 2, and the amounts of  nutrient elements soluble 

in 10  % hydrochloric  acid in Table 3. Soil samples  have  been taken 
from a depth  of  30 to 40 cm. It is  to be  seen from these tables that  the 

soil on all  the sample plots  is very  poor. When the  amounts soluble in 

10 % hydrochloric  acid are  compared  with  those obtained by Aalto  

nen (1950),  it is  to  be seen that those found in the present  study are  

unusually  low. In particular,  the amounts of phosphorus  are  extremely  
low. It is interesting  to see that the  amount of  soluble phosphorus  in 

sample  plot  99,  which alone has received phosphorus  fertilizer, is still at 
the present  seven times as  high  as on the  other sample plots.  (On  ana  

lytical  procedures  see:  Viro 1945 and Aaltonen 1950.)  

Table 1. Soil forming  horizons and mechanical composition  of the soil.  
Taul.  1.  Maannostumiskerrokset  ja maan raekokoomus.  

No. Humus 
A-hori- >2 

Soil finer than 2 mm 

2 mm:iä hienompi  maa  

zon mm 

2—0.5 0.5—0.2  0.2 —0.05 0.05—0.02 0.02—0.002 <0.002  

cm cm 
o/ 
/o % 

99 2  3 3.1 14.5 68.7 15.4  

ESI 3 3 2a 4.8 31.6 59.3  2.2 Hfl 
1.1 

Kill 2 5  57.8 37.6 2.6 

| 102  — — 21.1 7.9 1.5 1.6 
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Table 2. Total chemical composition  of  the soil.  
Taul.  2. Maan kemiallinen kokoomus.  

Table 3. The amounts of  nutrient elements soluble in 10 % HCI. 

Taul. 3. 10-% HCl:oon liukenevat ravinnemäärät. 

The degree  of covering  (as %)  by  the ground  vegetation  was  as  follows:  

According  to the forest  type theory  of Cajander,  sample  plots  

99 and 100 are  now of Vaccinium,  type. Sample  plot  101 was  in 1947 

of Cladina type. (Fig.  1). Before  fertilization the other sample plots  
have also  been similar to it.  As  a consequence of  fertilization all these 

sample  plots  have been  changed  to Vaccinium type. The effect  of  the 
fertilizers  seems to be rapid,  since  the extent  of  covering  by  Cladinae 

on sample  plot  101 has been diminished in two years from 50 to 10 %.  
This effect  seems  to be quite stable,  seeing  that on sample  plots 99 and 

100 the abundance of Cladinae is  still very  low. However,  higher  plants,  

e.g. grasses and  herbs,  have not yet  moved into these sample  plots.  For 

the present  at  least it is  quite impossible  to determine the  forest  type  on 

No. 

Si0
2 FC2O  8 AljO 3 CaO MrO 

% 

K,0 Na
a
0  p»o s ; 

. 

99 84.36 1.74 7.46 1.20 0.91 3.20 2.44 O.07 
100 84.38 1.53 6.84 1.22 0.93 3.28 2.24  O.10 

101 82.94 1.69 8.12  1.23 0.96 3.56 2.50 0.09 

102 82.24 2.30 8.74 1.13 0.82 3.36 2.42 0.12 1 

No. 

Ca Mg  K P 

°/ 
/O 

99 0.041 0.15  0.021 0.0022 

100 0.043 0.12  0.021 0.0003 

101 0.060 0.17  0.026  0.0003 

102 0.059 0.20  0.033  0.0003 

No. of the sample plot  
99 100 101 

Year of  observation 

1949 1949 1947 1949 

Cladinae  +  + 50 10 

Pleurozium Schreberi   50 70 40 70 

Hylocomium proliferum   10 10 + + 
Dicrana  40 20 10 10 

Vaccinium vitis-idea   50 60 30 30 

» myrtillus   + + + +  

Calluna vulgaris   20 10 20 20 

Deschampsia  flexuosa   + 10 — 
— 

Arctostaphylos  uva-ursi   —  — + +  
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Fig.  1. Sample  plot  101. The other  sample plots  have  been  similar  before  fertiliza  
tion. Photo  taken 19. 6. 47. 

Kuva 1. Koeala 101. Muut koealat ovat olleet  samanlaisia  ennen lannoitusta.  
Valoi-.  19. 6.  47. 

Fig.  2. On  the left sample plot  102, the right side unfertilized. Photo taken 
19. 6. 47. 

Kuva 2. Vasemmalla  koeala  102, oikea  nuoli lannoittamaton. Valok. 19. 6. 47. 
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sample  plot  102,  because the layer  of  bog  peat  is  still 15 to 20 cm thick,  

and the  ground  vegetation  consists  almost entirely  of  Polytrichum  com  

mune. In consequence of the fertilization a  dense,  vigorous  birch  coppice  

has risen on the sample  plot  (Fig.  2).  

With the aim of  investigating  the effect of  the last  liming  upon the  

chemical composition  of  needles and leaves,  the following samples  were  

taken: 

Pine needles were  sampled  from 4 trees each  on December  29th,  1949, 

spruce  needles  on the same day from one tree each,  and birch  leaves on  

September sth,  1949,  from  one tree each.  The results  of  needle and leaf 

analyses  have been presented  in Table 4.  

Thetreatment of  the material 

In order to ascertain the effect  of  fertilization, five dominant trees,  

each  of  about the same size,  were  selected on each sample  plot  as  sample  

trees. The sample  trees were not felled. To study  the radial growth 

these trees were bored at breast  height  with an  increment borer. The 
annual radial  growth  for the last  30 years was  measured in the laboratory  

with an accuracy  of  O.oi mm. The annual height  growth  was  measured 

on the sample  plot  for the last  21  years  with an accuracy  of  1 cm. It 
turned out to be very  uncertain to  measure the further annual height 

growth  of standing  trees,  and since  the  forest is  tended as  a park, felled 

sample  trees could not be  used. Possible errors  arising from the mea  

surement of  height  growth  were eliminated by  comparing  the annual 

height  growth with the radial growth  in the case  of  every  tree. It  is  

known that  if  the radial growth  in a given year is  good  or  poor, the height  

growth  the  next year will  be good  or  poor  respectively.  (Laitakari  

1930,  Hust  i  c  h 1948). Thus  it  can  be ascertained  if  there is an error  
in the measurement of the height  growth,  and the error  can  be corrected 

with  a considerable probability.  
The average  annual radial and height growths  were calculated. 

The volume growth was  calculated for periods  of  three years. First  
the average diameter and height  of  the sample  trees on every  sample plot  

limed not limed 

pine   sample  plot  99 sample  plot  100  

»  101 outside 101 

»  102 » 102 

birch   101 » 101 

» 102 » 102 

spruce   »  101 » 101 
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were  calculated. When the growth  during  three years  was  subtracted  from 

these,  the corresponding  diameter and height  3  years earlier  was  obtained,  
and so  on.  The volume of  the trees was  found by  S  m a  1  i  a  n's  formula: 

The three years'  volume growth  was  obtained when the volume in the 

beginning  was  subtracted from the volume at  the end  of a three year 

period.  

The effect  of  fertilizers  upon the growth  

Own investigations 

The material of  this  study  is  rather small,  each treatment being  re  

presented  by  a  single  sample  plot  only.  Therefore only  the average annual 

growth  over  the six  last  years  previous  to fertilization  and from the period  
after fertilization, is presented  in figures:  

These figures  show that both the radial growth  and the height growth  
before the year 1935 have been  best  on sample plot  101. Comparing  the 

other sample  plots with oneanother,  the radial growth  has been very 

nearly  the same. Height  growth,  on the other hand,  has been percept  

ibly  slower on sample  plot  99 than on  the other  sample  plots.  After 

the year 1935 both the radial growth and the height  growth have been 
best  on sample  plot  102. On all the fertilized sample  plots  growth  after 
fertilization has been  better than before it, while on sample  plot  101 the 

growth after  1935 has  been slower  than before it. 

The  annual growth  is  to be  seen in Figs.  3 and 4. There (a)  is  the 
real  growth,  and (b),  (c),  and (d)  the relative  growth,  calculated in different 

ways. These  figures  also  show  that before fertilization the  growth has 
been approximately  of the same kind on sample plots  99,  100,  and 102,  

but remarkably  better on sample  plot  101. This may have been the 

reason  that the place  now occupied  by  sample  plot  101 was  left  unfertilized.  

From a glance  at  the (a)  diagrams, which indicate the actual  growth,  

it is  seen that the growth  in different years varies  to  a considerable 

extent  on  all  sample plots.  Therefore it is  difficult to ascertain  the effect  
of  fertilization  from these diagrams. This is better seen in the (b) dia  

grams, where the annual growth  on the  fertilized sample plots  has been  

V=y2 ■  G
va

 •  H  

radial  growth,  mm height  growth, cm 

sample  plot  1929—34 1935—49 1929—34 1935—49 

99   l.i 1.7 11.7 22.7 

100  1.8 1.4 20. o  28.7 

101  1.6 1.5 25.0 23.3 

102  1.1 2.1 23.3 31.3 
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Fig.  3. The course of  the  radial growth. Explanations of the  diagrams in  the text  on p.  12. 
Kuva  3. Sädekasvun kehitys.  Piirrosten selitys  tekstissä  sivulla 22.  

compared  with the growth  in the same year on sample  plot 101,  and in 

the (c)  diagrams,  where the  annual growth  has been compared with the 

average growth  of  the three years previous  to  fertilization. However,  

the effect  of  fertilization  on growth is best  illustrated by  the  (d)  diagrams. 
There the  annual growth on each sample plot  has been compared  with 
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Fig.  4. The course of the height  growth. Explanations  of the  
diagrams in the text on  p. 12. 

Kuva 4. Pituuskasvun kehitys.  Piirrosten selitys  tekstissä s. 22.  
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the average growth  of  the  three years previous  to fertilization, and these 

figures  from sample  plots  99,  100,  and 102 have been compared  with the  

corresponding  figures  from sample plot  101. In cases  (b)  and (d),  the  

effect  of  climatic variation has been eliminated. All  the  diagrams  in Figs.  

3 and 4 show  that fertilization  has improved  the growth.  The best  effects  

have  been shown by bog  peat  + lime,  somewhat less  by the total inorganic  

fertilization, and the  least  by lime alone. 

Sample  plot  102. The actual  growth  after  fertilization has been 
better  on this  sample  plot  than on the others,  and so  has been the relative 

growth  too, with the exception  of  the  height  growth  as  compared  with  
the growth  before fertilization.  In the radial growth  the effect of  fertili  

zation has appeared  faintly  immediately  after fertilization, and more 

distinctly  in the next year. In  the height growth  a distinct effect  has not 

appeared  until two years  after  fertilization. The radial growth  has been 
sustained better  than before  fertilization  till  1947,  and the height  growth  

till 1948. 

Sample plot  99. On this sample plot  the  effect  of  fertilization  

has  appeared  faintly  in the radial growth  immediately after  fertilization, 
but not until three years after fertilization has the  effect  been more dis  

tinctly  seen. The effect lasts  9 years,  and after  this  period  growth  is as  
before fertilization. The effect  on the height  growth appears immediately  

after  fertilization. The  annual height growth,  compared  with the  growth  
before fertilization, has been better on this  sample  plot after  fertilization 

than on the others. The height  growth,  improved  by  the fertilization,  is  

still,  15 years after  fertilization, remarkably  better  than before it.  

Sample plot  100. When lime alone is used  as  a fertilizer, its 
effect  on radial  growth  appears in the fourth year after fertilization, 

and it lasts  faintly  for 5 years. Correspondingly,  the height  growth  

improves  in the fifth  year after fertilization,  but it has continued ever  

since  distinctly  better  than before fertilization. 

In the present  case  it is  difficult  to estimate the  effect of  fertilization 

on volume growth, since at the time of fertilization the diameter and 

height  of the sample  trees on  different sample  plots  have been of  unequal  

size,  and the diameter and height which  a tree has achieved up to a given  

moment has a very  considerable influence on the volume growth. In 

this case  the development  of  the volume growth  is  best  described by  the 

volume growth  percentage,  though  it is  also to  some extent dependent  

on the size  of  the tree. Fig.  5  (a),  (b),  (c),  (d)  show  that  the volume growth  

too has become  remarkably  better  after fertilization. On sample  plots  

99  and 102 the volume  growth  has already  been  better in the first 3-year  

period,  and  on sample  plot  100 in the  second 3-year  period,  than in the 

last  3-year  period  before fertilization. The  average volume growth  per  

centages were:  
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Fig.  5. The  course  of the  volume growth percentage. Explanations  of the  diagrams in  the  
text on p. 12. 

Kuva 5. Kuutiokasvusadanneksen  kehitys.  Piirrosten selitys  tekstissä  s. 22.  

Accordingly,  the  volume growth  percentage  on all sample  plots  has 

been higher  after  fertilization  than before it, though however,  on sample  

plot  100, which  has  received only  lime, 0.02 % only. On sample  plot 

101, which has received no fertilizer,  the volume growth percentage  is 
lower after  1935 than  before it, as  is  quite understandable. 

8am pie  plot 

99 100 101 102 

1929—34  4.82 4.75 5.66 6.08 

1935—49  5.75 4.77 4.66 7.38 
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Discussion  

Fertilization  trials on forest soil  have been carried out in considerable 

numbers,  especially  in Germany.  A review  of  the literature on this  subject  

is given  for example by  Wiedemann (1932),  Bec k e  r-D  ill  in  

gen (1939),  Burger  (1946),  and Aaltonen (1948).  According  

to Wiedemann it  is  impossible  to make generally  acceptable  rules  

for fertilization. However, it is evident that if  lime alone is used on coarse  

soils  poor in nutrient elements,  it  usually  does not improve  the growth. 

Furthermore,  if  lime is  used on very  coarse  soil  or  in too large  quantities,  

it  can sometimes make the growth  in the first  years worse than before 

(V  at  e  r  and Sachsse 1927). Fertilization with several nutrient 

elements  (Ca,  Mg,  K, P, N) simultaneously  usually  has an improving  
effect  on the growth.  On good  habitats even  lime alone has a favourable 
effect.  Where the soil  is  covered by  a thick  humus layer,  lime has given  

very  good results  (Ganssen'  1938). According  to Ramann (1911),  

lime is  not a fertilizer, but in the  first place  a soil  improver.  It  improves  

the physical  condition of  the soil  and accelerates  the nitrification and  the 

decomposition  of organic  residues and in this way  it indirectly  improves 

the growth.  If the soil  is  poor in humus and fine soil  particles,  the effect  
of  lime is  usually  quite slight. 

The stands  dealt with in the present  study  are situated on rather  

coarse soil which  is very  poor in nutrient elements,  though,  according  

to the total  analysis,  the  poor sandy  soils  of  Eastern Germany  may be 

even  poorer. The results  of  this  study  agree fairly  well with those obtained 

in  Germany. It turned out in the present  study  that bog  peat  -f- lime 

had the best  effect  on the growth, lime alone the  slightest.  Approximately  
the same result has been obtained by Wiedemann (1932),  who  

says  that on coarse  soil  an increase of  the water-holding  capacity,  usually  

by increasing  the  amount of  humus,  has the best effect on the growth.  

Probably  the growth observed in the present  study  would have been  

still  better  if the humus,  given  as  a soil  improver,  had been mixed with 

the mineral soil,  e.g. by  ploughing.  

It is  rather difficult  to judge  whether the fertilization of  forest soil  

is  an economic proposition,  on the basis  of  so  few data, especially  as  the  

sample  plots  at the time of  fertilization have been unlike. In any case  

it  is  certain that such  profuse  use  of  bog  peat as on sample  plot  102  must 
be uneconomic. The purpose of  these trials  has not been an economic 
result  from the viewpoint  of forestry,  but to prevent  the death of  these 

stands,  which  are  now  the  park  of  the  Sanatorium. This  aim has  been achiev  

ed,  and really  these stands now seem very vigorous  and grow fairly well. 

These  trials will be continued and extended. For instance,  the fertiliza  

tion of  1947 has  been carried out with this intention. This fertilization 
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may have given  rise to the  improved  growth  on sample  plots  99  and 102 

in the  last  year. 
The soil of  these stands  is  much poorer  in nutrient elements than are  

Finnish soils  in general,  and even here fertilization has had a positive  
effect.  Economically  better results  can be  expected  when fertilization 

is carried  out  on better  soil,  and more valuable species  of  trees are  used. 
Such trials  have already  been planned  with  curly  birch. 

The effect  of liming upon the composition  of needles and  leaves 

The  chemical  composition  of  needles and leaves is  presented  in Table  4. 
The composition  is  calculated as  a percentage  of  the ash, since  in this  

way  the figures  are larger and easier  to compare. 

When the  figures  presented  in Table 4 are  compared  with the corres  

ponding  figures  of  Aaltonen (1950)  it is seen that though  the amounts 

of  some elements vary, yet  the order of  magnitude is  the same.  This is  

so  in  spite  of  the great differences  found in the amounts of  nutrient ele  

ments,  soluble in  10 % hydrochloric  acid.  

When  the  composition  of  needles  and leaves on limed areas  are  com  

pared  with the corresponding  figures  of non-limed areas, the  following 

contrasts are found: 

Pine: The  only  difference which is  distinctly  to be seen is that the 
needles of  limed areas  contain more lime than the needles of  non-limed 

areas.  The difference becomes still more distinct  when  the needles become 

older,  so  that it is  6 %in  the Ist  year needles,  8  %  in the 2nd year needles,  

and over  9  %in  the 3rd year needles. Differences  also  occur  in the amounts 

of  some other elements,  but none of  these is  present  in all age classes  of  

needles. The most distinct of  these differences is that needles of  limed 

areas  contain less  silicon dioxide. The difference is  quite distinct in 2nd 

and 3rd year needles. 

Birch: Birch leaves also  contain more lime on limed areas;  the  

difference is  about 20 %. On the other hand,  the leaves of limed areas  

contain about 45 % less  potassium  than those of non-limed areas. The 
differences found in the amounts of other elements are less  conclusive,  

the most evident  being  the  greater  content of  silicon dioxide on non  

limed areas.  

Spruce:  There is no difference at all to  be  seen  in the amounts 

of lime between the limed and the non-limed area. The needles of  the  

limed area contain more potassium  and less magnesium  and silicon 

dioxide than the needles of the non-limed area. 

It  is  seen that only  with regard  to silicon dioxide content do  all species  
of  trees react  in the  same way  to liming.  
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Table 4. The composition  of  the needles and leaves.  
Taul. 4. Neulasten ja lehtien kokoomus.  

*) 101 limed,  101 a non-limed. 101 kalkittu, 101 a ei kalkittu. 

No. 

1 99   

101  

1 102   
Av.  — Kesk   

99   

! 101   
102  

Av.  — Kesk   

99  

1 101   

102  

j Av.  —  Kesk  

100   

. 101 a  

! 102 a   

Av. — Kesk   

100   

101 a   

102 a  

Ash 

Tuhka 

"as  % 
% k 

2.23 

1.92 

2.23 

2.13 

2.36  

2.30 

2.48 

2.38 

2.31 

2.26 
2.69 

2.42  

nc 

2.46 

2.24 

2.06 

2.25 

2.33 

2.44 

2.31 

y  

2 

"  

1 

2  

N SiO,  

dry  wt. 

va-ain. 

pine -  
limed areas -  

st-year  needles -  

1.37  | 8.46  
1.35 8.33  

1.48 4.88 

1.40 |  7.22 

nd-year needles  

1.45 12.11 

1.37 9.57 

1.52 5.23 

1.45 | 8.97 

3rd-year needles  

1.32 12.9 

1.32 10.3 
1.53 6.7 

1.39 10.0 

i-limed areas  — 

it-year  needles  -  
1.61 7.90 

1.46 9.04 

1.35 4.49 

1.47 | 7.14  

nd-year  needles 
1.51 ! 11.35 

1.49 1 12.08 
1.36 5.36 

FejO, | A1,0 S |  CaO  
as % of as 
% tuhkavt 

— mänty 
— kalkitut  alueet 
— 1-vuotiset neulaset  

0.56 1.05 16.9 

0.75 1.46 17.4 

0.41 2.87 19.5 

0.57 1,79 j 17.9 

-2-vuotiset  neulaset  

0.69 4.24 25.5  

0.56 3.39 25.1 

0.65 3.40 30.6 

0.63 3.68 27.1 

— 3-vuotiset neulaset  

0.75 4.18 28.4 

0.72 3.08 28.0 

0.7  5 2.41 32.7  

0.74 1 3.22 1 29.7 

yxlkitsernattomat alueet  
— 1-vuotiset neulaset 

0.72 2.69 17.0 

0.53 3.41 16.3 

0.61 2.45 17.4 

0.62 2.85  | 16.9 

— 2-vuotiset neulaset  

0.90  I 3.96 23.8 

0.74 4.00 '  24.8 

0.69 3.47  i  26.8  

MgC  

h 

% 

11.2 

13.1 

11.2 

11.8  

10.9 

11.3 

11.3 

11.2 

8.7 

9.6 

9.8 

9.3 

12.4 

13.0 

11.6 

12.3 

11.9 

12.4 

10.8 

2 

0 

1 

7 

K,0 

31.1 

29.5 

29.1 

29.9 

23.2 

23.3 

23.2  

23.2 

22.2  

22.3 

20.7 

21.7 

29.9 

28.7 

32.2 

30.3 

23.6 

22.9 

26.2 

PsO„ 

15.9 i  
18.7 

17.6 

17.4 

17.2 

14.2 
14.7 

15.4 

14.8 :  

14.3 
14.4 

14.5 I  

15.2 

16.5 

17.9 

16.5 

1 

15.3 

14.4 

14.5 

I  Av. 
—
 Kesk   

100   

2.36 

2 42 

3  

1.45 j 9.63 

rd-year  needles -  

0.78  1 3.81 1 25.1  

— 3-vuotiset neulaset  

fl93 1 9 S3 1 9fi 8 

11.7  

11 1 7 

1 

24.2 

21  8 

14.7 1 

101 a   2 53 1.40 14 0 0 59 3.25 

2.86 

25 9 9 21 5 13.2 t 

102 a   2.29 1.31 6.3 ■0.83  29.0 8.60 24.5 14.4 
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i 

! 101   

2.41  

4 43  

1.41 

limed  

2 09 

11.8 

birch -  

areas — 

3 86 
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— koivu  

kalkitut  alueet 

0 IS 1 1 51 

27.2 

29.7 

9.73 

14 6 

22.6 

16.5 

14.5 

12 8 i 

1 102   5.60 1.90 4.29 0.44 1.09 35.7 12.5 13.6 9.8 
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101  a  
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non-limed 
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4.07 
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3 
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spruce  
1 )  

st-year  needles  -  

1 06 I 94  fi 

—  kuusi  x)  
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0 32 1 1 07 1 18 0 7.24  25.5 11.8 

101  a  3 63 1 01 99 3  0 37 0 49 91 It 8 79 19.5  11  4 

| 101   4 91  

nd-year needles  -  

0 95 1 37 9  

—
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0 25 I 0 25 I 94 8 6.1 6 8.41  

1 101 a  0 96 40 0 0 3« 0 65  94.8 7 1 7 12.1 8.44 

101  5.81 
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0 79 I 48 0 

-  3-vuotiset neulaset  

0 19 ! 0.40 1 94 5 4 43 11,1  6.14 
101 a  5.46 0.93  53.0 0.30  0.65  23.5 4.6 O 6.54  6.48  1 
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According  to  Burger  (1930),  the more lime there is  present  in the  

soil, the more is  contained in pine  needles;  between the soil  and spruce 

needles the connection is  less  significant.  According  to Nemec (1938)  
the amounts of  nutrient elements which spruce takes from the soil  after  

liming  depends  on the nutrient status  of  the soil.  Liming  has a promoting  
influence on the intake of lime and nitrogen,  and a  lowering  effect  on the 
intake of potassium and phosphorus  when the soil  is  poor in the respec  

tive nutrient element. 

The results  of  the present  study  agree with those  found by  Burger,  

lemec has made his  investigation  on spruce  saplings,  and the difference 

in age may be the reason  that the  results  of the present  study  do  not 

agree with  those obtained by  him. 

Other observations 

It  is  to be  seen  from Figs.  3  (a)  and 4 (a)  that in some years  the growth 

on every  sample  plot  has been better or  worse than in the preceding  or  

following  year. For  example,  the radial growth  has been good on every  

sample  plot  in 1945,  and poor in 1940. In  the following  year the height  

growth has been correspondingly  either good  or  poor. The question  of 

why  the growth varies in different years has not been thoroughly  solved,  

but moisture and warmth at least  have been shown to have an effect 

on it (Erlandsson  1936, Hustich 1941). It seems  that  on the 
fertilized sample  plots  the  growth has reacted more markedly  to the 
unfavourable climatic variations than on the unfertilized one. Especially  

on sample  plot  102, which is  covered by  a 15  to 20 cm thick  bog  peat 

layer, the growth  seems  to be fairly  highly  dependent  on moisture. The 

cold winter  of  1939, when cold  weather began  before the soil  was covered 

with snow, had a still  greater  unfavourable effect on growth on the fer  

tilized sample  plots  than on the unfertilized one. According  to Becker- 

Dillingen  (1939)  trees lignify  slowly  when  they  receive too much 

nitrogen  fertilizer. In the present  case  the fault is  not in the nitrogen  

fertilization but possibly  the lime, given  5 years earlier,  has improved  

the nitrification  of  bog  peat,  and on this account growth  has been good, 

and in the short  autumn lignification  has remained incompleate,  and the 

growth  in the next  year poor. 

Summary 

This paper reports  the results  of  three different methods of fertiliza  

tion of  forest soil, namely:  total inorganic,  lime, and  bog  peat  + lime 

fertilization.  It is  shown that bog  peat + lime  has the best effect,  lime 

alone being  the least effective.  The soil was  extremely  poor in nutrient 

elements. 
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METSÄMAAN  LANNOITUSKOKEITA  

SELOSTUS 

Johdanto 

Tämä tutkimus selostaa eräitä  Paimion keuhkotautiparantolan läheisyydessä  

suoritettuja metsämaan lannoituskokeita.  Parantolan  puistoksi  aiottujen  metsi  
köiden puut näyttivät  hyvin huonokuntoisilta  ja silloin  kokeiltiin,  voitaisiinko 

metsikön kuoleminen estää lannoittamalla maata. Puut olivat n. 40 v. ikäisiä,  

ja  valtapituus  vaihteli 6—9 m. Lannoitteena käytettiin suomutaa, jota ajettiin 
talven  1934—35 kuluessa  ja apulantoja, jotka levitettiin huhtikuussa  1935. Kaikkia  
koemetsiköitä on lannoituksen jälkeen  hoidettu samalla tavalla, poistaen vain 
kuolleita  tai  kuolevia puita. 

Tutkimusaineisto  

Tutkimuspaikalta  otettiin v. 1949 neljä 30 X 30 m 2  suuruista  koealaa, jotka  
oli  käsitelty  seuraavasti: 

N:o 99 kalkkia  4  000  kg/ha,  kotkafosfaattia  300  kg/ha,  37-% kalisuolaa 200  kg/ha,  
ammoniumsulfaattia 100 kg/ha,  

N:o 100 kalkkia  4  000  kg/ha,  

N:o 101 lannoittamaton vertauskoeala, 
N:o 102 suomutaa  n. 20 cm  vahvuinen  kerros,  kalkkia  4  000  kg/ha.  

Koealojen maannostumissuhteet ja maan raekokoomus  on esitetty  taul. 1, 
2 mrruiä hienomman maan kemiallinen kokoomus  taul. 2  ja 10-% HCl:oon liukene  

vat ravinnemäärät taul. 3. 

Koealat ovat ennen lannoitusta  olleet CT:iä  (kuva 1). Nykyään  ne ovat VT:iä, 
lukuunottamatta  koealaa 102, jolla paksun suomutakerroksen vuoksi  ei voi  mää  
rittää  metsätyyppiä (kuva  2).  Kasvilajien peittävyys-  % on esitetty  s. 9. 

Kullakin koealalla valittiin koepuiksi 5 likimain samankokoista  valtapuuta.  
Niistä mitattiin 30  viime vuoden  vuotuinen sädekasvu 0.  o l mm, ja 21  viime  vuoden  

vuotuinen pituuskasvu 1 cm tarkkuudella koepuita kaatamatta. Kuutiokasvu  

laskettiin 3-vuotiskausittain. Ensin laskettiin  kuutiomäärä  Smalianin kaavalla  

(s.  12), ja vähentämällä  peräkkäiset  kuutiomäärät  saatiin  kuutiokasvu.  

Lannoituksen  vaikutus kasvuun  

Keskimääräinen  vuotuinen  säde-  ja pituuskasvu  on esitetty  s. 12, kuutiokasvu  

sadannes s. 16. Vuotuisia  kasvuja  ei ole  esitetty  lukuina, niitä  esittävät a-piir  
rokset  kuvissa  3, 4 ja 5. Paremmin kuin  todellisen  kasvun  kuvaaja lannoituksen  

vaikutusta valaisevat piirrokset  b,  c ja d. Piirrokset b esittävät eri  tavoin  lannoi  

tetun ja lannoittamattoman koealan vuotuisen  kasvun  suhdetta, piirrokset  c 
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vuotuisen kasvun suhdetta kolmen  lannoitusta edeltäneen vuoden  keskimääräi  

seen kasvuun. Parhaiten lannoituksen vaikutus käy  selville piirroksista  d, joissa 
ensin  on vuotuista kasvua verrattu kolmen lannoitusta edeltäneen vuoden keski  

määräiseen kasvuun  ja sitten laskettu lannoitettujen ja lannoittamattoman koe  
alan näin saatujen lukujen  suhde. Tapauksissa b  ja d eliminoituu  ilmaston vaiku  
tus  pois.  

Sekä luvut että piirrokset  osoittavat,  että lannoitus  011 parantanut kasvua.  Voi  
makkaimmin on  vaikuttanut suomuta  + kalkki,  jonkinverran heikommin  epäor  

gaaninen kokonaislannoitus ja heikoimmin kalkki  yksinään. Lannoituksen vaiku  
tuksen pysyvyyden  suhteen eri  lannoitustavat asettuvat samaan järjestykseen.  

Kalkitsemisen  vaikutus  neulasten  ja lehtien  kokoomukseen  

Tutkimuspaikalla suoritettiin uusi lannoitus kalkilla  syksyllä  1947. Tutkittiin 
kalkituksen vaikutusta männyn ja kuusen neulasten ja koivun  lehtien kokoo  
mukseen. Analyysien  tulokset on esitetty  taul. 4. Kalkituilla paikoilla männyn 
neulaset ja koivun  lehdet sisältävät enemmän  kalkkia kuin lannoittamattomilla 
paikoilla.  Kaikille puulajeille oli  yhteistä,  että lannoittamattomilla  paikoilla  lehdet 

ja neulaset sisälsivät enemmän  piihappoa kuin  lannoitetuilla. 
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Einleitung  

Die forstwissenschaftliche  Standortsforschung  hat schon lange  nach 

einer auf die Eigenschaften  des Bodens (und des Klimas)  gegrundeten  

Bonitierung  gestrebt,  und in verschiedenen Ländern hat man in diesem  

Sinne zahlreiche Untersuchungen  ausgefiihrt,  die sich  den physikalischen,  
chemischen  und mikrobiologischen  Eigenschaften  sowie deren Bedeutung  

als  Wachstumsfaktoren zugewandt  haben. Wie in anderem Zusammen  

hang (Aaltonen  1948)  aus  einer  von mir iiber diese Untersuchungen  

dargestellten  Übersicht  hervorgeht,  sind ihre Ergebnisse  wechselnd 

gewesen, und wenigstens  vorläufig  ist  man zu  einem auf dieser  Grundlage  

aufgebauten  Bonitierungssystem  der  Waldboden nicht  gekommen. Dies  

bedeutet jedoch nicht, dass die betreffende Aufgabe  als  unlösbar zu  

gelten  hätte oder dass fortgesetzte  Untersuchungen  unnötig  waren. Auch  
die bisher ausgefuhrten  Untersuchungen  haben in mancher Hinsicht 

jedenfalls  neues  Licht  auf die Frage  nach der  Ernährung  der  Waldbaume 

überhaupt  geworfen,  und sogar bei der  mittelbaren auf den Zuwachs 
der Bäume oder die Waldtypen  gegrundeten Bonitierung  werden 

oft ebenfalls die Ergebnisse  der hier in Frage  stehenden Untersuchungen  

zur  Hilfe genommen. 

Was  insbesondere die Waldtypen  angeht,  so hielt schon Cajander  
alle solchen Untersuchungen  fiir wichtig,  die zu erforschen suchten,  

inwieweit die Waldtypen  naturliche Standortsklassen vertraten. Wie 

Cajander bemerkt,  kann die Wissenschaft  sich  nicht  damit begnugen,  

nur  festzustellen,  dass zwischen dem Waldtyp  und der  Ertragsfähigkeit  
des Standbodens ein  bestimmtes Verhältnis besteht,  sondern sie hat 

auch  danach zu  streben,  den biologischen  Wert  des Standortes genauer 

zu  analysieren.  Auch fiir die Massnahmen zur  Bodenverbesserung  lässt  

sich nur  auf diesem Wege  eine zuverlässige  Grundlage  gewinnen.  Und 

Cajander  hat es  nicht fiir  unmöglich  gehalten,  auf  diese Weise  mittels  

der Waldtypen  ferner zu einer Klassifizierung  der  Standorte auf rein 
klimatischer und bodenkundlicher Grundlage  zu gelangen. 

Die bisherigen  auf Grund der Waldtypen  in Finnland ausgefuhrten  

Bodenforschungen  haben sich  hauptsächlich  den Bodenarten und den 

wichtigsten  Pflanzennährstoffen zugewandt  (Aaltonen  1948). Ob  

gleich  nach den Ergebnissen  dieser Untersuchungen  die  physikalischen  
und chemischen  Eigenschaften  des Bodens  im Rahmen eines und des  

selben Waldtyps  beträchtlich schwanken können,  ist  im grossen ganzen 
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doch eine mehr oder weniger  deutliche Kovariation zwischen den unter  -  

suchten  Eigenschaften  des Bodens und seinem Waldtyp  festgestellt  

worden. 

Wahrend sich  diese eigentlichen  Bodenforschungen  weiter fortsetzen,  

sucht  man die Frage  zu  lösen, inwieweit die chemische Zusammensetzung  

der Blatter  (Blatter  und Nadeln)  der Bäume und insbesondere ihr Pflan  

zennährstoffgehalt  von den Waldtypen  bzw. der Holzertragsfähigkeit  

des Bodens abhängig  ist. 

Bekanntlich  hat man sich s.chon  seit annähernd hundert Jahren zur  

Bestimmung  des Dungungsbedarfs  des Kulturbodens der Pflanzenanalyse  

bedient,  wenn auch zielbewusster  und allgemeiner  erst  seit zwei oder 
drei  Jahrzehnten. Die  friiheren Untersuchungen  haben im allgemeinen  

keine eindeutigen  und iiberzeugenden  Resultate iiber die Anwendungs  

möghchkeiten  der Pflanzenanalyse  gegeben,  aber die Leistungen  der 

späteren  Forschungen  sind aussichtsreicher  gewesen. Hinsichtlich  der 
auf diesem Gebiete geleisteten  Forschungsarbeit  und veröffentlichten 

Literatur (bis  1945) sei  hier auf die von Good a 11 und Gregory  

(1947)  veröffentlichte  ausfiihrliche  Monographie  hingewiesen.  

Über die theoretischen Grundlagen  der  Methode schreibt z. B. Lu n  

degärdh (1941)  folgendes:  

»Die Grundlage  der  Methode liegt  in dem Satz,  dass das Konzen  
trationsniveau der Nährstoffe  K,  Ca.  P0

4 und Nin der voll entwickelten 

noch grtinen Pflanze einen Spiegel  des Wachstums und des Ertrages  

darstellt. Stehen nun andererseits Wachstum und Ertrag  in Relation 

zur  Zufuhr der  Nährstoffe aus dem Boden,  so wird  das Nährstoffniveau in 

der  Pflanze auch zum  Mass fiir den Nährstoffgehalt  des Bodens, oder 

richtiger  fur das Vermögen  des Bodens,  Nährstoffe an die Pflanze ab  

zugeben.  Diese Wirkungsmenge  der Nährstoffe braucht nicht  in  direktem 
Verhältnis zur chemisch nachweisbaren Konzentration derselben im Boden 

zu  stehen,  ...  was  häufig  auch nicht der Fall  ist.» 
Bei der Fruchtbarkeitsbestimmung  oder Bonitierung  des Waldbodens 

mittels Bodenuntersuchungen  ist das Problem prinzipiell  dasselbe wie 
bei der Bestimmung  des Dungungsbedarfs  des Kulturbodens,  und es 
liesse  sich auch an eine Anwendung der Pflanzenanalyse  (oder  Blatt  

analyse)  auf den Waldboden denken. Zum mindesten gegeniiber  der 
chemischen Bodenanalyse  schiene die Blattanalyse  mehrere Vorteile zu  
bieten. Vor allem ist  anzunehmen,  dass durch die Blattanalyse  die Menge  

der brauchbaren Nährstoffe  zuverlässiger  ermittelt  werden kann, was  

um so  wichtiger  ist,  als  zwischen den Holzarten bekanntlich Unterschiede 
bestehen in  ihrer Fähigkeit,  aus  einem und demselben Boden verschie  
dene Stoffe  aufzunehmen. Bei der Anwendung  der chemischen  Analyse  

bleibt unter anderem die Wirkung  der Mykorrhizen  ganz unberiicksich  

tigt. Als wichtiger Umstand ist ferner anzufiihren,  dass bei der Blatt  
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analyse  die Zusammensetzung  der Bodenschicht in Betracht gezogen 

wird, in die sich die Wurzeln der  Bäume ansbreiten. 

Einschlägige  Untersuchungen  iiber die älteren Bäume sind vorläufig  

in verhältnismässig  geringer  Zahl ausgefuhrt  worden. Blattanalysen  von 

Waldbaumen sind zwar im Laufe der  Zeit besonders in Mitteleuropa  

zahlreich angestellt  worden,  aber durch sie  hat  man im allgemeinen  mehr 

das Verhältnis der Zusammensetzung  der Blatter  zur  Holzart als  zum 

Standort zu  erforschen  versucht  (Aaltonen  1948). Die bedeutend  

sten in  diesem Zusammenhang zu nennenden Untersuchungen  sind die 

von Mitchell in den USA. ausgefiihrten  (Mitchell  1935,  1936,  

Mitchell und Finn 1935, Mitchell und Chandler 1939).  

Die Ergebnisse  dieser Untersuchungen  erweisen,  dass Blattanalysen  

wenigstens  in gewissen  Fallen fiir die Bewertung  des Nährstoffgehalts  

des Waldbodens mit Erfolg  angewendet  werden können. Besonders die  

Ergebnisse  hinsichtlich des Stickstoff-  und des Phosphorgehalts  sind 

aufschlussreich und beachtenswert. 

Meine eigenen  in der  vorliegenden  Veröffentlichung  zu  beschreibenden 

Untersuchungen  sind 1943—1949 in Südfinnland (60° —62° n. Br.) aus  

geführt  worden. Einen Begriff von  den klimatischen  Verhältnissen 

des  Untersuchungsgebiets  verleihen z.  B. folgende  Angaben  über drei 

Beobachtungsstationen :  

Die  Meereshöhe der  Untersuchungsstellen  schwankt  zwischen 10  und 

150 m. In bezug  auf die Waldtypen,  die Geologie und die Bodenbildung  

usw.  des Gebiets sei  hier auf  mein Buch »Boden und Wald» (Aaltonen  

1948) hingewiesen. 

Zum Arbeitsplan  der Untersuchungen  hat urspriinglich  auch ihre 

Ausdehnung  auf Nordfinnland (unter  anderem bis  in die Gegenden  der  

Waldgrenze)  gehört,  und soweit sich Gelegenheit  dazu bietet,  werden 

die Untersuchungen  dort fortgefiihrt  werden. 

Im Verlaufe der  sieben Jahre,  in denen die Untersuchungen  sich  fort  

gesetzt,  haben an ihrer Ausfiihrung  sowohl im Felde als  auch im Laborato  

rium zahlreiche Gehilfen teilgenommen,  und auch an dieser  Stelle möchte 
ich ihnen alien fiir die gute Zusammenarbeit danken. Insbesondere 

schulde ich  grosse Dankbarkeit den Assistenten der Abteilung  fur Boden  

• 

Lufttemperatur  °c 
Zahl der 

Tage 
Niederschlag  

mm 

Juli 
Mai bis Mai  bis 

Sept. Jahr  >0° >10° 
Sept. 

Tampere (61°30')  ...

 16.9 12.6 3.9 220 113 315 609 

Turku (60°27')  .  . 17.0 12.8 4.7 233 115 282 611  

Helsinki (60°  10')   ...

 16.8 12.7 4.5 235 115 310 705 
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forschung,  Mag. Reino Kalajoki  der 1944 eine andere Tätig  

keit iibernahm und Dr.  d. Forstw. Pentti J. Viro. Mit  Dank  

barkeit  gedenke  ich  auch der Leiter der  Forstschulen:  I. Latva (in  

Kuru),  O. Linna mi  e s (in Sippola),  T. Ranc ke  n (in Ekenäs)  
und 0. Seppänen  (in  Evo). Ihre  Gastfreundschaft,  die sie uns  

trotz ihrer oft  eiligen  Arbeit erwiesen haben,  und die von ihnen bei  den 
Feldarbeiten zur Verfugung  gestellte  Arbeitskraft  haben fur die Aus  

fiihrung  der Untersuchungsarbeiten  eine beträchtliche Hilfe  bedeutet. 

Metliodische Voruntersuchungen  

Bei der  Beschaffung  der  Blattproben  fiir  die Analyse  erhebt sich  

zunächst die Frage,  von welchem Baum oder von welchen Bäumen des 

fur die Untersuchung  gewählten Bestandes und aus welchem Teil der 

Krone die Proben zu  nehmen sind. Gleich  wichtig  ist  die Frage,  zu  welcher 

Jahreszeit,  ja sogar zu welcher Tageszeit  die Probenahme vor  sich  zu  

gehen  hat. Besonders wenn die Proben in verschiedenen Jahren gesam  

melt werden, hat man des weiteren zu wissen, ob in der chemischen 

Zusammensetzung  der Blätter ein jährlicher von den Witterungs  

verhältnissen  abhängiger Wechsel stattfindet. 

Diese Probleme haben leider bei  den hier zu beschreibenden Unter  

suchungen  nicht systematisch  und eingehender  geklärt  werden können,  

vielmehr hat man sich bei  ihnen.  eigentlich  mit einigen  Stichproben  

begnugen  miissen. So sind zur  Erhellung  des individuellen Wechsels  

der Bäume in vier Beständen nämlich 2 Kiefern-, 1 Fichten- und 

1- Birkenbestand je B—9  Bäume untersucht worden,  und in fiinf  Be  

ständen 2 Kiefern-, 2 Fichten- und 1 Birkenbestand hat  man monat  

lich  den Wechsel in der Zusammensetzung  der Blätter 4—24 Monate 

lang  verfolgt.  
Bevor die Ergebnisse  dieser Voruntersuchungen  dargestellt  werden,  

sei  angefiihrt,  dass bei  den eigentlichen  Untersuchungen  aus  der  Asche Si,  

AI  und Fe (teils  zusammen, teils  getrennt),  K,  Ca,  Mg  und P bestimmt  
worden  sind  und eine Bestimmung  des Gesamtstickstoffes  zur  Ausfiihrung  

gelangt  ist. Fiir  einen Teil  des Materials  hat man ausserdem die sog. 

organischen  Stoffgruppen bestimmt.  Die Blattproben  sind von mehr 

oder weniger  frei gewachsenen  Zweigen I—21—2 Zweigen beherrschender 
Bäume des  Bestandes,  ungefähr  in der  Mitte der Krone,  auf  der Sudseite, 

genommen worden. Von den  fiir die Untersuchung  ausgewählten  Zweigen  

wiederum hat man hier und da bei  einem Nadelbaum 100 Jahrestriebe 

und bei einem Laubbaum 200 Blätter als  Probe gepfliickt. Bei den  
hier in Rede stehenden vorausgehenden  Untersuchungen  ist  die  Methodik 
dieselbe gewesen, mit der Ausnahme,  dass der  Wechsel  der organischen  

Stoffgruppen  von Stamm zu Stamm nicht untersucht worden ist. 
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2 

Was zunächst den  individuellen Wechsel angeht,  so zeigen  die  in Ta  

belle 1 dargestellten  Analysenergebnisse,  dass der Wechsel zwischen  

Tab. 1. Die chemische Zusammensetzung  der  Blätter  einzelner Bäume. 

Taul. 1. Yksityisten  puiden lehtien kemiallinen kokoomus.  

Baum 

puu 

Asche 

tuhkaa 
SiO, KjO CaO  MgO P.O.  K 

in % der Trockensubst.  —  %:na kuiv. aineesta 

1  I 2.i 5 

Kiefer  (Pinus silvestris)  —  

! 0.07 1 0.57 1 0.31 

länty;  

1 0 

Waldtyp  VT 

.25 1 0.36 1.28 

2  •2 1 0.< 5 r  80 0.28 0.21  0. r, 1.42 

3  1.9« 0.04  0.73  0.28 0.21  0.38 1.36 

4  2.1 2 0.04  0.66  0.31  0.25  0.36 1.32 

5  2.1 0.05 0.77  0.31 0.24  0.33  1.23 

6  2. 4 0.16  c 

l 

c 

85  0.3  0 25 0.35  1.38 

7   2.37 0.11 77 0.39  0.29 0.36  1.30 

8  2.30 0.07 .76 0.38  0.27 0.38 1.34 

M 

1  

2 

3  

4   

5  

6  

7   

8  

9  

M 

2  

3   

4   

5   

S   
8  

2. S 

±0.o 

2.3 

2.0 

1.8 

1.9 

2.0 

2.2 

2.0 

1.9 

2.0 

2.0 

±0.0 

2.7  

2.7  

2.8 

2.6 

2.7  

2.9 

3.2 
2.8 

5 

6 

3 

1 

8 

8 

3 

3 

3 

3 

2 

5 

4 

3 

3 

1 

4 

6 

9 

1  

7 

O.o 

±0.< 

Kiefer 

0.0 

0.0 

O.o 

O.i 

O.o 

O.o 

O.o 

O.o 

0.1 

O.o 

±0.o 

Fich 

0.3 

0.5 
0.3 

0.3 

0.3 

0.4 

0.6 

0.3 

1 

6  

8  

8 

0  

6  

9 

5  

5  

1 

8 

1 

te 

t 

2 

1 

2 

4 

5 

7 

1 

Hk 

.74 

.03 

s ilve  

.89  

.61 

.60  

.63 

.92 

.68  

.63  

.52 

.83  

.70 

.04 

exc  

.83 

.52 

.83 

.80 

.92 

.74 

.72 

.68  

3 

1 

m  

8 

8 

1 

1 

5 

r>  

4 

5 

0 

4  

2 

ku  

4 

8 

3 

2 

2 

3 

9 

2 

25 

01 

Vale 

23 

20 

25 

21 

25 

18 

21 

22  

25 

22 

01 

aldt 

24 

28 

26 

27 

24 

28 

30 

28 

56 

)1  

r 

5  6 

i6 

J7 

S6  

S8 

16  

10  

14  

ii) 

7 

1 

<> 

4 

0 

4 

6 

5 

3 

7 

1.33 

±0.02 

1.32 

1.37 

1.33 

1.45 

1.36 

1.40 

1.60 

1.37 

1.31 

1.39 

±0.03 

1.06 

0.97 

0.99 

1.12 

1.28  

1.25 

1.08 

1.12 

M 

1   

2 

3 i  

4  

5  

6 1  

2  

2.84 | 0.41  
±0.06 | ±0.04 1 

Birke (Betul 

4.99 I 0.07  
3.71 0.10  

3.97 I 0.08 

3.85 0.06  

3.53 0.07 

3.53 0.07 

4.06 0.07 

3.99 0.06  

0.75  I 

±0.04 

a venue, u 

1.17  

0.90  

0.93  

0.85  

0.84  

0.87 

1.12 

0.98 

0.58  

±0.04 

.  pubesc.)  

1.54 

1.13 

1.33 

1.42 

0.98 

0.99 

0.96  

1.30 

0.27 I 0.45 I 1.11 

±0.01 1 ±0.02 1 ±0.01 

— koivu;  Waldtyp  MT 

0.46 0.37 2.54 

0.47 0.39 j 2.54  
0.55 0.30 2.32 

0.47 0.30 2.18 

0.58 0.39 2.27 
0.47 0.40 2.40 

0.48 0.41 2.78 

0.47 0.28 2.37 

M I 3.!) 

±0.1 
5 O.o 

±0.oo 

0.96 

±0.04 

1.21 

±0.07 
(HjKJjl  
■SXT]  
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den auf obengenannte  Weise ausgewahlten  Bäumen eines  und desselben 

Bestandes nicht sehr gross  ist. 1) Unterschiede werden gewiss  auch schon 

durch Analysenfehler  verursacht  (bei  den Aschenanalysen  haben leider 

keine Parallelbestimmungen  gemacht  werden können).  Doch ist  es  klar, 

dass ein nur auf I—21 —2 Bäume gestiitztes  Ergebnis  iibermässig zufalls  

bedingt  sein kann. Daher sind in jedem  untersuchten Bestand die Proben 

mehreren,  meistens 8 Bäumen entnommen worden (in einigen Fallen 

6 und in ein paar Ausnahmefällen 2—4 Bäumen). Fur die Analysen  hat 

man die einzelnen Proben gemischt  und die Bestimmungen  fur  die so 

erhaltenen Mischproben  vorgenommen. 

Ob unter den Verhältnissen,  in denen diese Untersuchungen  ausge  

fiihrt worden sind,  in der Zusammensetzung  der Blätter irgendwelche  

Unterschiede bestehen,  je nachdem um welchen Teil (welche  Höhe)  der 

Krone es  sich  handelt,  ist  bisher  unergriindet. Da in diesem Fall  die 

Proben jedoch  stets  auf gleiche  Weise  entnommen worden sind und da 

es  sich  um vergleichende  Untersuchungen  handelt,  ist  es  nicht  notwendig  

gewesen, hier näher auf das Problem einzugehen.  

Die Abhängigkeit  der Zusammensetzung  der Blätter von ihrem Alter  

hat,  seitdem  man Blattanalysen  anzustellen begonnen  hat, viele Forscher  

beschäftigt.  So  hat z.  B.  schon Ebermayer (1876)  iiber diese Frage  

unter anderem folgendes  geschrieben:  »Ebenso wie alle Pflanzen und 
Pflanzenteile sind auch die Blätter  und Nadeln der Bäume in ihrer ersten 

Entwicklungszeit  am reichsten an Wasser,  an stickstoffhaltigen  Eiweiss  
oder Proteinstoffen und an Kali und Phosphorsäure,  sie haben daher 
auch in dieser Periode den grössten  Futterwert. Mit dem Alter werden 

die Blätter sukzessive  ärmer  an diesen Stoffen,  dagegen  reicher  an Kiesel  

säure und Kalkerde.» Überhaupt  erweisen die  verschiedenerseits aus  

gefiihrten  Untersuchungen  ziemlich übereinstimmend,  dass mit zu  
nehmendem Alter der Nadeln und Blätter  ihre relative Aschenmenge  

sowie ihr Si-  und Ca-Gehalt wachsen und wenigstens  ihr K- sowie P  
und N-Gehalt abnehmen (Aaltonen 1948).  

Die bei  den vorliegenden  Untersuchungen  in dieser  Hinsicht  gewon  

nenen Ergebnisse  finden sich in den Tabellen 2,  3,  4 und 5.  
Das Problem beleuchten in aufschlussreicher  Weise besonders die 

bei einer Fichte  angestellten  2jährigen  Beobachtungen,  deren Ergeb  
nisse in Tabelle 2  (1472  b  und 1472 c)  und als Diagramm  in Abb. 1 darge  
stellt  sind. Es  handelt sich um einen etwa 80jährigen  Baum. 

v ) Unter  den  Waldtypen sind  hier  die  Cajanderschen zu verstehen: CT Calluna- 
Typ, VT = Vaecinium-Typ, MT = Myrtillus-Typ,  OMT = Oxalis-Myrtillus-Typ,  Lh = Hain  
walder. (Eine ausfiihrlictie Schilderung  der  finnischen  Waldtypen ist  unter  anderem in Ver  
fassers  Buch  »Boden  und Wald», 1948, veröffentlicht.) 
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Tab. 2. Chemische Zusammensetzung  und Alter  von Fichtennadeln. 

Waldtyp  GMT. 
Taul. 2. Kuusen  neulasten  kemiallinen  kokoomus  ja ikä. Metsätyyppi  OMT.  

Wie festzustellen,  wechseln Asche-,  Si-  und Ca-Gehalt in gleicher  
Weise: die Maxima in den Herbstmonaten,  die Minima im Frühjahr.  
Bei zunehmendem Alter der  Nadeln wachsen Asche- wie auch Si- und 

Ca-Gehalt,  aber der  jährliche  Rhythmus  wiederholt sich gleicherweise.  
Von den übrigen Stoffen bleibt die Mg-Menge  die ganze Zeit so gut  wie 

konstant,  während sich  die  Gehalte an K, P und N stetig  etwas ver  
mindern. 

In dem Fall 1472 a dient als  Holzart  auch Fichte,  aber die Analysen  
sind für eine  Mischprobe  von 8 Bäumen angestellt  worden. Die Ergeb  

nisse sind im grossen ganzen ähnlich wie in den Fällen 1472 b und c.  

Asche 

• Nr.  
Monat tuhkaa 

SiO. K.C CaO  MgO P.C >. N 

kk. 

in % der Trockensubst.  — °/0:na kuiv.  aineesta 

VI 
....

 3.39 0. 06 1. 3 7 0.24  0. 2 2 O.e 0 2.36  

VII 
....

 2.98 0. 18 1 0 5 0.45  0. 2 0 0.1 5 1.17 

VIII 
....

 2.95 0. 13 0 8 4 0.61  2 2 0.4 1.24 

IX 
....

 3.22 0. 54 0 8 6 0.65  0 2 0 0J  2 1.28 

1 !70 
X 

....

 3.19 n 49 0 9 5 0.64  0 2 3 0.: 9 1.29 

! 14P XI 
....

 3.16 0. 50 0  9 0 0 E  m 0.: 8 1.28 
a)  

XII 
....

 3.01 0. 50 0  8 0 0.61  »n 2 2 0.: 9 1.29 

I.... 3.09 50 8  1 0.63  0 2 2 0.4 0  1.25 

II.... 3.13 18 0  7 7 0.62  Ki 2 2 0.; {9  1.24 

III.... 3.24 17 0 8 T 0.61  0 2 4 0.4 0  1.22 

IV 
....

 2.80 0. 53 0  7 0 0 2 0 0.: 59  1.18 

V 
....

 2.59 0. 12 0  (>  9 0.54  H! 19 0.: 55  1.18 

VI 
....

 2.79 O.os 1.08 0.21 0.21  0.59 1.88 

VII 
....

 2.51 0.20 0.8 2 O.io 0.18 0.40 1.19 

VIII 
....

 3.10 0.17 1.06 0.15 0.19 0.4 17 1.18 

IX  
....

 3.22 0.61 0 7  0 0.7 7 0.21  0.38 1.23 

1 J.79 
X 

....
 2.97 0.62  0.7 0 0.66  0.23  0.33  1.20 

i ±4 

1 K\ 
XI 

....

 . 3.11 0.58  0  7 9 0.78  0.24  0.38  1.37  
'  XII 

....

 2.93 0.58 0 7  3 0.63  0.21 0.36 1.24 

I.... 2.96 0.12  0.7 3 0.63  0.22  0.39  1.30 

II.... 3.31 0.63  0.72 0.77  0.25  0.41  1.24 

III.... 2.95 0.51 0.7 4 0.60  0.21 0.39 1.28 

IV 
....

 2.81 0. 12 0 7 5 0.56 0.22  0.39  1.14 

V 
....

 2.1« 0.51  0 5 2 0.60  0.18 0.32 1.08 

VI 
....

 2.96 0.63  0.69  0.78 0 21  0. >8  0.95 
VII 

....

 3.37 0.77  0.6 9 0.93  21  0. 29  1.06 

VIII 
....

 4.13 1. 17 0.61  1.27 0 3 0 0. 29  1.08 

IX 
....

 4.11 1.11  0 7 0 1.22 o 8 0. 1.12 

1179 
X 

....

 4.11 1.19 0.5 4 1.12 2 2 0.  27 1.03 

rt\  
XI 

....

 4.10 1.29 0.63  1.07 0 2 5  0. 1.15 
0)  

XII 
....

 3.51 1.08 0.19  1.01  0 2  6  0. *7 1.09 I 
I I.... 3.55 1.06 0.5 1 1.08 2 6  0.  n 1.16 

II.... 4.21 1.16 0.51  1.22 2 7 0.  12 1.11 

III.... 3.51 1.05 0.50 1.08 0 2 5 0. J2 1.14 

IV 
....

 3.50 1.08 0.1 7 1.09 2 2 0.  iO 1.07  

.
 V 

....
 3.12 1.08 0.34  0.95  0 2  0  0. 25 0.98 
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Abb. 1. Chemische Zusammensetzung und Alter von Fichtennadeln. 
Kuva  1. Kuusen  neulasten kemiallinen kokoomus  ja ikä. 

In  den Ergebnissen  fur den in Tabelle 3  (Abb.  2) dargestellten  Kiefern  

bestand Nr. 1471 zeigt  sich  ein hauptsächlich  ähnlicher Jahresrhythmus  
wie der oben fur Fichte erhaltene. Es handelt sich in diesem Fall um  

Tab. 3. Chemische Zusammensetzung  und Alter von Kiefernnadeln. 

Waldtyp  VT. 
Taul. 3. Männyn neulasten  kemiallinen kokoomus  ja ikä.  Metsätyyppi  VT. 

Nr.  
Monat 

kk.  

Asche 

tuhkaa 
SiO

s
 K,0 CaO MgO 

! 

in % der Trockensubst.  — '*  :na kuiv.  aineesta 

1471 

1474 

X 
....

 

XI 
....

 

II 
....

 
III 

....

 

IV 
..
 

..
 

V 
....

 

VI 
....

 
VII 

....
 

VIII 
....

 

IX 
....

 

VI 
....

 

VII 
..

 
..

 

VIII 
....

 

IX 
....

 

X 
....

 
XI  

....

 

XII 
....

 

I.... 

11.... 

III.... 

IV 
....

 
V  

..

 
..

 

2.51 

2.43 

2.41 

2.18 

2.18 

2.37 

2.19 

2.08 

1.99 

2.10 

2.31 

2.51 

3.29 

2.31 

2.14 

2.39 

2.32 

2.17 

2.15 

2.21 

2.16 

2.28 

2.23 

2.06 

0.08  

0.10  

0.06  

0.08  

0.07 
0.08  

0.06  

0.08 
0.11  

O.io 

0.12  
0.13  

0.06  

0.06  

0.07  

0.12 

0.12  
0.06  

0.08  

0.09  

0.07  

O.u 

0.09 

0.11 

0.7 2 

0.65 

0.7 0 

0.73  

0.53 
0.67 

0.61 

0.44 

0.48 

0.51 

0.48  

0.54 

1.14 

0.88 
0.72  

0.74  

0.70  
0.63  

0.60  

0.64 
0.60  

0.62 

0.62 

0.55 

0.43 

0.36 
0.42  

0.29  

0.38  

0.43  

0.38  

0.46 
0.48  

0.55  

0.68 
0.68  

0.27 

0.22  

0.36  

0.36  

0.40  

0.37  

0.38  

0.35  

0.35  

0.36  

0.33  

0.34 

»H» 

h 

Bt Tm 

■ |  ■ 

0.38 

0.37 

0.38 

0.41  

0.42 
0.42  

0.40  

0.35 

0.30 

0.29  

0.29  

0.35 

0.62  

0.37  

0.35  

0.37 
0.37  

0.36  

0.36  

0.44  

0.39  

0.40 
0.39  

0.34 

1.48 

1.41 

1.46 

1.45 

1.42 

1.50 

1.56 

1.59 

1.32 

1.38  

1.32 

1.47 

2.24 

1.34 

1.50 

1.68 

1.63 

1.51  

1.42 

1.63 

1.57  

1.57  

1.60 

1.44 
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einen 80—90jährigen  Bestand und eine Mischprobe  von 8 Bäumen.  
In Fall  1474 ist  der  Bestand 30jährig  (Mischprobe  von 8  Bäumen).  Die 

Wandlungen  sind auch in diesem Fall ungefähr  gleichsinnig  wie  die 

obengenannten;  abweichend ist nnr der verhältnismässig  grosse  Asche  

gehalt  Juni—Juli. 

Abb. 2. Chemische  Zusammensetzung und  Alter  von Kiefernnadeln. 

Kuva  2.  Männyn neulasten kemiallinen  kokoomus  ja ikä.  

Aluminium- und Eisengehalt  sind als  weniger  bedeutsam in diesem 

Zusammenhang  nicht mit in die von den Tabellen wiedergegebenen  

Zusammenstellungen  aufgenommen  worden. Nach den Ergebnissen  iiber 

sie  scheint  wenigstens  der Aluminiumgehalt  in gleicher  Weise wie Asche-,  

Si-  und Ca-Gehalt zu wechseln. Eisen ist  in nur  geringfiigigen  Mengen  

vorhanden,  und iiber etwaige  Schwankungen  des Eisengehalts  lassen 

sich nach den jetzt  ausgefuhrten  Analysen  schwerhch sicherere  Schliisse  

ziehen. Vgl.  Abb. 3. 

Abb.  3. Aluminium- u. Eisengehalt und  Alter  von Fichtennadeln. 

Kuva 3. Kuusen neulasten  aluminium- ja rautapitoisuus ja ikä.  

Die fur Birke  gewonnenen Ergebnisse,  dargestellt  in Tabelle 4,  scheinen 

in gewissem Masse unsicher. Höchstens liesse sich  aussagen,  dass bei 
zunehmendem Alter der  Si-Gehalt steigt  und K-sowie  N-Gehalt sinken. 

Es sei angefuhrt,  dass nach den friiher von Viro (Finnland)  ange  
stellten  Analysen der Ca-  und der N-Gehalt der Birkenblätter bei sich  

fortsetzender Vegetationsperiode  abgenommen  hat (unveröffentlichtes  

Manuskript).  
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Tab. 4. Chemische Zusammensetzung  und Alter von Birkenblättern. 

Waldtyp  MT. 
Taul. 4. Koivun  lehtien kemiallinen kokoomus  ja ikä. Metsätyyppi  MT. 

Blätter 

Zum Schluss  sind versuchshalber noch die organischen  Stoffgruppen  

nach Monaten im Laufe eines Jahres für den Kiefernbestand Nr. 1471 

(nach  einer Mischprobe  von 8  Bäumen)  bestimmt worden. Die Resultate  
sind in Tabelle 5 wiedergegeben.  Nach ihnen lässt  sich  schwerlich  ein 

Wechsel der  verschiedenen Fraktionen in bestimmter Richtung  fest  

stellen;  es  bedürfte eines reichlicheren Materials, um  erkennen zu können,  

wie der  Sachverhalt in Wirklichkeit  ist. Blosser  Zufall mag indes wohl  
nicht unter anderem das Ergebnis  sein,  dass die Mengen  der Fraktionen 

am Ende des Jahres im grossen ganzen ebenso gross sind wie an seinem 

Anfang.  

Es  ist, wie gesagt,  der  Zweck  der  beschriebenen Voruntersuchungen  

gewesen, herauszustellen,  ob die Zusammensetzung  der Blatter  nach 
der Jahreszeit und nach dem Alter der  Blatter so sehr wechselt,  dass 

dieser Sachverhalt  bei der Probenahme fiir  Analysen  zu  beriicksichtigen  

ist. Die erhaltenen Ergebnisse  erweisen,  dass der Betrag  des Schwan  

kens wenigstens  teilweise  von dem in Frage  stehenden Stoff  abhängig  
ist.  So scheinen sich wenigstens  Mg-,  P-  und F-Gehalt verhältnismässig  

wenig  zu  verändern,  K- und N-Gehalt deutlicher sowie Si-  und Ca-Gehalt 

Tab. 5. Organische  Zusammensetzung  und  

Teul. 5. Männyn neulasten  orgaaninen 

Monat 

kk.  

Asche 

tuhkaa 
SiO

s K,0 CaO MgO P,0„ 

in % der Trockensubst. — %:na lcuiv. aineesta 

i 
N  

j 

VI   3.83 0.09 1.01 0.94  0.54  0.41  2.62 

VII  4.17 0.17 0.91 1.40  0.55  0.39  2.70 

VIII  4.06 0.21  0.84  1.32 0.51  0.42  2.31 

IX  4.03 0.23  0.85 1.07 0.48 0.49  2.47 

I  IX')  4.19 0.27  0.82  1.27 0.51  0.41  2.36 !  

ätherlösl. alkohol- 

kaltwasserlösl.  

kylm.  veteen liuk. 

Monat 

kk. 

eetteriin 

liuk. 

lösl.  

alkoholiin 

liuk. 

wasser- 

lösl. 

veteen 

liuk. 

Asche 

tuhkaa 

Zucker  

sokeria 
N 

in % der Trockensubst. — 

i— II 

III— IV 

1 V—  VI  
i VII—VIII 

IX— X 

XI X IT 

11.69 

11.67 

12.48  

11.08 

11.48 

11.58 

2.38  

2.07 

2.66  

2.58 

2.54  

2.35  

14.2 

14.0 

14.0 

14.0 

11.2 

13.5 

1.27 

1.15 

1.07 

1.18 

1.07 

3.26 

2.12  

2.04 

2.55 

2.12 

1.47 

2.7  2 

0.07  

0.08  

0.06  

O.os 

0.07 
0.07  
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am meisten. Jedenfalls sind die Wandlungen  so bedeutend,  dass bei 

vergleichenden  Untersuchungen  die Jahrgänge  der  Nadeln gesondert  zu  

behandeln und die Proben in derselben bestimmten Jahreszeit  zu ent  

nehmen sind.  Zu welcher Jahreszeit die Probenahme vor  sich  geht,  ist  

von diesem Standpunkt  aus  gleichgiiltig;  bei den vorliegenden,  im fol  

genden  zu besprechenden  Untersuchungen  sind die Proben in jedem 
Jahre in der zweiten Hälfte des August  gesammelt  worden. 

Bei den ausgefuhrten  Untersuchungen  hat die Probenahme nicht  um 
dieselbe bestimmte Tageszeit  vonstatten gehen  können. Ein  bedauer  

licher  Mangel  besteht vielleicht auch darin,  dass die Probenahme im 
Verlaufe mehrerer Jahre vorgenommen worden ist. Schliesslich  besteht  die 

Möglichkeit,  dass Betrag  und Beschaffenheit der  betreffenden Schwan  

kungen auch auf  der Fruchtbarkeit  des  Standorts bzw.  dem Waldtyp 

beruhen. 

Untersuchungsergebnisse  

1. Hauptergebnisse. 

Die Untersuchungen  haben die drei Hauptholzarten,  Kiefer,  Fichte  
und Birke,  und die häufigsten  sudfinnischen Waldtypen  betroffen. Die 

untersuchten Bestände sind im allgemeinen  Reinbestände gewesen; 

nur  in einigen  Fallen sind in einem und demselben Bestand Blattproben  

von 2—3 Holzarten genommen worden. Das Alter der Bestände hat 

gewechselt;  das Alter der  Kiefern- und der Fichtenbestände hat  im 

allgemeinen  60—80 J.  betragen,  die Birkenbestände sind oft  etwas  jlinger  

gewesen. 

In  jedem untersuchten Bestand  sind die Proben auf einer %—1 ha 

grossen Probefläche auf die oben schon beschriebene Weise gesammelt  

worden. Die Nadelproben  sind immer Nadeln des Untersuchungsjahres  

oder lsommerige  gewesen. Insgesamt  hat man 74 Probeflächen gewahlt 

und 557 Bäume untersucht.  

Alter von Kiefernnadeln. Waldtyp  VT. 

kokoomus ja ikä. Metsätyyppi  VT.  

heisswasserlösl.  

kuum. veteen liu  

I wasser-  
lösl. Asche 

veteen tuhkaa 

liuk. 

%:na  kuiv.  aineesta 

k. 

N 

Hemi-  

zellulosen 

hemi- 

sellu- 

looseja 

Lignin- 

f  rakt.  

ligniini-  

frakt.  

Zellulosen 

sellulooseja  

Roh-  

protein  

raaka- 

proteiinia  

6 .2 7 3 .10 12.5 14.1  21.0  7.92 

6 .4 5 L 0 .10 12.5 14.6  21.3  8.48 

6 .4 e .10 12.2 15.5  16.8 8.15 

6 .2 o 3 2 .07  11.9 15.8 20.3  7.49  

5 .8 3 2 9 11.7 15.0 20.1 8.25 

6 .7 4 3 7 ■ 12.2 13.9 20.4  7.94 
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Ausser den  Blattproben  ist  fur die chemische  Analyse  auf jeder Probe  

fläche  auch eine Bodenprobe  von etwa % kg  Gewicht aus  einer  Tiefe 

von 50—60 cm (unter  dem B-Horizont) entnommen worden. 

Die Beschreibung  des  Standorts hat eine Erwahnung  des Waldtyps  

und der Bodenart sowie eine kurze  Darstellung  des Bestandes  und des 

Bodentyps  enthalten. 

Die Aschenanalyse  hat man in der iiblichen Weise ausgefuhrt,  nur  
die Mg-Bestimmung  nach dem von Viro (1945)  empfohlenen  Verfahren. 

Bei der  Veraschung  ist  die Probe anfangs  mit der Bunsenflamme behan  
delt und zum Schluss  y 2 Stunde  im elektrischen  Ofen einer Temperatur  

von 800°  C ausgesetzt  worden. Die K-, Mg-  und P-Bestimmungen  hat 

man im Schuknech t-W  eibellschen Apparat,  die des Eisens  

mit dem Pulf r  i c  h-Photometer vorgenommen. Fur die Stick  -  

stoffbestimmung  ist  die Kjeldahlsche  Methode,  fur  die  organische  

Analyse  die von Waksman und Stevens (1930)  entwickelte  
Methode zur  Anwendung  gelangt.  Bei der organischen  Analyse  sind 

zwei Parallelbestimmungen  ausgefuhrt  worden. 
Die ursprunglichen  Ergebnisse  der Aschenanalysen  und der  N-Be  

stimmungen  sind in den Tabellen am Schluss  der Veröffentlichung  dar  

gestellt.  Fur  den Al
2
0

3
-  und den Fe

2
0

3
-Gehalt  sind wegen  des starken 

Schwankens der Analysenergebnisse  keine Mittelwerte berechnet worden. 

a) Mineralstoffe und Stickstoff  

Von den Mittelwerten fur die Ergebnisse  der Aschenanalysen  und 

Stickstoffbestimmungen  gibt Tabelle 6 eine Zusammenstellung  nach 

Tab. 6.  Die Mittelwerte für die Zusammensetzung  der Asche  und den  N-ge  
halt von Blättern nach Holzarten und Waldtypen.  

Taul. 6. Lehtien tuhkan kokoomuksen  ja N-pitoisuuden keskiarvot  puulajeittain ja 

metsätyypeittäin. 

Waldtyp 

metsä- 

tyyppi 

Asche 

tuhkaa 
SiOj K

2
0 CaO I MgO 

1 

in % der Trockensubst. 

% :na kuiv. aineesta 

PA K  
Probe- 

flächen 

St. 

koealoja 

kpl.  

defer (Pinns süvestris)  —  mänt i 
CT 2.12 0.12  0.65  0.30  0.21  0.36  1.28 8 

VT . 2.26 0.10  0.77  0.30  0.23  0.34  1.27 7 

MT  2.10 0.09  0.77  0.30  0.22  0.37  1.36 7 

OMT +  
.
 2.26 0.11  0.77  0.39  0.22 0.38  1.48 C, 

Fichte  (Picea excelsa)  — kuusi  
VT 2.91 0.38 0.90  O.so 0.25 0.44  

■ 1.10 6 

MT 2.93 0.39 0.83  0.59  0.26 0.41 1.16 6 

OMT +  . 3.02 0.43 0.90  0.62  0.22  0.39 1.28  6 

Birke (Betula  verruc. u. mbesc.)  —-  koivu  

CT 3.7  2  0.09 0.71  1.07 0.51  0.55  2.01 6 

VT 3.96 0.09  0.83  1.24 0.62 0.54  2.00 Q 

MT 4.21 O.ii 0.85  1.48 0.59  0.46  2.38 i 

OMT  + 
.
 4.60 0.08 0.97  1.72 0.65  0.43  2.50 6 
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1406—50 3 

Holzarten und Waldtypen.  Zur  Erleichterung  des Überblickes sind die 

Ergebnisse  ausserdem als  Diagramm,  Abb. 4,  dargestellt.  

Abb.  4.  Die  Mittelwerte für  die Zusammensetzung der  Asche und  
den  N-Gehalt  von Blättern  nach  Holzarten und  Waldtypen. 

Kuva  4.  Lehtien tuhkan kokoomuksen  ja N-pitoisuuden keskiarvot  

puulajeittain ja metsätyypeittäin.  
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Was zunächst die Holzarten angeht,  so bestehen zwischen ihnen 
nach den Ergebnissen  einige  deutliche Unterschiede. So ist der Asche  

gehalt  bei  der  Kiefer am geringsten,  dann folgt  die Fichte,  und am meisten 

Asche  enthalten die Birkenblätter. Der Kieselsäuregehalt  ist bei Kiefer 
und Birke gleich,  bei Fichte aber bedeutend grosser. Der Kaliumgehalt  

ist  nicht nennenswert von der Holzart abhängig.  Magnesium  und Phos  

phor  enthält die Birke reichlicher als die Kiefer oder die Fichte. Der 

Kalziumanteil wachst in gleicher  Richtung wie der Aschegehalt,  aber 
Stickstoff  kommt  in  der  Fichte  am wenigsten  vor  und in der Birke am 

meisten. 

Tab. 7. Die organischen  Stoffgruppen  der 
Taul. 7.  Lehtien orgaaniset aineryhmät 

kaltwasser-  

ätlier- 
alkohollösl. 

kylm. veteen 

Waldtyp 
lösl. 

alkoholiin wasser- 

Asche  Holzart  —  puulaji \ metlä- eetteriin liuk. lösl. 

tyyppi  
liuk. veteen tuhkaa 

•  liuk. 

in % der Trockensubst . — 

MT 
...

 10.20 2.19 li.i  0.7 2 

» 
...

 10.60 2.71 11.0 0.68  

OMT . 9.32 3.13 9.8 0.57 

* 9.63 2.25 9.4 0.95 

11.20 3.05 11.1 0.73  

Lh 6.58  3.89 lO.o  0.91 

Kiefer — mänty  (Pinus silvestris J j 
—

 
7.38 2.29 10.5 0.97 

9.27 2.79 10.4 0.79  

CT 
...

 11.80 2.66 10.9  1.13 

» 
...

 12.20 2.82 11.1 .1.15 

» ...  12.90  3.03 11.1 1.55  

TT 
...

 11.12 2.74 14.0 1.10 

M 12.01  2.81 11.8 1.23 

I MT 
...

 
OMT . 

Fichte  —  kuusi  (Picea  excelm) \ » 
!  Lh  

....

 
M  

4.77 

1.86 

7.41 

6.58  

5.»i 

3.44 

4.19 

3.86 

3.89 

3.85 

19.7 

21.1 

18.9  

16.8 

19.1 

2.13 

1.4 4 

1.95 

1.14 

1.67 

MT  
...

 8.29 5.93 25.5  1.32 

» 
...

 5.92 5.18 12.6 1.56 

OMT . 8.34 2.50 16.3 1.81 

8.49 1.12 16.0 4.00 

7.42  3.27  15.6  2.56 

8.53 5.44 14.2 1.88 

Birke  —  koivu  (Betula verrue. j ••••  8.36 3.02 15.4 1.69 

u.  miese.) 1 M  7.91 3.78 16.5 2.12 

CT 
...

 9.17 3.85 23.8 1.46 

VT 
...

 10.30 4.66 16.8 1.41 

» ...  9.26 2.78 13.0 1.56 

» ...  7.11 4.81 21.2 1.29 

» 
...

 9.26 4.70 17.6 1.59 

M 9.02 4.16 18.5 1.46 
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Eine  Betrachtung  der für die verschiedenen Waldtypen  erhaltenen 

Ergebnisse  erweist,  dass die Zusammensetzung  der Kiefernnadeln so 

gut  wie unabhängig  von dem Waldtyp  ist; eigentlich  steigt  nur  der N-  

Gehalt bei  sich  verbessernder Ertragsfähigkeit  des Waldtyps.  Bei der 

Fichte ist  eine verhältnismässig  deutliche Zunahme des Ca- und des N-  

Gehalts bei sich verbesserndem Waldtyp  festzustellen.  Bei der Birke  

sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Waldtypen mit 

Ausnahme von Si0
2
 am deutlichsten. Der Phosphor  bei der  Birke 

weicht von den übrigen  Stoffen insofern ab,  als  seine Menge  bei sich 

verbesserndem Waldtvp  abnimmt;  die Ergebnisse  bei der  Fichte weisen 

in dieselbe Richtung.  

Blatter  nach Holzarten und Waldtypen.  

puulajeittain ja metsätyypeittäin. 

lüsl. 

Huk.  

Zucker  

! sokeria  

j   
%:na  kuiv.  

N 

airuesta 

heisswasserlösl.  

kuum. veteen liuk. 

wasser- 1 

lösl. 1 Asche , T
 

.N 

veteen | tuhkaa 
liuk. 

Henii- 

zellulosen 

hemi- 

sellu- 

looseja  

Lignin- 

fraktion 

ligniini-  
jrakt . 

Zellulosen 

sellaloose ja 

ltoh- 

protei  ii 

raaka-  

proteiinia  

j 1.06 0.03  5.39 0.23  0.02  15.4 16.7 15.9 7  54 

1.59 0.06 5.oi 0.13  0.05  12.3 16.2 21.9 8.90 

1.10 0.06  5.39 0.07  0.07  15.2 14.4 23.2 7.03  

1.10 0.08 5.04 0.12 O.oo 15.6 16.1 18.7  7 19 

1.90 0.06  4.86 0.07 0.03  13.5 17.2 14.4 10.17 

0.98 0.09 6.57 0.32  0.10 13.3  16.9 18.6 9.80 

1.30 0.08 3.81 0.19  0.07 13.8 14.0 21.6 7.69 

1.29 

0.46  

0.96  

1.00 

2.04 

1.12 

5.32 

5.60 

5.61  

4.22  

5.19 

4.23 

(0.46) 
3.33 

2.09 

5.05 

7.63 

3.79 

4.35 

10.15 

8.15 

(J.70)  
9.oo 

8.15  

8.86 

0.07  

0.04 

0.05 

0.06 

0.07  

0.06  

0.06 
0.06  

0.07 

0.11  

0.08  

0.13  

0.26  

0.50  

O.ll  

0.52 
0.15  

0.51  

0.31  

0.39 

0.24  

0.36  

0.17  

0.13  

0.26  

5.15 

5.40 

(>.32  

5.86 

6.10  

5.92 

8.63 
8.02 

7.76  

8.64 

8.26 

22.90  

14.50  

9.34 

11.30 

7.18  

6.90  

6.05  

11.17 

10.80 

10.33 

8.44 

10.30  

8.78 

9.73 

0.1 

0.3 

0.3 

0.6 

0.2 

0.4 

0.4 

0.4 

0.6 

0.3 

0.4 

0.4 

0.3 

0.8 

0.4 

0.4 

0.5 

0.2 

0.4 

0.8 

0.6 

0.4 

0.5 

0.8 

0.6 

6 

3 

4 

6 

7 

0 

8 

1  

8 

4 

8 

1 

5 

0 

2 

3 

3 

0 

5 

8 

8 

8 

5 

0 

8 

0.06  

0.07  

0.07  

0.08  

0.07  

0.07  

0.06  

0.07  

0.06  

0.08  

0.07  

0.03  

0.07  

0.23  

0.12  

0.17  

0.07 

0.22 

0.13  

0.12  

0.16 
0.14  

0.12 

0.08  

0.12  

14.2 

14.9 

14.0 

12.4 

J1.8 

13.3  

9.0 

11.3 

12.7  

12.4 

11.4 

12.5 

10.3 

11.7  

13.1 

12.8 

14.5 

13.1 

12.6 

11.9 

14.9 

11.4 

13.2 

11.3 

12.5 

15.9 

14.9 

15.0 

17.9 

16.4 

16.1 

18.5 
20.4 

17.2 

20.1 

19.1 

16.4 
14.8 

16.3 

17.4 

6.2 

15.4 

19.7 

15.2 

13.9 

14.6 

14.7 

14.6 

13.4 

14.2 

19.2 

25.8 

20.8 ' 

16.4 

19.7 

20.7 

16.6 

11.3 

19.1 

12.5 

14.9 

3.7 
3.2 

7.8 

6.8 

4.2 

8.1 

7.9 

6.0 

9.5 

8.3 
9.3  

9.6 

9.9 

9.3 

1 

8 

7 

6 

6 

7 

£ 

5 

6 

6 

7 

6 

3 

6 

3 

8 

0 

0 

9 

3 

6 

8 

9 

8 

9 

8 

33 

16 

76 

39 

34 

91 

67 

08 

43 

15 

33 

50 

40 

80  

70  

60  

30  

78 

30  

95 

79  

71 

33 

42 

64  
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Im allgemeinen  reagiert  also  die Kiefer auf den Waldtyp  schwach,  
die  Fichte  etwas deutlicher und die Birke am stärksten.  Diese Ergeb  

nisse stehen im Einklang  mit der allgemeinen  Erfahrung  iiber die Stand  

ortsanspriiche  dieser Holzarten. 

b)  Organische  Stoffgruppen  

Die  Bestimmung  der organischen  Stoffgruppen  ist, wie oben bereits 

bemerkt,  nur  fiir einen  Teil des Materials ausgefiihrt  worden. Die  Ergeb  
nisse finden sich in Tabelle 7. 

Die Resultate  sind in der Zusammenstellung  ausser  nach Holzarten 

fur Kiefer und Birke auf zwei Waldtypengruppen,  auf schlechtere und 
bessere Typen,  verteilt. Zwischen diesen Typengruppen  bestehen zwar  

gewisse  Unterschiede,  aber möglich  ist es,  dass sie  im allgemeinen  sich  

innerhalb der  Grenzen der Analysenfehler  bewegen.  Ein tatsächlicher  

Unterschied scheint  nur die geringere  Rohproteinmenge  der Birke  schlech  

tere r  Bonitäten gegeniiber  den besseren Bonitäten zu sein. Auch  das 

fiir die Kiefer ermittelte Ergebnis  weist in gleiche  Richtung.  

Was die Holzarten angeht,  so haben sich fiir  Kiefer  bei Kaltwasser  

behandlung  an wasserloslichen Stoffen und Zucker sowie bei Heiss  

wasserbehandlung  an wasserloslichen Stoffen geringere  Mengen ergeben  
als fiir  Fichte oder Birke, aber an ätherlöslichen Stoffen sowie Zellu  

lose mehr als  fiir  Fichte  und Birke. Die Fichte hat mehr Lignine  und 
Zellulose als  die Birke,  aber weniger  Rohprotein.  Anscheinend hat die 

Fichte  auch weniger  ätherlösliche Stoffe als die iibrigen  Holzarten. Die 

Birke  hat weniger  Lignine  und Zellulose, aber mehr bei  Heisswasser  

behandlung  wasserlosliche Stoffe  sowie wasserloslichen  Stickstoff  als  

die iibrigen Holzarten.  

Infolge des geringen  Umfangs  des  Materials bleiben die Ergebnisse  
in gewissem  Masse unzuverlässig,  soweit  es  sich  auch um die Holzarten 
handelt. Es fehlen fiir  einen Vergleich  Analysenergebnisse  anderer 

Forscher;  ähnliche Untersuchungen  sind nur  in geringem Masse ausge  
fiihrt worden und auch diese unter andersartigen  Bedingungen  als  die 

hier in Rede stehenden. 

2. Sonstige Ergebnisse. 

a) Einige  Laub- und Nadelholzarten 

Im Zusammenhang  mit den Hauptuntersuchungen  sind auch von 

einigen  anderen Holzarten Proben genommen worden. Die Analysen  

ergebnisse  fiir diese Holzarten sind in den Tabellen 8  und 9  dargestellt  
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worden. Die Untersuchungsmethodik  ist dieselbe wie bei den Haupt  

untersuchungen  gewesen. 

Derartige  wenige  Einzelbeobachtungen  reichen fiir  irgendwelche  

allgemeine  Schlussfolgerungen  auch nur iiber die verschiedenen Holz  

arten gewiss  nicht aus. In den Ergebnissen  der Aschenanalysen  und 

der  N-Bestimmungen  (Tab. 8)  tritt hauptsächlich  nur der Unterschied 
zwischen den Laub- und Nadelbäumen hervor (in  gleicher  Eichtung  wie 

in den Hauptergebnissen  zwischen Birke und den Nadelbäumen).  Die 
Resultate der  organischen  Analysen (Tab.  9)  erweisen auch in diesem 

Zusammenhang,  dass die Kiefer mehr Hemizellulosen,  Lignine und 
Zellulose so wie weniger  Rohprotein  als  die Laubbäume enthält.  

Tab. 8. Zusammensetzung  der Asche  und N-Gehalt von Blättern einiger  

Holzarten. 

Taul. 8. Muutamien puulajien lehtien tuhkan kokoomus  ja N-pitoisuus.  

Holzart —puulaji  

I  

Alnus incana 

;  Populus tremula 

j  Sorbus aucuparia  

Corylus  avellana  

i  Quereus röbur  

|  Acer  platanoides 

1  Fraxinus  excelsior  

| Larix  sibirica 

Pinns montana  

Waldtyp 

metsä- 

tyyppi 

VT 
...

 

Lh 
....

 

» 
....

 

OMT 
.

 

MT 
...

 

» 
...

 

» 
...

 

Lh 
....

 

» 
....

 

»> ....  

Lh 
....

 

Lh   

Lh  
....

 

II 
....

 

VT 
...

 

MT 
...

 

OMT . 

OMaT 

MT 
...

 

Asche 

tuhkaa 

in 

3.78 

4.35 

4.17 

7.31 

5.0-t 

5.51 
S.fil 

6.07 

8.79 

6.27 

5.40 

6.0-2  

7.00 

6.20  

3.7 2 

4.07 

3.17 

3.86 

1.86 

Si0
2
 K

a O
 1 

CaO
 

% der Trockensubst . —  

1.23 0.69 0.68 

0.20 1.16 0.50 

0.39 1.06 1.39 

1.24 0.76 i 3.32  

0.26 1.46 1.52 

0.23" 1.36 1.39 

0.40 1.30 2.03 

1.84 1.20 1.60 

1.29 1.68 3.71 

0.94 1.49 2.12 

1.12 I 1.38 | 1.42 

0.99 1.29 1 2.27  

0.75  j 1.50 2.40  
0.68 1.37 1.98 

1.11  ' 0.88  i 0.56  

1.63 0.59 0.68 

1.06 0.52  j 0.64  
1.76 0.56  1 0.56  

0.03 0.7 8 0.26  

,  Pinns certibra OMT 
.
 2.71 0.02 0.97  0.48  0.30 0.44 1.7 2 

Pinus  Murrayana OMT . 1.95 0.02  0.88  0.25  0.26 0.36  1.34 !  

Abies sibirica OMT 
.
 2.29 El  
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Tab. 9. Die  organischen  Stoffgruppen  

Taul. 9. Muutamien  puulajien 

b) Bodenflora 

Aus Tabelle 10 sind die Ergebnisse  der Aschenanalysen  und N-Be  

stimmungen  fur einige  der häufigsten  Pflanzenarten zu ersehen. Die 

Proben sind im Zusammenhang  mit den Blattproben  der Bäume gesam  

melt worden (also  in der zweiten Hälfte des August). 

c)  Einige  Einzelbeobachtungen  

Im Zusammenhang  mit den  Hauptuntersuchungen  sind auch in drei 

alten Kiefernbeständen auf  Reisermoor Nadelproben  entnommen worden. 

Die Analysenergebnisse  sind folgende: 

Diese Zahlen sind gleicher  Grössenordnung  wie die oben (bei  den 

Hauptuntersuchungen)  fiir CT  ermittelten. 

Holzart —  puulaji,  

Waldtyp 

metsä-  

tyyppi 

äther- 

1581. 

eetteriin 

liuk. 

alkohollös). 

alkoholiin 

liuk. 

wasser-  

lösl. 

veteen 

liuk. 

kaltwasser-  

lcylm. veteen 

Asche  

tuhkaa 

ii % der Trockensubst. —  

Alnus incana 
Lli 

....

 6.25 
7.32  

3.79 

6.01 

15.6 

24.2 \ 

Corylus  avellana 
Lh 

....

 

» 
....

 

2.89 

9.37 

4.10 

3.81 
1 .93 

.93 

Larix siiirica  OMT 
.
 7.82  5.47 ■  .86 

Pinns  montana  MT 
...

 3.89 3.17 11.2 1.30 

Pinns cembra OMT 
..

 
MB 

Pinus  Murrayana OMT
..
 3.67 n 

Abies  sibirica  OMT 
..
 12. ">n 3.18 16.5 1.17 

Asche  SiO» K,0 CaO MgO PA X 

% % ,o % %  % % 

1.95 0.0  5 0.68 0.2 7 0.22 0.32 1.17 

1.92 0.0  8 0.55 0.3  9 0.2 3 0.34 1.38 

1.86 0.0  2 0.6 3 0.28 '0.2 3 0.31 1.30 
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von Blättern einiger  Holzarten. 

lehtien orgaaniset aineryhmät. 

In einem Fall ist  bei G7 1

 -Kiefern  b  e  s  t  a n  d die Nadelzusammensetzung  

von  jungen  (etwa  30 jährigen,  in einer Liicke des Bestandes gewachsenen).  

Bäumen mit der von etwa 80jährigen  verglichen  worden. Die Ana  

lysenergebnisse  sind folgende:  

In den Werten sind kleine,  mit dem Alter sich wandelnde Unter  

schiede festzustellen,  aber die Frage,  wie das Alter der Bäume die Zu  

sammensetzung  der Blatter beeinflusst, erfordert zweifellos  Sonder  

unt ersuchungen.  

Eine ziemlich allgemein  bekannte Erscheinung  auf trockenen Heide  

böden ist es, dass Kiefernpflanzen  an niedrigeren  Stellen bisweilen 
schwacher waehsen als  etwas höher au  f  warts,  anf Osen usw., und dann 

und wann  in derartigen  Böden Niederungen  anzutreffen sind,  die ständig  
unbewaldet zu bleiben scheinen. In Schweden hat unter anderem Hes  

selman (1936)  seinerzeit  diese Erscheinung  ausfuhrlicher untersucht,  
ohne  indes zu  einer  deutlichen Auffassung  von ihren Ursachen zu  gelan-  

lösl. 

liuk. 

heissvvasserlösl.  

kuum. veteen liuk. Heini-  

zellulosen 
Liguin-  Roli- 

Zucker 

| sokeria 

\   

K 

wasser- 

lösl. 

veteen 

liuk. 

Asche 

tuhkaa 
N 

hemi- 

sellu- 

looseja 

fraktion 

lit/niini- 

frakt.  

Zellulosen 

xellulooseja 

protein  

raaka-  

pmteiinia  

% :na kuiv.  lineesta 

3.69 

11.80  

4.19 

3.94 

10.10 

2.34 

0.48  

1.79 

0.09 

0.18 

0.26  

0.06  

0.30  

0.07  

0.08  

0.05  

7.54  

4.19 

8.oi 

5.88 

7.30 

4.91 

2.98 

4.24 

1.06 

0.46  

1.21 

0.36  

0.21 

O.ll 

0.13  

0.15  

0.1 

0.1 

0.] 

O.o 

O.l 

O.o 

O.o 

O.o  

5 

0 

4 

9 

0  

8 

8 

5  

9.8 

10.3 

11.7 

11.2 

7.9  

16.1 

16.8 

17.7 

9 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

16.8 

13.8 

16.9 

16.9 

15.5 

21.9 

26.2 

28.1 

6.05  

8.43  

8.31 

9.52 

8.28 

19.20 

14.40 

14.30 

21.6 

16.3 

15.0 

12.0 

11.7  

6.2 

9.7 3 

7.74  

2.70 0,07  6.53  0.52  0.Q6 11.90 16.9 11.0 9.28  1 

Asche SiO
a K

a
O CaO MgO 

% 
!V>r, S 

0/ 
/o % %  % % % 

junge  Bäume .  .  2.20 O.10 0.57 0.34 0.24 0.37 1.40 

alte » 2.13 0.0 5 0.63 0.31 0.2  3 0.36 1.28 
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Tab. 10. Zusammensetzung  der Asche und N-Gehalt von Blättern einiger  

Pflanzenarten der  Bodenflora. 

Taul. 10. Pintakasviston muutamien kasvilajien  lehtien tuhkan kokoomus  

ja N-pitoisuss.  

gen. Da das Problem auch in urserem  Institut zu  dem Arbeitsprogramm  

der Abteilung  fiir Bodenkunde gehört  hat,  sind in diesem Zusammenhang  

in einem Fall  Nadelproben  genommen worden von 20jährigen  Kiefern- 

x

) Re  = Reisermoor räme. 
2) Lh = Hainwald lehtometsä. 

Pflanzenart — kasvilaji  

Waldtyp 

metsä-  
tuumi 

Asche  

tuhkaa 
Si0

2 K,0 CaO MgO PA N 1 

lyyyy  i  

in % der  Trockensubst
.
 — 1  o  :na kuiv.  aineesta 

Vaccinium vitis idaea 

CT 
...

 

VT 
...

 
MT 

...
 

Re 1
) ..

 

2 

3 

2 

2  

.78 

.02 

.55 

.82 

0.24  

0.34 

0.12  

0.09 

0.58 

0.67 

0.44 

0.45 

0.87  

0.90  

1.00 

1.00 

0.34  

0.36 

0.39 

0.36 

0.25 

0.25 

0.23 

0.15 

1.00 i 

1.05 

l.oo  ! 

0.75  ; 

Vaccinium myrtillus  

VT 
...

 

MT 
...

 

» 
...

 

OMT ''.  
Lh 2 ) .  

. 

0.36 

4.50 

5.06 

5.02 

5.08 
4.93 

0.51 

0.19  

0.20  

0.13  

0.27  

0.35  

0.91 

0.79  

0.92  

0.85  

0.95  

1.33 

1.20 

1.07  

1.50 

1.64 

1.64 

1.41  

0.77  

0.66  

0.66  

0.65 

0.75 
0.57  

0.38  

0.36  

0.44 

0.46  

0.46 

0.31 

1.60 ; 
1.57 

1.61 

2.02 

1.81 

1.87 

Calluna vulgaris  

Empetrum nigrum 

Cladina rangiferina  

Cladina  silvatica  

CIT 
...

 

CT 
...

 
VT 

...

 

MT 
...

 

CIT 
...

 

CT
....

 

Re 
....

 

CIT 
...

 

VT 
...

 

VT 
...

 

4.38 

4.03 

4.72  

3.79 

2.89 

2.71 

3.07 

1.26 

2.47 

2.oi 

2.62  

2.25  

2.67 

1.85 

0.17  

0.19  
0.08  

0.78 

1.75 

1.33 

0.28 

0.41 

0.46  

0.37 

0.7 2 

0.75 
0.69  

0.19 

0.18 

0.18  

0.58  

0.54  

0.56  

0.57 

1.01 

0.75  

1.10 

0.05  

0.13  

0.17 

H 

1.15  |  
1.13 : 

1.25 

1.32 

0.97 j 
1.14 '  
1.20 

0.49  

0.5« 

0.59  :  

Cladina alpestris CIT 
...

 0.99  0.56  0.15  0.03  0.03  O.ii 0.60  |  

Cetraria islandiea CT 
...

 1.94 1.26 n 

Pleurozium  Schreberi  

CT 
...

 

MT 
...

 

» ... 

? 

2.79 

3.14 

? 

0.65 

0.37  

0.68 

0.7 5 

0.99 

0.56  

0.43  

0.33  

0.21 

0.20  

0.24  

0.34  

0.33  

0.48  

1.03  1 
0.85  I 
1.18 1 

Hylocomium, proliferum 
CIT 

...
 

MT 
...

 ■iffl ■«Hl  

wm 
■ijffi 

0.50  

0.52  

1.31 ! 

1.11 1 

Ptilium crista  castrensis  MT ... 0.29  1.00 0.54  0.28  0.46  1.0(1 | 

Dicranum sp.  
VT ... 
MT 

...

 

5 

3.22 

B^j 
■r*i m  
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4  

pflanzen,  von denen die einen (weiter  aufwärts stehenden)  normal ge  
wachsen und die anderen (in  der Niederung)  recht schwach entwickelt  

waren. 

Die Analysenbeträge  sind folgende:  

In den Werten zeigt sich ein  deutlicher Unterschied zwischen den 

Standorten,  aber auch dieses Problem erforderte gewiss  auf ein umfas  

sendes  Material gegriindete  Sonderuntersuchungen.  

d) Chemische Bodenanalysen  

Von den bisherigen  nach Waldtypen  angestellten  chemischen Boden  

analysen  sind die von Valmari (1921)  am umfangreichsten  und 

grundlichsten. Die Bodenproben  wurden bei diesen Untersuchungen  

aus der etwa 10 cm starken Oberflächenschicht des Mineralbodens ent  

nommen und als  Lösungsmittel  fiir  Kali,  Kalk  und Phosphorsäure  kaltes  

0.2  n HCI benutzt. Ausser  diesen Stoffen wurden auch N sowie der 

Gliihverlust  und die Elektrolyten  bestimmt. Nach den Ergebnissen  
wuchsen regelmässig  mit sich  verbessernder Ertragsfähigkeit  des Wald  

typs  der Ca-  und der  N-Gehalt,  fiir  K war die Korrelation  schwacher,  
und der  P-Gehalt  sank mit  zunehmender Giite des  Waldtyps.  

In das Arbeitsprogramm  der jetzt ausgefiihrten  Untersuchungen  

ging  nicht  eigentlich  eine Bodenanalyse  ein, aber versuchshalber  wurde 

doch den meisten Probeflächen (dem Untergrund) je eine Bodenprobe  
entnommen. Bei  der  Analyse,  zur  Bestimmung  von K,  Ca und P,  wurde 

der Boden eine Stunde auf  dem Wasserbad mit 10  % HCI behandelt
.
 

Die erhaltenen Werte sind in Tabelle 11 angegeben.  

Die Unterschiede zwischen den Waldtypen  sind,  wie zu ersehen,  

gering,  wenn auch fur K und Ca  in bestimmte Richtung weisend oder 

sozusagen symptomatisch.  Der P-Gehalt dagegen  scheint vom Wald  

typ  unabhängig.  Es  kann als  einigermassen  sicher  gelten,  dass bei um  

fangreicherem  Material (mehreren  Proben von jeder Probefläche)  das 

Ergebnis  gleichsinnig  und ausgeprägter  als das jetzt erhaltene gewesen 

ware. 

Jedenfalls kann festgestellt  werden,  dass die Blattanalyse  (wenigstens  
bei  der  Birke)  und die chemische Bodenanalyse  (als  Extrahierungsmittel  

HCI)  hinsichtlich  der Pflanzennährstoffe des Bodens im grossen  ganzen 

zu  ähnlichen Ergebnissen  gefuhrt  haben. Vor allem gilt  dies fiir Kalk 

und Stickstoff.  

Asche SiO
a K

s
0 CaO JIgO PA N 

% % % % % % % 

kümmernde Pflanzen 1.95 0.05 0.52 0.29 0.19 0.31 1.22 

normale » 2.04 0.07  0.57 0.3  2 0.24 0.36 1.29 
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Tab. 11. Ergebnisse  chemischer  Bodenanalysen.  

Taul. 11. Kemiallisten maa-analyysien tulokset. 

Die  Untersuchungen  wären  auch für diesen Teil  fortzusetzen durch 

systematischen  Vergleich  der  Zusammensetzung  der Blätter  des Baumes 

mit der chemischen Zusammensetzung  des Bodens seiner nächsten Um  

gebung. Durch Anwendung  verschiedener Methoden der chemischen  

Bodenanalyse  könnte man auf diese Weise ausprobieren,  welche  von 

ihnen am zweckmässigsten  wäre. 

3. Schlussbemerkungen. 

Auf Grund der Ergebnisse  der oben beschriebenen Untersuchungen  

ist  es  klar, dass die Blattanalyse  zum mindesten nicht in der bei diesen 

Untersuchungen  benutzten Form in der Praxis  auf  die gewohnliche  

Bonitierung  von Waldboden angewandt  werden kann. Die fiir die ver  
schiedenen Waldtypen  gewonnenen Werte schwanken verhältnismässig  

Nr. 
K,o 

o/ 
/O 

CaO 
o/ 
/O 

P.O. 
% 

Nr.  
KgO 

°/o 

CaO 

% 
P,Os 

O 

/O 

CT MT 

1 45«  0.0  2 0.04  1 453 O.O  6 O.Oö  O.O  4 !  
1 459 0.0  2 0.05  1458 O.O 6 0.08  0.06  

1 466 0.04  0.06  1469 0.1«  0.08  0.05  

1467 0.07 0.06  04 1470 0.19  0.14  0.05  

1488 0.Ü4 0.05 0 05 1472 O.o 7 0.13  0.05  

1489 O.io  0.10  0 06 1484 O.io 0.13  0.05 

1490 0.1«  0.0B 0 06 1486 0.33  0.09  0.04  

1491 0.15 0.07 1500 0.08  0.14  0.06  

1527 O.u  O.lö  1 518 0.0  5 O.o 9 0.05  

2 011  0.28  0.17  1529 0.11 0.28 0.05 | 
M  O.io 0.08  O.o  5 1 531 

2  001  

0.12  

0.08 

0.14  

0.12  

0.07 

O.O 6 

VT 2 003  0.08  0.14  0.07 

1454 

1474 

1478 

0.«3  

0.04  

0.06  

0.07 

0.11  

O.oe  

O.o 2 

0.04  

0.06  

2 005  

2  013  

0.12  

0.13  

0.15  

0.18  

0.07 

0.04  

M 0.12  0.13  0.05  

1 483 0.36 0.13  0.08  

1485 

1492 

0.07 
0.09  

0.1«  

0.08 

0.07  

0.06  
OMT + 

1493 0.11 O.o« 0.05 1 455 0.30 O.io 0.09 I 

1 503 0.31  0.1«  O.O  5 1465 0.03 0.05  O.o 3 

1 504 0.04 0.13  0.08 1480 0.18  0.08  0.06 ; 

1511 0.16  0.0  9  0.04  1 487 0.07  0.08  0.07 j 
2 004  0.05  O.ll O.O  6 1 508 0.09  0.13 0.04 

2 006  0.08 0.09  0.06 1 513 0.63  0.24  0.02  

2 007  0.07  0.07 0.06 1516 0.22  0.28 0.04 

2 008 0.«»  0.12  O.o  5 1519  O.O  6 0.12 0.08  

2 009  0.26  0.2«  0.04  1523  0.12  0.25  O.IO 

2 012 0.04 0.1«  0.05  1  526  0.07  O.io 0.04  

2 014  0.05  0.08 0.0  5 1530  0.0  9 0.15  0.06  

2 015  0.04  0.13  O.io 2 002  0.U6 0.12  0.04  

M 0.11 O.io 0.06  .M 0.16  



37.8 Die RlatitanaJyise ab Banitierungsg-run-dlage des  Waldbodens  27  

stark,  und von den Hauptholzarten  reagiert  eigentlich  nur die Birke  

einigermassen  deutlicher auf die Waldtypen.  

Wie die chemische Bodenanalyse  erweist gleichwohl  auch die Blatt  

analyse,  dass die Waldtypen  sich  voneinander unterscheiden in der  ihrem 

Boden eignenden  Fähigkeit,  den Bäumen Nährstoffe zu bieten. Prin  

zipiell  indes gewahrt  die chemische Bodenanalyse  in ihrer Unabhängig  
keit  von der  Holzart fiir  den Nachweis der  in Rede stehenden Unter  

schiede grössere  Möglichkeiten  als die Blattanalyse.  

Da bei den Untersuchungen  gewohnliche  Höhenmessungen  der Bäume 

nicht angestellt  worden sind,  kann man nicht  sagen, ob das Verhältnis 
zwischen der Zusammensetzung  der Blatter einerseits und der Bonitäts  

klasse  anderseits  dasselbe ware wie das jetzt  erhaltene in dem Fall,  dass 

die Bonitierung  sich  auf  den Zuwachs der Bäume grundete.  

Was die Bedeutung  der gewonnenen Ergebnisse  hinsichtlich  der 

Ernährung  der  Waldbaume wie auch iiberhaupt  pflanzenphysiologisch  

angeht,  so erhebt sich  hier  unter  anderem die Frage  danach,  worauf der 
bei den verschiedenen Holzarten festgestellte  verschiedene Verbrauch 

von Nährstoffen eigentlich  beruht. 
Wie ich  in anderem Zusammenhang bemerkt  habe (Aaltonen  

1938), ware als  Arbeitshypothese  denkbar die Möglichkeit,  dass die 
Wurzeln der  Bäume ausser  Kohlensäure auch andere Säuren absonderten 

\ind dass in dieser Hinsicht  irgendwelche  Unterschiede zwischen Kiefer,  
Fichte  und Birke beständen. Wenigstens  einige  mit Kulturpflanzen  

ausgefuhrte Versuche geben  Anlass zu einer derartigen Annahme (vgl.  

z.  B.  Sol berg  1935).  

Bei  Betrachtung  der Analysenergebnisse  scheint  es unter anderem,  

dass bei zunehmendem Ca-Gehalt der Blätter der K- und der P-Gehalt 

abnehmen. Die Erscheinung  wird z.  B.  durch folgende  Zahlen beleuchtet 

(Mittelwerte des gesamten  Materials):  

Das Problem ist gewiss  mehr Sache des Pflanzenphysiologen  als  

des Bodenforschers. Doch möchte ich im folgenden  einige  Ergebnisse  

von in diesem Zusammenhang ausgefiihrten  Versuchen anfiihren, bei 

denen der Boden 1, 2  und 4 Stunden mit 2,  6  und 10 % HCI behandelt 
wurde (10  g Boden,  100 ml kaltes  HCI). Zu den erhaltenen Beträgen  

sei  bemerkt,  dass sie  z.  B. fiir  zwei  Bodenproben  bei 4 Stunden Schuttel  
zeit folgende  waren:  

Asche K.O  CaO r,o5 
o.  
/o in % der Asche 

Kiefer  2.2 28.5 16.8 16.8 

Fichte  2.9 28.3 20.7 13.8 

Erle   4.2 25.4 33.4 12.1 

Birke   4.6 20.o 32.4 11.2 
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Diese kleinen Versuche sagen gewiss  noch nicht viel  aus,  wenngleich  

sie doch erweisen,  dass bei zunehmender Konzentration des  benutzten 

Lösungsmittels  in die Lösung  verhältnismässig  mehr Kalk gegenüber  

Kali  und Phosphorsäure  eingeht.  Der Gedanke,  dass die oben zwischen 
den verschiedenen Holzarten festgestellten  Unterschiede ebenfalls auf 

den Aziditätsdifferenzen  der Wurzelsekrete  beruhten,  liegt somit  nicht 

fern, doch erforderte das Problem,  wie gesagt,  pflanzenphysiologische  

Sonderuntersuchungen.  

K,0 CaO 

relative Werte  

PA 

2 %  HCl   100 

Bodenprobe  I 

100 100 

6 » »  126 126 85  

10 » »   131 194 79 

2 % HCl   100 

Bodenprobe II 

100 100 

6 » »  131 149 103 

10 » »  138 275 104 
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Selostus 

Lehtianalyysi metsämaan  hyvyysluokituksen  perusteena 

Esillä  olevassa  julkaisussa selostetaan  tutkimuksia, joiden tarkoituksena  on 
ollut  selvittää, missä  määrin  metsäpuiden lehtien (lehtien ja  neulasten) kemiallinen  
kokoomus  ja erityisesti  kasviravinnepitoisuus riippuu  metsätyypistä  1. maan puun  

tuottokyvystä.  
Tutkimukset on suoritettu Etelä-Suomessa  v. 1943 —1949.  

Tutkimusmenetelmä, jonka selvittämiseksi  suoritettiin muutamia  puiden yksi  

löllisen  vaihtelun  ja neulasten  iän  merkitystä  koskevia  esitutkimuksia, on ollut  

pääpiirtein seuraava. 

Lehtinäytteet analysointia varten on kerätty  tavallisimmilta metsätyypeiltä, 
yleensä keski-ikäisistä,  puhtaista metsiköistä. Kustakin metsiköstä on  elokuun  

loppupuoliskolla otettu näytteet tavallisesti  8 puusta, tutkimusvuoden kasvai  

mista,  ja analyysit  on tehty niiden  sekanäytteestä. Tuhkasta  on määrätty pii  

happo, aluminium  ja rauta,  kalium, kalsium, magnesium ja  fosforihappo. Lisäksi  

on tehty kokonaistypen määräys ja  osasta  aineistoa  on määrätty ns. orgaaniset 

aineryhmät. Kaikkiaan on tutkittu 557  puuta 74  koealalla.  

Esitutkimusten tuloksista ovat neulasten iän  vaikutusta koskeneet  tärkeimmät.  

Kuten  taulukoista n:ot  2 ja 3  (s.  11—12) sekä  diagrammista, kuv.  1 (s. 12) voi  todeta, 

tuhka-,  Si-  ja Ca-pitoisuudet vaihtelevat  vuoden  kuluessa  samaan tapaan: maksi  

mit syyskuukausina,  minimit  keväällä.  Neulasten vanhentuessa niin  tuhka-  kuin  

Si-  ja  Ca-pitoisuudet kasvavat,  mutta vuosirytmi toistuu  samanlaisena.  Muista 

aineista Mg:n määrä pysyy  jokseenkin vakiona, mutta K-. P- ja N-  pitoisuudet 

vähentyvät hieman jatkuvasti.  

Päätutkimusten  tuhka-analyysien ja typpimääräysten tuloksista  on esitetty 

yhteenveto taulukossa  6  ja diagrammina kuv. 3 (s.  16—17).  Alkuperäiset tulokset on 

esitetty  liitetaulukoissa  tämän julkaisun lopussa.  
Mitä  ensinnä  puulajeihin tulee, tulokset osoittavat niiden  välillä  olevan  muu  

tamia selviä eroja.  Siten  tuhkapitoisuus on pienin männyllä, sitten  tulee  kuusi ja 
eniten  tuhkaa  sisältävät  koivun lehdet.  Piihappopitoisuus on  männyllä ja koi  
vulla  sama, mutta kuusella  huomattavasti suurempi. Kalipitoisuus  ei sanottavasti  

riipu puulajista, magnesiumia ja fosforia on koivulla  runsaammin  kuin männyllä 
tai kuusella.  Kalkin osuus kasvaa samassa suunnassa kuin  tuhkapitoisuus,  mutta 

typpeä on vähimmän  kuusella  ja enimmän  koivulla. 
Eri  metsätyypeille  saatujen tulosten  tarkastelu  osoittaa, että männynneulasten 

kokoomus on jotenkin riippumaton metsätyypistä;  varsinaisesti  vain  N-pitoisuus  
lisääntyy  metsätyypin  tuottokyvyn parantuessa. Kuusella  on todettavissa  verra  

ten selvä  Ca-  ja N-pitoisuuksien kasvu metsätyypin parantuessa. Koivulla  erot eri  

metsätyyppien välillä  ovat lukuun  ottamatta piihappoa selvimmät. Fosfori 
poikkeaa (koivulla)  muista  aineista  sikäli, että sen määrä  pienentyy metsätyypin 
parantuessa; kuusta  koskevat  tulokset viittaavat  samaan suuntaan.  
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Yleensä siis  mänty reagoi  metsätyyppiin  heikosti,  kuusi  jonkin verran  selvem  
min  ja koivu  voimakkaimmin. Tämä tulos on sopusoinnussa yleisen, näiden puu  

lajien kasvupaikkavaatimuksia  koskevan  kokemuksen kanssa.  

Orgaanisten aineryhmien määräysten tuloksia  esittää taul. 7 (s. 18). Aineisto 
ei ole  riittävä osoittamaan, missä määrin lehtien orgaaninen kokoomus  riippuu 

metsätyypistä.  Puulajienkin suhteen  tulokset jäävät jossain määrin  epävarmoiksi.  

Päätutkimusten  lisäksi  on vielä  analysoitu muutamien muiden  puulajien lehtiä 

sekä pintakasvillisuuden tavallisimpia kasvilajeja.  Tulokset  näistä  analyyseistä  

on esitetty  taulukoissa B—lo8 —10 (s. 21 —24).  
Useimmilta koealoilta on lehtinäytteiden lisäksi  otettu myös näyte  maasta.  

50—60 cm  syvyydestä.  Maanäytteistä on käyttämällä  liuottimena  10 % HCI 

määrätty kali,  kalkki  ja fosforihappo. Tulosten  mukaan, joihin taul. 11  

(s. 26) tarjoaa yleiskatsauksen, erot metsätyyppien välillä ovat vähäisiä,  mutta 
kalille  ja kalkille  kuitenkin määrätyn  suuntaisia 1. oireellisia. Fosforihappopitoisuus  
sitävastoin  näyttää metsätyypistä  riippumattomalta. Joka tapauksessa voidaan  

jo Vai mar in (1921) maa-analyysienkin  perusteella todeta, että kemiallinen  

maa-analyysi  ja  lehtianalyysi  (liuottimena HCI) ovat  johtaneet maan kasviravinto  
aineisiin nähden  suurin  piirtein  samanlaiseen  tulokseen.  

Edellä  selostettujen lehtianalyysien tulosten  perusteella on selvää, ettei lehti  

analyysiä  ainakaan  näissä tutkimuksissa  käytetyssä  muodossaan  voida  sovelluttaa 
metsämaiden  tavalliseen  bonitointiin  käytännössä. Saadut  arvot eri  metsätyypeille  
vaihtelevat verraten  paljon  ja  pääpuulajeista varsinaisesti vain  koivu  reagoi metsä  

tyyppiin jossain määrin  selvemmin. Kuten  kemiallinen  maa-analyysi  niin  lehti  

analyysikin  silti  osoittaa metsätyyppien eroavan toisistaan  niiden  maan kyvyn  
suhteen  tarjota puille  ravintoaineita.  Periaatteellisesti kuitenkin  kemiallinen maa  

analyysi  puulajista riippumattomana tarjoaa kysymyksessä  olevien  erojen  osoitta  
miseen  suurempia mahdollisuuksia  kuin  lehtianalyysi.  

Tulosten  kasvifysiologista  merkitystä  arvioitaessa herää  m. m. kysymys  siitä,  
mihin  eri  puulajeilla  todettu erilainen  ravinteiden käyttö  perustuu. Tällöin olisi  
ehkä  ajateltavissa, että puulajien välillä  todetut  erot johtuisivat niiden juurierit  

teiden  happamuuseroista. mutta  tämä probleema vaatisi tietenkin kasvifysiologista  
erikoistutkimuksia.  
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Asche - tuhkaa 

Waldtyp  — metsätyyppi  

Holzart  
n rj\ 7T 1 UT OMT + 

puulaji  

Sr. 
/O 

Hr.  % Jfr.  °/o Nr. % | 

1456 2.06  1454 2.25 1453 2.05 1455 2.28 

1459 2.17 1474 2.14 i486 2.11 1487 2.47 ! 

146ß 2.21 1478 2.59 1518 2.07 1517 2.64 I 

1/ • i _ 
1467 2.13 1483 2.26 1531 2.03 1519 2.15 

Kieler  — 
1488 2.11 2004  2.28 2001 1.97 1526 2.03 

mänty  1489 1.99 2007 2.11 2003 2.33 1530 1.97 : 

1490 2.20 2012 2.21 2013  2.14 

2000  2.12 

M 2.12  2.26 2.10 2.26 

±0.02 ±0.06 ±0.04 ±0.10  

1454 2.84 1458 3.25 1455 2.76 

1492 3.12 1469 2.82 1465 2.93 

1493 2.80 1470 2.72 1475 3.13 
Fichte  

—
 

2006  2.87 L472  2.95 1481 3.09 

kuusi  2008 2.92 2001 2.83 1513 3.09 

2009 2.90 2005  2.98 2002  3.13 : 

M 2.91 2.93 3.02 

±0.04 KLAlLH  

1488 4.02  1485 4.37 1473 4.06 1480  4.36 

1491 4.01  1502 3.68 1476 4.92  1481  4.44 j 
1527 3.3« 1503 3.81 1484 5.13 1487 5.36 

2000 3.67 1504 3.62 1500 3.46 1508 3.58 

Birke —-  2010  3.59 1511 3.71 1529 4.06 1516  5.52 

koivu  2011 3.68 2006  4.11 2001 3.80 1523  4.33 

2012  4.30 2013 4.27 

2014  3.88 

2015  4.16 

M 3.7 2 3.96 4.24 4.60 

±0.10 ±0.09 ±0.21 ±0.27 
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Si
O2
 

Waldtyp  — metsätyyppi  

CT VT MT OMI + 

Nr. % Nr.  O/ 
/O 

Nr.  % Nr. % 

1456 

1459 

1460 

1467 

1488 

1489 

1490 

2000 

M 

M 

ttKsUB 
H339I  

1454 

1474 

1478 

1483 

2004 

2007  

2012  

1454  

1492 

1493 

2006  

2008  

2009  

0.07  

0.07  

0.13  

0.0S 

0.18  

0.12  

0.08  

0.1 0 

±0.01 

O.li 

0.3»  

0.38  

0.36  

0.43  

0.30  

0.38  

£•0.02 

H  
0.08 

0.07 

O.ll 

0.08 

0.07 
0.14  

0.05 

0.09 

±0.01 

0.44 

0.41 

0.42 

0.43 
0.32 

0.2'J 

0.39  

±0.02 

1455 
1487 

1517 

1519 

1526 
1530 

1455 

1465 

1475 

1481 
1513 

2002  

0.16  
0.14  

0.24  

0.03  

0.03 

0.05 

0.11  

±0.03 

0.57 

0.48  

0.25 

0.34  

0.38  

0.58 

0.43  

±0.05 

1488 

1491 

j 1527 
2000  

2010 

! 2011 

0.06 

0.05  

0.16  

0.09  

0.1«  

0.07  

1485 

1502 

1503 

1504 

1511 

2006  

2012  

2014  

201o 

0.04  

0.06  

0.07  

0.08  

0.05 
0.08  

0.08  

0.10  

0.28  

1473 

1476 

1484 

1500 

1529 

2001  

2013  

0.21 

0.08  

0.1 o 

0.09  

0.14  

0.10  

0.05  

1480 

1481 

1487 

1508 

1516 

1523 

0.05  
0.04  

0.07 ,  

0.09 
0.15 

0.06  

1  

M  0.09  

±0.02 

o.ll 

±0.02 

0.08 

±0.01 
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GaO 

Waldtyp  — metsätyi/ppi  

CT VT \1T OMT + 

Nr.  O/ /o Nr.  0/ /o Nr.  o/ 
/o Nr.  % 

1456 

1459 

1466 

1 1467 
! 1488  

1489 

1490 

2000  

M  

1 1488  

1491 

i 1527 

1 2000  

2010  

I 2011  

M  

0.23 
0.36  

0.29  

0.31  

0.32  

0.27  

0.33 

0.32 

0.30  

±0.01 

1.09  

1.04 

0.99  

1.02 

1.23 

1.03 

1.07 

±0.03 

1454 

1474 

1478 
1483 

2004 
2007  

2012  

1454 

1492 

1493 

2006  

2008  

2009 

1485  

1502 

1503  

1504  

1511 

2006  
2012  

2014  

2015  

0.33  

0.36  

0.30  

0.26 

0.28  

0.27  

0.31  

0.30  

±0.01 

0.58  

0.56  

0.49  

0.38  

0.51 

0.45  

0.50  

±0.03 

1.33 

1.26 

1.28 

1.36 

1.22' 

1,22 

1.22 

1.05 

1.24 

1.24 

±0.03  

1453 

1486  

1518 

1531 

2001  

2003  

2013  

1458 

1469 

1470 

1472 

2001  

2005  

1473 

1476 
1484 

1500 

1529 

2001  

2013 

0.34 
0.25  

0.24 

0.34 

0.27 
0.31 

0.33 

0.30  

±0.02 

0.50 
0.63  

0.58  

0.61 

0.67 

0.56 

0.59  

±0.02 

1.32 

1.60 

2.06 

1.32 

1.51  

1.30 

1.24 

1.48  

±0.10 

1455 

1487 

1517 
1519 

1526 

1530 

1455 

1465 

1475 

1481 

1513 

2002 

1480  

1481 

1487 

1508  

1516  

1523 

0.46 

0.47 1 
0.41 

0.28  

0.34  

0.35 

0.39  

±0.03 

0.70  

0.56  

0.67  

0.60 ! 

0.48  

0.7  0 

0.62  I  
±0.03 

1.46 

1.51 

1.98 i 

1.39 

2.49 !  

1.48 j 

1.72 

±0.16 
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MgO 

• 

Waldtyp  — metsätyyppi  

Holzart 
UT  VT VT OMT + 

puulaji  

Nr.  /O Sr.  Nr. °/o Nr.  % j 

1456 0.19  1454 ■  
M 

1459 0.22  1474  1487 

1466 0.20  1478 0.22  1518 0.22  1517  0.21 

l - t 
1467 0.23  1483 0.19  1531 0.23  1519 0.20  

Kieler 
1488 0.19  2004  0.20  2001 0.20  1526 0.23 '  

•• i 

mamy 1489 0.22  2007  0.21 2003 0.21 1530 0.21 !  

1490 0.22  2012  0.27  2013  0.25  

2000 0.21  

M 0.21 0.23  0.22  

±0.01 ±0.01 

1454 0.27 1458 0.25  1455 0.19  

1492 0.21 1469 0.26  1465 0.23  

L
1

 iftji  f  n 
1493 0.23  1470 0.31 1475 0.23  

I 1 Hille  
2006  0.24  1472 0.22  1481 0.22  1 

kuusi  2008  0.23  2001  0.24  1513 0.19  

2009  0.27  2005  0.25  2002  0.24  
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Alkusanat 

Maansäteilyn  nimellä tunnetun ilmiön fysikaalinen  luonne on niin 

säteilystä  kuin puhutaankin tuntematon,  ja  sen sekä toteaminen että 
mittaaminen on mahdollista vain muutamille henkilöille,  joiden  havain  

toja  ja kokemuksia  ei voida tieteellisin menetelmin tarkistaa  eikä  veri  
fioida.  Niin kauan kuin  näin on, tätä ilmiötä ei  ensiksikin  tieteen maail  

massa  mielellään pidetä  salonkikelpoisena.  Ja toiseksi  on tarjolla vaara 

tai mahdollisuus,  että tieteelliseen ajattelutapaan  perehtymättömät  hen  

kilöt tulkitsemalla kokemuksiaan omalla tavallaan levittävät  ilmiöstä 

harhaan johtavia  tietoja  ja saattavat koko  ongelman  kriitillisen  ajattelun  

edessä epäilyttävään  valoon. 

Huolimatta kysymyksessä  olevan  ilmiön hämäryydestä  ja  tieteelli  

sesti »huonosta maineesta» on ainakin oma käsitykseni  se, että tässä  

ollaan tekemisissä  jonkin  luonnonilmiön kanssa.  Toiselta puolen  jokainen  
luonnonilmiö on tieteellisen tutkimuksen arvoinen.  

Maansäteilyn  tieteelliseen selvittelyyn  liittyvät  kyllä  omat ja suuret 

vaikeutensa,  mutta mitään kysymystä  ei tietenkään voida jättää  syrjään  

yksistään  vaikeutensa vuoksi.  Yhtä vähän saa  asiaan vaikuttaa se mys  

tillisyyden  ilmapiiri,  johon  valetieteelliset  tutkimukset  ja »kansanviisaus» 

ovat maansäteilyn  kietoneet.  

Näin ajatellen  olen metsämaan tutkijana  katsonut aiheelliseksi  koet  

taa saada jotakin  valaistusta kysymyksessä  olevaan ongelmaan tutki  

muksilla,  joita selostetaan esillä  olevassa  julkaisussa.  
Tällaiset tutkimukset ovat  erikoislaatuisia m. m. sikäli, että ellei 

tutkija  itse ole maansäteilyn  »tuntija», hän on yksinään  täysin  avuton 

1. kokonaan »ammattimiehistä» riippuvainen.  Omissa  tutkimuksissani on  
asian laita ollut näin. 

Olen suuressa kiitollisuuden velassa sähkötekn. Veli Nuppo  

poselle  ja tilanomist. John W. Hollstenille varsinkin  hei  
dän kenttätöissä tarjoamastaan  avusta,  mutta myös  heidän runsaista 
kokemuksistaan saamistani neuvoista ja herätteistä. Arvokasta apua  

olen lisäksi  saanut agron. Mauno Pohjoselta  ja opett.  Aarne 
Kanniselta. Kiitän tässä  heitäkin samoin kuin niitä asiasta  kiin  

nostuneita henkilöitä,  jotka ovat  vaivautuneet kirjeellisesti  kertomaan  

havainnoistaan,  muutamat melko seikkaperäisestikin.  

Helsingissä  tammik. 1950. V. T. A. 





1. Johdanto. 

Maansäteilyä  koskevan  kirjallisuuden,  jota on varsinkin  saksan,  rans  

kan  ja englannin  kielillä  suuri määrä, selostaminen ei ole  tässä  mahdol  

lista eikä tarpeellistakaan.  Viitattakoon vain esim.  v. K 1 inck  o  w  

stroemin ja v. Maltzahnin laajaan teokseen »Handbuch der  

W  unschelrute». 

Johdatuksena aiheeseen esitetään seuraavassa  aluksi  lyhyesti  muu  

tamia maansäteilyn  olemusta valaisevia yleisiä perusseikkoja,  sitten 

kerrotaan eräistä kotimaisista,  maansäteilystä  eri tahoilla saaduista 

»arkikokemuksista» ja lopuksi  selostetaan muutamien uudempien,  geo  

logien  ja biologien  suorittamien tutkimusten tuloksia.  

Esillä olevien tutkimusten päätarkoituksena  on ollut maansäteilyn  

metsäbiologisen  merkityksen  selvittely  eikä tässä yhteydessä  siten ole 

otettu enempää  käsiteltäväksi  m. m. sellaisia  paljon pohdittuja  kiista  

kysymyksiä  kuin mitä maansäteily  itsessään oikeastaan on ja miten 

sen osoittamiseen käytetyn  indikaattorin liike on pohjaltaan  selitettävä. 

a)  Maansäteilyn olemuksesta  

On jo  ammoisista ajoista  ollut,  voi sanoa kautta  maapallon  tunnettua,  

että puun täällä pohjoismaissa  tavallisesti pajun -  oksasta  tehty  

haarukka, jota tietyssä  asennossa  kuljetetaan  maastossa, määrätyissä  

kohdissa  ilman mitään näkyvää  ulkonaista vaikutinta,  ikäänkuin itses  

tään, kääntyy  alaspäin  ja toisinaan ylöspäinkin.  Oksan  asemasta voi  

daan tarkoitukseen käyttää  muunlaistakin ilmaisijaa  1. indikaattoria,  

kuten teräs- tai kuparilangasta  taivutettua haarukkaa  tai  metallikieruk  

kaa,  vieläpä  yksinkertaisesti  vain puukeppiä  tai  pitkähköä  kapeaa  päret  

täkin. Lisäksi saattavat kysymykseen  tulla erilaiset heilurilaitteet.  

Esim.  langan  päähän  ripustettu  sormus tai perissään  riippuva  taskukello  

alkaa tietyllä  paikalla  liikkua  edestakaisin tai kiertää  ympyrää,  toisinaan 

myötä-  toisinaan vastapäivään.  Samoin kuin oksan ilmoitetaan heilu  

rinkin liikkuvan laitetta pitelevän  henkilön tahdosta riippumattomana.  

Paitsi maan pinnalla  indikaattori  liikkuu  samalla tavalla ja samalla 

kohdalla myös  ylempänä,  esim. korkean kivitalon ylimmissä  kerroksissa  

ja lentokoneessa,  sekä veden pinnalla,  kuten järvellä ym., yhtäläisesti  
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kuin maallakin. Ilmiö voidaan havaita myös  maan pinnan  alapuolella,  

mutta miten syvälle,  siitä ei liene toistaiseksi  tarkempia  tietoja.  

Kysymyksessä  olevan ilmiön suhteen on edelleen huomattava,  että 

useimmilla henkilöillä oksa  tai  muu indikaattori ei liiku ollenkaan,  toi  

silla  se reagoi  enemmän tai vähemmän heikosti  ja vain muutamilla har  
voilla henkilöillä  erityisen  voimakkaasti. Mitään luotettavampaa  tilas  

tollista selvitystä  ihmisten jakaantumisesta  näihin herkkyysluokkiin  ei  ole, 

ja on  väitetty  niinkin,  että kysymyksessä  olevan kyvyn  voi harjoituksen  

avulla hankkia itselleen  kuka  hyvänsä. On  myös  henkilöitä,  jotka  jolla  

kin  tavalla käsissään  tai muualla ruumiissaan »tuntevat» paikat,  joilla  in  

dikaattori reagoi,  ts.  he ovat  riippumattomia  edellä mainituista välineistä. 

Siitä, että indikaattori liikahtaa joissakin tietyissä kohdissa,  täytyy  

päätellä,  että nuo kohdat ovat ympäristöstä  jollakin tavalla poikkeavia,  

mutta mistä agenssista  tai voimasta tässä  oikeastaan on kysymys,  siitä 

on olemassa lukemattomia erilaisia  käsityksiä.  Tavallisin  ja yleisimmin  

tunnettu otaksuma 1. usko on, että kysymyksessä  on maassa  olevasta 

vedestä ja lähinnä liikkuvasta  vedestä tai ns.  vesisuonista lähtevä vai  

kutus,  jonkinlainen  säteily.  Tämäkin käsite,  maansäteily,  on toistaiseksi  
kuitenkin  täysin  hämärä,  ts.  kysymys  ei ole  mistään fysikaalisesti  määri  

tettävästä ja mitattavasta  säteilystä.  Erilaisia  käsityksiä  on myös  kysy  

myksestä,  miten itse indikaattorin liikkuminen on selitettävä,  missä  

määrin se on psykologinen,  missä  määrin fysikaalinen,  fysiologinen  tai 

jokin muunlainen ilmiö. 

Yhtä  epämääräisiä  ja hämäriä kuin käsitykset  maansäteilyn  olemuk  

sesta,  ovat  tiedot ja selitykset  sen  ilmenemismuodoista luonnossa ym.  

Alan ainoat,  jos  niin saa  sanoa ammattimiehet,  ns.  kaivonkatsojat,  tavalli  

sesti  väittävät olevan suoria,  eri levyisiä  ja eri pituisia  linjoja,  joiden  

kohdalla säteily  tuntuu, mutta paitsi  näitä ilmoitetaan olevan myös  

jonkinlaisia  säteilykenttiä  tai säteilypisteitä.  Kun  toiset  puhuvat  yksit  

täisistä suorista linjoista,  jotka  saattavat olla  esim. muutaman metrin 

päässä  toisistaan tai muodostaa enemmän tai vähemmän säännöllisen 

linja  verkoston,  toisten mukaan taas suorien linjojen  ohella esiintyisi  myös  

käyriä  linjoja  kimpuittain  1.  sarjoittain samaan tapaan  kuin esim. mag  

neettisen voimakentän linjat.  Ja kun toiset  ilmoittavat  linjojen  noudat  

tavan tiettyjä  ilmansuuntia,  toiset  väittävät,  ettei linjoilla  ole mitään 

yhteyttä  ilmansuuntien kanssa.  Näissä,  kuten monissa muissakin  suh  

teissa,  kokemukset  näyttävät  yleensä  varsin vaihtelevilta. Syytä  on 

huomauttaa siitäkin, nykyään  ehkä jo verraten yleisestäkin  käsityk  

sestä,  että kysymyksessä  olevista säteilylinjoista  vain osa  ilmentää vettä 

tai vesisuonia,  ja osa ehkä suurin osa aiheutuu joistakin  muista 

vielä tuntemattomista vaikutteista.  

Vaikka maansäteilystä  tavallisesti  puhutaan vain veden 1. kaivon  

paikkojen  hakemisen yhteydessä,  kerrotaan usein myös tapauksista,  
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joissa  sen  on todettu yaikuttaneen haitallisesti  ihmisten tai  kotieläinten 

terveyteen.  Monien havaintojen  mukaan myös muutamat kasvilajit  

kärsisivät  tästä  säteilystä,  toisten  kasvilajien  taas menestyessä  sen  vai  
kutuksesta  paremmin ja joidenkin  kasvien  ollessa  suorastaan riippuvia  

tietyn  voimakkaasta säteilystä.  

b) Muutamia  käytännön miesten  kokemuksia  

Olen parina  viime vuonna koettaessani perehtyä  kysymyksessä  ole  

vaan probleemaan  saanut noin 40 henkilöltä eri puolilta  maatamme 

tietoja  sitä  koskevista  havainnoista ja kokemuksista,  osaksi  kirjeellisesti,  

osaksi  mieskohtaisissa  keskusteluissa.  Myös  sanomalehdistössämme on  

viime aikoina silloin  tällöin näkynyt  asiaa koskevia  kirjoitelmia,  haastat  

teluja ym. Melkein kaikki  ne  henkilöt,  joista  tässä  on kysymys,  kertovat  

omakohtaisista,  indikaattoria käyttämällä  saamistaan kokemuksista  ja 

monet ovat  harrastaneet varsinkin ns.  kaivonkatsomista.  

Jätän näin saamastani tietoaineistosta syrjään  kaivonkatsomisen  ja 

probleeman niin sanoakseni lääketieteellisen puolen,  jolla  muuten tässä 

aineistossa on huomattava sija,  ja mainitsen seuraavassa  vain muuta  
mista tässä  yhteydessä  kiintoisista kasvi-  ja metsäbiologisista  havain  

noista. 

Useimmat kasvillisuutta  koskevat  havainnot kohdistuvat puutarha  

ja kasvitarhakasveihin  ja yleinen  kokemus näyttää  olevan,  että näistä 

kasveista  enimmät kituvat  tai  viihtyvät  huonosti  vesisuonien kohdalla. 

Erityisen  arka  puulaji  on kaikkien  havaintojen  mukaan varsinkin omena  

puu. Muina maansäteilystä  kärsivinä  puu- ja kasvilajeina  mainitaan 

m. m. kirsikka,  luumu,  syreeni,  ruusu, marjapensaat,  raparperi,  kaali,  

punajuuri,  kurkku  ja mansikka (raparperista  näyttää  kuitenkin olevan 

päinvastaisiakin  kokemuksia).  -  Viljelyskasveista  mainitaan m. m., että 
heinä- ja  viljakasvit  ovat säteilyn  suhteen neutraaleja,  mutta peruna ei 

menesty  hyvin vesisuonen päällä.  

Metsäpuista  ilmoittaa m. m. eräs  agronomi,  jolla  kuitenkin  on niistä 

nähtävästi vähän kokemuksia,  että koivu viihtyy  huonosti vesisuonen 

päällä,  ja että jos  kuusen istuttaa tällaiseen paikkaan,  se  kuolee. Mäntyä  
eikä leppää  ei koskaan tavata vesisuonen kohdalla,  pajua sitävastoin 

usein. Varmoja  vesisuonen osoittajia  ovat saman henkilön mukaan 

m. m. leskenlehti ja niittyleinikkö. Kun erään henkilön kokemusten 

mukaan havupuut  vesisuonien kohdalla ovat  »kituliaita ja karvaisia  kuin 

metsänpeikot»,  erään toisen  henkilön ilmoituksen  mukaan kuusi,  mänty  

ja rauduskoivu kasvavat  vain säteilylinjoilla.  

Muuan monipuolisesti  ja perusteellisesti  probleemaa pohtiva  henkilö  

väittää,  että puu  tai  pensas ei menesty  hyvin sellaisella  paikalla,  jolla  

sen  oksasta  tehty  indikaattori taipuu  alaspäin. Saman henkilön koke  
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Kuva  1. Kuvassa  näkyvistä  kahdesta orapihlajasta vasemmalla 
oleva  (nuolen  osoittama) kasvaa  säteilylinjan päällä, oikealla oleva  

säteilyltä  vapaalla paikalla.  
Abb. 1. Von den  zwei  Weissdornen auf dem Bild wächst  die  links  
stehende  (mit  dem Pfeil  bezeichnete) auf  einer Strahlungslinie,  die  

rechts  stehende  auf  einer  strahlungsfreien Stelle.  

hiusten  mukaan on olemassa kahdenlaista säteilyä,  lämmintä ja kylmää,  

niinkuin hän niitä nimittää. Lämpimillä  kasvupaikoilla  taipuvat  alas  

päin  esim. seuraavista puista  ja pensaista  otetut haarukat: mänty,  tammi,  

vaahtera,  saarni,  hevoskastanja,  tuomi, omena-, päärynä-,  kirsikka- ja 

luumupuut,  kataja,  orapihlaja,  selja,  jasmiini, pähkinä-,  kultasade- ja 

karviaismarjapensaat.  Kylmillä  kohdilla taas taipuvat  alaspäin  puista  

kuusi,  koivu, paju,  pihlaja ja poppeli  sekä pensaista  heisi,  kanukka,  

kuusama ja mustaherukka. Mikäli  mustaherukka kasvaa  säteilyn  vai  

kutuspiirissä,  sen lehdet jäävät  tavallista  vaaleammiksi ja marjat  ovat 

tavallista makeampia,  mutta mustaherukan voimakas  aromaattinen maku 

puuttuu  melkein kokonaan. 

Myös  eräs pappi,  jota ovat  kiinnostaneet erityisesti  maansäteilystä  
hänen mukaansa johtuvat  terveydelliset  haitat, erottaa kahdenlaisia 

säteilylinjoja,  »raskaammat (ns. vesisuonisäteilyt)  ja hienommat säteilyt,  

jopa  noin 5 cm levyisiin  linjoihin  saakka.» 

Syytä  on tässä huomauttaa siitäkin muutamien havaintojen  tekijöi  

den kokemuksesta,  että kuivana vuoden aikana »pintasuonet»  häviävät 

ja vain  syvemmällä  olevat vesisuonet vaikuttavat indikaattoriin. Säteily  

linjoista  saatava kuva  saattaa siten  vaihdella vuodenajan  ja sääsuhteiden 
mukaan. 

Agron.  Pohjonen  (Jyväskylä),  joka on askarrellut pääasiallisesti  

vesikysymysten  ja maankuivatuksen parissa,  huomauttaa,  »että määrä  

tyt  luonnon merkit osoittavat selvästi  suonien kulkuteitä. Siten m. m.  
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erikoisen suuret puut kasvavat  vain suonien kohdalla (suurien  puiden 

kannot osoittavat kaivonpaikkoja).  Muurahaiset tekevät pesänsä  vain 

vesisuonien päälle  ja yleensä  niiden risteyksiin;  näin ne  saavat talven 

aikaan vedestä vapautuvasta  lämmöstä ilmaisen lämmityksen.»  Poh  

josen  havaintojen  mukaan vesi  kulkee  erikoisissa  »suonimuodostelmissa,  

jotka  pienoiskoossa  vastannevat maanpäällisiä  jokia». Näitä suonia  on 
varsin säännöllisin (keskimäärin  10—15 m:n)  välimatkoin ja  niiden kulku  

suuntana on yleensä  pohjoinen—etelä  ja länsi—itä. Suonet  ovat (Keski  

suomessa)  yleensä 3—B  m syvyydessä.  

Metsäbiologisesti  ja metsänhoidollisesti mielenkiintoisten havainto  

jen tekijänä  ja uusien näkemysten  kehittäjänä  on meillä viime vuosina 

tullut tunnetuksi varsinkin tilanomist. Hölisten (Kemiö,  Gundby).  
Lähinnä juuri  hän on myös  antanut alkusysäyksen  sille  keskustelulle  ja 

harrastukselle,  mikä meillä on viime aikoina virinnyt  tämän kysymyksen  

ympärillä  varsinkin  metsämiespiireissä.  Hölisten on kertonut havain  

noistaan ja käsityksistään  m. m. hänen maatilalleen kesällä 1949 tehdyn  
maailman metsäkongressin  retkeilyn  osanottajia  varten laatimassaan 

(monistetussa)  selostuksessa. Tämä selostus  on (ruotsista  käännettynä)  

seuraava.  

»Avoimin silmin liikkuva metsanhoitomies on  monet kerrat  ihme  

tellen ja neuvottomana joutunut  työalallaan  kohtaamaan ilmiöitä, joita  
ei ole voitu  selittää käytännöllisesti  eikä  tieteellisesti. Miksi  esim. ruutu  

kylvössä  säännöllisesti  osa  taimista heti alusta  lähtien jättää muut jäl  
keensä  ja pysyy  vallitsevana jatkuvasti?  Miksi metsikössä toinen puu 
on ehkä monenkertaisesti järeämpi  kuin toinen,  vaikka  ikä  on sama  eikä 
maahan,  valaistussuhteisiin  tm. nähden puiden  välillä ole mitään eroa. 
Useimmat ammattimiehet ovat joutuneet toteamaan, miten kylvöksissä  

ja istutuksissa  syvälle  ojitetuilla  mailla (esim.  vanhalla pellolla)  eri  yksilöt  
kehittyvät  hyvin  epätasaisesti.  Joillakin kohdilla taimia kuolee pian  

ryhmittäin  ja apuviljelys  osoittautuu usein tuloksettomaksi. Varsinkin 

kysymyksen  ollessa  puistoista  ja puutarhoista  moni joutuu  ajattelemaan,  
miksi  on usein mahdotonta saada tasaista  puustoa  tai puukujaa  tai pen  
sasaitaa kunnollisesti  ojitetuille  maille. Koska ulkonaiset kasvuolosuh  
teet näyttävät  samanlaisilta,  on lähellä otaksuma,  että epätasainen  

kehitys  johtuisi  siemen- tai taimimateriaalista. Mutta  jos koetetaan 

täyttää  aukko  kujassa  tai aidassa,  on useimmissa tapauksissa  tuloksena 
täydennyksen  epäonnistuminen.  Samoin käy  istutettaessa uusi omena  

puu paikalle,  jolla aikaisemmin istutettu nuori puu on kuollut. Eikö 
taimitarhassa todeta,  että samasta siemenestä syntyneiden  ns.  plusvariant  
tien lukumäärä vaihtelee hyvin  huomattavasti taimitarhan eri  osissa?  
Jos taas otetaan taimitarhasta samalla tavalla kehittyneitä  taimia ja 
istutetaan ne ilmeisesti samanlaiselle paikalle,  havaitaan ennen pitkää  
selviä eroja  taimien kasvussa.  

Näiden ja muiden samantapaisten  havaintojen  johdosta  joutuu  epä  
röimään kysymyksen  edessä,  missä määrin yksilöiden  erilaisen kehityk  
sen  tasaikäisessä  metsikössä selittää  vain erilainen maa, valaistus- ja ravit  
semussuhteet tai siemeneen sisältyvät  rotuominaisuudet. Niistä havain  
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noista ja kokemuksista,  joita olen tässä  suhteessa tehnyt,  olen ainakin 
itse  vakuuttunut,  että on olemassa vielä yksi  kasvutekijä,  ja että  tällä 
on todennäköisesti ratkaiseva vaikutus. Koska  uskon,  että tällä kysy  

myksellä  tulee vielä  olemaan käänteentekevä merkitys,  selostan tässä 

lyhyesti  tekemiäni havaintoja.  
Tiede on yleensä  suhtautunut maansäteilyilmiöön  kielteisesti  selittäen 

sen ylimielisesti  humpuukiksi.  Säteilyn  »tuntevia» henkilöitä  ei  ole  kui  
tenkaan saatu tästä vakuuttuneiksi.  Voima,  jolla  maansäteily  vaikut  
taa heihin,  on voimakas ja tuntuva, eivätkä  he voi yhtyä  mainittuun 

käsitykseen  siitäkin  huolimatta, että he  suuremmissa hermoja  kysyvissä  
kontrollikokeissa eivät ole aina selviytyneet  vakuuttavalla tavalla  ei  
vätkä saaneet yhtäpitäviä  tuloksia. Heidän työnsä  parhaiten  tunnetun 
käytännöllisen  tuloksen näemme joka  tapauksessa  kaivoissamme,  jotka  
useimmissa  tapauksissa  on haettu pajunoksan  avulla.  

Kysymyksessä  oleva ilmiö  on askarruttanut  itseäni  25  v.  ajan  lähinnä 
maaveden liikkeiden ja kaivojen  etsinnän muodossa.  Viime aikoina 
olen kuitenkin havainnut,  ettei maansäteilyn  suinkaan tarvitse riippua  

yksistään  vedestä eikä  ns.  vesisuonista,  vaikka  säteily  vesisuonista onkin 

parhaiten  tunnettavissa ja sellaisena on joutunut  pajunoksamiesten  huo  
mion kohteeksi.  Näiden yleensä  suorien,  enemmän tai vähemmän vettä  
kuljettavien  säteilylinjojen  pääsuunta  on pohjoinen —etelä  tai länsi—itä. 
Lisäksi on kuitenkin toisenlaisia säteilylinjoja,  jotka tässä yhteydessä  
ovatkin  ennen  kaikkea  kiinnostavia. Nämä linjat  esiintyvät  parittain  
yhteenkytkettyinä  linjakimpuiksi  1. vöiksi,  joita on kolmea eri suu  
ruusluokkaa. Usein linjakimput  käyristyvät,  mutta niillä näyttää  kui  
tenkin olevan tietty,  kullekin kolmelle tyypille  luonteenomainen pää  
suuntansa. Kunkin kimpun  muodostaa määrätty luku säteilylinjoja,  
suurimman, 50 paria  —pääsuuntana  länsi—itä,  toisen 15 paria   
pääsuuntana  luode—kaakko ja kolmannen 10 paria suuntana poh  

joinen—etelä.  Kimpun linjat  ryhmittyvät  10, 15 tai 50 kappaleen  sar  
joiksi  kummallakin puolella  soikeaa säteilyltä  vapaata  keskialuetta  ja 

yhtyvät  ennen pitkää  solmupisteessä  sitten taas hajaantuakseen  yksi  

tyisiksi  linjoiksi  ja taas uudelleen yhtyäkseen.  Kartalle piirrettyinä  
nämä kimput  monessa  suhteessa muistuttavat magneettista  voimakenttää. 
Niin  yksityisistä  linjoista  kuin solmupisteistä  lähtee pystysuoraan  ylös  
päin  suuntautuva säteilyverho.  Paitsi siten,  että  yksinkertaiset  pohjoi  
sesta  ja lännestä suuntautuvat säteilylinjat  ristivät  toisiaan syntyy  lisäksi  
lukemattomia muita risteyksiä  (säteilylinjojen  keskittymiä),  kun  edellä 
mainittujen  10, 15 ja 50  parin kimppujen  linjat  ristivät  toisiaan. Täytyy  
siten ajatella,  että maa on tiheämmän tai  harvemman säteilylinjojen  ver  
koston  läpitunkema,  viljavammilla  paikoilla  tiheämmän ja laihemmilla 
harvemman. 

Niin muiden kuin itse tekemäni havainnot viime kahden vuoden 

kuluessa  osoittavat,  että  kysymyksessä  oleva säteily  vaikuttaa enemmän 
tai vähemmän ihmiseen, eläimiin ja kasveihin. Ihminen,  hevonen, lehmä, 
koira  ym. eläimet eivät  ilman  terveydellisiä  haittoja  voi pitkää  aikaa 
sietää voimakasta säteilyä,  ja mainitut eläimet välttävätkin  huolelli  
sesti  asettumista luonnossa makuulle sellaisille paikoille.  Toiset eläimet 
sitävastoin,  kuten  kissa,  kettu ja muurahaiset valitsevat mieluummin 
säteilykentän  kuin säteilyltä  vapaan paikan.  Metsäpuut  ovat ratkaise  
vasti riippuvia  säteilystä  kehittyäkseen  nopeasti  normaaleiksi suuriksi  



Maansäteily ■metsäpuiden .kasvutekijänä 37.9 13 

puiksi.  Jalostetut  hedelmäpuut  sitä  
vastoin eivät siedä säteilyä,  vaan  
kituvat  ja sairastuvat sen vaiku  
tuksesta ja saattavat kuoliakin,  jos 

sijaitsevat  voimakkaan säteilypisteen  
kohdalla tai lähellä. 

Huomattava on,  että  maan säteily  
verkoston  linjat  tosin ovat  voimakkuu  
deltaan erilaisia,  mutta suurin  piirtein  
voidaan kuitenkin olettaa, että mitä 
useammat yksityiset  linjat  jossakin  

pisteessä  ristivät  toisiaan tai yhtyvät,  
sitä suurempi  teho tuolla pisteellä  on 
esim. metsäpuun  kasvupaikkana.  Sä  

teilypisteen  »arvo»  voidaan siten suu  
rin piirtein  määrittää pajunoksan  
avulla laskemalla pisteessä;  toisensa 
ristivien linjojen  luku. 

Kuva  2. Tilanomist. John W.  Hölisten 

(vas.)  pajunoksalla  maansäteilyä koette  
lemassa. 

Abb. 2. Gutsbesitzer John W. Hölisten 

(links)  prüft  die Bodenstrahlung  mit der  
Weidenrute.  

Sille tosiasialle,  että maansäteily  
on metsäpuiden  normaalille kasvulle  

ja kehitykselle  epäilemättä  välttämä  
tön, on annettava  suuri  käytännöllinen  

ja teoreettinen merkitys.  On luonnol  
lista, että metsän istutuksessa  on huo  
lehdittava mahdollisimman voimak  

kaan säteilytehon  takaamisesta puille.  
Siksi on mieluimmin istutettava sä  

teilykeskuksiin,  ts.  pisteisiin,  joissa  

säteilykimput  yhtyvät  tai joissa sä  

teilylinjat  ristivät toisensa. Kysy  

myksessä  olevan  tehon määritykseen  
ei toistaiseksi  ole käytettävissä  muuta välinettä kuin  pajunoksa  ja tätä 

pystyvät  käyttämään  vain harvat. Luonto itsekin  näyttää  kuitenkin  
tässä suhteessa antavan hyödyllistä  opastusta. Parhaissa istutus  

paikoissa  on näet maassa  pienehkö,  mutta varsin  Selvä kuoppa.  Säteily  
on siinä nähtävästi kuohkeuttanut maata, sillä kuopan  keskukseen  

painettu  keppi  painuu  tavallisesti  helposti  maahan samalla kun maa 
jonkin cm päässä  siitä saattaa olla kovaa ja rakenteeltaan aivan 
toisenlaatuista. Viimeksi mainituilla kohdilla luontainen uudistuminen 

harvoin onnistuu,  sillä siemenet painuvat  niillä liian syvälle  tai routa 
tuhoaa taimet,  kuten olen voinut todetakin kylvöksissä  sellaisilla  paikoilla.  

Olen  istuttanut 25 000 tainta, niistä viime vuonna 14 000 ja tänä 
vuonna 11 000 kpl.,  käyttämällä  osittain ohjeena  edellä mainittuja  maan 
pintaa  koskevia  havaintoja.  Työ on käynyt  helposti  ja tulokset  näyttä  
vät toistaiseksi  varsin suotuisilta. Olen myöhemmin tutkinut taimia 

pajunoksalla  ja todennut,  että kasvu  jo ensi vuonna oli  läheisessä  yhtey  
dessä  säteilyn  tehoon. Lehtikuusi,  jota  viime vuonna  istutin yli  1 000 kpl.,  

näyttää  erityisesti  olevan  säteilyn  tarpeessa.  Siten muutamat taimet,  
jotka oli istutettu vähemmän kuin viiden säteilylinjan  pisteisiin,  olivat 

menehtyneet  hyönteistuhojen  johdosta, muiden ollessa tuhoille riittävän 

vastustuskykyisiä.  
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Yleisenä sääntönä voi  pitää,  että säteilylinjojen  risteyskohtia  1. solmu  
pisteitä  on siksi  tiheässä, että  tavallisilta keskihyviltä  ja paremmilta  
metsämailta  löytää  riittävästi hyviä  istutuspaikkoja.  Saattaa kuitenkin 
sattua,  että ojituksessa  on matalalla olevaa  säteilyverkostoa  harvennettu 
tai ehkä se kokonaan hävitettykin.  Tästä saa  selityksensä  se tunnettu 
tosiasia,  että usein on mahdotonta saada täystiheää  metsää tai säännölli  
siä  puukujia  kasvamaan hyvin  ojitetulla  pellolla.  

Keväällä 1948 metsätieteellisen tutkimuslaitoksen  metsissä Tuusulassa 

järjestetyt  vertailevat istutuskokeet osaksi  säteilypisteisiin,  osaksi  niiden 
ulkopuolelle,  antanevat viime havaintojen  mukaan osittain epävarmoja  
tuloksia syystä,  että maa oli tässä  tapauksessa  siksi  viljavaa,  että siltä  
osoittautui hyvin  työlääksi  löytää  riittävän suuria,  säteilyltä  täysin  
vapaita  istutuspaikkoja.  Pyrittäessä  siis  vastaisuudessa saamaan  täysin  

vertailukelpoisia  tuloksia »säteilynmukaisesta»  ja säteilyltä  vapaasta  
istutuksesta koe on tehtävä laihalla, kuivalla  kankaalla,  jolla säteily  

pisteitä  on luonnostaan harvassa  tai sitten on säteilyltä  vapaaksi  tarkoi  
tettu istutuspaikka  keinollisesti eristettävä  säteilyltä,  mikä usein on 
mahdollista ilman kovin työläitä  porauksia  tai kaivauksia.  (Tätä  menet  

telytapaa olen erityisesti  kuluvana kesänä sovelluttanut tuhatkuntaan 
hedelmäpuuhun,  jotka  eivät tunnetusti siedä säteilyä,  ja näyttää siltä,  
että jo nyt  on todettavissa  positiivisia  tuloksia.) En voi tässä yhtey  
dessä lähemmin selostaa mahdollisuuksia eristää epäterveelliseltä  sätei  
lyltä ainakin maaseudulla asuinhuoneita,  kouluja,  sairaaloita ja työhuo  
neita, mutta olen vakuuttunut siitä, että tämä tulee olemaan vielä suu  

rena tehtävänä. 

Edellä kuvailtujen  näköalojen  pitäisi  olla  omiaan kannustamaan 

fyysikoltamme  uusiin ponnisteluihin  kojeen  rakentamiseksi,  joka kenen 
hyvänsä käyttämänä  ilmaisisi  ja mittaisi  nykyään  vain muutamien har  

vojen henkilöiden pajunoksan  avulla tunteman mystillisen  maansäteilyn.  
Luultavaa on,  etten  vielä tällä hetkellä saa  epäilijöitä  vakuuttuneiksi,  

eikä  tämä ole tarkoituksenanikaan. Toivon vain,  että  metsänhoitomiehet 
seuraisivat tämän kysymyksen  jatkuvaa  kehitystä  ja että kukin  omalta 
osaltaan toisi lisi  ään sen  lopulliseksi  ratkaisemiseksi. Omat havaintoni 
ovat tosin  rajoittuneet  Etelä-Suomeen,  mutta tässä ovat  kysymyksessä  
luonnonlait ja ne  ovat  sovellettavissa  koko  maapallolla.  Jos tähänastiset 
lupaukset  osoittautuvat vastakin paikkansa  pitäviksi,  ja jos opimme 
soveltamaan käytäntöön  niitä havaintoja,  joita edellä on esitetty  maan 
säteilyn  vaikutuksesta  metsään,  puutarhaan  ja puistoihin  istuttamiimme 

puihin,  silloin voidaan sanoa, että metsätieteellinen tutkimus tulee 
selvittämään monia tähän asti  ratkaisemattomina pidettyjä  ongelmia.»  

Hiljakkoin  Hölisten (1950)  on todennut,  että  on  vielä kolmattakin  

lajia  säteilyä;  hänen mukaansa noin puolet  ihmisistä reagoisi  tälle sätei  

lylle  ja noin puolet  sarjoina  esiintyville  linjoille. 

c) Geologien ja biologien kokemuksia  

Ne  maansäteilyä  koskevat kokemukset ja havainnot,  joita olen edellä 

selostanut,  ovat siis  käytännön  miesten tekemiä ja niin sanottua kansan  

viisautta,  hämärää tietoa, jota  moni on valmis  pitämään  taikauskona. 

Tähän asenteeseen on kriitillisesti ajattelevilla  henkilöillä sitä  enemmän 
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aihetta ja syytä  myös  siksi,  että pajunoksan  kyvyistä  ja mahdollisuuk  

sista on usein kerrottu  aivan mielikuvituksellisia juttuja.  

Tiede on yleensä  suhtautunut skeptillisesti  ja vieroksuvasti puheena  

olevaan ilmiöön ja maineestaan arat  tiedemiehet ovat jättäneet  sen 
mieluummin »puoskarien»  hoideltavaksi. Tieteessähän on perusvaati  •  

muksena,  että  jonkin ilmiön voi kokeellisesti  toistaa kuka hyvänsä  ja 

aina samalla tuloksella,  mutta tässä  on kysymys  muutamien yksityisten  

henkilöiden enemmän tai  vähemmän hämäristä kokemuksista,  joiden  

laatua ja luotettavuutta ei  ole voitu tieteellisen työtavan  vaatimusten 

mukaisesti  tarkistaa ja koetella.  
Tiedemiehetkään eivät kuitenkaan ole voineet välttyä  joutumasta  

kosketuksiin  probleeman  kanssa. Tämä koskee varsinkin geologeja.  

Tässä yhteydessä  toivottavampia  ja tärkeämpiä  kasvibiologisia  tutki  

muksia on tehty varsin vähän. 

Tulokset geologien  suorittamista tutkimuksista,  jotka ovat koske  

neet pajunoksan  tm. indikaattorin kykyä  osoittaa vettä, ovat yleensä  

olleet  kielteisiä.  Esim. Preussin geologinen  tutkimuslaitos tuli aikoinaan 

siihen tulokseen,  ettei ollut olemassa mitään yhteyttä  maansäteilyn  ja 

maanalaisen veden välillä. Ekström (1933)  Ruotsissa  tuli tutkimuk  
sistaan  samanlaiseen tulokseen. Hän totesi,  ettei näytä  olevan  minkään  

laista yhteyttä indikaattorin osoituksen tai indikaattorin käyttäjän  

herkkyyden  (»tunteellisuuden»)  ja pohjaveden  (vesisuonien)  välillä. Ja 

Ekström sanoo olevansa täysin  vakuuttunut siitä, että hänen tulok  

sensa ovat maansäteilykysymyksen  suhteen ratkaisevia. Se on psykolo  

ginen  tai fysiologinen  probleema  eikä geofysikaalinen.  Tanskan geolo  

gisen  tutkimuslaitoksen  johtaja  toht. 0d u m kirjoitti  itselleni  hiljak  

koin,  että oksahaarukoilla ja muilla vehkeillä vettä hakevat henkilöt 

ovat hänen kokemustensa mukaan huijareita  ja petkuttajia  koko  sakki.  

Prof. Hau s  e  n  lopettaa  erään maansäteilyä  koskevan  kirjoituksensa  

seuraavin prof.  Troedsonin sanoin:  »Pajunoksa  saattaa kenties pei  

lata ihmissielun syvyyttä,  maan sisuksesta se  ei sano  mitään. Se kuuluu 

samoin kuin teoria vesisuonista ja muu pohjavettä  koskeva  mystiikka  

psykologiaan  ja kansan tapojen  tutkimukseen. Luonnontieteen ja tek  

niikan kanssa  sillä  ei ole mitään tekemistä». Ja Hau s e n lisää, että 

tämä mies  on  Ruotsin kokeneimpia  pohjavesispesialisteja,  joten  on uskot  

tava, että hän tietää mitä sanoo tästä asiasta. 

Geologit  myöntävät,  että kaivonkatsojien  osoittamista paikoista  on 

monessa tapauksessa  saatu vettä, mutta huomauttavat,  ettei kysymys  

ole  mistään ihmeellisestä voimasta,  joka maavedestä suuntautuisi asian  

omaiseen henkilöön tai indikaattoriin. Ensinnäkin maassa on vettä 

yleensä  kaikkialla,  toiseksi kaivonkatsojat  voivat  tehdä oikeita johto  

päätelmiä  maaston yleisen  luonteen tai kasvillisuuden perusteella,  ja 

kolmanneksi joskus saattaa olla  kysymyksessä  sattuma. Vesisuonia on 
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geologien  mukaan harvoin,  mutta käivonkatsojat  löytävät  niitä kaik  
kialta.  Jos vesisuonia maassa  olisikin,  On  joka tapauksessa  mahdotonta,  

että  ne esiintyisivät  kaivonkatsojien  ilmoittamina suorina  linjoina.  Ja 

lopuksi  kaivonkatsojien  on todettu usein erehtyneen.  

Yhtenä ja hyvin ymmärrettävänä  syynä  geologien  kielteiseen asen  

teeseen  on lisäksi  ollut  havainto,  että  eri  kaivonkatsojien  tulokset ovat 

jokseenkin  säännöllisesti  olleet  erilaisia ja että sama henkilö saa  tavalli  

sesti  samalla paikalla  eri  aikoina erilaisia  tuloksia.  

Kasvibiologisena  ja metsänhoidollisena probleemana  maansäteily  
herätti vilkasta  huomiota ja  keskustelua varsinkin Saksassa  1930-luvulla. 

Uusia näköaloja  probleemaan  näyttivät  aukovan erityisesti  Mu 1- 
1  e  r  in (1934,  1935,  1936 a,  1936 b)  tutkimukset,  jotka  aikaisempiin  koke  

muksiin verrattuna merkitsivät  edistysaskelta  m. m. sikäli, että niissä  

maansäteilyn  toteamiseen ja mittaamiseen käytettiin  tarkoitusta  varten 

konstruoitua fysikaalista  kojetta.  
Mii 11 er  in tuloksista mainittakoon,  että hän tutkimustensa ensi 

vaiheessa m.  m. jakoi  puulajit  säteilylle  arkoihin ja säteilyä  vaativiin. 
Edellisiin  kuuluivat havupuista  esim. mänty  (erittäin arka), kuusi,  lehti  

kuusi ja jalokuusi,  lehtipuista  lehmus (erittäin  arka),  koivu,  leppä,  pyökki,  

saarni ja haapa.  Hedelmäpuista  oli arin kirsikkapuu  ja sen jälkeen  

omenapuu. Säteilyä  vaativia puulajeja  olivat esim. tammi, vaahtera,  

paju  ja akaasia. 
Mii 11 er  in mukaan säteilylinjojen  risteyskohdat  vaikuttavat bio  

logisesti  paljon  voimakkaammin kuin yksityiset  linjat.  Esim. 2—3-vuo  
tisina istutetut männyn  taimet kuolivat  risteyskohdissa  muutaman 
kuukauden kuluessa;  kuusen taimet elivät kituen vähän kauemmin,  

mutta ennen pitkää  nekin menehtyivät.  Puiden erilaiset sairaudet,  
mukurat ym. saavat Mii 11 er in mukaan selityksensä  maansäteilyn  

puiden  elinvoimaisuutta 1.  vastustuskykyä  heikontavasta  vaikutuksesta.  
Metsikön harventumisessa,  sekametsikön kehityksessä  ym. todettavat 

ilmiöt on ymmärrettävä  ensi sijassa  maansäteilyn  vaikutusten valossa,  

lyhyesti  sanoen, kasviekologian  ja luonnonmukaisen metsänhoidon 

on Mii 11 er  in mukaan rakennuttava ennen kaikkea geofysikaaliselle  

pohjalle.  

Myöhemmin Mii  11 e  r on kuitenkin todennut,  että on olemassa 

kaksi  biologisesti  tärkeää sädelajia  ja kaksi  puulajiryhmää,  joihin nuo 

kaksi  sädelajia  vaikuttavat aivan eri  tavoin. Toinen,  uusi säteily,  vai  
kuttaa edellä säteilylle  aroiksi  mainittujen  puiden  kasvuun edistävästi  

ja säteilyä  vaativiin puihin  haitallisesti.  Tämän säteilyn  vaikutusteho 

on suurin solmupisteissä,  päinvastaiselle  säteilylle  taas ovat  ominaisia 

suorat,  usein yhdensuuntaiset  tiheässä sijaitsevat  linjat.  Eri sädelaatujen  

erottamiseen toisistaan ei  Mii 11 er  in  mukaan voida käyttää  edellä  mai  
nittua kojetta.  (M  ii 11 er  in viimeinen tuntemani julkaisu  on vuodelta 
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1936. En myöhemmin  ole liioin huomannut julkisuudessa  mitään mai  

nintaa hänen tutkimuksissaan  käyttämästään  kojeesta).  
Fabricius (1934,  1936) tuli tutkimuksistaan  ja kokeistaan  maan  

säteilyn  väitettyihin  vaikutuksiin nähden yleensä kielteisiin tuloksiin. 
Hän ei  kuitenkaan pidä  mahdottomana,  etteivätkö  hänen alullepanemansa  

istutuskokeet  vielä  voisi antaa uutta oppia  tukeviakin  tuloksia. Tiedos  
sani  ei  ole,  onko Fabricius  myöhemmin  julkaissut  joitakin  selos  

tuksia kokeistaan. Toinen skeptikko,  Eohmeder (1935),  tutki  

puiden  kasvua  85-vuotiaassa kuusikossa  säteilylinjoilla  ja niiden ulko  

puolella,  mutta ei voinut todeta säteilyn  millään tavoin vaikuttaneen 

puihin.  

Myöhimmät  tuntemani biologiset  tutkimukset  on suoritettu Sveitsissä.  
Mielenkiintoisia ovat varsinkin Jennyn  (1947)  12 vuoden aikana 

suorittamat kokeet hiirillä  ja marsuilla sekä eräillä kasveilla.  Kokeet  

osoittivat,  että kurkku,  selleri,  sipuli  ja maissi  antoivat pienemmän  sadon 

säteilylin  joilla  kuin  niiden ulkopuolella.  Myös  eläinkokeissa  tuli  eri  tavoin 
esille säteilyn  vaikutus. Siten 24  000 tutkitulla  hiirellä  ja jyrsijällä  synty  

vyys  vähentyi  säteilylin  joilla n. 15 % ja poikasten  kuolleisuus  oli  niillä  

suurempi.  Lisäksi  todettiin m. m., että  eläimet oleskelivat  mieluimmin 

säteilyltä  vapaalla  alueella ja että säteilyalueella  esiintyi  useammin 

hiirisyöpää. Kokeita  ovat viime vuosina jatkaneet Wilhelmi 

ym. (1948)  todeten hekin,  että on olemassa paikkoja,  joihin  monet kasvi  

ja eläinlajit  suhtautuvat toisella tavalla kuin  neutraaliseen maahan. 
Sikäli kuin  käytettävissäni  olleen kirjallisuuden  perusteella  voi  todeta,  

tiedot maansäteilyn  merkityksestä  nimenomaan metsäpuiden  kasvu  

tekijänä  ja metsikön  kehityksessä  ovat vähäisiä,  puutteellisia  ja ristirii  

taisia. Näyttää  melkein siltä, että mikäli joku tutkija on vakavammin 

ja määrätietoisemmin pyrkinyt  tähän probleemaan  syventymään,  hän on 

ennen  pitkää  saanut todeta sen niin monimutkaiseksi,  hämäräksi ja 

oikulliseksi,  että eteenpäin pääsy on näyttänyt  toivottomalta ja halu 

tutkimusten jatkamiseen  on laimennut. Puhumatta  siitä  jo  mainitusta 

tosiasiasta,  että on ollut ja on tiedemiehiä,  jotka pitävät  maansäteilyä  

tieteen ulkopuolelle  lankeavana okkultistisena  tai superpsykologisena  
ilmiönä. 

2. Omia tutkimuksia.  

Lähtien kuten jo mainitsin edellä siitä, että tässä  on kysymyk  

sessä jokin  luonnonilmiö ja toiselta puolen  siitä,  ettei ole  mitään luonnon  

ilmiötä,  joka  ei  olisi  tieteellisen tutkimuksen arvoinen, olen viime aikoina 

suorittanut eräitä metsätieteellisiä  tutkimuksia päätarkoituksenani  pyr  
kiä  selvittämään,  onko  olemassa jotakin  yhteyttä  maansäteilyn  ja metsä  

tyypin  kuvastaman maan tuottokyvyn  välillä. Nämä meillä ja toden  
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näköisesti muuallakin laatuaan ensimmäiset tutkimukset on käsitettävä 

lähinnä vain orientoivina,  vastaisille järjestelmällisemmille  ja perus  

teellisemmille tutkimuksille suuntaa ja työmetodeja  etsivinä. 

Tutkimukset on suoritettu pääasiallisesti  Etelä-Suomessa,  valitse  
malla tutkittavaksi  metsätyyppinsä  puolesta  tyypillisiä  metsikköjä  riip  

pumatta  puulajista,  maalajista  ym. Päätutkimukset  jakaantuvat  käy  

tetyn  tutkimusmetodin mukaan kahteen ryhmään,  joista  toista olen 

nimittänyt  pistetutkimuksiksi  ja toista linjatutkimuksiksi.  

a) Pistetutkimukset  

Ensimmäiset havaintoni olivat pistetutkimuksia,  joissa  50  x 50 m  2  

kokoisilla,  5x5 m 2 ruutuihin  jaetuilla  koealoilla,  siis  kullakin koealalla 

100 ruudulla,  kunkin  ruudun keskipisteessä  (10  cm säteellä)  koetettiin,  

reagoiko  pajunoksa  vai ei. 

Tutkimukset  käsittivät 4 koealaa (v. 1948):  

1. Metsätyyppi  CT;  paikka  Hankoniemi,  oksan  käyttäjänä  Hölisten. 

2. » CT; » Hyytiälä,  oksankäytt.  2 metsäylioppil.  

3. » VT; » Tammisaari, oksankäytt.  Hölisten. 

4. » VT; » Ruotsinkylä,  Tuusula,  oksankäytt.  Nup  

ponen. 

Koealoilla tällä tavalla tutkituista  pisteistä  osoittautui  olevan »säteily  

pisteitä»:  

1. CT =  42% 

2. CT = 47 » 

3. VT =66 % 

4. FT = 70 »  

Koealoilla 1 ja 2 jaettiin  ruudut kolmeen luokkaan: »tyhjät»  = minus  

( —), tavalliset säteilypisteet  = plus  (+  )  ja erityisen  selvät pisteet = 

plus—plus  (H—|-) Tulos oh seuraava:  

1. CT 

53 % 

+ 30 » 

+ + 17 » 

2. CT 

58 % 

+ 25 »  

+ + 17 »  

Säteilypisteiden  jakautumista  koealoilla valaisee kuva  3. 

Katsoen varsinkin siihen,  että  eri henkilöt ovat suorittaneet mittauk  

set  ja aivan eri  seuduilla,  tulokset ovat merkillisellä  tavalla yhtäpitäviä  
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Kuva  3. Pistetutkimusten  koealoja.  Mustat ympyrät  esittävät paikkoja,  joilla pajun  
oksa reagoi, renkaat »tyhjiä»  paikkoja.  

Abi.  3. Probefläehen der  Punktuntersuehungen. Die  schwarzen Kreise bezeichnen Stellen,  
an denen die  Weidenrute reagiert,  die  Ringe »leere»  Stellen. 

ja tutkituille  metsätyypeille  selvästi  eri  luokkaa,  mutta aineisto  on pieni,  

ja voidaan tietenkin väittää,  että kysymyksessä  on vain sattuma. 

Toinen sarja  näitä tutkimuksia suoritettiin  Jyväskylän  ympäristössä  

(v. 1949) indikaattorin käyttäjänä  agron. Pohjonen  (indikaattorina  

teräslangasta  taivutettu haarukka).  Mittaukset  suoritettiin tässä  tapauk  

sessa  niin, että  viidellä 20 m pituisella  yhdensuuntaisella  linjalla,  joiden  

välimatka toisistaan oli 5 m, kullakin tutkittiin 10 pistettä  2 m välimat  

koin,  1. yhteensä  siis  koealalla 50  pistettä.  Koealoja  tutkittiin tällä tavalla 

kaikkiaan 14; niistä  oli 1  CIT-  ja  1 CT-  metsikkö,  4 VT-,  5  MT-  ja 3  OMT  
metsikköä.  Prosentteina saatiin säteilypisteitä  seuraavat määrät: 
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GIT 4 % 

CT 6 » 

VT 18 » 

VT 18 » 

VT 16 » 

VT 20 » 

MT 30 » 

MT 42 % 

MT 28 » 

MT 30 » 

MT 50 » 

OMT 30 » 

OMT 38 » 

OMT 50 » 

Kuva 4. Agron. Mauno Pohjonen. 

Abb. 4. Agron. Mauno Pohjonen. 

Säteilypisteiden  jakautumista  maas  

tossa muutamissa tapauksissa  valaisee 

kuva 5.  

Aineisto on tässäkin  tapauksessa  pieni,  

mutta tuloksista ilmenee kuitenkin tietty 

suunta 1. tendenssi: säteilypisteiden  luku 
kasvaa metsätyypin  tuottokyvyn  nous  

tessa. Säteilypisteiden  lukumäärä on 

tässä huomattavasti pienempi  kuin en  
simmäisissä tutkimuksissa,  mutta tämä 

johtuu ilmeisesti siitä, että Pohjosen  

reaktiokyky  on (hänen  oman ilmoituk  

sensa mukaan)  suhteellisen heikko,  ts. hän 

»tuntee» vain voimakkaimmin vaikuttavat 

säteilylinjat.  Koealoilla tulee muuten pai  

kotellen näkyviin  sellainen linjaverkoston  

muoto,  joka  Pohjosen  mukaan  olisi  tavalli  

nen Keski-Suomessa (vrt.  ed. s. 11). 

Samalla tavalla kuin edellä mainitussa tapauksessa  on vielä tutkittu 

"2 koealaa Humppilassa  (v. 1949) käyttämällä  apuna säteilyilmiöiden  

parissa  paljon  askarrellutta  opett.  Kannista. Tutkituista  pisteistä  oli 

säteilypisteitä  FT-koealalla 30 % ja JfT-koealalla 44 % eli  suunnilleen 

saman verran  kuin  edellisissä tutkimuksissa Jyväskylän  seudulla. Kan  

ninen käytti  indikaattorina heilurilaitetta. Metsässä hän ei liene aikai  
semmin tälläisia mittauksia suorittanut. 

Missä määrin  kysymyksessä  olevissa  tutkimuksissa  käytetty  metodi 
on tarkoitustaan vastaava, sitä on  näiden pienten  havaintojen  perus  
teella työlästä  arvioida. Joka tapauksessa  edellä selostetut tulokset 
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Kuva  5. Pistetutkimusten koealoja.  Pisteet (vrt.  kuv/3) agron.Mauno Poh  
josen  määrittämät. 

Abb.  5.  Probeflächen der  Punktuntersuchungen.  Die  Punkte (vgl.  Abb.  3) von 
agron.  Mauno  Pohjonen bestimmt. 

osoittavat,  että suorittamalla mittaukset suunnitelmallisesti tavalla tai  

toisella ennakolta määrätyissä  pisteissä  saadaan tällaisissa vertailevissa 

tutkimuksissa  tietty  kuva  säteilykohtien  luvusta ja jakautumisesta.  

b) Linjatutkimukset 

Säteilylinjoista  tai -aloista  voitaisiin tietenkin saada kuva  myös  mer  

kitsemällä  ne indikaattorilla määrittäen alueesta piirrettävälle  kartalle.  

Tämä menettelytapa  olisi kuitenkin ilmeisesti  useissa  tapauksissa  ja eri  

tyisesti  pyrittäessä  runsaan aineiston  hankkimiseen,  liian suuritöinen. 
Kun sitä tällaisena ei  voitu ajatella  sovellettavaksi  esillä  olevissa  tutki  

muksissa,  on niissä käytetty  ensinnäkin eräänlaista ruutumetodiarvioin  

tia. Tutkittavalla  paikalla  on rajoitettu  neliömäinen,  tavallisesti  50 X 

50 m 2 suuruinen  ala,  ja sen  kulmiin suunnatuilla halkaisijoilla  on kummal  
lakin tarkemmin tutkittu 10 neliömäistä ruutua,  kooltaan 2x2 m 

2,
 

ruutujen välimatkan toisistaan ollessa n. 7  m. Näiden,  siis  yleensä  

20 ruudun,  säteilylinjat  on piirretty  mm-paperille  mittakaavassa 1:100 

ja piirroksesta  on laskettu säteilylinjojen  osuus  %:na  ruutujen  alasta.  
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Metodi on  kuitenkin tässäkin muodossaan siinä tapauksessa,  että 

säteilylinjojen  toteamisen on tapahduttava  indikaattorin avulla,  siksi  

suuritöinen,  että sen käyttö  on työlästä  sellaisissa laajemmissa  vertaile  
vissa tutkimuksissa,  joista tässä on kysymys.  

Onneksi oli tutkimuksia varten käy  
tettävissä  henkilö,  sähkötekn. Nupponen,  

joka merkillistä  kyllä suoraan näkee 

säteilylinjat  maastossa,  ts.  toteaa ne ilman 
minkäänlaista indikaattoria. Nupponen  

sanoo kokeilleensa indikaattorilla  (oksalla)  

jo 5-vuotiaasta lähtien;  myöhemmin hän 

pystyi  »tuntemaan» linjat  käsissään  ja v:n  

1947 kesästä  lähtien hän on nähnyt  sä  

teilylinjat  ilman muuta. Ja hän sanoo 
näkevänsä ne m.  m. vuorokauden pimeänä  

aikana  selvempinä  kuin  valoisana aikana. 
Minkälaisina tai miten linjat  oikeastaan  

näkyvät,  siitä on ulkopuolisen  nähtävästi 

mahdotonta muodostaa itselleen jonkin  
laista käsitystä  1. kuvaa. Syytä  on m. m. 

mainita, että linjat Nupposen  ilmoi  

tuksen mukaan eivät ole erityisen  

jyrkkärajaisia.  Huomattava on myös,  

ettei linjojen  luonnossa tarvitse olla 

suoraviivaisia,  vaikka ne kartalle piir  

rettyinä  edellä mainitulla tavalla näyttä  

vät sellaisilta.  Kun  kartoituksessa  yhden  
ruudun sisälle  lankeaa vain lyhyt  pätkä  kustakin linjasta,  voidaan lin  

jat työn  helpottamiseksi  ilman mainittavaa virhettä merkitä kartoille 

suorina. 

Kuva  6.  Sähkötekn. 

Veli Nupponen.  
Abb. 6. Elektrotechn. 

Veli Nupponen. 

Merkittäessä maan pinnalla  näkyvät  linjat kartalle  tällä tavalla ruu  

duttain kuluu yhden  koealan tutkimiseen aikaa y2
—l tunt. Kartoitus  

työ näyttää kuitenkin siksi  rasittavalta  sen  suorittajalle,  että päivää  

kohti  voidaan tuskin käsitellä 3—4 koealaa enempää. Ruudut on mer  

kitty  maalle 2  m pituisin  puurimoin;  linjojen  merkintä karttaan on tapah  

tunut silmä varaisesti (mittaa  käyttämättä).  

Linjatutkimuksissa  otettiin koealoja  kaikkiaan  37  kpl.  Näistä 30 

edustaa  kangasmetsiä  ja  4 lehtometsiä,  lisäksi  tulee 1 lentohiekkakenttä,  
1 kallio ja 1 ojitettu  räme. Tutkimusten pääaineiston  muodostavat 

kangasmetsien  koealat jakautuvat  metsätyyppeihin  seuraavasti: 

CT  VT MT OMT 

6  7 7 7 kpl.  
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Laskettaessa  kartoista  säteilylinjojen  pinta-alojen  osuudet %:na ruu  

tujen  pinta-aloista  nousee kysymys  siitä, lasketaanko linjojen  pinta-ala  

yksinkertaisena  vai ottamalla lisäksi huomioon myös risteyskohtien  

pinta-alat.  Kuten edellä jo huomautettiin,  jotkut  havaintojen  tekijät  

ovat  väittäneet risteyskohtien  olevan säteilytehonsa  puolesta  paljon  

voimakkaampia  kuin yksityiset  linjat.  Ainakin toistaiseksi  täytynee  
kuitenkin  pitää selvittämättömänä,  miten asian laita  todellisuudessa on. 

Jättämällä kysymyksen  avoimeksi  on tässä yhteydessä  laskettu  sätei  

lylinjojen  pinta-alat  molemmilla tavoilla. Pääaineistolle saadut tulokset 

on esitetty  taulukossa  1. 

Taul. 1. Säteilylinjojen  pinta-ala  metsätyypeittäin.  

Tab. 1. Die Flächeninhalte der  Strahlungslinien nach  Waldtypen. 

Kuten todetaan,  erot eri metsätyyppien  välillä ovat varsin selvät.  

Risteyskohtien  osuus osoittautuu tulevan suhteellisesti suuremmaksi 

säteilylinjojen  pinta-alan  kasvaessa;  lisäys  on CT:\lä 5.9 %, FT:llä  12.1 %, 

MT:I  lä  17.1 % ja OMT  M  20.8 %.  

Taulukossa esitetystä  aineistosta on jätetty  pois yksi koeala (n:o  7),  
ehkä ei aivan hyväksyttävin  perustein.  Koealan säteilypinta-ala  on 

kasvupaikkaan  katsoen suuri,  62.8 %. Metsätyyppi  on jossain  määrin 

epäselvä,  VT—MT,  ja paikalla harjun laella kasvaa  m. m. poikkeuk  
sellisen runsaasti katajaa.  Ainakin muutamat »asiantuntijat»  näyttävät 

pitävän  katajaa  erityisen  herkkänä maansäteilyn  ilmaisijana,  mutta kysy  

mys  kaipaisi  tietenkin erikoistutkimuksia.  

Käsityksen  saamiseksi  lin j  aver  koston muodosta ja luonteesta on 
kuvassa  7  esitetty  muutamien edustavien koealojen  ruutujen  linjakartat.  

metsätyyppi — Wald typ  

CT VT MT OMT  

säteil 

Strahl 

flät 

lyala  sätei 

Strah 

flä 

lyala  

lungs- 

lyala  sät 

Stra  

lyala 

lungs- 

che 

lungs- 

che 11 

Xr. 
yksin-  

kert.  

als 

!  einlach 
o/ 
/o 

| riste-  
!  yksineen  

mit 

Kreu-  

zungen 
Ol 
/o 

Nr.  yksin-  

kert.  

als 

einfach 

O/ 
/O 

riste-  ;  
•  yksineen  

mit 

Kreu-  

zungen 
o/ 
/o 

Nr.  yksin-  

kert.  

als 

einlach  

% 

riste- !  

yksineen  

mit 

Kreu-  

zungen 

Of 

Nr. 
yksin- 

kert.  

als 

einlach  

% 

I riste-  
yksilleen  

mit 

Kreu- 

zungen  

0/ 
/o 

6 

10 

12 

15 

22 

40 a 

27.9  

24.1 

11.3 

23.1 

16.5 

18.0 

29.1 

26.2 

11.7 

25.2 

17.2 

18.8 

5 

8 

17 

23  

28  

38 

40 b 

37.6 

34.2 
39.8 

42.8 

29.6  
41.8 

35.2 

44.2 

37.4 

45.1 

47.2 

33.4 

47.1 

38.0 

9 

16 

24  

25 

29 

30 

32 

57.3 

37.4 

46.7 

49.6 

44.0 

50.6  

53.2  

69.9 

41.7  

54.0 

58.0 

49.5 

60.8 

63.0 

11  

20 
26 

33 

35 

37  

39 

64.6  

51.5 

59.5 

51.0 

61.7 

52.9 

58.7 

66.2  

61.0 

71.8 

62.6  

76.9 

61.8 

71.5  

M 20.2 21.4 37.3 41.8 48.4 56.7 55.7 67.4 
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Kuva 7.  Muutamia edustavia linjakoealoja.  Säteilyalat (yksinkertaisina)  ovat: CIT  =9.  s, 
CT = 23.1, VT = 34.2, MT = 46.7, OMT = 58.7  ja OMaT = 79.  i %. 

.US.  7. Einige  bezeichnende Linien-Probeflächen. Die Strahlungsflächen (einfache) sind: CIT 
9.3, CT = 23.1, VT = 34.2,  MT = 46.7,  OMT  = 5S.r  ja OMaT = 79.2 %  

Taul.  2. Säteilylinjojen  
Tab. 2. Die  Breite der Strahl- 

metsätyyppi  — 

CT VT  

linjojen  leveys  linjojen  leveys  

binienbreit Linienbreite 

cm yht. 
cm 

yht. 

Nr.  <20 20—60 60—100  >100 zus. Nr.  <20 20—60 j  60—100)  >100  zus. 

säteilyala  % säteilyala  % 

Strahlungsfläche  Strahlungsfläche  

o/ 
/o b 

6 30.6 4 .7 24 7 00 5 8 5  45. 7 26.2  19.6 100 

KHK 16.9 68.3 14 .8 0 00 8 Kl □  64. 6 5 A 3.7 

12 81.4  18.6 K ü K  00 17 9 8 54. 9 21.3 

15 41.9 7 .5 m 00 23 ME 5 34. 0 28.3 21.2 100 

22 58.0 31.2 .8 m 0 00 28 8 3 86. 0 5.7  100 

«in  77.0 BQ O 0 00 38 16 6 72.  0 11.4 100 1 
KE 0 75.  0 100 j 

M 51.0  | 38.6 6.3 y f ii 14.6 61.7  | 15.3 8.4 
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4 

Yhtenä ehkä erityistä  huomiota ansaitsevana ilmiönä tulee kartoissa  

näkyviin  m. m. linjojen  leveyden  vaihtelu. On näet väitetty  tai otaksuttu 

niinkin,  että linjojen  »säteilyteho» vai  mistä tässä  olisi  puhuttava   

tulisi suhteellisesti voimakkaammaksi  niiden leveyden  kasvaessa.  Oli  

miten oli, tosiasia on, että linjojen  leveys kuten  kuvasta  7:kin voi 

huomata,  kasvaa  metsätyypin  tuottokyvyn  parantuessa.  Jaettaessa lin  

jat leveytensä  mukaan esim. neljään luokkaan: <2O,  20—60,  60—100 ja 

>  100 cm, ja laskettaessa linjojen  jakautuminen  näihin leveysluokkiin  

metsätyypeittäin  saadaan taulukon 2  esittämä tulos.  

Tutkitut lehtometsät edustavat  eri  tyyppejä  ja  niiden säteilylinjojen  

kin  pinta-alat  vaihtelevat melkoisesti  ollen seuraavat: 

Koealalle n:o 19  saatu arvo  on odottamattoman alhainen;  kysymyksessä  on  
saniaislehto Tammisaaren lähellä, vrt. kuv.  8. Lehto n:o 18, vrt. kuv.  9. 

Korkein arvo  koko tutkimuksissa  on saatu koealalle n:o 34,  OMaT  

kuusikolle  Aulangolla.  Metsikkö  on maamme puisevimpia;  ikä  100 v., 

puiden  korkeus  29 m, kuutiomäärä 533 m 3.  Vrt. kuv.  7,  O  MaT-koeala,. 

Tutkittujen  kahden CIT  (CT-CIT-)-männikön  säteilylinjojen  pinta  
alat ovat 7.0 ja 9.3 %. Eräälle melkein kasvipeitteettömälle  lento  

hiekkakentälle meren rannalla (Hankoniemi)  saatiin arvo  14.1 %, pal  

jaalle  kalliolle  (Bromarf)  4.4 % (vrt.  kuv.  10) ja erälle  ojitetulle  rämeelle 

(Vilppula)  59.3 %. Nämä tapaukset  mainittakoon tässä vain esimerk  
keinä;  kysymyksessä  olevat kasvupaikat  samoin kuin lehtometsät ym. 

leveys  metsätyypeittäin.  

ungslinien nach Waldtypen. 

yksinkerfc. risteyksilleen  yksinkert.  risteyksilleen  

no 18 . . . 46.5 % 52.8 % n:o 31 
..
 . .  .  .  60.4 % 73.8 % 

105.o »  » 19 
..
 

.
 
...

 24.1 » 26.2 » » 34 
..

 . 
..

 
.

 79.1 » 

Waldtyp 

MT OMT 

linjojen  leveys  

Linienbreite 

linjojen  leveys  

Linienbreite 

cm yht.  
cm 

yht.  

Nr.  <20 20—60 60—100 >100 aus. Sr. <20 20—60 60—100 >100 zus. 

säteilyala 

' * Strahlungslläche  

% 

% säteilyala  

StraMtmgsJläche  

% 

Of 
/O 

9 

16 

24 

25 

1.7 

17.4 

12.5 

8.4 

62 

68 

41 

42 

2 

7 

6 

3 

15.9 

13.9 

33.2  

43.4 
K|  

100 

100 

100  

100  

11  

20 

26 

33 

0 

3 

19 

4 

8 

5 

8 

28.5  
31.8 

29.8 

17.6 

9.1 

24.0 

23.8 
16.6 

100 

100  

100 

100  

29 

30 

32 

28.6 

21.1 

2.3 

37 

49 

44 

1 

7 

6 

18.8 

29.2  

42.2 

100 

100 

100 

35 

37  

39 

2 

2 

1 

0 

9 

7 

47.4 

68.8 

41.9 

28.6 

23.0 

37.7  

22.0 

5.3 

18.7 

100 

100 

100 

M  13.1 | 49.5 | 28.1 9.3 M 49.8 28.1 
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Kuva  8. Koealan n:  o 19 säteilylinjat. Säteilyala  
24.1  %. Lehto, Tammisaari. 

Abb. S. Die  Strahlungslinien von  Probefläche  Nr.  19. 

Strahlungsfläche 24.1 %. Hainivald, Ekenäs.  

vaatisivat tietenkin eri  

koistutkimuksia.  Mielen  

kiintoista olisi m. m.  

nähdä,  missä määrin sä  

teily  riippuu  suotyypistä.  
Palatakseni linjatutki  

musten edellä selostettui  

hin  päätuloksiin  (taul.  1)  

on mielenkiintoista vielä 

verrata niitä vastaavien 

metsätyyppien  männikön 
tuottoon. Jos annetaan 

O M T:n säteilylinjojen  

(yksinkertaiselle)  pinta  
alalle arvo  100 ja toi  

selta puolen  OMT:  n 100- 
vuotiaan männikön koko  

naistuotolle samoin arvo 

100, saadaan molemmissa 

tapauksissa  muille metsä  

tyypeille käytännöllisesti  
katsoen samat suhdelu  

vut. Vertailun tulosta 

valaisee havainnollisesti  

kuva 11. (CIT-.n  linja  

koealoja  on siis vain  2!). 

Tulos on  kieltämättä merkillinen, mutta sattumanakaan ei sitä ker  

naasti voida pitää.  Minkäänlaisesta  itsesuggestiosta  ei ymmärtääkseni  

ainakaan tässä  tapauksessa  myöskään  ole  voinut olla  kysymystä.  Nuppo  

nen ei tuntenut metsätyyppejä  eikä hänellä liioin ollut selvää käsitystä  

tai tietoa siitä, mihin tutkimuksilla oikeastaan pyrittiin.  Otaksun,  että 

Nupponen  olisi  tullut niihin tuloksiin,  joihin  hän tuli, vaikka  tutkituilla  

paikoilla  ei olisi ollut kasvipeitettä  laisinkaan. 
Joka tapauksessa  minun on ainakin omalta osaltani todettava, ettei 

mikään niistä maan ominaisuuksista,  joita  aikaisemmin  olen tutkinut,  

ole osoittanut niin kiinteää yhteyttä  metsätyyppiin  kuin  mikä on tullut 

esille tässä kysymyksessä  olevissa  tutkimuksissa.  Metsätyyppiteorian  

perusteidenkin  kannalta tulokset ovat  siten huomiota ansaitsevia. 
Mikäli ymmärrän,  tulos  on myöskin  psykologisesti  mielenkiintoinen. 

Sen edessä on pakko  todeta,  että Nupponen  on todella »nähnyt»  kysy  

myksessä  olevat säteilylinjat,  ts.  tulos on todiste  jonkinlaisen,  tavalli  
selle ihmiselle aivan oudon »sisäsyntyisen»  havaintotoiminnan ja havainto  

kyvyn  olemassaolosta. Henkilöt, joilla on tällainen kyky,  ovat nähtä  
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västi hyvin  harvinaisia.  

Maansäteilyä koskevassa  

kirjallisuudessa  olen huo  

mannut mainittavan vain 

kaksi  »näkijää»,  niistä toi  

nen muuan ranskalainen 

geologi  viime vuosisadalta  

ja toinen eräs nykyään  

elävä etelä-afiikkalainen 

nuori mies.  

Kuva  9. Koealan  n:o 18 säteilylinjat. Säteilyala 
46.5 %. Lehto, Virkkala. 

Abb. 9.  Die  Strahlungslinien von Probefläche  Nr.  18. 
Strahlungsfläche 46.s  %. Hainwald, Virkkala. 

Kysymyksen  edessä,  

miten tuloksista ilmenevä 

korrelatio  säteilyn  ja met  

sätyypin  välillä on selitet  

tävä, tunnen itseni aina  

kin  toistaiseksi  jokseenkin  

avuttomaksi. En malta 

kuitenkin olla viittaa  

matta siihen metsätyyp  

pien pohjalla  tähän asti  

suoritettujen maatutki  

musten antamaan tu  

lokseen,  että maan kos  

teussuhteiden vaihtelu lä  

hinnä selittää  metsätyyp  

pien jakautumisen luon  

nossa.  Tällöin voi tuskin välttyä  siltä  otaksumalta,  että myöskin  todetut 

maansäteilyn  vaihtelut johtuisivat  maan kosteuseroista,  mikä samalla 
siis  merkitsisi  sitä, että lyhyesti  sanoen metsätyyppien  välityksellä  

olisi  todistettu pajunoksan  osoittavan vettä. Ja koska  pajunoksan  väite  

tään osoittavan vain liikkuvaa  vettä,  olisi  eri  metsätyyppienkin  esiintymi  

nen käsitettävä  lähinnä 

liikkuvan veden funk  

tioksi. 

Kuva  10. Koealan  n:o 27 säteilylinjat.  Säteilyala  4.4%. 

Kallio, Bromarf. 
Abb.  10.  Die Strahlungslinien von Probefläche Nr. 17. Strahl  

ungsfäche 4.4  %. Fels,  Bromarf.  

Kun  tiedämme,  että 

myöskin  maan kemial  

linen kokoomus  ainakin 

jossain  määrin vaihtelee 

metsätyypin  mukaan, 

voidaan tietenkin  vielä 

ajatella  sitäkin  mahdol  

lisuutta, että maansä  

teilynkin  vaihtelut olisi-  
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Kuva 11. Säteilyala (a)  ja männikön tuotto 100  v. kuluessa  
(b) metsätyypittäin.  OMT = 100. (CiT-linjakoealoja  vain 2!) 
Abb. 11. Strahlungsfläche  (a) und  Ertrag  von Kiefernbestand  
binnen  100 Jahren (b)  nach  Waldtypen. OMT = 100.  (CIT-  

Linien-ProbefUichen nur  zwei!).  

vat  ainakin osittain selitettävissä  myös tällä pohjalla.  Onhan väitetty,  

että eri aineet,  mineraalitkin,  lähettäisivät säteilyä  kukin  omine aalto  

pituuksineen  ja värähdyslukuineen.  

Kaiken kaikkiaan  probleemaan  liittyy  monia tuntemattomia tekijöitä,  

mutta jos tässä  yhteydessä  yleensä  sallitaan puhua  työhypoteesista,  an  

taisin näille selitysyrityksille  kuitenkin sellaisen arvon.  

Linjatutkimusten  yhtenä  valitettavana puutteena  on vielä mainit  

tava,  ettei koeruuduista ole voitu tehdä yksityiskohtaisia  kasvisosiolo  

gisia muistiinpanoja. Muutamat havainnot viittaavat siihen,  että aina  
kin kuivimmilla  mailla pintakasvillisuuden  luonne jossain  määrin vaih  

telisi säteilylinjoista  riippuen.  

3. Muutamia lisähavaintoja.  

a) Maansäteily ja metsänviljelys  

Kuten edellä mainittiin, Hölisten suosittelee istutusta säteilykeskuk  

siin  1. -solmuihin,  ja selittää,  että näiden paikat  voidaan maastossa 

todeta ilman  indikaattoriakin. Paitsi sitä,  että tällaisissa paikoissa  on 

maassa pienehkö  kuoppa  ja maa on pehmeähköä,  kasvillisuuskin  on 

niissä Hollstenin mukaan ympäristöstä  jossain määrin poikkeavaa.  

Niinpä  eräät  ruohot ovat niissä nuokkuvassa asennossa, pintakasvien  
lehdet kellastuneita jne.  
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Nyt  tehdyissä  tutkimuksissa  annettiin Hollstenin kokeeksi  yhdellä  
edellä mainituista pistekoealoista  f  FT-männikkö Tammisaaren lähellä)  

määrittää 4 pistettä,  jotka hänen mukaansa olivat  »istutuspaikkoja»  ja 

joissa pajunoksa  voimakkaasti taipui  alaspäin,  sekä 4 pistettä,  joissa  
maa näytti  normaalilta ja joissa  pajunoksa  ei  liikkunut. Säteilyn  voi  
makkuuden Hölisten totesi laskemalla,  montako  kertaa  pajunoksa  »hei  

lahti» ja hän sai ensiksi mainituissa säteilypisteissä  tällaisia »heittoja»  

(säteilylinjoja)  11, 15, 17 ja 21.  
Kun kaikkiin näihin kohtiin sitten kaivettiin  50—60  cm syvyinen  

kuoppa,  todettiin maaprofiilissa  »säteilevien» ja »säteilemättömien» pis  

teiden välillä  selvä  ero. Viimeksi  mainituissa  kohdissa  profiili  oh (VT:n  

hiekkamaalle)  normaali,  mutta ensiksi  mainituissa kuoppakohdissa  maa 

oli  tavallista  huomattavasti humuksekkaampaa  ja kuohkeampaa  aina  
kin  muutaman kymmenen  cm syvyyteen  ja osittain  nähtävästi vielä 

syvemmällekin.  Tutkittujen paikkojen  maan humuspitoisuutta  valaise  

vat taulukossa  3 esitetyt  hehkutushäviön määritysten tulokset. Säteily  

pisteissä  maan hehkutushäviö on suunnilleen kaksinkertainen  verrattuna 
säteilemättömään maahan. Syvyys  on mitattu kivennäismaan pin  

nasta,  mutta varsinkin  »kuoppakohdissa»  humuskerroksen ja kivennäis  
maan välillä ei  ole  jyrkkää  rajaa,  ja syvyysilmoitukset  ovat siten vain 

likimääräisiä. 

Taul. 3. Maan hehkutushäviö säteilypisteissä  ja niiden ulkopuolella.  

Tab.  3. Der  Glühverlust  des Bodens  in  den  Kreuzungen (»Pflanzungsgruben>>) der  
Strahlungslinien und  an strahlungsfreien Stellen. 

Selityksenä  kysymyksessä  oleviin humuspitoisuuden  eroihin on aina  
kin nyt tutkituissa tapauksissa  se, että humuksekkaat  säteilypisteet  

ovat  vanhoja  entisiä kannon paikkoja.  Runsas  humus on syntynyt  kan  

non ja juurakon  lahotessa;  oikeastaan »humuksen» tässä tapauksessa  

suureksi  osaksi  muodostaakin vielä humifioitumistilassa  oleva puuaine.  
Niin  liukkaalla jäällä  kuin tutkija  tällaisten ilmiöiden edessä onkin,  voi 
ainakin pitää  selviönä,  ettei mikään maansäteily voi saada maassa 

aikaan sellaisia  muutoksia kuin mistä tässä  on kysymys.  

syvyys  

Tiefe 

hehkutushäviö %:na 

Glühverlust  in % syvyys  

Tiefe 

hehkutushäviö  % 

Oliihverlust  in % 

cm •i profiilia  säteilypisteissä  

4 Profile in Strahlungspunkten  

cm 4 profiilia  ilman säteilyä  

4 Profile ohne Strahlung  

0—10 5.02 6.90  2.06  3.76 0—10 2.38 4.84 1.95 2.98 

10—20 1.60 3.60  2.49 1.10 30—20 1.05 0.95 0.66 1.17 

20—30 1.74 2.42  1.90 4.28 20—30 1.02 0.66 0.75  0.92  

30—40 1.44 1.73  1.47 1.55 30—40  0.98 0.56  0.54  0.78  

4- O 1 O 1.92 1.16  1.39 1.04 40—50  0.7 2 0.56 (4.25) 0.79  



30 Y. T. Aaltonen 37.9 

Pidän todennäköisenä,  että Hoi.  Stenin suosittelemat »istutuskuopat»  

yleensä ainakin suurelta osalta ovat entisiä kannon paikkoja.  

Yhtä todennäköistä on,  että  nämä paikat  kuivilla  ja  kuivanluontoisilla 

mailla jo edullisempien  kosteussuhteidensa johdosta  tarjoavat  puuntai  

mille suotuisempia  kasvupaikkoja  kuin tavallinen maa. Vaikka paikat  

ovatkin  säteilykeskuksia,  saattaa siten olla  niinkin,  että  niissä  mahdol  
lisesti  todettava taimien parempi kasvu  johtuu  vain maan suotuisista  

tavallisista  fysikaalisista  ominaisuuksista.  

b) Maansäteily ja yksityiset  puut 

Hollstenin mukaan voidaan säteilypisteen  »biologinen  arvo», kuten 

jo mainittiin edellä,  määrittää pajunoksan  avulla laskemalla  siinä toi  

sensa  ristivien linjojen  lukumäärä. Siten esim. kulkemalla oksan  kanssa  

puun rungon ympäri  saadaan määrätyksi  sille  ominainen säteilyluku.  

Nyt  tehdyissä  tutkimuksissa  Hölisten määritti tällaiset säteilyluvut  kah  

dessa männikössä,  toisessa  6  puulle,  toisessa  8  puulle.  Edellisessä  tapauk  

sessa  on kysymyksessä  n. 100-vuotias FT-männikkö (pistekoeala  3), 

jälkimmäisessä  jokseenkin  yhtä vanha CT-männikkö (pistekoeala  1). 

Tulokset olivat  seuraavat: 

Säteilyluku  näyttää  siis  suoraan verrannolliselta rungon paksuuteen.  

Huomauttaa sopii,  että tässä  tapauksessa säteilypinta-ala  on F!T:lle  
66 %ja  CT:lie  42 %,  mutta puille  on saatu samat  säteilyluvut  molem  

missa tapauksissa.  

Muuan toinen henkilö sai samassa VT-männikössä kuin edellä seu  

raavat huomattavasti korkeammat arvot: 

V T-metsikkö  CT-metsikkö  

runkojen  säteily-  runkojen  säteily-  

d 1.3 m, cm luku d 1.3  m,  cm luku 

19 3  15 2 

19 2 18 2 

25 5 21 4  

28 6 21 4 

33 10 21 4 

37 12 27 6 

35 10 

37 16 
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Ainakaan toistaiseksi  ei ymmärtääkseni  voida sanoa, onko  tällaisilla  

luvuilla jotakin  arvoa tai merkitystä.  Saataisiinko esim. sama tulos  
siinäkin  tapauksessa,  että  indikaattorin käyttäjä  ei  näkisi  puuta?  

Muista tähän kuuluvista havainnoista mainittakoon,  että kahdessa  

metsikössä annettiin Nupposen  tutkia yksityisten  puiden  suhdetta sätei  

lyyn koettamalla pajunoksalla,  olivatko  puut  säteily  linjoilla  vai ei. 

Toisessa tapauksessa,  keski-ikäinen CT-männikkö,  20 X 20 m 2 suu  

ruisen koealan rungoista  44  oli  säteilykentässä  ja 8  ulkopuolella,  toisessa  

tapauksessa,  keski-ikäinen FT-männikkö,  30 X3O m 2 suuruisen  koe  

alan puista  54 oli säteilykentässä  ja 4 ulkopuolella.  Säteilykentässä  
katsottiin  puun olevan silloin kun säteilylinja  ei  sijainnut  yli 10 cm etäi  

syydellä  rungon pinnasta.  
Kahdessa 10—15 v.  ikäisessä  VT:n männyntaimikossa,  jotka olivat  

syntyneet  luonnon siemennyksestä,  Nupponen  tutki  kummassakin  vali  

koimatta  joukon  taimia ja ne osoittautuvat  kasvavan  melkein poikkeuk  

setta  säteilylinjoilla.  

Tällaisissakin tapauksissa  saattaa tietenkin myös  itsesuggestio  vai  

kuttaa havaintojen  teossa ja  tulosten arvo  jää siten enemmän tai  vähem  

män kysymyksen  alaiseksi.  

c) Kuivien  kankaiden  vaikeasti  metsittyvät  notkot 

Kuivilla kankailla tavataan silloin tällöin varsinkin alavammissa 

kohdissa  pienempiä  aloja,  jotka  näyttävät  metsittyvän  hyvin vaikeasti,  
oh kysymys  luonnon siemennyksestä  tai  viljelyksestä.  Joissakin tapauk  

sissa  tällaiset »haudat» saattanevat pysyä  metsättöminä jatkuvastikin  
samalla kuin niiden vierellä ylävämmällä  kohdalla (harjulla  tm.) kasvaa  

normaali metsikkö. Ilmiön syyt  eivät  ole  toistaiseksi  tarkemmin tunnetut; 

Hessel  manin (1936)  Ruotsissa  suorittamien tutkimusten mukaan syyt 

olisivat  ilmastollisia,  mutta tämäkin selitys  näyttää  kysymyksen  alaiselta. 

d 1.3 m, cm säteilyluku  

19 6 

20 7  

22  8 

22 8 

22  9 

32  14 

32 15 

37  20 
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[Kuva  12. Vasemmalla heikkokasvuista maata, oikealla siihen  rajoittuva hyväkas  
vuinen taimikko. Virttain kangas,  Alastaro. 

[Abb.  12. Links  [schwachwüchsiger  Boden, rechts  daran grenzender gutwüchsiger  Aufschlag.J  
Virttain kangas-Heide, Alastaro.  

Nyt  tehtyjen  tutkimusten yhteydessä  on kahdella männyn  viljelys  
alalla (taimien  ikä 20—25 v.) samaan tapaan  kuin edellä selostetuissa  

linjatutkimuksissa  piirtämällä  säteilylinjat  kartalle verrattu toisiinsa 
heikkokasvuista  notkoa ja sen viereistä hiukan korkeammalla olevaa 

parempikasvuista  alaa.  

Toisessa tapauksessa  (Virttain kangas,  Alastaro) saatiin säteilylin  

jojen (yksinkert.)  pinta-alaksi  heikommalla paikalla  7.0 % ja parem  

malla paikalla  23.1  %. Metsätyyppi  on molemmissa tapauksissa  CT.  
Vrt. kuv.  12  ja 13. 

Kuva 13. Kaksi  linjakarttaa:  a) kuvan 12 esittämältä  heikkokasvuiselta  
maalta,  b)  hyväkasvuisesta  taimikosta. 

Abb.  13. Zwei  Linienkarten: a)  von  dem schwachwüchsigen  Boden auf  Abb.  12, 
b)  von  gutwüchsigem Aufschlag. 
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1404—50 5 

Toisessa  tapauksessa  

(Ruotsinkylä,  Tuusula)  

säteilylinjojen  pinta-ala  
oli  heikommalla  paikalla  

18-° % j a paremmalla  

paikalla  35.2 %.  Metsä  

tyyppi  on  edellisellä  pai  
kalla CT, jälkimmäisellä  
heikko VT.  Vrt.  kuv.  14. 

Erot erilaisten kas  

vupaikkojen  välillä  ovat 
siis  selvät  ja varsin huo  

mattavat. 

Tuloksen selitysyri  

tykset  ovat  tässä  tapa  

uksessa tietenkin yhtä  

toivottomia kuin  kysy  

myksen  ollessa  muista  
kin linjatutkimuksista.  

Kuva 14. Kaksi  linjakarttaa:  a)  heikkokasvuisesta  notkosta,  
b)  siihen rajoittuvasta  hyväkasvuisesta  taimikosta. Ruotsin  

kylä,  Tuusula. 
Abb. 14. Zwei  Linienkarten: a)  von der  schwachwüchsigen 
Niederung, b) von  dem daran  grenzenden gutwüchsigen  Auf  

schlag.  Ruotsinkylä,  Tuusula. 

J 

Kuivilla kankailla  

tavallisella  tasaisellakin 

maalla  siellä  täällä esiin  

tyviä  metsikön  aukkoja  

ei ole tässä yhteydessä  

yksityiskohtaisemmin  tutkittu. Yhtenä havaintona mainittakoon,  että 

eräässä CTF-männikössä pantiin  merkille n.  60 m 2  laajuinen,  säteilyltä  

vapaa aukko. Siinä  kasvoi  vain muutamia heikkoja,  puolikuolleita  
taimia. Aukon  selitykseksi  voidaan kuitenkin viitata myös  reunapuiden  
taholta aukkoon  kohdistuvaan juuristokilpailuun.  

d) Maansäteily ja maan vesipitoisuus  

Maansäteilyn  biologisia  vaikutuksia  tutkittaessa  on tosin tultu siihen 

otaksumaan,  että ainakin  huomattava osa säteily  lin  joista  ei olisi  läh  

töisin maassa  olevasta  vedestä,  mutta yleinen  käsitys  silti  edelleen on, 

että ainakin oksaindikaattoreilla todettavat säteilylinjat  ilmentäisivät  

ensi sijassa ns.  vesisuonia. Edellä selostetut päätutkimuksetkin  johtivat  
siihen hypoteesiin,  että kysymys  olisi  lähinnä liikkuvasta vedestä. 

Tämänkin ongelman selvittämistä  vaikeuttaa tietenkin koko kysy  

myksen  hämäryys  1. sanoisiko salaperäisyys,  mutta voitaisiin ainakin 

ajatella,  että  tavalliset  maan kosteusmääräykset,  siis  vertailevat kosteus  

määräykset  säteilylinjoilla  ja niiden ulkopuolella  antaisivat probleemaan  

jotakin  valaistusta.  
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Tässä yhteydessä  on kysymyksessä  olevia kosteus  määräyksiä  voitu 

tehdä vain yhdessä  vertailukohdassa,  joten saaduilla tuloksilla ei  tarvitse 
olla yleisempää  merkitystä,  mutta pienenä  lisänä kysymyksen  selvittämi  

seen ne  ansaitsevat kuitenkin tulla selostetuksi.  

Tutkittavaksi  otetussa KT-männikössä,  jonka  maa oli  melkein kive  

töntä tavallista hiekkaa,  Nupponen  määritti oksaindikaattorilla  yhden  

130 cm levyisen  säteilylinjan  ja tälle sekä viereiselle säteilyltä  vapaalle  
alueelle kaivettiin  kummallekin maanäytteiden  ottamista varten n. 6 m 

syvyinen  kuoppa.  Näytteet  otettiin maahan upotetuilla  100 ml:n teräs  

sylintereillä,  pinnasta  lähtien ensimmäinen 10 cm syvyydestä  ja sitten  

20  cm välimatkoin 250 cm syvyyteen  sekä lisäksi  kolmesta  syvyydestä  

4—6 m väliltä. Niin linjalta  kuin  sen ulkopuolelta  otettiin näytteitä  

kaksi  parallelisarjaa  (vaakasuorana)  välimatkana 30 cm. Säteilylinjan  

toinen näytesarja  otettiin linjan  keskeltä,  säteilyltä  vapaan alueen toi  

nen  sarja 60 cm ja toinen sarja 30 cm etäisyydellä  säteilylinjan  reunasta. 

Näytteistä  määrättiin maan ja veden paino  sekä hehkutushäviö. 

Tulokset on esitetty  taulukossa 4. 

Laskettaessa yleiskatsauksen  helpottamiseksi  vesipitoisuudet  kahden 

syvyyden  keskiarvoina  (250  cm syvyyteen)  saadaan seuraava  asetelma: 

Kuten todetaan,  säteilylinjan  ja  säteilyltä  vapaan alan välillä ei ole  

mitään merkityksellistä  eroa. Tavallista suuremman vesipitoisuuden  

425—460 cm syvyydessä  selittää sillä kohdalla ollut hienojakoisempi  
maakerros. 

Itse asiassa  voi ainakin tässä  tapauksessa  jo kasvillisuudesta  päätellä,  

ettei ainakaan maan pintaosien  kosteussuhteissa  voinut olla mitään 

sanottavia eroja.  Sellaisten  olisi täytynyt  tulla esille pintakasvillisuudessa,  

mutta tämä oli niin säteilylinjalla  kuin sen  ulkopuolella  kauttaltaan 
ainakin pääpiirteiltään  samanlaista. 

syvyys  
cm 

v e s i p  i to i 
säteilylinjalla  

g 

S II U S 

ulkopuolella  

g 

10—40 9.58 10.50 

50—80 6.12 5.92 

90—120 7.02 6.66 

130—160 5.2 4 5.83 

170—200 8.52 8.50 

210—240 5.84 6.16 

425—435 34.0 0  35.00 

450—460 1 4.80 15.10 

560—570 4.00 3.65 
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Taul. 4. Maatutkimuksia säteilylinjalla  (+) ja sen  ulkopuolella  ( —). 

Tab. 4. Bodenuntersuchungen  auf einer  Strahlungslinie (+) 
und  ausserhalb derselben  (—).  

Voidaan huomauttaa, ettei maata tutkittu riittävän syvälle,  eikä 

tämän  huomautuksen tarvitse olla  aiheeton. Hyvin  vähän uskottavaa 

kuitenkin  on,  että ainakaan sellaisessa  maassa kuin mistä  tässä  on kysy  

mys, olisi  syvemmällekään  mentäessä kohdattu vesisuonta. Ja joka 

tapauksessa on riippumatta  syvemmällä  mahdollisesti olevista vesi  

suonista selvää,  että ainakin  nyt  tutkitussa tapauksessa  säteilylinjan  maa 

ei  kosteussuhteiltaan eroa ympäristöstä  puuston  tai muun kasvillisuuden 

kannalta huomiota vaativaan syvyyteen  saakka.  

Metsätyyppien  pohjalla tehdyt vertailevat piste-  ja linjatutkimukset  

johtivat otaksumaan,  että säteilylinjat  ilmentäisivät vettä,  mutta tässä  

selostetut  maan vesipitoisuutta  koskeneet tutkimukset puhuvat  tällaista 

otaksumaa vastaan. Ainakin toistaiseksi  on mahdotonta sanoa, miten 

asian laita todellisuudessa on.  

Huomautettakoon tässä siitäkin, että kun suurien puiden  kantojen  

sanotaan osoittavan  hyviä kaivonpaikkoja,  monet maatutkimukset ovat 

osoittaneet maan olevan rungon ympärillä  kuivempaa  kuin ulompana.  

e) Maansäteilyn toteamisen riippuvuus henkilöstä 

Ajateltaessa  varsinkin maansäteilyä  koskevan  tiedon mahdollisia 

käytännöllisiä  sovellutuksia nousevat esille m. m. seuraavat kaksi  kysy  

mystä:  

! 

syvyys  

Tiefe 

cm 

100 ml:ssa 

in 100 ml hehkutushäviö 

maata (ilmakuiv.)  

Boden (lufttrock.) 

g 

vettä 

Wasser 

g  

Glühverlust 

o/ /o 

4- — + — + -  -  

10— 20 

30— 40 

50— 60  

70— 80 

90—100 

110—120 

130—140 

150—160 

170—180 

190—200 

210—220 

230—240  

425—435 

| 450—460 

560  -570  

127.13 

138.78 

142.48 

140.40 
142.85 

143.58 

149.90 

148.08 

142.50 

149.70 

139.93 

153.25 

145.10  

137.00 

133.70 

126.73 
141.08 

143.38 

140.23 

150.20 

153.05 

152.68 

154.15 

142.35 

149.08 

149.45 

147.00 

142.65 

136.00 

129.50 

11.40 

7.75 

5.75 

6.48 

6.58 
7.45 

4.70 

5.78 

9.80 

7.23 

5.08 

6.60 

34.00 

14.30 

4.00 

12.50 

8.50 
5.85 

5.98 

7.11 

6.20  

4.83 

6.83  

9.70 

7.30  

6.52 

5.80 

35.00 

15.10 

3.65 

3.12 

1.53 

0.78  

0.66 

0.70  

0.53 

0.60 

0.48  

0.56 

0.61 

0.64 

0.56 

0.50  

0.35 

0.4!) 

2.90 

1.50 

0.76 

0.70 
0.70  

0.60 

0.49 

0.53  

0.57 

0.55 

0.50  

0.54  

0.44 

0.38 

0.46  



36 V. T. Aaltonen  37.9 

1) missä  määrin maansäteilyn  toteaminen,  voimakkuus ym. riippuu  

asianomaisesta,  maansäteilyn  indikaattorilla tai muuten »tuntevasta» 

henkilöstä,  ja 

2) missä  määrin kysymyksessä  oleva kyky  on jonkun  henkilön pysyvä  

ominaisuus,  ts.  missä määrin sama henkilö samalla paikalla  tulee aina 
siis  ajasta  tm. riippumatta samoihin tuloksiin? 

Tässä selostettavissa tutkimuksissa  on näistä kysymyksistä  vain 
ensiksi  mainittuun voitu jonkin  verran kiinnittää huomiota. Paitsi  
tutkimusten yhteydessä  tehtyjä  tilapäisiä  havaintoja  on E  von metsä  

koulussa  järjestetty  seuraava  pieni  koe  tämän ongelman  selvittämiseksi. 
Koulun 46 oppilaasta  osoittautui 10:llä pajunoksa  reagoivan  (4  näistä 

olivat »vasta-alkajia»).  Nämä 10 oppilasta  testattiin samalla koealalla 

siten, että he saivat kukin toisestaan tietämättä pajunoksalla  koettaa 
reaktiota 100 pisteessä  (samaan  tapaan  kuin edellä selostetuissa piste  

tutkimuksissa).  Tulokset olivat seuraavat (( +  )  tarkoittaa  selvää säteily  

linjaa,  (+)  jonkin  verran  epäselvää  ja »tyhjää»  pistettä):  

*)  ensikertal.  

Tulos,  joka siis  osoittaa eri  henkilöiden välillä huomattavia eroja, ei 

ole  odottamaton. Useissa  muissakin, varsinkin geologien  järjestämissä  

kokeissa,  on tultu  samantapaisiin  tuloksiin (vrt.  esim. Ekström 1933).  

Esillä  olevassa tapauksessa  tulosten epätasaisuus  johtuu epäilemättä  

•osittain siitäkin, että testatuista henkilöistä osa oli ensikertalaisia,  ts.  

»keksi»  kykynsä  vasta tässä kokeessa.  

Huolimatta maansäteilyn  sanoisiko mystillisyydestä  näyttää  joka  

tapauksessa  selvältä,  että kysymyksessä  on jonkinlainen  vaikutus ihmi  

sen ruumiiseen,  ja koska  ei ole olemassa kahta fyysillisesti  ja psyykilli  

sesti  samanlaista  yksilöä  (identtisiä  kaksosia  lukuun ottamatta),  on käsi  

tettävää,  että eri  ihmiset reagoivat  maansäteilyyn  eri  tavoin. Tuleehan 

henkilö 

n:o % 
<+)  
0/ 
/o 

o/ 
/o 

i.*)  3 87 10 

2.*)   5 82 13 

3.*)   12 75 13 

4   16 67 17 

5  21 65 14 

6  27 55 18 

7   33 54 13 

8  43 48 9 

9   43 29 28 

10.*)  46 29 25 



37.9 Maansätedily metsäpuiden kasvutekijänä 37 

tämä ilmiö näkyviin  jo siinäkin,  että suurella enemmistöllä ei ole  tuota 

kykyä  ollenkaan. 
Tämän ei  kuitenkaan vielä tarvitse merkitä sitä, että  maansäteilyn  

mittaukset olisivat  tästä syystä  arvottomia tai mahdottomia. Nykyään  

kyllä  suuri ja ehkä suurin osa  tällaisista  mittauksista  lienee enemmän 

tai vähemmän arvottomia, niiden suorittajat  kun eivät ole saaneet 

»ammattiinsa» minkäänlaista järjestelmällistä koulutusta eivätkä ole 

tavallisesti  »itseopiskelullakaan»  pyrkineet  määrätietoisemmin kehittä  
mään taitoaan 1. kykyään.  Puhumatta siitä, että kysymyksessä  olevien 

henkilöiden, ns.  kaivonkatsojien,  suuri enemmistö on tavallisia  kansan  

miehiä, joilta  ei  voi odottaa sellaista  ankarasti kriitillistä  ajattelutapaa,  

mitä tällaisessa tapauksessa  on pidettävä välttämättömänä. Toisena 
seikkana on mainittava,  että reaktiokykyiset  henkilöt  ehkä voitaisiin 

luokittaa tyyppeihin  kukin  omine  tiettyine  tunnuksineen,  menettely  

tapa,  jota niin tieteessä kuin käytännössä  tunnetusti yleisesti  sovelletaan 
muissakin tämänluontoisissa tapauksissa.  

Huomauttaa sopii  siitäkin,  että niin vaihtelevia ja ristiriitaisia kuin 

eri  henkilöiden tulokset ja kokemukset  nykyään  yleisesti  ovatkin,  ne  kui  
tenkin ainakin muutamien ilmiöiden suhteen ovat  enemmän tai vähemmän 

yhtäpitäviä.  Niinpä  esim. maansäteilyn  vaikutukseen nähden omena  

puuhun  kokemukset  näyttävät  kaikkialla olevan samanlaisia. Kaikki  

ilmoittavat myös m. m.  muurahaisten rakentavan pesänsä  vain säteily  -  

linjojen  kohdalle. Verraten yleinen  käsitys  näyttää  edelleen olevan,  että 

säteilyä  on monenlaista ja ainakin kahta  eri  laatua. Hyvin  todennäköistä 

myös  on, että vaikka kysymyksen  ollessa esim.  maan viljavuudesta  

(metsätyypeistä)  säteilyn  mittausten tulokset  vaihtelevat henkilön mu  

kaan,  ne kuitenkin eri viljavuusluokkien  suhteesta  toisiinsa antavat 

suurin piirtein samanlaisen kuvan. 

Koko kysymys  saisi  tietenkin aivan uuden käänteen,  jos pystyttäi*  

siin konstruoimaan henkilöstä riippumaton  mittauskoje,  mutta se ei ole 

ainakaan toistaiseksi  onnistunut. Useitakin kojeita  On kyllä  ilmoitettu 

keksityn  ja patentoidunkin,  mutta mikään niistä ei  ole  osoittautunut 
tarkoitustaan vastaavaksi  tai soveltuvaksi  yleiseen  käytäntöön.  Mikäli  

kaivonkatsojat  käyttävät  joitakin  koneellisia  apuneuvoja,  he yleensä  

pitävät  ne ammattisalaisuutenaan. 

Kysymys  siitä, missä määrin jonkun henkilön reaktiokyky  on pysyvä  
ominaisuus 1. vakio,  on tietenkin yhtä  tärkeä kuin  yksilöiden  suhdetta 

toisiinsa koskeva  probleema.  Esim.  edellä mainittu tyyppiluokitus  on 
luonnollisesti  mahdollinen vain siinä tapauksessa,  että ollaan tekemisissä 

enemmän tai vähemmän muuttumattoman ominaisuuden kanssa. F.n 

tunne mitään tässä  suhteessa tehtyjä  järjestelmällisiä  erikoistutkimuksia;  
sellaisia ainakaan riittävän kriitillisiä  ja perusteellisia on  tuskin  

suoritettu. : ' 
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4. Probleeman yleisarviointia.  

Yleisvaikutelmaksi  edellä selostetuista  yrityksistä  maansäteilyn  met  

säbiologisen  merkityksen  valaisemiseksi  jää, että tässä ollaan täysin  

käsittämättömän ilmiön  edessä.  Ja ns.  eksaktisen  tieteen edustaja  mie  
luummin sanoo, ettei suoritettujen  tutkimusten  tuloksilla ole  mitään 

tieteellistä arvoa.  

Seuraava arviointi,  jonka  tunnettu englant.  biologi  Julian Hux  

ley antaa eräässä yhteydessä  ns.  telepatiasta,  soveltuu hyvin  myös  

maansäteilyyn.  

»Saatatte tavata monia henkilöitä,  jotka  voimakkaasti  uskovat  siihen 
ja monia muita, jotka yhtä  voimakkaasti kieltävät kaiken. Tosiasia 
kylläkin  on,  että ilmiön olemassaoloa ei  voi  kieltää,  mutta on osoittau  
tunut mahdottomaksi saada sitä  liitetyksi  tieteen piiriin.  Tarkoitan,  
että  vaikka voidaan todeta ilmiöitä, joiden selitykseen  ei näytä olevan 
muuta mahdollisuutta kuin  pitää  telepatiaa  tosiasiana,  kukaan ei ole  
vielä löytänyt  keinoa telepaattisen  yhteyden  mielinmäärin toistamiseksi  
tai  saamiseksi  luotettavan kontrollin alaiseksi,  ja siten ilmiön tieteellinen 
tutkiminen on ollut mahdotonta. 

Mutta jos kerran myönnämme,  että ilmiö saattaa esiintyä,  silloin  on  
meidän uskottava,  että jälkeläisemme  tulevat kerran pääsemään  siitä  
selville ja sitten kontrolloimaan sen  vaikutuksia. Mahdollisuudet ovat 
rajattomat. Mutta ne  eivät toteudu koskaan  ellei voida ottaa ensim  
mäistä  askelta antaa telepatialle  tieteellistä määritystä ja siten 
päästä  pitemmälle  kuin yksistään  todennäköisyyteen  sen olemassa  
olosta. Ortodoksinen tiede suhtautuu nykyään  kielteisesti  ns.  super  
normaaliseen psykologiaan.  Ongelmana  on,  miten saada vallatuksi uusi 
alue tieteelliselle tutkimukselle  ja  miten saada itse tiede enemmän tie  
teellisesti suhtautumaan tämän raivaamattoman alueen ilmiöihin. 

En ole näitä Huxleyn  sanoja  lainannut siinä  mielessä,  että  pitäisin  

maansäteilyä  vain sellaisena psykologisena  ilmiönä kuin mitä telepatia  on, 

mutta ilmeisesti  maansäteilyäkin  on ainakin  toistaiseksi pidettävä  myös  

psykologisena  ongelmana.  Onhan väitetty  niinkin,  että se  olisi  koko  

naan psykologian  alalle kuuluva ilmiö. 
Niille  tutkijoille,  joiden  mukaan jokin  ilmiö on todellinen vain siinä 

tapauksessa,  että  sen olemassaolo voidaan osoittaa fysikaalisin  apuneuvoin  

ja menetelmin,  on sanottava,  että biologit  ovat  keksineet  ja osoittaneet 

todellisiksi  monia uusia ilmiöitä ennenkuin on ollut  olemassa fysikaalisia  

keinoja  niiden toteamiseksi.  Yksistään  tilastollisen  biologisen  analyysin  

avulla on monta kertaa saatu arvokkaita tieteellisiä tuloksia. 

Lähdettäessä siitä, että maansäteily  on tieteellisen tutkimuksen  arvoi  

nen luonnonilmiö,  on selvää,  että  pyrittäessä  sitä  selvittämään kysymyk  

seen tulevat tutkimukset monien eri tieteiden aloilla.  Probleema on  

ainakin fysikaalinen,  psykologinen,  fysiologinen,  geologinen  ja maa  

opillinen.  Biologisena  probleemana  maansäteily kaipaa  kasvi-  ja eläin  
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tieteellisiä ekologisia  tutkimuksia sekä maatalous- ja metsätieteellisiä  

tutkimuksia. Oman ongelmansa  muodostavat maansäteilyn  väitetyt  ter  

veydelliset  haitat. 

Riippumatta  siitä, mitä maansäteily  pohjaltaan  on, katson edellä 

selostettujen  tutkimusteni osoittavan,  että metsämaassa on jon  
kinlaisia säteilylinjoja  ja että -pidettäessä  metsä  

tyyppejä maan tuottokyvyn  osoittajina-  näiden linjo  

jen pinta-ala  kasvaa maan tuottokyvyn  parantuessa.  

Tämän ei silti  tarvitse merkitä, että  maan tuottokyky  riippuisi  maan  

säteilystä  1. olisi sen seurauksena;  saattaa olla  päinvastoinkin,  ja on  
sekin mahdollisuus,  että kummatkin jonkin  yhteisen  syyn  vaikutuk  

sesta osoittavat samansuuntaista vaihtelua. Miten asian laita todellisuu  

dessa on, se  voidaan nähdä vasta sitten kun pystytään jos  pystytään   

keinollisesti  saamaan aikaan kysymyksessä  olevaa otaksuttua säteilyä  

ja kokeellisesti  tutkimaan sen  biologisia  vaikutuksia. 

Edellä sanotusta huolimatta voitaisiin ajatella  mahdollisuutta käyt  

tää maansäteilyn  määritystä  metsämaan hyvyysluokitukseen.  Lähinnä 

tai ehkä yksinomaan  tulisi tällöin kysymykseen  nyt  tehdyissä  tutkimuk  

sissa  käytetty  pistemenetelmä,  koska  sellaiset  henkilöt,  jotka »näkevät» 

säteilylinjat,  ovat nähtävästi harvinaisia. Toistaiseksi on kuitenkin epä  

tietoista,  tuleeko maansäteilyn  määrityksellä  olemaan jotakin  merkitystä  

käytännöllisen  hyvyysluokituksen  metodina. Ennen kuin  tässä  suhteessa 

voidaan tehdä mitään varmempia  päätelmiä,  on saatava selvitetyksi  

ainakin edellä jo kosketellut  kysymykset,  missä määrin maansäteilyn  

määritysten  tulokset luonnossa riippuvat  henkilöstä ja missä määrin 

kysymyksessä  oleva kyky  on tietyn  henkilön pysyvä  ominaisuus. Voi jo 

edeltäpäin  sanoa, että tällaisten tutkimusten suoritus ei tule olemaan 

helppo  tehtävä,  mutta ne  ovat  välttämättömiä,  jos  halutaan päästä  eteen  

päin.  
Jos esim.  edellä selostettuja  pistetutkimuksia  Pohjosen  kanssa  olisi  

suoritettu siksi  paljon,  että olisi  saatu eri metsätyypeille  tietyt  keskiarvot,  

ei ole  mahdotonta,  että niiden mukaan metsätyyppien  suhde toisiinsa 
olisi osoittautunut enemmän tai vähemmän samanlaiseksi  kuin Nupposen  

kanssa  suoritetuissa linjatutkimuksissa.  Saadut %-luvut  olisivat  kuiten  

kin  edellisessä tapauksessa  olleet huomattavasti pienemmät  kuin  jälkim  

mäisessä,  ja niin joudutaan  kysymyksen  eteen,  mikä on kunkin  metsä  

tyypin  todellinen %-luku  tai onko sellaista  yleensä  olemassa. Jos tähän 

kysymykseen  on vastattava kieltävästi,  silloin mittauksilla ei ole mitään 

yleistä  käytännöllistä  arvoa.  
Ennen kuin tämä niin sanoakseni henkilökysymys  on luotettavalla 

tavalla selvitetty,  ovat myös  monenlaiset kokeet  ja tutkimukset,  joita  
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maansäteilyn  biologisten  vaikutusten selvittämiseksi voitaisiin suunni  

tella ja tehdä,  oikeastaan  ennenaikaisia ja niiden tulosten tulkinta tulee 

olemaan epävarmalla  pohjalla.  Koska  on aina mahdollista,  että nekin 
kuitenkin voisivat tuoda joitakin  lisiä  probleeman  valaisemiseen,  olisi  

niitä syytä silti  järjestää  ja suorittaa. 

Kysymykseen  voisivat tulla m. m. vertailevat  istutuskokeet  kuivilla  

kankailla säteilylinjoilla  ja niiden ulkopuolella.  Tässä yhteydessä  tulee 

myöskin  mieleen sellaisten  tutkimusten tarve, jotka  tähänastisten tulos  

ten ja kokemusten perusteella  pyrkisivät  selvittämään metsänhoidollista 

kysymystä,  onko kuivien kankaiden metsiä uudistettaessa oloissa,  joissa  

voidaan valita luontaisen uudistuksen ja viljelyksen  välillä, samanteke  

vää,  kumpaa  menetelmää käytetään.  

Muista selvitystä  kaipaavista  kysymyksistä  mainittakoon liikkuvan 

1.  juoksevan  veden merkitys kasvutekijänä  tavallisissa  mineraalimaissa. 

Tiedetään vain, että se vaikuttaa edullisesti puiden  kasvuun,  mutta 

hyvin  vähän oikeastaan  tiedetään siitä, mikä on tämän vaikutuksen 

syynä.  Jokseenkin selvittämättä  on myös  pohjaveden  merkitys  puiden  

kasvutekijänä  tavallisissa kangasmaissa. Ohimennen mainittakoon,  
ettei hioin maan  sähköilmiöiden eikä radioaktivisuuden merkityksestä  

metsäpuiden  kasvutekijöinä  ole sanottavasti mitään tietoja.  
Katsoen siihen,  että katajaa  luonnossa näytään  pidettävän  herkkänä 

säteilylinjojen  indikaattorina,  olisi katajan  ekologian  kaikinpuolinen  sel  

vittely  ehkä omiaan tuomaan valaistusta maansäteilynkin  ongelmaan.  

Kasvitieteilijäin  olisi aihetta  kiinnittää huomiotaan muidenkin kansan 
keskuudessa vesisuonta osoittaviksi  väitettyjen  kasvilajien  esiintymiseen.  

Suoranaisista maansäteilyyn  kohdistuvista tutkimuksista  olisivat  suo  

tavia m. m. maan kosteusmääräykset  säteilylinjoilla  ja niiden ulkopuo  

lella sekä vertailevat säteilyn  mittaukset  eri  suotyypeillä  ja ojitetuilla  

soilla. Mielenkiintoista olisi  myös seurata metsikön luontaista harven  

tumista säteilymittausten  valossa,  tekemällä saman metsätyypin  ja  saman 

puulajin  metsiköissä eri ikä-asteilla  taimikosta varttuneeseen ikään pui  
den ns.  säteilyarvon  määräyksiä.  

Mitä lopuksi  säteilyyn  reagoivan  mittauskojeen  rakentamiseen tulee, 

saattaa olla,  että  sellainen joskus keksitään,  ts.  ettei se  ole teoreettisesti 

mahdoton,  mutta ainakaan toistaiseksi  ei  näy  minkäänlaista kiinne  

kohtaa  tai pohjaa,  jolta lähtemällä kojetta  voisi  ajatella  hahmotelta  

vaksi,  puhumattakaan  määrätietoisesti suunniteltavaksi. Joka ta  

pauksessa  olisi tehtävästä kiinnostuneiden rohkaisemiseksi m. m. 

toivottavaa,  että saataisiin asetetuksi  tavottelun arvoinen  rahapalkinto  

kojeen  keksijälle.  
Kaiken kaikkiaan voidaan sen  perusteella,  mitä maansäteilystä  

nykyään  tiedämme,  sanoa, että se  saattaa olla  yksi  metsäpuiden  monista 

kasvutekijöistä,  mutta ainakin toistaiseksi  on ennenaikaista väittää,  
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että maansäteilyllä  olisi  sellaisena  ratkaiseva merkitys.  Liian aikaista 

on myös tässä vaiheessa puhua  metsänhoidolle avautuvista uusista,  
kauaskantavista näköaloista. Ne ovat toiveajattelua.  Vasta  sitten kun 

ja jos maansäteilyn  toteaminen ja mittaus saadaan objektiiviselle  

pohjalle,  vasta sitten on edellytyksiä  asialliselle  keskustelulle  maansätei  

lyn käytännöllisestä  metsänhoidollisesta merkityksestä.  
Vain järjestelmällisesti  etenevä,  ennakkoluuloton ja hellittämätön 

tieteellinen tutkimus  voi  ratkaista ja epäilemättä  myös  tulee ratkai  

semaan— pajunoksan  arvoituksen. Mutta sitä  ennen on tiede saatava 

suhtautumaan tähän arvoitukseen enemmän tieteellisesti.  
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Referat 

Die  Bodenstrahlung als  Wachstumsbedingung der  Waldbäume 

Einleitung 

Von  jeher  ist es wohl  in  aller Welt bekannt gewesen,  dass eine  Astgabel  
in  den  nordischen  Ländern meistens Weide —,  in  bestimmter Stellung im  Gelände 

herumgefuhrt, an gewissen Stellen ohne  einen  sichtbaren äusseren  Antrieb, wie 
von selbst,  sich nach unten  neigt oder auch bisweilen  nach  oben  ausschlägt. Statt 
eines  Zweiges lassen  sich  fiir  denselben Zweck  viele andersartige  Indikatoren  gleich 
gut anwenden. Das Auftreten der  Reaktion ist von der  Person  abhan  gig;  bei  den  
meisten Menschen ruhrt  sich der  Indikator  iiberhaupt nicht, dagegen zeigt er bei 

wenigen eine starke Bewegung, und  einige  spiiren irgendwie in  ihrem Körper   
ohne Indikator die betreffenden Stellen in der Natur, in  Wohnraumen usw. 

Über  Wesen und  Ursachen  der Reaktion  bestehen  viele  verschiedene  Auffas  

sungen.  Die  volkstumlichste Auffassung  bzw. Glaubensvorstellung ist, dass es 
sich  dabei nm eine Art Strahlung  handle, die vom Bodenwasser, und zwar  in  erster 
Linie  von zirkulierendem Wasser bzw. von  Wasseradern, ausgehe. Auch dieser 

Begriff,  Bodenstrahlung,  ist  jedoch  vorläufig ganz dunkel, d.  h. es handelt sich  

keineswegs um eine  physikalisch  bestimmte oder messbare Strahlung. Man  be  

hauptet, die  Strahlung  äussere  sich  meistens  in  Form von Linien, manchmal  aber 
auch in  Feldern oder Punkten. Eine recht allgemeine  Ansicht diirfte auch die 

sein, dass die Strahlungslinien oder -punkte nur  teils Wasser  oder  Wasseradern  

verraten, teils - vielleicht sogar  grösstenteils auch auf andere, unbekannte 
TJrsachen zuruckzufuhren sind. 

Was Verfasser dazu  veranlasst hat, der betreffenden Erscheinung Aufmerk  

samkeit zuzuwenden, das sind die behaupteten pflanzenbiologischen  Wirkungen 
der Bodenstrahlung und ihre waldbauliche  Bedeutung. 

Die Kenntnis dessen, was man vorläufig als Bodenstrahlung ansieht, griindet 
sich  hauptsächlich auf Erfahrungen und  Beobachtungen  von Männern  der  Praxis.  
Diese Feststellungen  wiederum  hat man grösstenteils  auf der  Suche  nach  Wasser  
bzw. im Zusammenhang mit der Festlegung von Brunnenstellen gemacht. Die  
biologischen Beobachtungen  gehen meist Gartenpflanzen  und  verhältnismässig 

wenig Waldbaume an. 
Von  den Angaben,  die  mir  iiber  einschlägige Erfahrungen (in Finnland) zu  

gegangen  sind, seien hier  nur  einige waldbauchlich  und  waldbiologiech aufschluss  

reiche Beobachtungen und Ansichten  von Gutsbesitzer John W. Hölisten 

angefiihrt.  

Die Strahlungslinien sind  nach  Hölisten von zweierlei  Art, teils  gerade einfache 
Linien, teils  sog. Linienbiindel, bei  denen  die  Linien paarweise, in Folgen von 

IQ,  15 oder 50 Paaren, liegen, gekriimmt wie die Kraftlinien eines  magnetise hen 

Feldes.  Die  Waldbaume  sind  nach Hölisten von der Bodenstrahlung entschieden 
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abhängig,  um sioh  schnell  zu normalen  Bäumen zu  entwickeln. Je mehr  einzelne 
Linien sich in  einem  Punkte  kreuzen  oder  vereinigen, um so  grosser  ist  die  Wirkung,.  

die ein solcher Punkt als Standort eines Waldbaumes ausiibt.  Der »Wert» eines 

Strahlungspunktes lässt sich  somit  bestimmen, indem  man mittels  des  Indikators  

die  Menge der  in  diesem Punkt zusammentreffenden Linien zäblt,  und  fiir  jeden 
Baum des  Bestandes ergibt sich  auf diese  Weise eine  bestimmte Kennzahl. 

Nach Hölisten ist unter anderem beim Einsetzen von Pflanzen  fiir  die Gewähr  

leistung einer möglichst  starken Strahlenwirkung zugunsten der Bäume zu sorgen.  
Daher bepflanzt man am besten Strahlungszentren oder  -punkte, in  denen sich 
die  Linien vereinigen. Derartige Stellen kann man auch ohne Indikator festlegen. 

Hier  findet sieh  nämhch im  Boden eine  kleine Grube, und  der Boden  ist lockerer 

als gewohnlich. 

Hölisten  teilt  mit, er  habe  1948 und  1949  in  dieser Weise 25  000 Baumpflanzen 

eingesetzt, und behauptet, festgestellt zu haben, dass ihr  Wachstum schon  im 
ersten  Jahre in  engem Zusammenhang mit  der Strahlungswirkung gestanden habe.  
Als  allgemeine Regel kann  nach  Hölisten gelten, die Knotenpunkte  der Strahlungs  
linien seien so dicht, dass auf mittelguten  und  besseren Waldboden genugend 

gute Pflanzstellen  anzutreffen  sind.  
In erster Linie haben denn auch die Erfahrungen von Gutsbesitzer Hölisten 

den  Anstoss  gegeben zu  der  lebhaften Auseinandersetzung und  Beachtung, die dem 

besagten Problem  in  letzter  Zeit besonders  in  Forstkreisen  in  Finnland zuteil ge  
worden  ist. 

Die Wissenschaft hat  sich  gegeniiber der in  Rede stehenden Erscheinung im 

allgemeinen skeptisch  und  zuruckhaltend  gezeigt, und  gar manche haben  sie  fiir  
eine okkultistische  gehalten  oder in  das Gebiet der Superpsychologie verwiesen. 
Handelt es sich  doch  dabei um mehr oder  weniger unklare Erfahrungen einiger 

einzelnen Personen, Erfahrungen, deren  Artung und  Zuverlässigkeit  sich  nicht 

gemäss wissenschaftlicher Arbeitsweise prufen und  nachweisen  lassen. Doch  hat 
auch die Wissenschaft nicht  umhin  können, sich  mit  diesem  Problem auseinander  

zusetzen. Dies gilt besonders fiir  die  Geologen. Pflanzenbiologische Unter  

suchungen,  in diesem Zusammenhang  wiinschenswerter und  wichtiger, sind  in  
recht  geringem Masse ausgefiihrt word  en. 

Die  Ergebnisse der von Geologen ausgefuhrten  Untersuchungen sind im  all  

gemeinen negativ gewesen.  
Als forstliches Problem  erregte die Bodenstrahlung in  den  1930er Jahren  in  

Deutschland grosse  Aufmerksamkeit und  lebhafte Auseinandersetzung. Grosse  

Ausblicke sehienen insbesondere die  Untersuchungen von Miiller  (1934, 1935, 
1936 a, 1936  b)  zu  eröffnen. Die Erscheinungen bei der  Verjiingung und Durch  
forstung des Bestandes, bei der Entwicklung von Mischbestand  usw. waren nach  

Mii 11 e r  in  erster Linie mit Bezug auf die  Wirkungen der Bodenstrahlung  zu 

verstehen, kurz  gesagt, Pflanzenökologie  und  naturgemässer Waldbau  hatten sich 
vor allem  auf geophysikalischen Boden zu grunden. Fabricius  (1934, 1936) 
kam durch seine Untersuchungen  und  Erfahrungen iiber die behaupteten Wir  

kungen der  Bodenstrahlungen im  allgemeinen zu negativen Ergebnissen (vgl.  auch  

Rohmeder 1935). In dem mir  zugänglichen Schrifttum habe ich keine Angaben 
von späteren waldbaulichen  Untersuchungen in  Deutschland  oder andernorts 

gefunden. 
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Die spätesten mir  bekannten  biologischen  Untersuchungen  sind in  der Schweiz 

ausgefiihrt  worden.  Beachtenswert sind  besonders  die von Jenny (1947) im 
Verlaufe von 12  Jahren angestellten Tier- und Pflanzenversuehe. Die Versuche 

sind  in den letzten Jahren von  Wilhelmi u. a. (1948) fortgefiihrt worden.  
Auch sie  haben wie Jenny festgestellt,  dass  es in  der  Natur Stellen gibt, wo 
viele  Tier-  und  Pflanzenarten sich anders  als auf neutralem  Boden  verhalten.  

Eigene  Untersuchungen  

Davon ausgehend, dass es  sich  bei der  Bodenstrahlung trotz ihrem geheimnis  

vollen  Wesen  und wissenschaftlich  »schlechten Ruf» um eine  Naturerscheinung  
handle, und  auf der  anderen  Seite in  Anbetracht dessen, dass  jede Naturerscheinung  
der  wi  ssen  sc  haf  tlic  hen Untersuchung wert  ist, habe ich  in  Jetzter Zeit einige forst  
wissenschaftliche Untersuchungen angestellt,  hauptsächlich in der Absicht,  heraus  
zustellen zu versuchen,  ob zwischen der Bodenstrahlung und  der vom Waldtyp  

angezeigten Ertragsfähigkeit  des Bodens irgendein Zusammenhang bestehe.*)  

Die Hauptuntersuchungen  verteilen sich  auf zwei Gruppen, von den en die 
eine als  Punktuntersuchungen  und  die andere als  Linienuntersuchungen  bezeichnet 
werden kann.  

Die ersten Beobachtungen waren Punktuntersuchungen, bei  denen auf  50  X 

50  m 2  grossen,  in 5x5  m 2 umfassende  Vierecke eingeteilten Probeflächen, jede 
also mit 100 Vierecken, im  Mittelpunkt (einem Kreis mit 10 cm  Radius) jedes 
solchen Viereckes versucht wurde, ob die Weidenrute reagiert oder nicht. Es 
wurden  4 Probeflächen untersucht, 2 von ihnen waren CT- und 2 FT-Kiefern  

bestände. Bei prozentualer  Angabe der  Anzahl  von Quadraten, wo die Reaktion 

festgestellt  wurde, war das Ergebnis: CT-Vrobeflächen  42 und  47 %,  FT-Probe  
flächen 66  und  70  %. Die Verteilung der Strahlungspunkte auf  den  Probeflächen 
ist aus Abb. 3  (S.  19) ersichtlich. Rutengänger war  auf einer CT- und  einer VT- 

Probefläche Gutsbesitzer  Hölisten, auf der anderen  FT-  Probef  läc  he Elektroteehn. 

Nupponen und  auf der  anderen CT-Probefläche 2 Studenten. 

Die andere  Reihe  dieser Untersuchungen wurde  auf 14 Probeflächen  an 20 m  

langen Linien in  Abständen von 5 m ausgefiihrt;  Rutengänger  war Agron. Poh  

jonen. Das Ergebnis war  fiir  CT 4—6 %, VT 16—20 %,  sowie  fur  MT und  OMT 

je 28—50  %. Die  in diesem Fall  kleineren Ziffern gegeniiber dem vorhergehenden 
beruhen  darauf, dass  der Rutengänger Agron. Pohjonen wie er selber  mitteilte  

nur die  am stärksten wirkenden Strahlungslinien »fiihlte». (Abb. 5, S. 21).  

Die  Ergebnisse der Punktuntersuchungen weisen in  eine  bestimmte Richtung 
und sind  fiir die Waldtypen von verschiedener Grössenordnung, aber  das Material 

ist gering, und  man kann  behaupten, dass es sieh  nur um einen  Zufall handle.  

Die  Linienuntersuchungen wurden  ebenfalls im  allgemeinen auf 50 XSO m  2  

grossen  Probeflächen ausgefiihrt  in  der  Weise,  dass  auf deren  beiden Durchmessern  

je 10 Vierecke  in gleichen Abständen, Grösse 2x2 m 2, bezeichnet und  ihre  
Strahlungslinien auf mm-Papier im  Massstab 1 :  100 eingetragen wurden. Aus der  
Karte wurden  dann  die  Flächeninhalte der Linien in  % von dem Flächeninhalt 
des  Viereckes berechnet, und  der  Mittelwert der  erhaltenen  Zahlen gibt in  % die  

•Strahlungsfläche der Probefläche an. Das  Hauptmaterial der Untersuchungen 

'*) Unter  den Waldtypen  sind hier die Ca j  and e  r  schen  zu verstehen:  CIT = Cladina- 
Typ, CT = Calluna-Typ,  VT = Vaccinium-Typ, MT = Myrtillus-Typ,  OMT = Oxalis-Myr  
tUlus-Typ, OMaT Öxalis-Majanthemum-Typ.  (CT vertritt die  schlechteste  Ertragsklasse,  
OMaT u.  a. Hainwalder die beste.) Eine  ausfiihrliclie Schilderung der finnischen Waldtypen  
ist unter  anderem in Yerfassers Buch »Boden und  Waldo,  1948, veröffentlicht. 
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umfasst  an Probeflächen: 6  CT- 7  VT-, 7  MT- und 7  OMT-Bestände. Die  Probe  

flächen liegen auf ebenem  Boden; Holzart  und  Bodenart  haben  gewechselt. 

Rutengänger war bei diesen Untersuchungen Techn. Nupponen, der die  
Strahlungslinien auf der Bodenoberfläche geradezu »sah>> und also  keinen  
Indikator brauehte.  

Einige Rutengänger halten die Kreuzungspunkte der Strahlungslinien fiir  

wirksamer  in  den  biologischen Einfliissen  als die  einzelnen  Linien, doch  liegen 

dafiir zum mindesten  bisher keine  zuverlässigen Zeugnisse  vor. In diesem Fall 
sind  jedoch die  Flächeninhalte der  Linien sowohl  einfach als  auch nebst  Kreuzungen  
berechnet worden.  

Wie aus Tabelle  1 (S. 23) zu ersehen, sind  die  Unterschiede zwischen  den 
verschiedenen  Waldtypen recht deutlich. Der Flächeninhalt der  
Strahlungslinien wächst mit steigender Ertragsfähigkeit  
des Waldtyps. Form und  Charakter  des Liniennetzes bei  den  verschiedenen 
Waldtypen werden dureh Abb.  7  (S.  24) veran schaulicht. 

Ferner kann  unter anderem  festgestellt  werden, dass  die Linien  bei  zunehmender  
Fruehtbarkeit  des Bodens  breiter werden.  Vgl. Tab. 2 (S. 24—25). 

Abb. 11 (S.  28)  zeigt noeh einen  Vergleich zwischen  dem Flächeninhalt der  

Strahlungslinien und dem Ertrag lOOjährigen Kiefernbestandes  nach  Waldtypen. 

Das Ergebnis ist,  wie ersichtlich, merkwurdig. Zum mindesten  fiir  meinen  Teil  
habe  ich zu sagen,  dass  keine  der  bisher  von mir  untersuchten Bodeneigenschaf ten 
einen  so  engen  Zusammenhang mit  dem  Waldtyp, wie  er bei  diesen  Untersuchungen 

hervorgetreten ist, aufgewiesen hat. Die  Ergebnisse verdienen somit auch wald  

typtheoretisch  Beachtung. 

Soweit  ich  verstehe, ist das Ergebnis auch psychologisch in  

teressant; es  beweist das Vorhandensein  einer  gewissen, dem  gewohnlichen  
Menschen fremden, »inneren» Beobachtungsfunktion  und -gabe. 

Auf Grund  der Ergebnisse  von frtiheren  gewohnlichen physikalischen Boden  

untersuchungen hat  es  den  Anschein gehabt, als  erklärte  in  erster  Linie  das  Schwan  

ken  in  den  Feuchtigkeitsverhältnissen  des Bodens  die  Verteilung der  Waldtypen 

in der  Natur. Naheliegend ist  somit hier die  Annahme, dass  auch die festgestellten 

Schwankungen  der Bodenstrahlung auf die  Feuchtigkeitsunterschiede des Bodens  
zuriickzufiihren wären, aber  als  erwiesen  kann  es  doch nicht gelten. Auchbraucht, 

dass die Strahlungsfläche mit steigender Ertragsfähigkeit des Bodens wachst, 
noch nicht  zu  bedeuten, dass diese von der Strahlung abhängig wäre.  

Ausser  den  oben beschriebenen  Hauptuntersuchungen sind  einige weitere  

Beobachtungen angestellt worden.  Sie haben folgende Fragen betroffen: 

1) Bodenstrahlung und Waldkultur,  
2) » und  einzelne Bäume, 

3) schwer  zu bestockende  Niederungen trockener  Heidewaldböden, 

4) Bodenstrahlung und  Wassergehalt des Bodens  und 
5) Abhängigkeit der  Feststellung der  Bodenstrahlung von der Person.  

Zu 1.-
— Wie oben angefiihrt,  empfiehlt Hölisten, die Pflanzen  an den  Knoten  

punkten  der Strahlungslinien einzusetzen, und  erklärt,  diese  Stellen können am 
Boden  daran  erkannt  werden, dass  dort  eine  kleine  Grube liegt,  der  Boden lockerer  

ist  usw. Auf einer  Probefläche wurde  an derartigen Stellen  das Bodenprofil  bis  
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in eine  Tiefe von 50 —60 cm  untersucht und festgestellt,  dass  der  Boden in  ihnen  
bedeutend humusreicher als normalerweise  war.  Das  liess  sich  dadurch  erklären, 

dass diese Profile friihere, alte Stubbenstellen waren. Vgl. Tab. 3 (S. 29). 

Zu 2. Wie ebenfalls erwahnt, bestimmt Hölisten  den  Wert der  Strahlungs  

punkte, indem  er an ihnen  mit dem Indikator  die  Zahl  der Linien  feststellt,  und 
erhält auf diese  Weise durch Umschreiten  des Baumes fiir jeden Stamm eine 
bestimmte Kennzahl. Derartige  Messungen in zwei Beständen erwiesen, dass 
die  Höhe der Kennzahl  in direktem Verhältnis zum Stammdurchmesser (a. d. 

Brusthöhe) stand.  Wenigsters  vorläufig lässt  sich meines Erachtens nicht  aussagen,  
ob derartige Zahlen  von Wert sind. Ergäbe sich dasselbe  Resultat z. B. in  dem 
Fall, dass  der Anwender des Indikators  den Baum nicht  sähe?  

Zu 3. -  Auf zwei Kiefernkulturflächen (20—25 j. Pflanzen) auf trockenem 
Heidewaldboden wurden  eine schwachwiichsige Niederung und  eine daneben  

etwas höher  gelegene normalwiichsige Stelle  miteinander verglichen. Auf den  

schwachwiichsigen Stellen ergaben  sich als  Fläche  der  Strahlenlinien  7.  o und  18. o  %,  
auf den  normalwiichsigen entsprechend 23.  l  und  35.  2 %. Der Unterschied zwischen  
den  verschiedenen  Standorten  ist also  deutlich und recht  beträchtlich. Vgl. die  

Abb. 12, 13 und  14 (S. 32—33). 

Zu 4. In einem Fall haben die bis  in  6 m  Tiefe angestellten  vergleichenden  
Bestimmungen der  Bodenfeuchtigkeit im  Wassergehalt des Bodens  keinen  Unter  

schied zwischen der Strahlungslinie und  dem anliegenden strahlungsfreien  Boden 
erwiesen. Die Strahlungslinie hat  Nupponen  bestimmt;  ihre  Breite beträgt  130 cm. 

Vgl. Tab. 4 (S. 35). 

Zu 5. Wie auch  die  Bodenstrahlung beschaffen war, scheint es  jedenfalls, 

dass es  sich um eine  gewisse Wirkung  auf  den  menschlichen Körper handelt, und  
da  es zwei  physisch  und  psychisch gleiche Einzelwesen  nicht  gibt (identische Zwil  
linge ausgenommen), ist es  nicht iiberraschend, dass verschiedene Menschen  

wie  die Erfahrung erwiesen  hat auf die Bodenstrahlung verschieden reagieren. 

Bedauerlicherweise  sind  Art und  Charakter dieses Wechsels  von Mensch zu Mensch 

bisher  nicht  durch systematische  und  geniigend grundliche Untersuchungen erhellt 

worden.  Noch weniger weiss  man um einen  anderen  gleich wichtigen Sachverhalt, 

die Frage, inwieweit  das Reaktionsvermögen eines  Menschen eine unveränderliche  
von der  Zeit usw. unabhängige Eigenschaft ist. -  Bei  den  hier wiederzuge  

benden  Untersuchungen hat nur ein  Versuch, der 10 Personen  umfasste,  ange  

stellt werden  können.  Sie  hatten  die Aufgabe, dass  jeder ohne Wissen der  anderen 
auf derselben  Probefläche an 100 Punkten  mit einer Weidenrute die Reaktion  

zu priifen hatte (gleicherweise  wie bei den oben  dargestellten ersten Punktunter  

suchungen). Die  Ergebnisse finden sich  in  der Zusammenstellung auf S. 36. + = 
deutliche Reaktion (+  ) = etwas unklar, -  = keine Reaktion. Wie festzustellen,  

bestehen zwischen  den verschiedenen Probanden  sehr  beträchtliche Unterschiede. 

(Die mit * versehenen  waren Neulinge,  d. h. sie  »entdeckten» ihre  Fähigkeit erst  

bei  diesem Versuch.) 

Rückblick  und Ausblick  

Unabhängig davon, was  die  Bodenstrahlung im Grunde ist, erweisen meines  
Erachtens  die  oben beschriebenen Untersuchungen, dass  im Boden eine  Art 

Strahlenlinien  verlaufen und dass soweit  die  Waldtypen als In  

dikatoren fiir  die  Ertragsfähigkeit  des Bodens gelten —-der Flächeninhalt 
dieser Linien mit gesteigerter Ertragsfähigkeit des Bodens 
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wachst. Unser Wissen  um die Bedeutung der Bodenstrahlung  als  Wuchs  

bedingung der  Waldbaume ist indes  noeh so zusammenhangslos und  diirftig,  dass  

es verfruht ist zu behaupten, die Bodenstrahlung sei  bei der Entwicklung des 
Bestandes  von entscheidender Bedeutung. 

Auf Grund  der Korrelation zwischen Bodenstrahlung und  Waldtyp liesse 

sich daran  denken, die Bestimmung  der Bodenstrahlung bei der  Bonitierung des 
Waldbodens anzuwenden.  Bevor etwas iiber  die  Möghehkeiten in  dieser Hin  

sicht  ausgesagt werden  kann, ist  jedoch zu erforschen, inwieweit bei der  Bestim  

mung  der Bodenstrahlung die  Ergebnisse vom Rutengänger abhängig  sind und 
inwieweit die betreffende Fähigkeit  eine  unveränderliche  Eigensehaft eines bestimm  

ten  Rutengängers ist. 
Yor  der Klärung dieser  »Personenfrage>> sind  auch  die  Versuche  und  Unter  

suchungen, die zur Erforschung der biologischen Wirkungen der Bodenstrahlung  

angestellt werden  könnten, eigenthch verfruht und  die  Auslegung  ihrer Ergebnisse 
unsicher  bcgriindet.  Da  es immerhin  möglich ist,  dass  sie  dennoch einige Beiträge 

zur Erhellung des  Problems  liefern könnten, hätte man solche mit Reeht anzu  

stellen. In Prage kämen  unter  anderem vergleiehende Pflanzversuche auf mageren  
Boden auf den Strahlungslinien und  ausserhalb  derselben. Diirftig ist aueh  die 
Kenntnis von der Bedeutung zirkulierenden  Bodenwassers  als  Wachstumsbedingung  
in gewohnlichen Festböden.  Dasselbe gilt fiir die  Bedeutung der elektrischen  

Erscheinungen und  der Radioaktivität  des Bodens. Wiinsohenswert waren an 

direkten Untersuchungen der Bodenstrahlung unter  anderem Bestimmungen  der 

Bodenfeuchtigkeit auf den  Strahlungslinien und  ausserhalb  derselben  sowie  ver  

gleiehende Bestimmungen der Strahlung bei verschiedenen Moortypen und  ent  
wasserten Mooren. 

Das  gesamte Problem  erhielte gewiss ein  ganz anderes  Gesicht,  wenn es  gelänge, 
zur Messung und  Feststellung der  Bodenstrahlung einen  vom Rutengänger unab  

hängigen Apparat zu konstruieren, aber  wie dem auch sei,  das  Vorhandensein der 

Bodenstrahlung lässt sich  nicht  leugnen. Denjenigen  Yertretern der  Wissenschaft,  
nach  denen  eine Erscheinung nur dann  wirklich  ist,  wenn ihr Vorhandensein mit 

physikalischen Hilfsmitteln und  Methoden  nachgewiesen werden kann, ist zu 

sagen,  dass die Biologen viele neue Erscheinungen gefunden und  nachgewiesen 
haben, bevor  es  physikalische  Mittel  zu  ihrer  Feststellung  gegeben hat.  






	COMMUNICATIONES INSTITUTI FORESTALIS FENNIAE 37
	ÜBER DIE SETZUNG DES MOORTORFES ALS FOLGE DER ENTWÄSSERUNG REFERAT SOIDEN TURVEKERROKSEN PAINUMINEN OJITUKSEN VAIKUTUKSESTA
	Sisällys.
	Johdanto.
	Tutkimusmenetelmät.
	Jaakkoinsuo, Vilppula.
	Pahasuo, Kaivola.
	Painuminen profiilien valossa.
	Painuminen tilastojen valossa.

	Oisavansuo, Pyhäkosken kokeilualue.
	Painuminen profiilien valossa.
	Painuminen tilastojen valossa.

	Kivalon kokeilualue.
	Painuminen profiilien valossa.
	Painuminen tilastojen valossa.

	Piipsanneva, Haapavesi.
	Painuminen profiilien valossa.
	Painuminen tilastojen valossa.

	Tutkimusten yhteistulos.
	Ojan reunojen painuminen.
	Suon pinnan painuminen.
	Painuminen eri suotyyppien kohdalla.
	Ojan pohjan painuminen.

	Painumisen huomioiminen käytännössä.
	Ojien suunnittelu.
	Ojien kaivu ja kunnossapito.

	Jälkikatsaus.
	Kirjallisuutta.
	Über die Setzung des Moortorfes als Folge der Entwässerung. Referat.

	RESULTS OF EXPERIMENTS ON THE GEOGRAPHICAL RACES OF SPRUCE AND PINE Summary TULOKSIA KUUSEN JA MÄNNYN MAANTIETEELLISILLÄ RODUILLA SUORITETUISTA KOKEISTA
	Sisällysluettelo.
	Johdanto.
	Kokeiden järjestely.
	Kokeisiin käytettyjen maantieteellisten rotujen kotipaikat sekä koeviljelysten sijainti.
	Kuusta koskevat tulokset.
	Pituuskasvu.
	Tuloksiin vaikuttavat seikat.

	Mäntyä koskevat tulokset.
	Pituuskasvu.
	Tuloksiin vaikuttavat seikat.

	Tulosten sovellutus.
	RESULTS OF EXPERIMENTS ON THE GEOGRAPHICAL RACES OF SPRUCE AND PINE. Summary
	The arrangement of the experiments.
	The native regions of the geographical races used in the experiments and the location of the experimental plantations.
	Results with reference to spruce.
	Height increment.
	Factors affecting the results.
	Height increment. Results with reference to pine.
	Factors affecting the results.



	METSÄTIETEELLINEN TUTKIMUSLAITOS 1918-1948
	Alkusanat.
	Sisällys.
	LYHENNYKSIÄ:
	Perustaminen.
	Tehtävä ja organisaatio.
	Tutkimus- ja julkaisutoiminta.
	Metsänhoidon tutkimusosasto.
	Metsänarvioimisen tutkimusosasto.
	Maantutkimusosasto.
	Suontutkimusosasto.
	Metsätalouden tutkimusosasto.
	Metsäteknologian tutkimusosasto.
	Kokeilualueosasto.


	FOREST RESEARCH INSTITUTE IN FINLAND 1918-1948
	Preface.
	Contents
	ABBREVIATIONS:
	Establishment.
	Duties and Organisation.
	Research and Publication Activities.
	Section for Silvicultural Research.
	Section for Forest Surveys and Research in Forest Mensuration.
	Soil Science Research Section.
	Swamp Science Research Section.
	Section For Research in Forest Economics.
	Section for Research in Forest Technology.
	Experimental Area Section.


	BUILDING CONDITIONS ON FARMS IN FINLAND IN 1938 SUMMARY IN ENGLISH MAATALOUDEN RAKENNUSOLOISTA SUOMESSA V. 1938
	Sisällysluettelo.
	Alkulause.
	Johdanto.
	Tutkimussuunnitelma ja tutkimusaineisto.
	Yleistä.
	Aineiston hankinta ja kokoonpano.
	Rakennukset.
	1—6. Eräitä yleistietoja.
	7—-12. Rakennuksen mitat.
	13—19. Lattiat, väliseinät, huoneet ym.
	20. Huomautuksia.
	Lyhennykset.

	Aineiston laajuus, riittävyys ja edustavuus.
	Aineiston käsittely.
	Yleistä.
	Tutkimusalueet.
	Aineiston ryhmittelyperusteet ja käytetyt laskentamenetelmät.
	Koeviljelmien käsittely suuruusluokittain, omistaja- ja viljelmäryhmittäin.
	Koeviljelmien keskimääräinen peltoala, kotieläinmäärä ja asukasluku.

	Tutkimustulosten esittäminen.


	Tutkimuksen tulokset.
	Koeviljelmien rakennusten kokonaismäärä alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.
	Tutkimuksen tulokset rakennusryhmittäin.
	Asuinrakennukset.
	Asuinrakennusten lukumäärä alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.
	Asuinrakennusten tilavuus ja pinta-ala viljelmää kohden.
	Asuinrakennusten keskimääräinen kestoikä.
	Asuinrakennusten seinärakenne.
	Asuinrakennusten kattopeite ja pärekattojen keskimääräinen kestoikä.
	Kaksikerroksisten asuinrakennusten ja asuinhuoneiden kokonaislukumäärä.
	Yli talven lämmitettävien asuinhuoneiden lukumäärä ja tilavuus.
	Asuinrakennusten suuruus verrattuna viljelmän -peltoalaan ja asukaslukuun.
	Viljelmän laadun ja omistajan ammatin vaikutus asuinrakennusten tilavuuteen.
	Asuinrakennusten rakentamisajan vaikutus rakennusten tilavuuteen, huonelukuun ja huoneiden keskimääräiseen suuruuteen.

	Kotieläinrakennukset.
	Kotieläinrakennusten lukumäärä alueittain ja viljelmäsuuruusluokittain.
	Kotieläinrakennusten suuruussuhteet.
	Kotieläinrakennusten keskimääräinen kestoikä.
	Kotieläinrakennusten seinärakenne.
	Kotieläinrakennusten lattioiden ja välikattojen rakenne.
	Kotieläinrakennusten kattopeite ja pärekattojen keskimääräinen kestoikä.

	Aitat, vajat ja katokset.
	Rakennusten lukumäärä ja suuruussuhteet.
	Seinärakenne, kattopeite ja pärekattojen keskimääräinen kestoikä.

	Riihet, puimalat ja viljankuivaamot.
	Rakennusten lukumäärä ja suuruussuhteet.
	Seinärakenne ja kattopeite.

	Ladot.
	Rakennusten lukumäärä ja suuruussuhteet.
	Seinärakenne, kattopeite ja pärekattojen keskimääräinen kestoikä.

	Saunarakennukset.
	Rakennusten lukumäärä ja suuruussuhteet.
	Seinärakenne, kattopeite ja pärekattojen keskimääräinen kestoikä.

	Erikoisrakennukset.
	Rakennusten lukumäärä ja suuruussuhteet.


	Maatalousrakennusten kokonaistilavuus tutkituilla viljelmillä.
	Rakennusten lukumäärä ja kokonaistilavuus viljelmää, peltohehtaaria ja asukasta kohden.
	Viljelmän laadun ja omistajan ammatin vaikutus maatalousrakennusten kokonaistilavuuteen.
	Viljelmän metsäalan vaikutus maatalousrakennusten suuruussuhteisiin.

	Maatalousrakennusten kokonaistilavuus Suomessa v. 1938.
	Tulosten luotettavuuden tarkastelua.

	Loppukatsaus.
	Kirjallisuusluettelo.
	LYHENNYKSIÄ.

	TAULUKOT TABLES
	TAULUKOITTEN LUETTELO. LIST OF TABLES.

	Building conditions on farms in Finland in 1938. English summary.

	SEED-TREE CUTTING AS A REGENERATION METHOD IN SCOTS PINE FORESTS OF SOUTHERN FINLAND SUMMARY IN ENGLISH SIEMENPUUHAKKUU MÄNNIKÖN UUDISTUSHAKKUUNA ETELÄ-SUOMESSA
	Alkusanat.
	Sisällysluettelo.
	Taulukoissa käytettyjen merkkien selitys.
	Johdanto.
	Tutkimusaineisto.
	Aineiston keruu.
	Kasvupaikat.
	Tutkimusmetsiköiden aikaisempi käsittely.

	Siemenpuustot.
	Siemenpuut.
	Siemenpuiden tuotto.

	Uudistuminen.
	Pintakasvillisuus.
	Siementyminen.
	Taimiaineksen syntyminen.
	Männyn taimistot.
	Muut puulajit.

	Tulosten tarkastelua.
	Kirjallisuusluettelo.
	LYHENNYKSIÄ. ABBREVIATIONS.

	Seed-tree cutting as a regeneration method in Scots pine forests of southern Finland. Summary.
	Introduction.
	The research material.
	The seed-tree stands.
	The regeneration.


	METSÄMAAN LANNOITUSKOKEITA SUOMENKIELINEN SELOSTUS FERTILIZATION TRIALS ON FOREST SOIL
	Foreword
	Contents
	Introduction
	Material of the study
	Thetreatment of the material
	The effect of fertilizers upon the growth
	Own investigations
	Discussion

	The effect of liming upon the composition of needles and leaves
	Other observations
	Summary
	Literature cited
	Johdanto METSÄMAAN LANNOITUSKOKEITA SELOSTUS
	Tutkimusaineisto
	Lannoituksen vaikutus kasvuun
	Kalkitsemisen vaikutus neulasten ja lehtien kokoomukseen


	SELOSTUS: LEHTIANALYYSI METSÄMAAN HYVYYSLUOKITUKSEN PERUSTEENA DIE BLATTANALYSE ALS BONITIERUNGSGRUNDLAGE DES WALDBODENS
	Inhalt
	Einleitung
	Metliodische Voruntersuchungen
	Untersuchungsergebnisse
	1. Hauptergebnisse.
	a) Mineralstoffe und Stickstoff
	b) Organische Stoffgruppen

	2. Sonstige Ergebnisse.
	a) Einige Laub- und Nadelholzarten
	b) Bodenflora
	c) Einige Einzelbeobachtungen
	d) Chemische Bodenanalysen

	3. Schlussbemerkungen.

	Schrifttum
	Lehtianalyysi metsämaan hyvyysluokituksen perusteena Selostus
	TABELLEN TAULUKOITA

	REFERAT: DIE BODENSTRAHLUNG ALS WACHSTUMSBEDINGUNG DER WALDBÄUME MAAN SÄTEILY METSÄPUIDEN KASVUTEKIJÄNÄ
	Sisällys
	Alkusanat
	1. Johdanto.
	a) Maansäteilyn olemuksesta
	b) Muutamia käytännön miesten kokemuksia
	c) Geologien ja biologien kokemuksia

	2. Omia tutkimuksia.
	a) Pistetutkimukset
	b) Linjatutkimukset

	3. Muutamia lisähavaintoja.
	a) Maansäteily ja metsänviljelys
	b) Maansäteily ja yksityiset puut
	c) Kuivien kankaiden vaikeasti metsittyvät notkot
	d) Maansäteily ja maan vesipitoisuus
	e) Maansäteilyn toteamisen riippuvuus henkilöstä

	4. Probleeman yleisarviointia.
	Kirjallisuutta
	Referat Die Bodenstrahlung als Wachstumsbedingung der Waldbäume
	Einleitung
	Eigene Untersuchungen
	Rückblick und Ausblick



