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Alkulause.  

Kesällä  1912 sain Suomen Metsähallitukselta  määräyksen  tutkia 

metsien nuorentumisoloja  etupäässä  itä- ja keski-Suomen kruunun  
mailla. Näitä tutkimustöitä oli minulla sitten tilaisuus jatkaa  

seuraavanakin kesänä. Kun suurilla osilla  näitä kruununmaita ai  

kaisemmin ja viimeksi  valtion haltuun joutuneilla vielä jotenkin  

myöhäänkin  on kaskiviljelystä  harjoitettu,  ja metsien synty  ja ke  

hitys  ovat siten tästä  viljelystavasta  olleet riippuvia,  oli  mielestäni 

sopivinta  rajoittaa  kokonaisuudessaan liian  laajaksi  käyvä  työni 

tähän osaan metsien nuorentumishistoriaa. Vertailevien havaintojen  
tekoa varten olin usein pakoitettu  liikkumaan läheisillä yksityis  

maillakin, joilla  niinhyvin  nuorempia  kuin vanhempia  ja erilaisissa  

olosuhteissa olevia kaskettuja  aloja  oli. Koottuani vielä yli koko  

maan tilastoa kaskeamisen aikaisemmasta ja nykyisestä  yleisyydestä  

sekä tietoja  kaskimetsien laadusta  ja siihen vaikuttavista  seikoista,  
katsoin voivani julkaista  mainittujen  Metsähallituksen alotteesta 

alkamaini tutkimusten tulokset niin yleisellä  ja vaativallakin nimellä 
kuin julkaisulla  nyt  on. 

Paitsi Suomessa on minulla ollut tilaisuus tutkia varsinaisilla  

metsämailla harjoitettavia  laajaperäisiä  maanviljelystapoja  ja niitten 
vaikutusta  metsiin  myöskin  Saksassa,  erittäinkin  Baierissa,  Schwarz  

waldilla  ja Hessenissä. Keväällä 1912 oli  minulla nimittäin käytet  
tävänäni valtion myöntämä apuraha  keski-Europan  maissa käy  

tettävien metsänhoidollisten hakkaus-  ja uudistustapojen  tutkimista  
varten. 

Suomen Metsähallitukselle,  joka  ei  ainoastaan ole suonut minulle 

tilaisuutta ryhtyä  tällaisiin  tutkimuksiin,  vaan myöskin  on ottanut 
teoksen sellaisenaan Julkaisuihinsa,  lausun tässä kunnioittavan kii  

tokseni. Aineellisesta avustuksesta  olen kiitollisuuden  velassa  myöskin  
Suomen Metsänhoitoyhdistykselle,  jolta  olen saanut apurahan  kaski  

viljelystä  koskevan  tilaston kokoamista ja eri puulajien  siemenillä 

tehtyjä  idätys-  ja viljelyskokeita  varten. 
Suuri on kiitollisuuteni myöskin  Professori A. K. Cajanderia  

kohtaan,  joka tunnetulla auliudellaan on monella tavalla työtäni  oh  
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jannut ja avustanut. Enkä tässä  myöskään  voi  sivuuttaa kaikkia  

niitä lukuisia henkilöitä eri osissa  maata, jotka erittäinkin  kysely  
kaavakkeihin vastaamalla ovat  ystävällistä  apuaan antaneet. Näistä  

on suurin  osa  metsänhoitajia  sekä metsätyönjohtajia,  erittäinkin 
entisiä oppilaitani  Tuomarniemen metsänvartijakoulusta.  Näille 

kaikille,  samaten kuin Filosofian-tohtori  J. Valmarille,  joka hyvän  

tahtoisesti  on avustanut  minua viljelyskokeitten  teossa  Ånäsin  maan  

viljelyskoeasemalla,  lausun täten parhaat  kiitokseni.  

Helsingissä  toukokuussa 1915. 

Olli Heikinheimo. 



Johdanto.  

Kaskiviljelyksen  kautta on asutus  Suomessa alunpitäen  suurim  

massa  määrässä  päässyt  metsiin vaikuttamaan. Kerran taikka use  

ammin kaskettuja  ovat nimittäin melkein poikkeuksetta  ne kovat  

maat,  jotka nykyjään  ovat pysyväisessä  viljelyksessä,  peltoina  ja niit  

tyinä,  ja vielä näihin asti  on varsinaisella  maataloudella ollut  näitten 

ulkopuolella  hallussaan laajoja  entisiä metsämaita tämän viljelystavan  

harjoittamista  varten. 

Olojen kehittyessä  on näitten kaskimaitten merkitys maatalou  

dessa muuttunut. Alkujaan  niitä käytettiin  uudistuvaan lyhyt  

aikaiseen  viljelyskasvien  viljelykseen  ja  vähäjat  olivat  ne  heinä- ja 

laidunmaina. Yoimaperäisempään  maatalouteen siirryttäessä  on 

kasviviljelys  se, joka kaskimaat ensiksi  jättää.  Karjatalouden  sitä  

vastoin on paljoa vaikeampi  tällaisista  maista luopua.  Niissä  seu  

duissa,  joissa  varsinainen kaskiviljelys  jo pitkät  ajat  on ollut  melkein 

tuntematon, kuten osissa  pohjois-,  länsi-  ja lounais-Suomea,  on osa  

verrattain laajoista  haka- ja laidunmaista vielä tämän viljelystavan  
selviä  jätteitä.  Muu osa  kaskimaista  on satoja  vuosia kestäneen väli  

ajan jälkeen  ikäänkuin itsestään liittynyt takaisin metsämaihin. 
Nuoremmillakin kaskialueilla  on tällainen kehitys  käymässä,  vaikka 

erittäinkin täällä näyttää  kuluvan vielä pitkät  ajat  ennenkuin lo  

pulliseen  ratkaisuun päästään.  Ja luonnolhsta onkin,  ettei tätä 

kaskiviljelyksellä  aloitettua taistelua Suomen metsistä  maa-  ja  metsä  
talouden välillä  saada edullisimmin päättymään  ilman perusteellisia  
vertailevia tutkimuksia  näitten maitten käytöstä  erilaisiin tuotantoi  

hin. Metsätalouden kannalta ei  näihin tutkimuksiin ole  syytä  ainoas  

taan sen perusteella,  että maat ovat alkujaan  sille  kuuluneet,  vaan 

siitä syystä,  että nykyaikainen  kokemus  viittaa juuri  tämän talouden 
suuriin tuotantomahdolhsuuksiin kaskimailla.  

Niissäkin tapauksissa,  joissa kaskimaita on lopullisesti  jäänyt  

metsätalouden haltuun, on kaskimetsien tutkimisella  merkityksensä.  
Nämä metsät ja niissä tavattavat  metsikkömuodot eivät  nimittäin 

läheskään aina ole samanlaisia. Taloudellisessa suhteessa vaihtelevat 

ne arvottomista  maan arvokkaimpiin  asti. Vähänkään voimaperäi  
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semmän metsänhoidon ensi  tehtäviä näissä niinhy  vin yksityisten  kuin 

kruununmailla ja valtion virkataloilla  olevissa  metsissä  on muuttaa 
ala-arvoiset kaskimetsät  tuottavammiksi.  Tämä muutos  ei  kuitenkaan  

voi tapahtua  edullisimmin  ja vähimmillä kustannuksilla,  ellei  tunneta 
erilaisten kaskimetsien syntyä ja kehittymismahdollisuuksia  erilai  

sissa  oloissa.  

Kulturin vaikutus kohdistuu metsiin kaskiviljelyksessä  ja sen 

seurauksissa monella tavalla. Se häiritsee metsäpuittemme  välillä 

luonnon oloissa  tapahtuvaa  taistelua kasvupaikoista  ei ainoastaan 

välittömästi,  vaan välillisestikin  siitä  usein aiheutuvien metsäpalojen  

kautta.  Tämän taistelun kokonaan  loppuminen  taikka  sen  käyminen  
mahdolliseksi  ainoastaan lyhyiden aikojen  kuluessa aiheuttaa vaih  

televien metsikkömuotojen  synnyn  kaskimaille  niitten etupäässä  puh  
taitten  metsikköjen  asemasta, jotka meidän ilmastollisissa  olois  

samme olisivat  muuten ominaisia. Tämän ohella valtaavat useat 

puulajit  sen kautta kasvupaikkoja,  joilla  ne  luonnon oloissa  eivät 

esiinny.  Maan poltto  ja muokkaus,  viljakasvien  viljely,  niitto ja  lai  

duntaminen tekevät poikkeavaisuudet  luonnon oloista yhäkin  ylei  

semmiksi.  Kaikkien näitten vaikuttimien tutkiminen on niinhy  viri 

kaskimetsien  kuin muullakin tavalla syntyneitten  metsien järkipe  

räisen hoidon edellytyksiä.  

Vaikka kaskimetsät  ovatkin  kulturimetsiä,  ei  niitten synty  ja 

kehitys  kuitenkaan aina ole  mielivallan  varassa.  Kaukana asutuksesta  

sijaitsevissa  kaskissa  voi  metsän nuorentuminen olla  mahdollisimman 
edullista, ja asutuksen  lähistölläkin tulee kaskettu  ala joskus  häi  

ritseviltä  vaikutuksilta  rauhoitetuksi. Tällaisissa  metsiköissä  on niitten 

tarpeeksi  suuren  laajuuden  ja usein  sattuvan tasaikäisyyden  takia 
tilaisuutta  seurata metsäpuittemme  kasvuvaatimuksia,  niitten suh  

detta eri maalajeihin,  kosteussuhteisiin,  valoon j. n. e. Ja varmaa 

onkin, että nämä metsiköt  tulevat vastaisuudessa muodostamaan 

tärkeän osan  sitä aineistoa, jonka avulla metsäpuittemme  biologiaa  

sekä  metsien taloudellista arvoa  ja tuotantoa tullaan selittämään. 

Edellämainitut maan taloutta ja erityisesti  metsänhoitoa 

koskevat kysymykset  ovat olleet ne syyt,  jotka ovat aiheuttaneet 

tämän tutkimuksen synnyn. Tutkimusalan laajuuden  takia eivät  

kaikki näistä  ole luonnollisesti  voineet täyttä  ratkuisua saada;  uusiin 

metsätaloutta koskeviin  tutkimuksiin  johtaminen  onkin julkaisun  

yhtenä  tarkoituksena. 



Kaskiviljelystä  vastaavat  viljelystavat muissa  maissa.  

Poltto  viljelys  on yleensä  kaikissa  metsärikkaissa seuduissa ollut  

ensimäinen viljakasvien  viljelystapa.  Omituista  kuitenkin on, että 

jätteitä tästä alkuperäisimmästä  menettelystä  tapaa  nytkin  vielä 

melkein kaikissa  Europan  maissa. Muutamilla syrjäseuduilla  on se  

säilynyt  jotenkin  alkuperäisenä,  muistuttaen silloin hyvin  paljon  

suomalaista kaskiviljelystä.  Usein on sen suhde metsätalouteen 

kuitenkin  muuttunut; poltto  viljelyn  harjoittaminen  tarkoittaa joko  

metsien nuorentamista taikka riippuu  tämän viljelystavan  kannatta  

vaisuus joka tapauksessa  pääasiassa  viljellyltä  alalta saatavasta 

puustosta  ja sen sivutuotteista.  Vaikkakaan näitten erilaisten me  

nettelyjen  vaikutusta metsiin ei  tähän asti  tiettävästi  ole missään 

täydellisemmin  tutkittu,  on niitten tuntemisesta kuitenkin se etu,  

että siten saadaan  ainakin  yleinen  käsitys  kovilla  mailla  harjoitettujen  

poltto  viljelysten  vaihtelevasta suhteesta metsätalouteen, samaten 

kuin eri  puulajeihin  ja niitten nuorentamiseen sekä  mahdollisia ohjeita,  

kun  on kysymys  ala-arvoisten  kaskimetsien  käytöstä  ja toisiksi  muut  

tamisesta.  

Eniten mielenkiintoa ansaitsevat epäilemättä  Saksan ja Itä  
vallan polttoviljelystavat,  joista  useimmista  on tietoja  monien satojen  

vuosien ajalta.  Samaten kuin  kaikkialla  keski-Europan  maissa jae  

taan ne  kahteen pääluokkaan  sen  mukaan,  käytetäänkö  kaskeamiseen 

ainoastaan siemenestä uudistuvia metsiä (Hochwald),  vaiko  vesa  
metsiä (Niedenvald,  Ausschlagivald).  Jälkimäisissä on pitkäaikainen  

viljanviljelys  mahdoton,  sillä kannoista ja juurista nousevat vesat 

estävät  piankin  viljan  kasvun.  Usein tyydytäänkin  ainoastaan yhteen  

viljasatoon,  ja kun vilja  silloinkin  jo tulee kasvamaan uuden met  

sänalun välissä,  käytetään  menettelylle  nimeä landwirtschaftlicher  
Zwischenbau. Siemenmetsän hakkuun ja maan polton  jälkeen  kas  

vatetaan alalla  tavallisesti  viljelyskasveja  useita vuosia,  landwirt  

schaftlicher  Vorbau. Harvemmin hankitaan alalle puu-  ja viljelys  

kasveja  samalla kertaa,  ja järjestetään  nämä silloin säännöllisiin 
riveihin määrättyjen  välien päähän  toisistaan. Muutamissa tapauk  

sissa  voidaan käyttää  molempiakin  mainittuja  menettelyjä  yhdessä,  
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das kombinierte Verfahren.  x ) Edellisestä  seuraa myöskin, että sie  

menmetsää viljeltäessä  maa tulee perusteellisemmin  valmistetuksi  
kuin  vesametsässä. Usein nostetaankin osa  kivistä  ja kannoista  pois.  

Vesametsissä tavallisesti harjoitettavalta  laiduntamiselta,  niitolta 

ja karikkeitten  kokoamiselta  on poltto  viljelyksen  jälkeen  uudistettu 

siemenmetsä myöskin  jotenkin  rauhoitettu,  ainakin alkuaikoina. 
Uusi viljely  ja poltto  tulee edellisissä  kysymykseen  &—-25 vuoden 

perästä,  jotavastoin  jälkimäisissä  jo vanhempina aikona, jolloin  
metsien arvo oli pieni,  vastaava aika oli  vähintään n. 30 vuotta. 

Järjestetyssä  metsätaloudessa määrää uusimisen sovittu kiertoaika,  

joka tavallisesti on 70 vuotta tai  enemmän. ,  

Varsin näin jyrkästi  ei keski-Europan  kaskeamistapoja  kuiten  

kaan voida ryhmittää,  sillä useissa tapauksissa  ovat kaskettavat 

metsät  epäsäännöllisiä,  siemen- ja  vesametsien sekoituksia (Mittel  

wald). Eri kaskeamistapoihin  nähden seuraa tästä se, että sama 

menettely voidaan lukea  vuoroin jompaankumpaan  edellämainituista 

ryhmistä  ja käytetäänpä  joskus eri polttoviljelystapojen  nimityk  

siäkin sekaisin. 

Etupäässä  vesametsissä käytettäviä  kaskiviljelystapoja  kutsu  

taan useimmiten yhteisellä  nimellä Hackivaldwirtschaft,  Hackwald  
betrieb.  2)  Nimitys  johtuu alkujaan  siitä,  että poltettu  ala valmistettiin  

viljelyskuntoon  kuokalla (die  Hacke).  Alan polttaminen  voi  tapahtua  

siten, että hakkaustähteet,  risut ja karikkeet,  levitetään tasaisena,  

usein ainoastaan 1—2.5 cm vahvana kerroksena  yli  alan. Jos joitakin  

kantoja  tahdotaan palolta  suojata,  järjestetään  palavat  aineet ri  
veihin näitten väliin.  Tämä polttotapa  on Sengen,  tfberlandbr ennen,  

(Brennen  mit  Flammfeuer)  taikka  myöskin  Unterlandbrennen,  mikä 

')  Vert. esim. Carl  Heyer Richard  Hess,  Der  Waldbau  oder  die  Forst  

produktenzucht, 2 Bd.,  5  Aufl., Leipzig & Berlin, 1909. Siv. 257 —. 

Muhl, In welchem Stadium befindet  sich die Verjlingung der  Holzbe  
stände  mittelst  Waldfeldbau?  A. F. u. J. Z., 1886. Siv. 365 —. 

2 ) Vert. esim.  Jonas  Rudolph Strohecker,  Die Hackwaldwirtschaft, 2 Atifl, 
Munchen, 1867. 

V. Vogelmann B. Funk, Die  Reutberge des  Schwarzwaldes, Karslruhe, 
1871. 

Julius Hamm, Der Ausschlagwald, Berlin, 1896. Siv.  208 —211.  

Carl Heyer—Richard Hess,  Der  Waldbau, edellä mainittu. Siv. 243  —. 
Anton Biihler, Die  landwirtsohaftlichen Nutzungen  im Walde. Lorey's  

Handbuoh der  Forstwissenschaft,  2 Aufl., 28d.,  Tubingen, 1903. Siv.  252.  —.  

v. Wedekind, Welche  Erfahrungen sind  bis  jetzt  in Deutschland  beziiglich  
der Verbindung des  landwirthschaftlichen mit dem  forstwirthschaftlichen Be  
triebe, namentlich durch Hackwald- und  Waldfeldwirthschaft, gemacht wor  

den,  und  welche Ausdehung oder  Beschränkung dieser Verbindungen ist  hier  
nach  zu wiinschen?  A. F. u. J. Z., 1855. Siv. 441 —449.  
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viimemainittu nimitys johtuu siitä, että kasket  tavallisesti  poltettiin  
illalla ja yöllä,  jolloin  rinteen  yläreunalta  sytytetty  tuli  vetäytyi  rin  
nettä alas. Jotta tuli ei  kulkisi  liian nopeasti  ja ryöstäytyisi  pois 

poltettavalta  alalta,  voitiin  se  sytyttää  päinvastoin  laaksosta  ja johtaa 

rinnettä pitkin  ylöspäin.  Paloon  oli ala pantava  asetusten mukaan en  

nen kesäkuun 20  päivää,  jotteivät  jo  syntyneet  vesat palaisi.  Tämän 

jälkeen maa kuokitaan,  aniharvoin kylvetään  viljansiemen  tuhkaan. 

Siemen peitetään  aina. Maa tulee muokatuksi B—ls8—15 cm syvältä.—  
Toinen yleinen  polttotapa  on se, että turve kuokitaan maakamarasta 

irti ja  annetaan kuivaa kantojen  väliin niistä  ja risuista  laitetuissa 
noin 60—90 cm paksuissa  kasoissa  (Schmodehaufen).  Joskus  irroite  

taan maasta  ainoastaan kasvipeite.  Nämä kasat  voivat palaa  parikin  
vuorokautta ja polttaa  niitten alla olevan organisen  maan hyvin  

tarkoin. Saatu tuhka levitetään alalle,  viljan  siemen kylvetään  ja  

peitetään.  Menettely  on Schmoden,  (Schmuden),  Schmoren. Kun täl  

laisten  kasojen  kuivuminen voi viedä pitemmän  ajan,  voidaan vilja  

kylvää  vasta myöhemmin kuin edellistä tapaa  käytettäessä,  joskus  

vasta seuraavana  kesänä. 

Tällaisia Saksassa  ja Itävallassa  etupäässä  vesametsissä  harjoi  

tettuja  polttoviljelystapoja  ovat seuraavat:  varsinainen Hackwald  

vrirtschaft,  Reutbergwirtscfiaft  (Ruttebetrieb,  Gereutbetrieb),  Hau  

bergwirtschaft,  Schiffelwirtschaft,  Rotheclcenbetrieb,  Gestriippewirtschaft  

ja Raumrechtwirtschaft.  
Viidellä ensinmainitulla tavalla viljeltiin  Saksassa  vuoden 1886 

tienoilla vuosittain yhteensä  noin 7,000  ha maata.
1) Suosituimpia  

ovat  näistä  olleet  kolme  ensimmäistä,  joitten  käyttöä  vielä viime  vuo  

sisadalla monet metsänhoito miehetkin kannattivat,  ja muuttivatpa  

jotkut heistä siemenmetsiäkin vesametsiksi  käyttääkseen  niitten 

hoidossa tällaisia kaskiviljelystapoja.  Yleisin  puulaji  oli  vesamet  
sissä  tammi,  ja kun  sen  kuorella oli  näihin aikoihin korkea hinta,  oli  

niitten hoito kannattavaa. 2) Kun myöhemmin kuoren kysyntä  

1

) Muhi, In welchem Stadium  befindet  sich die Verjiingung der  Holz  
bestände, e. m. Siv.  370.  

2 ) Vert. Carl  Heyer, Eichenschälwald-Umwandlungen im  Odenwald.  

F. Cbl., 1902. Siv. 415  —. 

Hausrath, Die Hackwaldwirtschaft im  badischen  Odenwald. F.  Cbl.,  1903.  

Siv. 603  —.  

Praktische Anleitung zur Anlage und Behandlung  der  Eichenschälwal  
dungen. F. M. herausgegeben  vom Königl. Bayer. Ministerial-Forstßureau, 
1852, 4 Hf. Siv. 25 —. 

Hermann  Reuss, Die  forstliche Bestandesgriindung,  Berlin, 1907.
— Siv. 

349. —. Erilaiset  viljelystavat  siv. 282 —. 
Hans Bernhard, Jacobi, Die Verdrängung der  Laubwälder durch die 

Nadelwälder in Deutschland, Tubingen, 1912. Siv.  91—97.  
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pieneni,  ryhdyttiin  vesametsiä taas siemenmetsiksi  muuttamaan. Vuo -  

den 1900 tienoilla  oli Saksassa  kuitenkin vielä kuorimetsiä  kaikkiaan  

446,500  ha eli  3.2% metsäalasta 1) sekä  jotenkin  samaan aikaan 

aloja,  joilla  Reutberg-,  Hackwald- ja Haubergwirtschaftia  harjoitet  

tiin, ainakin 132,950  ha 2) 

Varsinaisesta Hackwaldu:irtschaftista,  jota on harjoitettu  etu  

päässä  Odenwaldin kirjohiekkakivi-  (Bundsandstein)  mailla, on tie  

toja jo vuoden 1364 tienoilta 3 ). Vallitsevina puulajeina  lienee ollut  

18 vuosisadalle asti  pähkinäpensas  ja koivu. Tammisekametsiä on 

kuitenkin  kasvatettu  jo  useita satoja  vuosia. Keinotekoisen uudis  
tuksen kautta ovat lehtimetsät kuitenkin  vähentyneet  ja erittäinkin  

mäntyä  ja kuusta  on tullut sijaan.  

Menettelyssä  käytetään  tavallisesti  alan kulottamista (Sengen,  

Überlandbrennen).  Tuhka kuokitaan maahan ennen viljan  kylvöä.  

Siemen peitetään  kuokalla I—l % tuumaa syvään.  Tavallisin on 

yksi  sato, tattari; harvoin otetaan  tämän  jälkeen  talviruis. Aikai  

semmin oli kahden viljan käyttö  aivan yleistä, ja kuokittiin maa 

silloin  hyvin  perinpohjin.  4)  
Järkevimmin on tätä menettelyä  harjoitettu  Hessenin Oden  

waldissa valtion mailla. Kiertoaika  oli  siellä  15-vuotinen,  ja kaikki  

muut puulajit  paitsi  tammi (Quercus  sessiliflora  ja pedunculata)  hävi  

tettiin  tarkoin  pois.  Tätä puulajia  istutettiinkin  tarpeen  mukaan. 
Polton jälkeen  syntyneet  tammen vesat  suojattiin  huolellisesti  vilja  

kasvien viljelyn  aikana. Siten voitiin vierekkäin kasvavat vesat 
sitoa yhteen. Laiduntamista ja karikkeitten kokoamista  ei myös  

kään sallittu.  Jonkun aikaa olivat  yksityistenkin  metsät tavallisesti  

laiduntamiselta rauhoitettuja,  mutta eivät  kuitenkaan niin kauvaa,  

että vesat olisivat  saaneet rauhassa varttua. Yksityismetsien  kuori  

ja viljakasvituotanto  onkin useimmiten ollut vähäinen. 5)  
Badenin Odenwaldissa koetettiin  tällaisia metsiä parantaa  jo 

aikaiseen säätämällä*  vuosina 1637, 1687 ja 1711, että hedelmää 

')  Tuisko Lorey—R. Beck,  Waldbau. Handbuch der Forstwissenschaft  

begriindet von Tuisko Lorey, 3 Aufl., 2 Bd., Tiibingen, 1912. Siv. 80. 
2

) Anton Biihler, Die landwirtschaftlichen Nutzungen  im Walde, e. m 
Siv.  256. 

3
) Hausrath, Die Hackwaldwirtschaft im badischen  Odenwald, e. m. 

F. Cbl., 1903 Siv 604.  

4 ) J. C. Hundeshagen, Über die  Hackwald-Wirthschaft iiberhaupt  und 
ihre Einfiihrung  in Wiirtenberg insbesondere, Tiibingen, 1821. Siv.  19. 

6
)  Jonas Rvdolph Strohocker, Die  Hackwaldwirtschaft, e. m. Siv.  3—7. 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 2 

tuottavia puita ei  saanut kaataa eikä  poltossa  turmella. Kiertoaikaa 

yritettiin  myöskin  pitentää.  J )  

Reutbergwirtschaft  muistuttaa hyvin  paljon  edellistä. Sitä har  

joitetaan  kuitenkin toisenlaisilla maanlaaduilla,  etupäässä  graniti  

ja gneissialueilla,  erittäinkin Schwarzwaldissa (Schwarzwaldwirt  

schaft).  Aikaisemmin on sitä  käytetty  myöskin  Reinin laaksossa. 

Jo  vuodelta 1344 lienee siitä  tietoja.
2) Yleisin  on se  nyt  Kinzigtha  

lissa, jossa varsinkin Oberwolfachin yksityismetsät  ovat suureksi  

osaksi  vesametsiä. Metsämaata onkin täällä kutakin tilaa kohti 

keskimäärin  46 ha, ja ovat tästä etupäässä  rinnemaat kaskettuja.  

Myöskin  kunnilla on tällaisia metsiä. Yleisimmät puulajit  ovat 
täälläkin ennen olleet koivu  ja pähkinäpensas.  Poltto  uusittiin  sil  

loin 10—-15 vuoden kuluttua. Kerrotaanpa  muutamia aloja  polte  

tun, vaikkei  niissä kasvanut  muuta kuin Sarothamnus scopariustii  

ja marjanvarsia.  Edellistä voitiin alalle kylvääkin,  ja silloin oli 
kierto ainoastaan 8 vuotta. Toisinaan tuotiin taas havumetsistä 

oksia  ja muita hakkaustähteitä poltettavaan  kohtaan. Nykyjään  

kasketaan etupäässä  joko puhtaita  taikka erittäinkin pähkinäpen  

saan sekaisia 15-—23-vuotisia tammivesametsiä. Samalla koetetaan 

nämä muuttaa kuusi-  ja hopeakuusisiemenmetsiksi  jättämällä  alalle 

joko siemenpuita  taikka  nuoria puita,  jotka voivat näiksi kellit  

tyä. Useimmiten on kuitenkin  keinotekoinen  uudistaminen välttä  

mätön. 

Ennen kaskeamista  poistetaan  tällaisista  metsiköistä  harven  

nuksissa  kaikki  arvottomat puut ja puulajit.  Polttokesän alussa  

korjataan  kaikki  1 cm ja sitä vahvemmat pähkinäpensaan  vesat,  

joista  voidaan valmistaa  halkomalla  kaikenlaisia tavarapaalien  suo  

juslistoja  y. m. Sopivista  oksista  tehdään taas luutia j. n. e. 
Touko- ja kesäkuun vaihteessa kuoritaan isommat tammet pystyyn  

irroittamalla kuori maan rajasta  teräaseella,  niin ettei vastaisen ly  

hyen  kannon ja juurien kuori vahingoittuisi.  Ennen on kuitenkin 
ollut  tapana  vetää kuori puista pois  niin syvältä  kuin mahdollista,  

joskus  juuristakin. 3) Kun tammen rungot valmistetaan poltto  

puiksi,  jää maalle verrattain vähän puuta ja hakkuutähteitä. Nämä 

') Hausrath, e. m.  -  Siv.  608, 609. 
2) F. Vogelmann—B. Funk, Die Reutberge des  Schwarzwaldes, e. m. 

Siv  13. 

s ) V. Vogelmann—B. Funk, Die Reutberge  des  Schwarzwaldes  e.  m.   

Siv.  42 —. Hackwaldeissa on tammet sitävastoin  useimmiten  kaadettu  ennen  

kuorimista. 
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ja kasvipeite  poltetaan  kulottamalla,  harvoin kasoissa.  Maa kuoki  

taan ja ruis  kylvetään.  Toisena viljakasvina  on joskus  peruna, 

aikaisemmin myöskin  hirssi, kaura tai ohra. (Kuv.  1). 
Ellei vesametsää ole  tarkoitus  havumetsäksi  muuttaa,  käytetään  

sitä karjan  laiduntamiseen,  mieluimmin kuitenkin  vasta joitakin 

vuosia ennen sen hakkuuta. 

Haubergwirtschaft  on Siegenissä  ollut  tunnettu jo vuoden 1447 tie  

noilla,  ja silloin  jo olivat  metsät etupäässä  tammea ja koivua. Maa  

perä  on harmaavakka-,  liuske-  ja basaltimaata. Poltettavaa puuta  jäi 
täälläkin alalle vähän,  sillä  jo aikaiseen valmistettiin  kaskimetsistä  

kaikki kelvollinen puu sysiksi, 1)  sittenkun tammen kuori oli  ensin 

korjattu.  Menettelyä  onkin aikoinaan pidetty  hyvinkin  kannatta  

vana, mitä todistaa m. m. se, että vuoden 1865 tienoilla  Siegenin  

yksityisille  kuuluvasta  metsämaasta lienee ollut 80.  l % tällaisia  

polttoviljelysaloja  2)  ja vielä myöhemmin  nousivat nämä alat noin 

50,000 ha. 3) 

Jokaisella kylällä  on yhteiset kaskimaansa,  joista  joka kevät  

eroitetaan kullekin  kyläläiselle  osansa. Samassa tilaisuudessa mer  

kitään jätettävät siemenpuut,  joita tulee 40—80 ha kohti. Ennen 

polttoa  kerätään osa  kasvipeitteestä  kuivikkeiksi  ja  poltossa  käyte  

tään kasoissa  polttoa.  Tuhka saa olla  paikallaan  kylvöaikaan  asti,  

jolloin se  levitetään. Maa kuokitaan taikka kynnetään  vanhanaikui  

sella kaskiauralla (Hainhaag). Käytetty  viljalaji  on ruis  taikka tat  
tari. Siemen peitetään  kuokalla tai mainitulla auralla.  

Karja  lasketaan alalle 3 ä 6 vuotta polton  jälkeen.  Tavallisin  

kiertoaika on ollut 16—20 vuotta.4) 

Rothheckenbetrieb ja Schiffelwirtschaft  eivät eroa sanottavasti  
edellisistä  polttoviljelystavoista.  Kumpiakin  on harjoitettu harmaa  

vakka-alueella,  edellistä Hunsriickissä,  jälkimäistä  Moselin seuduilla.5) 

Gestriippe-  ja Raumrechtwirtschaft  ovat vanhoja  Steiermarkissa  

käytettyjä  polttoviljelystapoja.  Molempia  kutsutaan yhteisellä  ni  

1
) M. m. August Bernhardt, Die Haubergwirtschaft  im  Kreise Siegen, 

.Minister  1867. ■— Siv.  26  y. m. 
2)  Vert. Forstliga  diskussioner: Är  svedjandet ined  afseende  ä  bade  jord  

bruket  ooh skogsskötseln  förkastligt? Tidskr. f. F. L. o. S.,  1866. Siv.  410.  
3

) Anton  Biihler, Die  landwirtschaftlichen Nutzungen  im  Walde, e. m.   
Siv. 256. 

4
) Ennen  mainitun kirjallisuuden ohella:  Hermann Furst, Illustriertes  

Forst- und  Jagdlexikon, Berlin  1888. Siv. 274.  
5 ) Esim.  Muhi, In welchem Stadium befindet  sich  die  Verjiingung der 

Holzbestände, e. m. Siv. 370. 



Kuv.  1. Schwarzwaldin Reutbergejä. Laaksossa  pel  
toja, rinteellä nuorempia ja vanhempia  kaskettuja aloja.   

Baden, Wolfach. 
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mellä Gereutbrennen.1) Tähän luetaan kuitenkin siemenmetsienkin 

polttoviljelystavat.  Edellistä on käytetty  runsaasti ainakin  vuoden 

1850 tienoilla kaikkein huonoimmilla metsämailla  ja jyrkillä  rinteillä,  

joilla  ei varsinaista  vesametsääkään kasva. Kituen kasvoivat  siellä  

leppä,  koivu,  paju  ja pyökki,  jotka kaadettiin ja kuivettuaan poltet  
tiin  kulottamalla. Maa muokattiin kuokalla ja  enempää  kuin yhtä  

ruissatoa  ei  voitu maasta saada.  Kierto  oli 15—20-vuotinen ja  karjaa  
laidunnettiin tästä 4—6 vuotta. Jälkimäistä harjoitettiin  taas 

paremmilla  mailla ja sitäpaitsi  oli  kaadettava  metsä 80—40-vuotista.  
Suurimmat  puut  vietiin kaskesta pois ennen polttoa,  joka tapahtui  

kulottamalla. Laiduntaminen kesti  6—lo vuotta. Tavallisimmat  

puulajit  olivat  leppä  ja koivu,  käytetty  viljalaji  oli  t-alviruis.  

Näistä viljelystavoista  sanoo Hlubek,  etteivät  täten käytetyt  

maat ole metsää, niittyä  eivätkä  peltoa,  vaan kansantaloudellisesti 

epäedullinen  sekoitus näistä. 
Poltto  viljelyä  vesametsissä  käytetään  nykyjään  Ranskassakin,  

jossa  m. m.  valtiolla on tällaisia  vesametsiä. Belgiassa  harjoitetaan  

sitä m. m. Ardenneilla,  jossa  maaperä on harmaavakan,  saviliuskeen  

ja  hiekkakiven rapautumistulosta.  Menettely  on jotenkin  saman  
laista kuin Siegenin Haubergwirtschaft. 2 ) 

Siemenmetsissä käytettyjä  polttoviljelymenettelyjä  on Saksassa  

kutsuttu nimellä Waldfeldbau.  Nykyjään  tarkoittaa tämä kuiten  

kin  ainoastaan yhtä erityistä  tapaa näistä. Alkujaan  oli  hakkuun 

jälkeen  metsäntähteitten poltto  kaikille  näillekin menettelyille  omi  
naista,  mutta viime aikoina on poltosta  alettu yhä  enemmän luopua.  

Ensin on tämä tapahtunut  Hessenissä. Samaten on sellainen vilja  

kasvien  viljely,  jota ei seuraisi keinotekoinen metsänuudistus,  käy  

nyt  hyvin  harvinaiseksi. Samanlaista eroa kuin ennen ei Hackvvald  

ja  Waldfeldbau-viljelysten  välillä ole enää siitäkään syystä,  että jäl  
kimäistä  käytetään  myöskin  kannattamattomiksi  tulleita vesametsiä 

siemenmetsiksi  muutettaessa. 3) 

x ) W.  H.  Owinner,  Notizen über eine forstwirthschaftliche  Reise  nach  

Tyrol, Salzburg, Steiermark, Unterösterreich und ungarisch Altenburg, im 

September 1846. F. M.,  1847, 12 Hf. Siv.  (74—),  95, 97—98. Hlubelcin  
lausunto  samassa yhteydessä. 

2
) Martin, Mitteilungen iiber  forstliche Verhältnisse  in  Belgien. F. Cbl., 

1906. Siv. 405 
—.

 

3) Mulli, samaten kuin  useat muut, kutsuukin  Waldfeldbauksi niin  

hyvin siemen-  kuin  vesametsissä  käytettäviä  viljelystapoja. (Muhlin 'edellä  
mainittu  kirjoitus).  



12 

Saksassa harjoitettiin  vuoden 1886 tienoissa siemenmetsissä 

Waldfeldbauta vuosittain Muhlin kokoaman tilaston mukaan noin 

1,800 ha suuruisella alalla. Tästä oli  vuokralla viljeltävänä  suurin 

osa  eli  1,668  ha. Korsiviljaa  kasvoi  taas noin 1,000  ha alalla;  loput 
olivat  juurikasveilla.  Tätä ennen oli  poltto  viljelyksellä  uudistettuja  

siemenmetsiä Saksassa  noin 30,000  ha. Ainakin nykyjään  nousee 

tämä määrä kuitenkin  paljoa  suuremmaksi.  
Huomattavimmat etupäässä  siemenmetsissä käytetyistä  kasvi  

viljelystavoista  ovat Röderlandbetrieb (Roderwaldbetrieb,  Waldrod  

landbetrieb,  Waldrodlandbau),  Waldfeldbau  ja Neuerer Waldfeldbau  

betrieb, Birkenbergwirtschaft  ja Reutfeldbau.  

Röderlandbetrieb on vanha,  erittäinkin  Odenwaldissa ja Itäval  

lassa,  Steiermarkissa  ja Ala-Itävallassa,  yleisesti  käytetty  viljelystapa.  
Vielä muutamia vuosia sitten olikin viimemainituissa maakunnissa 

tähän tarkoitukseen käytettyjä  metsämaita noin 100,000  ha. 1)  Polt  

to  viljelysluonteensa  on se  säilyttänyt  tähän asti.  

Odenwaldissa on täten käytettävä  metsä etupäässä  mäntyä,  

ja paljaaksihakkaus  tehdään 30—50-vuotisessa  metsässä. Oksat  ja 

karikkeet  poltetaan  joko  hajallaan  taikka  kasoissa;  jälkimäisiä  käy  

tetään aina jos alla  on  jättöpuita.  Ennen oli  poltettava  puumäärä  

paljon  suurempi kuin  nykyjään.  Kun karikkeita  ja kasvipeitettäkin  

koottiin ennen polttoa,  ei  saatu tuhkamäärä kuitenkaan aina ollut  

suuri. Vuoden 1850 tienoilla otettiin palosta  2ä 3  viljasatoa,  tattaria, 
talviruista  tahi kauraa. 2)  Nykyjään  sitävastoin ei tavallisesti  oteta 
muuta kuin yksi  ruissato. Viimeisen viljan  sekaan kylvetään  män  

nynsiemen,  jollei istuteta  1-vuotisia taimia. Aikaisemmin kylvettiin  

myöskin  tammenterhoja,  jotka kyntämällä  peitettiin  ja toinen vilja 

kylvettiin  kynnökseen. 3)  

Kauvaa ei tämä menettely  enää tule Odenwaldissa säilymään.  
Ainakin polttaminen  jää piakkoin  kokonaan pois,  ja kiertoaika 

pitenee  myöskin. Hessenin osalla tätä aluetta onkin jo n. 2,000  ha 
keinotekoisesti  tämän menettelyn  ohella uudistettua mänty- (vähän  

myöskin  kuusi-,  hopeakuusi-  ja pyökki-)  metsiä,  joitten keskimää  

räinen vuotuinen puumääräkasvu  voi nousta 6 m 3. 

1 )  Carl  Heyer—Richard  Hess,  Der  Waldbau, 2 Bd, e. m. Siv.  258 —260.  
2

) I, Ueber  die landwirtschaftlichen Zwischennutzungen  in Waldern, 
insbesondere iiber den  Roderwaldbetrieb. A. F. u.  J. Z., 1850. ■— Siv. 41 —47. 

3) v. Wedekind, Welche Erfahrungen sind  bis jetzt in  Deutschland  be  
ziiglich  der  Verbindungdeslandwirthschaftlichen mit dem  forstwirthschaftliclien 

Betriebe  
.
 

.
 
~
 e. m. Siv.  442.  
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Itävallan alppimailla  taas poltetaan  täten kuusen,  lehtikuusen,  

koivun  ja männyn  paljaaksihakkausaloja. 1) Kiertoaika  on tavalli  
sesti  70 vuotta. Ennen polttoa  nostetaan usein kannot maasta 

(Stockrecht).  Syksyllä  kylvetään  peltoon  (Brandacker)  ruis,  joka 

peitetään  kuokalla. Usein aidataan ala.  Toinen vilja  on kaura,  
kolmas  kaura taikka nauris (tattari,  kurbitsa  y. m.). Vielä vuoden 

1845 tienoilla oli tavallista, ettei metsän uudistuksesta huolehdittu 

sen  paremmin. Toisinaan jätettiin  kuitenkin  hakkuussa lehtikuusia 

siemenpuiksi,  sillä  se oli paikkakunnalla  arvokas  puulaji.  Se  puulaji,  

joka eniten kärsi  menettelyn  seurauksista,  oli  kuusi. Kylvämällä  

tämän taikka  männyn  siementä rukiin  siemenen mukana koetettiin  

kin jo näihin aikoihin muutamia aloja uudistaa. 

Tämän poltto  viljelystä  van, samaten kuin yleensäkin  metsä  

pelto  viljelyksen  yhteydessä  onkin epäilemättä  tehty  keinotekoiselle 

metsänuudistukselle tärkeitä havaintoja.  Nämä koskivat  erittäinkin  

havupuun  siemenen hajakylvöä  viljakasvien  ohella. Niin on 

männyn,  lehtikuusen ja kuusen siementä kylvetty  niinhyvin  viljan 

siemenen kylvön  aikaan  kuin myös  myöhemmin  oraaseen. Edellisessä  

tapauksessa  voi tulla kysymykseen  kylvö  syksyllä  taikka keväällä,  

siis  syys-  tai kevätviljaan.  Yleisempi  oli  kuitenkin jälkimäinen  tapa.  

Usein kylvettiin  molemmat siemenlajit  samalla  kertaa,  jolloin ne  voi  
tiin yhdessä  mullatakin,  toisen kerran  taas hajoitettiin  puunsiemen  

vasta  jyvien  multauksen jälkeen.  Peittää voitiin se  tällöin  joko  jy  

rällä taikka karhilla,  tahi jätettiin  se  kokonaan peittämättä.  Jos  

oraaseen kylvöä  käytettiin,  oli  tämä tavallisesti  syysruista,  jolloin  

puunsiemen  hajoitettiin  siihen keväällä. Tällaista menettelyä  mai  

nitaan Biernheim-revierissä  käytetyn  jo  vuoden 1820 tienoilla. Har  

vinaisempaa  oli  toimittaa kylvö  I—21—2 tuumaa pitkään  kevätviljan  

oraaseen.  Tähän mullattiin  siemen  äkeellä  taikka  risukarhilla  (Strauch  

egge),  eikä viljan  kasvun  huomattu tästä kärsivän. 2) 

Havupuun  siemenen kylvöä  vakoihin  on myöskin  koetettu ja 

on siemen silloin voitu peittää  tuhallakin. Toisinaan tehtiin vaot 

l
) W. H. O  winner, Notizen iiber  eine  forstwirthschaftliche Reise nach  

Tyrol,  Salzburg, Steiermark, Unterösterreich, e. m. Siv. 95, 98 —99.  
2
)  Vert. edellisten  lisäksi  m.  m. v. Wedekind, Ueber die  landwirthschaft  

liche  Zwischennutzung. A. F. u. J. Z., 1847. Siv.  88—92.  

v. Reichenau, Ueber die  landwirthschaftliche  Zwischennutzung des  

Waldbodens. A. F. u. J. Z., 1850. Siv.  121—127.  

Billhardt, Der  Waldfeldbaubetrieb in Verbindung mit der  Holzkultur  in  
der grossh. hess. Oberförsterei Biernheim von der Zeit seiner Entstehung 
bis  auf  die Jetztzeit. A. F. u. J. Z., 1869. Siv.  445—456.  
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niin etäälle  toisistaan,  että välissä  voitiin viljellä  viljakasveja  pitem  

män aikaa. Kylvön  asemasta voitiin tällöin käyttää  istutustakin. 

Mainittava on myöskin,  että jo  aikaiseen huomattiin havupuun  

taimiston menestyvän  hyvällä  maalla paremmin,  jos  ennen sen  kyl  

vöä oli  alalta useampi  viljasato  otettu. Tässä tapauksessa  ei  maa 
nimittäin ruohottunut kovin  nopeaan. 

Varsinainen Waldfeldbau  eroaa edellisestä  siinä,  ettei  raivattua 

alaa jätetä viljalle  yksistään,  vaan sen  ohella hankitaan siihen kyl  
vämällä taikka istuttamalla uutta metsänalkua (landwirtsch.  Zwi  

schenbau).  Paremmin kuin pitkä korsivilja  soveltui  viljelyskasviksi  

juurikasvi,  etupäässä  peruna. Erittäinkin Hoppenheimissä  Hesse  

nissä on siitä saatu hyviä tuloksia. Mainin,  Neckarin ja  Reinin väli  
sellä tasangolla  on menettely  säilynyt  tälle vuosisadalle asti,  jolloin  

se on saanut uuden nimen: Neuerer Waldfeldbaubetrieb  '). Tällaisena 

ei se  enää ole polttoviljelystä,  sillä  hakkaustähteitten ja maakama  

ran  polttoa  ei yhdessäkään  tähän ryhmään  kuuluvassa  viljelystavassa  

käytetä. Erittäinkin Biernheimin, Gross-Geraun ja Eberstadtin 
läheisyydessä  olevien metsien uudistamisessa on näillä viljelysmenet  

telyillä  huomattava sija. Omituinen on näistä  m. m.  Eberstadtin 
lähistöllä käytetty,  jossa  paitsi  viljelyskasvia  on samalla alalla kahta 

aivan eri-ikäistä puustoa,  nuorta istutettua männyntaimistoa  peruna  
rivien  välissä  ja  vanhoja  jättö-mäntyjä  maata suojaamassa.  (Kuv.  2.)  

Pohjois-Baierissa,  Kelheim-Siid-revirissä  olen nähnyt  tähän ryh  

mään kuuluvan paljoa  yksinkertaisemman  metsänuudistuskeinon,  

jossa  männyn  ja kuusen siemen sekaisin kylvetään  juhannusrukiin  

siemenen kanssa  edellisenä syksynä raivattuun polttamattomaan  

maahan. (Kuv. 3).  

Birkenbergwirtschaft  2)  vastaa kaikista  keskieuropalaisista  poltto  

viljelystavoista  eniten suomalaista kaskiviljelystä.  Bayrischer-Wald  

*)  Vert. Carl  Heyer—Richard  Hess,  Der  Waldbau, 2  Bd, e. m. Siv.  261  —.  
2

)  Vert. m.  m.  Hermann Furst,  Illustriertes Forst-  und  Jagdlexikon, e. m.  
Siv. 87. 

Carl  Heyer—Richard Hess,  Der  Waldbau, e. m. Siv.  260.  

Bemerkungen iiber die Eichenschälwaldungen in  Bayern F. M., e.  m.  
IV Hf., 1852. Siv. 7. 

Muhi, In welchem  Stadium  befindet  sich  die  Verjiingung der Holzbestände, 

e. m. Siv.  369. 

Forstliga  diskussioner: Är  svedjandet med  afseende  å  både jordbruket och  
skogsskötseln  förkastligt?  e. m. Tidskr. f.  F. L. o. S., 1866. — Siv.  407 —408.  

Heinrich  Mayr, Waldbau  auf naturgesetzlicber Grundlage, Berlin, 1909.  

Siv. 271. 



Kuv. 2.  Keinotekoinen  nictsänuudistus  viljelyskasvien  viljelyn  yhteydessä. Neu  
erer Waldfeldbaubetrieb, Eberstadt, Hessen. Perunarivien väliin on istutettu 

1-vuotisia männyntaimia. Vanhat puut ovat  huonolatvaisia mäntyjä. 

Kuv. 3. Waldfeldbaun  avulla nuorennettu ala Kel  

heim-Sud-hoitoalueessa Baierissa. Männyn ja kuusen  
siementä  on kylvetty  juhannusrukiin sekaan. Ruis  on 

jo leikattu. 
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issa,  jossa menettelyä  on harjoitettu  siitä  asti  kun  asutusta sinne 

tuli, ovat nimittäin metsätyypit  jotenkin  meikäläisiä vastaavia,  

eivätkä  ilmasto suhteetkaan suuresti Suomen oloista eroa. Vuoriperä  

on granitia  ja  gneissiä  ja yleiset  puulajit  koivu  ja kuusi.  Kun edelli  

nen näistä uudistuu usein vesomalla,  ovat metsät tämän ohella usein 

välimetsiä,  niinhyvin  vesoista kuin  siemenestä syntyneitä.  
Tavallisin kiertoaika  tässä poltto  viljelystavassa  on 35  vuotta;  

raja-arvoina  ovat 20 ja 50 vuotta. Hakkuussa  jätetään  16-—22 

siemenpuuta,  tavallisesti koivua,  hehtaarin alaa kohti. Suurimmat  

puut käytetään  etupäässä  polttopuiksi  ennen paloon  panoa ja voidaan 
siten  saada yli  100:kin m 3 puuta  hehtaarin alalta.  Jälelle jäävät  puut  

ja hakkuutähteet poltetaan  hajallaan  taikka joskus  turpeen  kera 

kasoissa. Jos syysviljaa  ensin käytetään,  kuokitaan ala syksyllä,  

muussa  tapauksessa  keväällä. Usein  otetaan kolme  viljasatoa,  ruis,  
kaura ja peruna, joskus  hirssi. Viljan siemen mullataan äkeellä. 4:n 

jyvän  satoa pidetään  tavallisena,  mihinkä tietysti  on vaikuttanut se  

kin  että maat sijaitsevat  usein 800 metrin korkeudella vuoristossa. 

Ympäröivä  metsä siementää alalle myöskin  kuusta. Kun  tämä 

hakataan kuitenkin jo noin 10 vuoden ijässä kuivikkeeksi,  ei  tämä 

puulaji  tästäkään syystä  tahdo näissä  metsissä säilyä.  Metsien ke  

hitystä  haittaa myöskin  ahkera laiduntaminen sekä paikottain  toi  

mitettu niitto ja karikkeitten kokoaminen. 

Viime vuosisadan puolivälissä  laskettiin  Birkenbergejä  olleen 

noin 30,000 ha. Muhlin kokoaman tilaston mukaan kaadettiin vuo  

den 1886  tienoilla vuosittain metsää  370 ha laajuisella  alalla  tällaista 

viljelyä  varten. Nykyjään  on se  käynyt  aivan harvinaiseksi.  

Reutfeldwirtschaft  x )  eroaa edellisestä  pääasiassa  siinä,  että vilja  

kasvien  viljely  kestää  hyvin  kauvan,  6—9  vuotta. Tällä välin voi  

maa olla kesantonakin  ja  tulla lannoitetuksi. Tavallisin metsikkö  

muoto on koivun,  kuusen,  pajun,  haavan ja männyn  sekoitus. Tammi 

on näitten ohella myös yleinen.  Siemenpuita jätetään  ja säilyvät  ne 

siitä  huolimatta,  että maa muokataan auralla. Vesojen  synnyn  lo  

pettaisi  näin pitkäaikainen  ja perusteellinen  maan muokkaus sitä  

vastoin kokonaan,  jollei  joitakin  kantoja  koetettaisi suojella. Poltto  

on kasoissa  polttoa. 

1

) I. Hamm. Der  Ausschlagwald, e. m. Siv.  15,  210—211.  

Hamm  lukee  tämän menettelyn Hackwaldwirtschafteihin sillä  perusteella,  
että kiertoaika  on lyhyt,  10—30 vuotta. Kun  metsä kuitenkin  on etupäässä 
siemenmetsää, kuuluu se paraiten tähän ryhmään. 
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Myöskin  Unkarissa  x ) ja Sveitsissä  2) on  viljakasvien  viljelyä  

käytetty  joko polton  yhteydessä  taikka  ilman,  kun siemenmetsiä on 

uudistettu taikka vesametsistä  muodostettu. Belgiassa  ja Tanskassa 

taas  vastaa siemenmetsien poltto  viljelystä  n. k. kanervanpoltto,  jota 

ennen  on harjoitettu  viljakasvien  kasvatusta  ja laitumen paranta  

mista varten,  mutta jota nyt  on käytetty  samojen  alojen  metsittä  

miseen. Vuonna 1787 Tanskan nummia varten tekemässään met  

sittämissuunnitelmassa kielsi  kyllä  Briiel kanervanpolton  3), mutta 

vähitellen tuli  se kuitenkin aivan yleiseksi  tavaksi.  Vuonila 1885 

oli tällä tavalla saatu uutta metsää  ainakin 190 tynnyrinalalle.  Eikä 
usein  ole tyydytty  ainoastaan kanervan polttoon, vaan on kyntä  

mällä nostettu turvekin poltettu. 4) Useaan kertaan toimitetut kyn  

nöt sekä minerali- ja vihantalannoitukset kuuluvat kanervan polton  
ohella nykyisiin  nummien metsittämiskeinoihin. 5)  

Buotsissa  on varsinainen kaskiviljelys  ollut hyvin  yleinen. Tätä 

todistavat ne lukuisat  lakisäännöksetkin,  joitten  avulla  tätä  poltto  

viljelystapaa  koetettiin  rajoittaa.  Etempänä  oleva selostus  Ruotsin  

ja Suomen kaskeamislainsäädännöstä antaakin yleiskäsityksen  niin  

hyvin  käytetyistä  kaskiviljelystavoista  kuin niitten yleisyydestäkin.  

Viime vuosisadan loppupuolella  on jo kaskiviljelys  Ruotsissa 

ollut  jotenkin  vähäpätöistä.  Vuoden 1880 tienoilla harjoitettiin  sitä  

taikka sen  tapaista  viljelystä  kuitenkin vielä Vermlannissa,  Änger  
manlannissa,  Medelpadissa,  Helsinglannissa,  Itägötanmaalla,  Smä  

W. L., Der  Waldfeldbau  im  ungarischen Flaclilande. A. F. u.  J. Z., 

1867. Siv.  148—153;  

2) Vert.  Ein  Besuch  im  Gemeindewald der Stadt Winterthur im  Kanton  
Zurich. A. F. vi.  J. Z., 1855. Siv.  392—393. Vert. myös siv. 442.  

Sveitsiä  koskee  myöskin  n. k. Alpenbrandmrtschaft, jota ön  käytetty  erit  
täinkin  kuusimetsissä, jotka n. 30 vuoden  ikäisinä  kaadettiin, usein  paperi  

puiksi. Tavallisesti  koottiin suurin  osa oksia  pois  ennen alan kulottamista.  
Tämän  jälkeen on viljelty  viljelyskasvia  3  a 4 vuotta  sekä  jätetty  ala  itsestään  

metsittymään. Täten  on saatu  hyviä  karjanlaitumia. Vert. Heinrich  Mayr,  
Waldbau, e. m. Siv.  271. 

Basilier, Die landwirtschaftliehe Zwisehennutzung  und  ihr  Einfluss  auf  
den Waldboden. Schweiz.  Z. f. F., 1907- Siv.  229  - 

3
) P. E. Miiller,  K. Redam, Johs. Helms, E. H. Woldike.  Bidrag til kun  

skab  om Rodgranens Vaekstforhold  i  midtjydsk  Hedebund.  D. forstl. For  

sogsv.  i Danm., 3 Bd.,  1 Hf., 1910. Siv.  24.  
4 )  E. Dalgas, Brandkulturer i  Hedeplantager. Hedes.  Tidskr.,  1885.   

Siv.  110—116. 

5 )  P. E. Miiller, Johs. Helms, Forsog med Anvendelse av Kunstgodning 
til  Grankultur i  midtjydsk  Hedebund. Med Bidrag  til Hedebundens Natur  
historie.  D. forstl. Forsegsv.  i  Danm., 3 Bd., 2 Hf., 1913.  
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen  metsiin. 3 

lännissä,  Blekingessä  sekä  pohjoisissa  maakunnissa,  mutta kaikkialla  

hyvin  vähän. 1) Jotenkin samaan tulokseen tuli  Grotenfeltkin  koetta  

essaan  saada  tilastoa Ruotsin kaskiviljelyksestä. 2) Erikoista  huo  

miota ei se ole  saanut viimeaikaisessa  metsälainsäädännössäkään.3 )  

Yleisimpänä  viljalajina  on Ruotsin kaskissa  käytetty  ruista,  ja 
siitä johtuukin yleiseksi  tullut nimitys  rägsvedning. 4) Puut on tätä 

varten kaadettu joko polttokesänä  taikka sitä edellisenä. Muista 

nimityksistä  ovat yleisiä  kasning  ja grödning. Edellistä käytettiin  

ainakin Jemtlannissa ja  Bohuslänissä,  jossa  kaskeaminen vielä vuo  

den 1830 tienoilla oli  jotenkin yleistä. 5 ) Puut kaadettiin  tavallisesti  

syksyllä,  joskus  myöskin  saman  vuoden keväällä,  jolloin  ala viljel  

tiin. Ruis  kylvettiin  tuhkaan ja kun se oh korjattu,  joutui  maa  

laitumeksi. Grödning-nimitys  taas  oli  yleinen  Hallannissa,  pohjois-  

Skanessa  ja osissa Blekingeä. 6 )  Viljelyskasvina  oli  ruis  taikka peruna. 

Osa Ruotsin paraimmista  metsistä on syntynyt  kasketuille  
maille. Niin on Metsätieteellisellä koelaitoksella eräs koeala entisellä 

kaskimaalla,  jossa  puitten  myyntiarvo  hehtaarin alaa kohti  tekee 

n. 9,100  kruufiua. Siemenpuita  jättämällä  on kaskialoja  myöskin 
uudistettu jo viime vuosisadan alussa, 7)  ja keinotekoiseen metsänuu  

1)  Pr.,  Om svedjning. Skogsvän.,  1880. Siv.  34—.  Vert. myös  Tidskr.  

f. Skogshush., 1888. Siv.  148—, 

Vielä vuoden 1805 tienoissa oli  kaskeaminen  Wermlannin metsäseu  

duissa  pääasiallinen viljanviljelystäpä;  rukiista  saatiin  kaskessa  16  ä 20  jyvää,  

pellossa 8 k 10. Petrus  Nordmann, Finnarna  i  mellersta  Sverige,  Helsingfors,  
1888. Siv.  62, 75.  

2
)  Gösta Grotenfelt,  Det primitiva  jordbrukets  metoder i Finland under 

den  historiska  tiden, Helsingfors, 1899. Siv. 430.  
3 )  Betänkande afgifvet den  16 Mars  1912  af Norrländska  Skogsv&rdskom  

mitten, del  I. Siv. 488—536.  

4 ) Tämän  vastakohtana  mainitsee  K. Frederiberg n. k. kolfallssvedning,  

jossa poltettiin  ainoastaan  oksat  pois  puista  eikä  maata  viljelty. Årskr.  f.  
För.  f. Skogsv.  i Norrl.,  1901. Siv.  45.  

Vanhoissa  Ruotsin  maanlaeissa  kutsutaan  kaskimetsää nimellä  rydhia  

skog, kaskeksi  raivattua alaa  rydhzl 1. rydhu, manzsfaella ja myöhemmin råg  

rydhiu,  rågsvidia. Axel lAljenstrand, De nordiska Bygningabalkarne. Hel  

singfors,  1881. Siv.  54—56, 63.  
5

)  Axel Emanuel  Holmberg, Bohusläns  historia  ooh  beskrifning. 2 uppl., 

Örebro, 1867. Siv. 272. 

e)  Eug. Hemberg, Tallens  degenerationszoner  i  södra ooh  västra Sverige.  
Skogsvärdsf.  Tidskr., 1904. Siv.  173. 

Th. Hahr, Samling af gällande författningar rörande  skogsväsendet,  
Stockholm, 1877. Siv. 84. 

')  Rp.,  Svedjningens inflytande på skogsåterväxten.  Skogsv.,  1881.   
Siv.  11—, 
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distukseen on sitä varsinkin  viime aikoina käytetty.  Puun  siemen 

on tällöin kylvetty  joko  rukiin  mukana taikka  on harjoitettu  ruutu  

kylvöä  rukiin  korjuun  jälkeisenä  kesänä. Näin nuorennetaan esim.  

Skagerholmin  kruununpuistossa  Skaraborgin  läänissä  vuosittain  n. 14 

ha hakkuualoja,  joille tämän lisäksi  jätetään vielä siemenpuita.  
Ruis voi täällä antaa 20:kin jyvää;  ja metsiköt  tuottavat keski  
määrin 7—lo m 3 puuta  vuodessa. 1)  

Kanervanpolttoa  on erittäinkin etelä-Ruotsissa  harjoitettu  viime  
aikoihin asti.  Nummien metsittämistä on sen  yhteydessä  myös toi  

mitettu, ja on puun  siemen silloin  kylvetty  joko  viljan  joukkoon  
taikka on viljakasvi  jätetty kokonaan pois. 2)  

Venäjällä  on n. k.  järvialue  ■— OsepHUH oöjiac/mb se, joka 
on runsaimmin tullut kasketuksi,  ja jossa  tämä polttoviljelys  on vielä 

nytkin  monessa  seudussa yleinen. 3) Yleisin  oli  se  vuoden 1900 tie  

noilla Aunuksen kuvernementissa. Jotenkin laajoilla  aloilla käytet  
tiin sitä Novgorodin  kuvernementissa  sekä vähemmässä määrässä 

Pskovin  ja Pietarin  kuvernementeissa. Ensinmainitussa kuvernemen  

tissa oli nuoria kaskia  kokonaista 43 % viljelysmaista,  joihin  niityt  

ja kaskimaatkin luettiin. Peltoja  taas oli samasta  viljelysalasta  ai  

noastaan 22 % kun se muissa  järvialueen  kuvernementeissa vaihteli 

59-—63 %. Koko järvialueella  oli  nuoria kaskia  8  % viljelysalasta.  

Kaskeamista kutsutaan täällä usealla nimellä, kuten jmconojib  

noe, jinduHoe,  nodcnnnoe xo3Hticmeo. Nimitykset  ovat nähtävästi  etu  

päässä  paikallisia,  vaikka  muitakin eroja näin laajalla  alueella tie  

tysti  on. Jlnda -viljelykseksi  kutsutaan siten  sitä  polttoviljelystapaa,  

jota lättiläiset  maanvuokraajat  harjoittavat  Pskovin  ja Novgorodin  

kuvernementeissä. He vuokraavat tavallisesti  kuudeksi vuodeksi 

kerralleen harvahkoa haapa-,  leppä- ja paju-sekametsää  kasvavia  

aloja,  joissa  he polton  jälkeen  viljelevät  jotakin  viljalajia  taikka pel  

lavaa. Viljelyksen  jälkeen jää  ala tavallisesti  oman onnensa nojaan 

Ounnar  Schotte, Till Tiveden  och  Hasselfors. Skogsvårdsf.  Tidskr.,  

fackuppl,,  1910. Siv.  140—141.  
A. Wahlgren, Skogsskötsel,  Stockholm, 1914. Siv.  132. 

Vert. myös.  Edw. Wibeck, Om själfsådd och skogsodling i  övre  Norr  
land. Skogsvårdsf.  Tidskr., fackafd., 1913. Siv. 404. Vert. myös  
siv. 482.  

2
) Esim.  Oscar  E.  Oyberg, Några tankar  om skogsodling på svältorna och 

dermed  liknande  mark, Jönköping, 1880. Siv.  10. 
Edw. Wibeck, Om ljungbränning för  skogskultur. Skogsvårdsf. Tidskr.,  

faokafd., 1911. Siv.  31— 
8

)  B. JJ. CeMenoes, Poccin,  111, OäepHafl oÖJiacTt,  C. HeTepöypra, 1900.   
Siv. 48, 134, 137.  
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ja saa  usein alussa  lehtomaisen luonteen. Suomen rajan  lähistöllä 

taas muistuttavat kaskeamistavat paljon  suomalaisia menettelyjä.  
Niin on eräs  Pisto  järven  mies  kertonut  minulle  Kajaanin  kihlakunnan 

pohjoisosan  rajantakaisista  kaskiviljelyksistä  seuraavaa: Kasketta  
valta alalta  kaadettiin,  »näröttiin»,  pienimmät  puut  syksyllä  ja isoim  

mat  keväthangen  aikana. Kaikista  suurimmat männyt  kuivatettiin  

pystyyn  kuorimalla  ne  ympäriinsä  kämmenen leveydeltä, ne »pyör  
rettiin». Kaadettu kaski  sai  olla  sillään sen  vuoden ja toiseen kesään 

asti,  jolloin  se karsimatta  poltettiin.  Tällöin paloivat  vain oksat. 

Sitä  seuraavana kesänä koottiin rungot kasoihin,  jolloin  osa  niistä 

katkottiin. Täten kootut roviot  poltettiin  samana kesänä  juhannuksen  

jälkeen.  Ennen heinäntekoa ala  karhittiin ja kylvettiin  ruis sekä  

joskus  tämän sekaan nauris. Ainoastaan yksi  viljasato  on otettu. •  
Tavallisimmat  puulajit  näillä kaskimailla ovat koivu ja kuusi,  ja 

ovat metsiköt  saaneet nyt rauhassa kehittyä,  sillä  kun maat ovat 

valtion,  on se kieltänyt  niissä  kaiken  kaskenpolton  jo noin 30 vuotta 

sitten.  Vastakohtana näille vanhojen metsien kaskeamisille  olisivat  

esim.  Tulemajärven  seudut Salmin itäpuolella,  jossa  kerrotaan pol  

tettavan kaskea  samalla alalla kaksikin  kertaa 10 vuodessa. Tämä 

ei voi olla  mahdollista, jollei muualta tuoda polttoainetta  kaskeen  

lisää. *) 

Aunuksen  kaskiseutuja  kuvaavat  myöskin  Norrlin 2)  ja  Cajander 3 )  
Edellinen mainitsee Suomen rajan  ja Äänisen  välillä kasketun joka 

kylässä.  Kun kullekin kylälle  oli  eroitettu erityiset  alat,  joilla  kukin  

sai mielensä mukaan kaskia  kaataa,  oli  suuri ero näitten kaskimetsien 

ja ympäröivien  rauhoitettujen  metsien välillä.  Viimemainituissa oli  

m.  m. puhtaita  kuusikoitakin.  Kasketut  maat eroittaa Norrlin  maan 

laadun,  polttamisen  runsauden ja näistä johtuvan  kasviston  perus  
teella viiteen luokkaan,  joista  paraaseen kuuluvat  lehtomaiset  rinteet 

ja huonoimpaan kanervaa kasvavat  hiekkamaat. Erittäin  runsaasti  
kasketuiksi  sanoo Cajanderkin  Äänis  järven länsirannikon sekä 
Saoneshen niemimaan. Samaten on  Laatokan ja Äänisen  eteläpään  
välillä runsaasti kaskimaita. 4)  Kaskettuja  ovat  myöskin  Äänisen  itä  

x )  Y. I:o, Kaskeamisesta  Rajakarjalassa.  Metsätaloudellinen  aikakaus  

kirja,  1914. Siv.  388 —. 
2)  J. P. Norrlin, Flora  Karelia:  Onegensis,  I. Notiser  ur Sällsk. p. F. &  

F. F. förh. H. 10. 1871. Siv. 23—. 

3)  A. K. Cajander, Fenno-Scandian.  kasvitieteellisestä kaakkoisrajasta.  
Medd. Soc. p.  F. &. F. F., 1900. Siv.  173  —. Osittain myöskin  suullisia  
ilmoituksia.  

4) Fredr. Elfving, Anteckningar  om vegetationen kring floden  Svir. 
Medd.  Soc.  p.  F. & F. F. 2 H.  1878. Siv. 118 ja 127. 
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ja koillispuolella  olevat  seudut,  samaten kuin sen kaakkoispuolella  

olevan alueen mäkimaat. Edellisillä kaskimailla  on etupäässä  lehti  

metsiä, jälkimäisillä  mäntymetsiä  taikka ovat ne aukeita  ahoja.  

Polttamalla uuvutettuja  ovat tästä koilliseen  olevat seudutkin,  ja 

yhä  idempänä  Latschajärven  ja Onegajoen  varrella olevalla  kalkki  

pitoisella  tasangolla  ei  kymmenien  neliöpeninkulmien  alalla kasva  

muuta puulajia  kuin miehenkorkuista leppää.  



Lainsäädännölliset  toimenpiteet kaskiviljelyksen  

supistamiseksi.  

Kaskiviljelyksen  yleisvaikutus  Suomen metsiin riippuu  ensiksikin  

siitä,  kuinka  laajoilla  aloilla  tätä viljelystapaa  on harjoitettu.  Kaski  

viljelyksen  yleisyyttä  voidaan luonnollisesti paraiten  arvostella  sitä 

koskevan tilaston avulla. Toiselta puolen  ei  kuitenkaan tätä viljelys  

tapaa  koskeva  laaja  lainsäädäntökään voi tässä  suhteessa  olla  aivan 

merkityksetön,  sillä  se ei  näytä  yksinomaan  kielteisesti,  millä  tavalla 

tätä elinkeinoa koetettiin  valtiovallan puolelta  rajoittaa,  vaan se  

myöskin  ikäänkuin osoittaa ne kohdat luonnossa,  jotka olisi  voitu 

tähän tarkoitukseen käyttää.  Tällaisten maanluonteensa ja sijoi  
tuksensa sekä  maan ja metsän  laatunsa puolesta  määrättyjen  alojen  

yleisyys  olisi  siten asettanut sen korkeimman rajan,  johonka asti  

tämä poltto  viljelys  eri  aikoina olisi  saanut  mennä jos nimittäin 

lakimääräyksiä  tarkoin  olisi  noudatettu. Tärkeimpiin  tätä alaa kos  

keviin lakisäännöksiin tutustumiseen onkin tämän takia syytä.  

Ruotsin ja Suomen kaskeamislainsäädäntö on yhdistetty  vas  
taavaan metsälainsäädäntöön. Viimemainitussa tehdään ero eri  

laisten maaomaisuuksien välillä niitten omistusoikeudellisten  seikko  

jen  perusteella.  Siinä suhteessa niitä voidaan eroittaa kolme  ryhmää,  

nimittäin yksityismaat,  kruununmaat ja yhteismaat.  
Yhteismaihin luettiin vuosien 1647 ja 1664 metsäasetuksissa 1)  

maakuntien,  kihlakuntien ja pitäjien  yhteismaat  (Landz-,  Häradz  
och Sochne-Allmänning)  2

). Suomessa ei näistä kuitenkaan  ole  ollut  

Kongi. Magrts til Swerige Ordning och Stadga om  Skogarne i  Rijket  
huru the  här  effter skole bliffua  aff Aganderne och  andre  brukade och i  acht 

tagne, 16 22/111 47. 

Samoin, 16 29/  VIII 64. Molemmat  alkuperäisinä  Yliopiston ja Yliopis  
ton Metsätieteellisen Laitoksen  kirjastoissa.  

2
)  Kylän-yhteismaata  (By-Allmänning) ei  tässä  yhteydessä enää  mainita.  

Sen sijaan käytetään nimitystä kylän »jakamattomat maat» (oskiptoägor),  
taikka  yhtyy  koko  käsite  pitäjänyhteismaa-käsitteeseen. 
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muita kuin pitäjien  yhteismaita,  x) jotenka muut voidaan tässä 

yhteydessä sivuuttaa. Yleensä ovat pitäjien  yhteismaat,  jotka  
vuoden 1647 metsäasetuksessa nähtävästi ensi kerran lainsäädän  

nössä mainitaan,  2)  jotenkin  samassa  asemassa  kuin muutkin yhteis  

maat. Niin saadaan metsää niissä  käyttää  ainoastaan osakkaitten  

oman talouden tarpeisiin  (2,  10 §). Vuoden 1734 lain (Rak.  K.  16 luk.)  

ja saman vuoden metsäasetuksen 3)  (6,  7  §)  mukaan rajoitetaan  tätä 

käyttöoikeutta  yhä  enemmän; kotitalouteen saadaan metsiä  käyttää  

ainoastaan siinä tapauksessa,  että osakas  välttämättä  metsäntuotteita 

tarvitsee,  eikä omasta metsästä niitä voi saada. Tuoreitten puitten  

käyttämiseen  vaadittiin tämän ohella kihlakunnanoikeuden lupa  ja  

maaherran osoitus. Vuosien 1793 ja 1805 metsäasetuksissa 4)  puhu  

taan sitävastoin  pitäjäin  yhteismaitten  jaosta  osakasten kesken ja  

jätetään  niitten valvonta jaon toimittamiseen asti  osakasten huoleh  

dittavaksi (8, 9, 10 §). 

Varsinainen kruununmetsä-käsite  on Suomeen nähden saanut 

ikäänkuin virallisen vahvistuksen  Kustaa Vaasan tunnetulla kir  

jeellä maaliskuun 20 päivältä  1542, jossa  asumattomat tilukset  

julistetaan  Jumalalle,  kuninkaalle ja Ruotsin kruunulle kuuluviksi.  

Sama ajatus  uudistuu myöskin  Kaarle XI joulukuun 19 päivänä  

1683 antamassa metsien käyttöä  koskevassa  asetuksessa.  5) Siinä  
mainitaan nimittäin sellaisilla seuduilla sijaitsevain  kyläkuntain,  

joissa  on »suuria ja laajoja  metsiä»,  kuten m. m. Suomessa,  anastavan  

näistä »ilman mitään oikeutta  ja syytä»  laajoja  aloja,  jopa peninkulma  

määriä. 6)  Tämän estämiseksi  olisivat  tällaiset valtiolle kuuluvat  

Vert. esim. Gösta  Palmgren, Anteckningar  enligt Professor  R. F. Her  

mansons Föreläsningar öfver Finlands  Finansförvaltningsrätt,  1., Helsingfors,  

1895. Siv. 5.  

2)  Vert. Herman Ludvig Rydin,  Bidrag tili Svenska  Skogs-Lagstiftningens 
Historia, Upsala, 1853. Siv.  6, 14.  

3 )  Kongi. Maj:ts Allmänna  Förordning om Skogarne  i  Riket, 17 12/ XII  34.  

Alkuperäinen. 
4)  Kongi.  Maj:ts  Nadiga Förordning om Skogarne i  Riket, 17 10/ XII  93  

Samoin, 18 1/VTIIOS.  
5 )  Förordning och  Päbud  angäende Skogarne och  h  wad therwid i  acht 

tagas bör, 16 19/XHB3. Joh. Schmedeman, Kongi.  Stadgar, Förordningar, 
Bref och Resolutioner angäende Justitise ooh  Executions-  Ahrender, Stock  

holm, 1706. Siv. 857.  

6 )  Kruuiiiiximetsäinaitten  synnystä,  vert. esim. Johan  Gabriel  von Bons  

dorff, Stor-Furstendömet  Finlands Kameral-Lagfarenhet, I  Helsingfors, 1833.  

Siv. 225. 

Axel  Liljenstrand, Finlands  jordnaturer och äldre  skattväsende, Helsing  
fors,  1879. Siv.  55 —, 295  —. 

Sama, De  nordiska  Bygningabalkarne, e. m. Siv. 133 y. m. 
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maat yksityismaista  eroitettavat. Metsälainsäädännössä kuuluvat 

tällaiset kruununmetsämaat siihen ryhmään  valtion maaomaisuutta,  

jota vuosien 1647 ja 1664 metsäasetuksissa (9  §)  kutsutaan suuriksi  

metsiksi (the.  store Skogarne),  vuoden 1734 metsäasetuksessa (12  §)  
suuriksi  metsiksi ja erämaiksi (de  stora Skogarne  och Ödemarkerna)  
sekä vuosien 1793 ja 1805 metsäasetuksissa  (15  §) kruununmetsiksi  
eli  kyläkuntain  rajojen  ulkopuolella  sijaitseviksi  suuriksi metsiksi 

ja erämaiksi (Krono-Skogarne  eller de större Skogar  och  Ödemarker,  
hwilka utom Bygdelagen  Oss  och  Kronan tilhöra).  Kahdessa  viime  
mainitussa asetuksessa onkin Suomi erikoisesti mainittu tällaisten 

metsien yhteydessä.  Yksinomattain Suomea koskevassa  vuoden 1775 

isojakoasetuksessa  *)  (5  §) vastaa  tätä käsitettä  nimitys  »erimaat» 2)  

ja vuoden 1848 maanmittausohjesäännössä  3)  (39  §, 2  mom.)  kruunun  

yhteismaa  (kronoallmänning).  

Asetuksista  päättäen  luulisi  mainittuja  kruununerämaita olleen 
runsaasti melkeinpä  kaikkialla Suomessa. Näin ei käytännössä  kui  

tenkaan ole ollut  asianlaita;  päinvastoin  vielä niihin aikoihin, jolloin  

isojakoja  alettiin  toimittaa,  supistuivat  ne  varsinaisesti  Lapin  ja Poh  

janmaan  karuihin sydänmaihin.  Asumattomia seutuja oli kyllä  

muuallakin,  varsinkin Savossa  ja Karjalassa,  mutta aina kun  valtion 

taholta oli  yritetty  niihin omistus-  ja käyttöoikeutta  ulottaa, oli maille 

ilmestynyt  haltijansa,  eikä hallitus  useinkaan ollut  kyennyt  asutus  

olojakaan  näillä mailla järjestämään.  Usein olivat yksityiset  päin  

Knut  Ferdinand  Lagus, Om jordaskiften enligt  svensk-finsk  lagstiftning, 

Helsingfors,  1857. Siv. 15—, 25. 

Gösta  Palmgren, Tl. F. Hermansons  Föreläsningar öfver Finlands  Finans  

förvaltningsrätt,  e. m. Siv. 3
—.  

Kommissionens  för undersökning af förhållandena inom kronoskogarne  

i Finland  slutliga  yttrande och  förslag i  ämnet, Helsingfors,  1872. — Sv. 6—.  
Skogs-styrelsens  imderdåniga berättelse  angående Skogs-  och  Jagtväsen  

det i Sverige intill år 1870, Stockholm, 1879. Siv. 33 —.  

1)  Kongi. Förordningen angående Storskiftesdelningar  i  Finland  och  hvad  
dervid  iakttagas bör,  17 27/ VI 75. Claes  Wilhelm  Oyldén, Samling af För  
fattningar  rörande Landtmäteriet och  Justering af Mått, Mål  och  Vigt i Fin  
land, Helsingfors, 1836. Siv. 210.  

Vert. myöskin vuoden  1886  metsälain 1  §: »kyläkuntain  piirien ulkopuo  
lella  olevat  metsät ja erämaat».  

2)  Hermanson  katsoo  mainittujen »erimaitten»  voivan  vastata kruunun  

puisto-käsitettä. Gösta  Palmgren,  Ti. F. Hermansons  Föreläsningar öfver Fin  
lands Finansförvaltningsrätt,  e. m. Siv.  59.  

3
)  Keis.  Majest. Armollinen  Ohjesääntö  maanmittaus-toimesta, tilusjako  

ja veronpanolaitoksesta sekä pituus-, astia- ja painomittain vakaamisesta 
Suomessa, 18 15/ V  48.  
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vastoin  niinliyvin  kuninkaalta kuin  kihlakunnanoikeudeltakin saaneet  
sellaisia  päätöksiä,  joitten katsottiin  tukevan yksityisten  omistus  

oikeutta takamaihin. Ja tällä tavalla  nämä asetuksissa  mainitut laajat  

kruununmetsät olivat ikäänkuin hävinneet vanhaan yksityiseen  

erämaa-omistukseen. 1) Mitään rajoja virallisten pitäjänyhteis  

maitten, takamaitten ja kruununerämaitten välillä ei luonnossa 

myöskään  ollut, joten erilaisten asetusten sovelluttaminen näille 
kävi  käytännössä  vaikeaksi. Vanhat  heimo- ja sukukuntain sovinto  

rajat  eivät  nimittäin voineet sellaisista  rajoista  käydä. 2)  
Vasta isojaoissa,  joissa  määrättiin ja luonnossa käytiin  tarkat 

rajat  kruunun erä-  ja liikamaitten  sekä yksityis  maitten välillä,  saatiin 

lopullinen  selvyys  yksityisten  ja kruunun välisistä  suhteista metsä  
mailla. 3) Kun kaskiseutujen  nykyiset  laajat  kruununmetsät  ovat 

sijainneet  etupäässä  syrjäseuduissa,  ovat näitä koskevat  isojaot  

päättyneet  vasta verrattain myöhään,  etupäässä  vuosien 1820 ja 

1880 välillä.  Niin  ovat  ne  Kajaanin  kihlakunnassa loppuneet  etupäässä  
vuosien 1864 ja 1879 välillä,  pohjois-Karjalassa  vuosien 1830 ja 1850 

tienoilla,  Viitasaarella 1820  ja 1850 vaiheilla j. n. e.  4) Suurin osa  

Viipurin  läänin lahjoitusmaitten  metsiä on taas valtiolle  joutunut  

vuosien 1870 ja 1890 välillä, ja erittäinkin vuodesta 1877 lähtien on 
muitten maanostojen  kautta kruununmetsien alaa lisätty  varsinaisilla 

kaskeamisalueillakin. 5) Tästä  johtuu  myöskin,  että nykyisillä  kruu  
nunmailla tavataan kuten etempänä  nähdään verrattain myö  
hään kaskettuja  maita. Eikä nähtävästi pelkkä  isojakokaan  olisi  
monilla seuduilla juuri  ennen jakotoimituksia  melkeinpä  yleisimmil  
lään ollutta kaskiviljelystä  saanut loppumaan,  elleivät  kruununmaat 

samoihin aikoihin olisi  joutuneet  tarkemman valvonnan alaisiksi.  
Toukokuun 7 päivänä  1859 annetulla julistuksella  ja saman vuo  

den toukokuun 13 päivänä  päivätyllä  johtosäännöllä  perustettiin  ni  
mittäin nykyinen  metsänhoitolaitos vakinaisesti  maahan. 

1
) Vert. Martti Kovero, Valtion  uutisasutus Ruotsin-Suomessa  jälkeen 

Ison-Vihan, Helsinki, 1909. -  Siv. 20—48.  

2)  Vert. Väinö  Voionmaa, Suomen  vanhin  maakunta-  ja pitäjälaitos.  
Suomen Tiedeakatemian esitelmät ja  pöytäkirjat  1911, I, Helsinki  1911.   
Siv. 44—56. 

3 )  Vert. Gustaf Alexander  Cygnaeus, K.  Suomen  Talousseura  1797—1897  
Turku, 1896. Siv.  29—. 

4
)  Vert. Liite I, sareke  4,  

5 )  Vert. Vuosien  1896—1899  kruununmetsäkomitean  mietintö. Siv.  
14—15. 
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4 Kaskiviljelyksen  vaikutus Suomen metsiin.  

Tärkeimmät kaskiviljelystä  koskevat vanhat asetukset ovat 
vuosien 1647 ja 1664 metsäsäännöissä. Yhteismailla oli  kaskeaminen 

näitten mukaan kielletty  muuhun tarkoitukseen kuin »maan ja lai  
tumen  parantamiseksi»  (6  §)  '). Ilman käräjien  lupaa ei kuitenkaan 

tässäkään tarkoituksessa  saanut  kaskeamiseen ryhtyä. Samaten ei  

yhteismaasta  rajoilla  eroitettava talo saanut rajankäynnin  jälkeen  

yhteismaata  kaskiviljelykseen  käyttää  (2  §), eikä  sinne  myöskään  

saanut luvatta asumusta perustaa  ja sitä  varten  kasketa  (8 §)  2) Kun 

uutisasutus kruunun yksistään  omistamilla erämailla oli yleensä 

vapaampaa, ei  kaskiviljelyskään  niillä  ollut näin rajoitettua  3)  muussa  

kuin siinä  tapauksessa,  että  metsää tahdottiin varata vuoriteollisuutta 

varten (vertaa  9  §). Tämän näkökohdan perusteella  kehoitetaan 

myöskin  ennenmainitussa vuoden 1683 mestäasetuksessa asianomaisia 

maaherroja  pitämään  huolta siitä, ettei kruunulle kuuluvia  metsiä 

liian »runsaalla puitten  sahaamisella ja  vielä  vähemmän kaskilla taikka 

muulla sellaisella huolimattomuudella» kasvussa  estetä ja pilata.  

Kun ei Suomen erämaissa vuoriteollisuutta  harjoitettu, ei  tällä ase  

tuksella nähtävästi ollut  käytännössä  sanottavia seurauksia. 

Suuri merkitys  Suomen kaskiviljelystä  koskevassa  lainsäädän  

nössä on sitävastoin  vuoden 1734 metsäasetuksella ja sen selityk  

1
)  Kielto  kaskeamasta  yhteismailla uudistettiin tämän  jälkeen m. m.  seu  

raavassa ohjeessa:  Kongi. Maj:ts Nadigsto Instruction för thes  Landzhöfdin  

gar, 16 28/1 87. Schmedeman, Kongi. Stadgar, e. m. Siv.  1103  —.  
2

)  Erittäinkin  Ruotsin suomalaisia  siirtolaisia  kohtaan  olivat  asetukset  hy  

vin jyrkät.  Niin  oli  asianomaisten  viranomaisten pyydystettävä  ja kitten  muita  
vahinkoeläimiä  hävitettävä  (them skal  man fritt söka  at fänga och  sasom andre  

Skadediur beflijta sigh om at afskaffa)  kaskea  viljelevät suomalaiset.  Ja 
jotenkin  sama oli  seura us,  jos suomalainen  sattui  asettumaan Ruotsin  »erämaa  
metsiin»; hän  tuli  asumukseltaan  ja  kaskiltaan  häädetyksi,  ellei  hänellä  pysy  
väistä  viljelystä  ollut, taikka  jollei hän  suostunut ryhtymään tehtaitten  työ  
hön. Tällaisia  olivat nyt asetukset siitä huolimatta että Ivaarle-herttuan 

kirjeessä  15 21/1  X 87 ei ainoastaan oltu annettu  Vermlantiin  tuleville  uutis  
asukkaille  vapaa  oikeus  harjoittaa kaskeamista, vaan vielä  oli  nimenomaan  
uhattu  rangaista jokaista  näistä,  joka ei  vuosittain  kaskea  polttanut. (Petrus 

Nordmann, Finnarne  i  mellersta  Sverige,  e. m. Siv.  41 —42). 
Kaskeamisen  kieltämisessä  mentiin sitten niin  pitkälle, ettei viljan sie  

mentä  luvattu  kylvää  vanhojen sysimiilujen  pohjiinkaan! (Prosten  och Kyr  
koherden  Mag.  Jacob Boethii  Bref om Finnarna  i  Grangärdet. Med  Noter och 
Tillägg af G—nd  (Gottlund). Abo,  1825. Siv.  274).  

3 )  Vert. Herman  Ludvig Rydin,  Bidrag tili  Svenska  Skogs-Lagstiftningens  
Historia, e. m. Siv. 20. 
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sellä.  x ) Nämä valaisevat  nimittäin kaskeamisen luvallisuutta Suo  

messa  niinhyvin  yksityisillä  kuin kruununkin mailla. Mainitun ase  

tuksen 24  §:ssä  (myös  Rak.  K.  14 luv.  2 §)  kielletään  kyllä  kaskeaminen 
aitauksien  ulkopuolella  muuhun kuin viljelystar  koit  uksiin  niinhyvin  

vero-  kuin  kruununmailla ilman toimitetun tarkastuksen nojalla  sii  
hen maaherralta saatua lupaa, mutta samalla viitataan kuitenkin 

siihen,  että ne  seudut olivat  poikkeusasemassa,  joissa oli  runsaasti 

metsiä, ja joita ei  muuhunkaan tarkoitukseen voitu käyttää.  Ja 

selityksen  vastaavassa kohdassa (15  §) sanotaankin suoraan, että 
erittäinkin Suomessa on sellaisia  metsärikkaita  maakuntia,  joissa  

väestö elää kaskiviljelyksellä,  josta se myöskin  veroa maksaa. 2)  

Aikaisemmilla  kuninkaallisilla  päätöksillä  näille myönnettyä  oikeutta 

harjoittaa  tätä elinkeinoa vapaasti  entisen tavan mukaan ja siis  ilman 

tarkastuksia  ei nytkään  tahdottu lopettaa.  Maaherrojen  tehtävänä 

oh kuitenkin  pitää  alaistensa virkamiesten  avulla huolta siitä,  ettei  

metsiä  liiaksi  kuluteta eikä  kaskia ainakaan sellaisiin  kohtiin kaadeta,  

joissa  kasvaa  piiruiksi  ja mastoiksi taikka muuhun sellaiseen tarkoi  

tukseen sopivia  puita. 
Eräs mainituista aikaisemmista kaskeamisvapautta  Suomessa 

koskevista  päätöksistä  on vuonna 1692 maaherroille lähetetty  kir  

jelmä,  3)  jossa  metsärikkaitten  läänien asukkaat vapautetaan  kaskea  

misluvan hausta maaherroilta ja oikeutetaan nimismiehet jakamaan  
kaskia  kohtuullisesti  sitä haluaville. Tämäkin asetus voidaan nähtä  

västi  soveltaa  yhteis-  ja kruununerämaihinkin. Yhteismaihin näh  

den säädettiin kyllä  1734 vuoden laissa  (Rak.  K.  16 luv.),  samaten 
kuin saman vuoden metsäasetuksessa (10  §),  ettei  niillä  ilman asi  

anomaista lupaa  saatu kasketa. Sama periaate  koski  myöskin  kruu  

nun erämaita. 4
) Kun suurin osa näistä maista  kuitenkin sijaitsi  

metsäseuduissa,  voi mainittu asetuksesta  annettu selitys  suurella 

osalla Suomea kumota tämän rajoituksen.  
Niissäkin  tapauksissa,  jolloin  kaskeamiseen kruunun- ja yhteis  

mailla oli  lupa  hankittava,  ei  vuoden 1790 metsien hoitoa ja  valvontaa  

x)  Kongi. Maj:ts  Nädige Förklaring Öfwer Thes  wid  1734 ärs Riksdag  
utfärdade Förordning om  Skogarne  i  Riket, 1739.  

2
)  Yhteis-  ja takamaitten  kaskiverosta  vert.  Martti  Kovero, Valtion uutis  

asufrus Ruotsin-Suomessa, e.  m. Siv.  28. Vert. myös  etempänä siv.  37. 
3 )  Om böter  för  Swedie,  16  20/  IX 92. Schmedeman, Kongl. Stadgar, e. m. 

Siv. 1325. 

Vert. myös  Gabriel  Rein, Materialier till  utredande  af Finlands  statistik,  I, 

Kuopio län,  Helsingfors, 1864. Siv. 137—. 

Gösta Grotenfelt, Det  primitiva  jordbrukets metoder, e.  m. Siv. 32.  
4

)  Esim. Vuoden 1734  metsäasetuksen  12 §.  
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koskevan  asetuksen  x )  mukaan hakemusta ratkaise  maaherra,  vaan 

kihlakunnanoikeus,  jonka kuitenkin on myönnetyistä  kaskimaista  

lähetettävä heti luettelo maaherralle,  joka antaa tähän toimeen 

valittujen  kruununvoutien ja nimismiesten merkitä alat  luonnossa.  

Jotenkin samantapainen  helpoitus  oli  jo tätä ennen myönnetty  Suo  

messa  Kemin Lapin  rahvaalle,  joka oli  anonut saada  tarkastuksitta  

eteenkinpäin  esteettömästi käyttää  metsää kaskiviljelykseen  »sillä  
tavalla  kun siihen  asti  oh ollut  luvallista  ja tavallista».  Anomukseen 

ei näet kokonaisuudessaan suostuttu,  vaan määrättiin kaksi  paikka  
kunnan miestä nimismiehen asemasta toimittamaan tarkastuksen,  

ja tuli  näitten tarkastuskirja  sitten ratkaisua varten  kihlakunnan  
oikeudelle jätettäväksi.  Kullekin asukkaalle  oh vuodeksi kerrallaan 

kasken  paikka  osoitettava. 2)  
Vuosien 1793 ja 1805 metsäasetuksissa siirtyy  päätösoikeus  

kuitenkin  taas kuninkaan käskynhaltijalle,  jonka tuli  pitää  huoli 

siitä, ettei  kaskia  myönnetty  hiekka- taikka kiviperäiselle  maalle. 

Tarkastuksen toimitti  kaksi  luotettavaa miestä, ja oli  heidän aina 

ilmoitettava,  onko halutussa kohdassa tammia,  pyökkiä  taikka  arvo  

ja rakennuspuita,  joita missään kaskissa  ei  saanut vahingoittaa.  

Myönnetyt  kohdat oli  kruunun leimakirveellä  merkittävä  (55  §).  

Samaten oli 1851 metsäasetuksen (47  §) mukaan varsinaisilla  kruunun  
mailla viljelyksien  ja aitauksien  ulkopuolella  kaskenpolton  harjoitta  

minen kielletty  kuvernöörin  luvatta. Kruununmaitten jouduttua  pian  

tämän jälkeen  Metsähallituksen valvottaviksi,  olisi  luullut tällä olleen 

oikeuden päättää myöskin  kaskiviljelystä  koskevat  asiat. Senaatin 
ratkaistavia olivat ne kuitenkin vielä jonkun aikaa. 

Voimassaolevista asetuksista  huolimatta harjoitettiin  kruunun  
mailla viime vuosisadan puolivälissä  kaskeamista melkein vapaasti.  
Metsähallinnon tehtäväksi tuli  siten lopettaa  tämä luvaton metsän  

käyttö.  Uusiin  oloihin tottumatonta väestöä kohdeltiinkin lain 

määräysten  mukaan. 3) Pian ryhdyttiin  luvattomilla kaskilla  keino  

tekoiseen metsänuudistukseenkin. Kun  SenaatinValtiovaraintoimitus  

kunta helmikuun 20 päivänä  1861 antamallaan päätöksellä  4) oi  

1
)  Kongi. Maj:ts Författning  pä hwad sätt med  skogarnes ward  och  til  

syn  hädanefter  förhällas bör, 17 10/111  90. H. O. Modee, Publique  Handlingar, 

Placater,  Förordningar, Resolutioner  och Publicationer. Siv. 511.  
2

)  Kongi. Maj:ts Resolution  och Förklaring pä Allmogens Beswar, 31 §, 
17 9/XII 66. Modee, Publique  Handlingar, e. m. Siv. 7480.  

3
)  Esim. Metsäh.  kirje  n:o 296, 1860, ylimetsänli.  E. Forsströmille. 

4
)  Metsäh. arkistossa. 
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keutti  antamaan ilman lupaa  kaadetut kasket  halukkaille  viljeltä  

viksi, tapahtui  se sillä nimenomaisella ehdolla,  että metsänhoitaja  

kylvää  paloon  männynsiementä.  Vuokraajan  oli  puolestaan  pidettävä  

alaa  aidattuna kolme vuotta viljan  korjuun  jälkeen  sekä maksettava  
vuokraa yksi  rupla  tynnyrinalalta.  Puun siemenen hankintaan myön  

nettiinkin  silloisiin oloihin nähden isonlaiset  rahasummat. 1) Entisten 
kaskien  loputtua  jatkettiin  menettelyä  pohjois-Suomessa  n. k.  poro  
kaskilla  2), joista puut  oli  kaadettu porojen  talvisyöttöä  varten, ja  

samaten annettin tervaksiksi  kolottujen  männiköitten pohjia  kasketa. 3)  

Oulun  läänissä saatiin kaskeksi  raivata metsänhoitajan  hyväksymiä  

lehtimetsiäkin,  kunhan kasken  viljelijä  suostui  hankkimaan ja annet  

tujen ohjeitten mukaan kylvämään  viljan  siemenen ohella paloon  

6-—8 naulaa havupuun  siementä kutakin  tynnyrinalaa  kohti. 4) Kun 

tätä viljelystapaa  pidettiin  yhä  edelleen kruununmaankin asukkaille  

välttämättömänä, laajensi  Senaatin Maanviljelystoimituskunta  kas  

kien antamis-oikeutta joulukuun  23 päivänä  1868 ja helmikuun 29 

päivänä  1872 antamillaan päätöksillä  5) määräten samalla  vuokra  

ehdot kaikkialla samanlaisiksi. Nämä määräykset  olivat  voimassa 
vuoden 1869 alusta  vuoden 1874 loppuun. Kun nämä ovat myöhem  

minkin kruununmailla  tehdyille  kaskiviljelyksille  ja niitten yhteydessä  

tehdyille  keinotekoisille  metsänuudistuksille kuvaavia,  otetaan ne 

tähän suomennettuina kokonaisuudessaan. 

1. Kaskenpolttoon tulee  asianomaisen  metsänhoitajan valita  ainoastaan  

multavia, koivua  taikka muuta  arvotonta lehti- ja  sekametsää kasvavia  maita, 

jotka sijaitsevat  siten, ettei niitä  kruununmetsätorppien  taikka  metsänvartija  -  
tilojen hakamaiksi  voida  käyttää.  

2. Tällaisia  maita  vuokrataan  vuosittain  toukokuussa  ja annetaan  ne 

ilman  huutokauppaa  ja edeltäpäin  paikkakunnan  kirkossa  kuuluttamatta  
metsänhoitajalle ilmoittautuville luotettaville  henkilöille; kruununmaan  asuk  
kailla  on kuitenkin  etuoikeus.  

3. Kaskettavan  alueen suuruus on tarkoin  määrättävä  ja sen rajat  sel  
västi  merkittävä;  kartalle  ei  sitä  kuitenkaan  tarvitse  piirtää.  

4. Kaadetun  kasken  saa ainoastaan  kerran polttaa ja on tätä  tehtäessä 

ryhdyttävä  tarpeellisiin varovaisuustoimenpiteisiin sekä  täytettävä  ne määräyk  

x)  Metsäh.  »yleiset  kirjeet»,  esim. 18 27/11 63.  
2)  Keis.  Sen.  kirje  Metsäh., 18 30/  XI  65.  
3

)  Samoin, 18 6/XI  68.  
4 )  lin ja Kuusamon  hoitoalueissa oli  kylvömäärä  6 —B naul.  männynsie  

mentä  (Keis. Sen.  kirje  18 18/1 67,  18 2/V  68, 18 6/XI  68),  Pudasjärven hoito  
alueessa  4 naul. männyn- ja 2 naul.  kuusensiementä  (Keis.  Sen. kirje  18 17/1 

68),  Suomussalmella  8 naul.  männynsiementä (Keis. Sen.  kirje  18 8/II 66). 
5 )  Metsäh.  arkisto. 
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set,  jotka metsänhoitaja ehkä katsoo  tarpeellisiksi  antaa. Poltetulta  alalta  
saadaan  ottaa yksi,  korkeintaan  kaksi  viljasatoa. 

5. Viimeisen viljansiemenen kera  on metsänhoitajan osoituksen  mukaan  
mullattava (nedmylla) havupuunsiemen,  jonka vuokraaja joko lunastaa  metsän  

hoitajalta taikka  itse hankkii. Viimemainitussa tapauksessa  on siemen ajoissa  

jätettävä metsänhoitajalle tutkittavaksi. Siemenmäärän  suuruus  sovitaan  
kutakin kaskialaa  vuokrattaessa  ja otetaan silloin  huomioon ympäröivästä 

metsästä  lähivuosina  mahdollisesti tapahtuva luonnonsiemennys; siemenmäärä  

ei kuitenkaan  saa olla  neljää  (vuodesta  1872  kahta) naulaa  pienempi tynnyrin  
alaa  kohti, samalla  kuin  koivun-  ja  haa  van vesaa ottaville aloille  3/5 siemen  
määrästä  on varattava  kitusen-  ja  loput männynsiementä. 

6. Vuokraa  on kaskesta  maksettava  kruunulle  ensimäisestä  sadosta  2—6 

ja  toisesta  3—9  markkaan tynnyrinalalta ja on tämä maksu  suoritettava  metsä  
kasöörille  vuosittain  ennen viljan  leikkuuta sekä  saatu  kuitti  näytettävä metsän  

hoitajalle ennenkuin  viljan leikkuuseen  ryhdytään. 

7. Viimeistään  sen vuoden  syksyllä,  jolloin viimeinen  vilja on korjattu,  
on jollei paikkakunnalla seurata  joulukuun 19 päivänä 1864  hyväksyttyä  
aitausasetusta. kaskettu  ala  ympäröitävä  laillisella  aidalla, johon puut ovat  
varattavat kaskettavalta alalta  ennen sen polttoa taikka, jollei niitä siinä 
riittävästi  ole, ovat ne otettavat osoituksen mukaan läheisestä metsästä. 

Aitaa on vuokraajan pidettävä  kunnossa  vähintään  viisi  vuotta ja on se tä  
män  jälkeen jätettävä metsänhoitajan käytettäväksi.  Jos vuokraaja jättää 

korjaamatta aitaan  syntyvät  viat  siitä  huolimatta, että häntä  on tästä huo  

mautettu, on metsänhoitajalla oikeus  teettää  työ laiminlyöjän kustannuksella, 

ja on kasken  vuokraajan tällaisen  tapauksen varalta  asetettava takuu aitaus  

velvollisuuden täyttämisestä.  

Vuoden 1875 jälkeen  on useissa  hoitoalueissa kaskimaita yksi  

tyisille vuokrattu. Tällöin on vuokramaksu ollut tavallisesti  kor  

keampi  kuin ennen,  ja aitaa on vuokraaja  ollut  velvollinen pitämään  

kunnossa vähintään 8 vuotta. Sopivana  metsänuudistuskeinona on 

sen käyttäminen  jäänyt  yksinomaan  Metsähallituksesta  ja metsän  

hoitajien  harkinnasta riippuvaksi.  Melkein yksinomaan  tähän tar  
koitukseen oli vuosien 1865—1869 kruununmetsäkomisionikin kat  

sonut käskemistä voitavan kruununmailla harjoittaa. x) 

Mitä n. k.  kruununpuistoihin  tulee,  joista  jo vanhoissa säädök  

sissä  puhutaan,  eivät  näitä koskevat  kaskeamisasetukset vielä pitkiin  

aikoihin Suomeen kohdistuneet. Ainoastaan Ahvenanmaalla oli 

nimittäin aikaisemmin tähän ryhmään  kuuluvia maita. Kaskiviljelys  
olikin  näissä  kokonaan kielletty  2), ja vielä  vuoden 1851 metsäasetuk  
sessa  (52  §)  määrätään kruununpuistoissa  harjoitetusta  luvattomasta  

kaskeamisesta  ankarammat rangaistukset  kuin muilla kruununmailla 

harjoitetusta.  

1 )  Kommissionens  för undersökning af  förhallandena inom  kronoskogarne 
i Finland slutliga yttrande och  förslag i  äinnet, e. m. Siv.  45. 

2
) Esim. vuoden  1664 metsäasetus,  12 §; vuoden 1734  metsäasetus,  4§. 
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Kruununtaloilla ja muilla  niitten asemassa  olevilla  tiloilla  ei  ase  

tusten  mukaan ole täyttä  kaskeamisvapautta  ollut. Maaherrasta ja 

sitä vastaavista  viranomaisista ovat  ne jo alunpitäen  olleet  tässäkin 
suhteessa riippuvaisia.  x ) Viljelysten  raivausta varten sekä aitauk  

sien sisässä  on tämä viljelystapa  kuitenkin ollut  ilman luvansaan  

tiakin sallittua (Rak. K. 14 luv. 1 §). Tällainen oikeus  on myön  

netty Lapin  uutisasukkaillekin,  vaikkakin samalla huomautetaan,  

että maan polttamatta  viljeleminen  olisi  edullisempaa.  Muussa suh  

teessa on kaskeamiseen nähden noudatettava yleistä  lakia, sanotaan 

kysymyksessäolevassa  säännöksessä. 2) Sama  periaate  esiintyy  yleen  
säkin uutistalojen  perustamisessa.  Usein määrättiin kaskeamiseen 

sopiva  kohta jo niitten perustamista  varten  toimeenpannnussa  katsel  
muksessa. 3) Periaatteellisia  muutoksia eivät  kruununtiloihin näh  

den aiheuttaneet vuosien 1793 ja 1805 metsäasetukset (54,  55 §)  
eikä  1851 vuoden asetuskaan (46,  47 §). Viimemainittu säännös 
oikeutti  kuitenkin  haltijan  aitauksien ulkopuolella  vapaasti  käyttä  

mään pellavan  viljelyyn  kaskessa  5-—15 kapanalaa  maata. Useam  
maksikin vuodeksi  voitiin  sopivia  metsämaita kerralla myöntää,  jos  

tarkastukseen käytettiin  kruununpalvelijaa  taikka  maanmittaria. Tä  

män  perusteella  näytään  joskus  eroitetun maita 30:kin vuodeksi. 4 )  

Savon  ja Karjalan  osat  Kuopion  lääniä ja Savon  osat  Mikkelin  lääniä 

saivat  sitäpaitsi  ilman tarkastustakin käyttää  kaskeamiseen 16 tyn  

nyrin  ja  20  kapanalasta  48 tynnyrinalaan  metsämaata manttalia kohti. 

Alan laajuus  riippui  siitä, missä osassa  näitä maakuntia kruununtila 

sijaitsi  ja kuinka  suuri  manttaali sillä oli.  Kymmenen  vuoden kulut  

tua eli vuodesta 1863 alkaen vuoden 1872 loppuun  asti  oli  kuiten  
kin  myönnetty  kaskiala  pienennetty  puoleen  entisestä. 5 )  

x
)  Esim. Vuosien 1647  ja 1664  metsäasetusten  12 §. 

Vert. myös Kongi.  Maj:ts  Hysesyns-Ordning, 16 18/ VII  81. Schmede  

mari, Kongi. Stadgar, e. m. Siv.  742. 
2

)  Reglemente för  dem, som antingen redan bo och bygga i  Lappland, 
eller  ock hädanefter, tili Landets  uppbrakande  derstädes, sig nedsätta  vilja,  
17 14/ XI  49. Claes Wilhelm Oylden,  Samling af Författningar,  e. m. Siv.  89. 

3
)  Kongi. Brefvet tili  Kammar-Colleg., 17 22/11 88. v. Bonsdorff,  Ka  

meral-Lagfarenhet, e. m. Siv. 173. 
4

)  Esim.  Maanmittausten- ja  Metsänhoitoylihallituksen kirje  Sen.  Val  
tiovaraintoimituskunnalle  18 28/  XII  58. 

5)  Viborgs Hofrätts  Cireulaire, 18 23/11 53. Samling af Plakater, För  

ordningar, Manifester och Päbud, samt andra  Allmänna Handlingar, 15 dl. 
Siv.  10 —. 
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Kruununtalon asukkaan kaskeamisoikeus  011  nykyjään  voimassa 

olevassa metsälaissakin (23  §) pysytetty  jotenkin  samana kuin 1851 

vuoden asetuksessa. 1)  Metsälain käyttöä  koskevassa  julistuksessa  (8,  

9  §) määrätään kuitenkin maanviljelysneuvoja  t  aikka  metsänhoito -  

virkamies pitämään  tarkastuksia  kaskeamiseen halutuilla metsämailla,  

ja on kuvernöörin  hyväksymä  alue rajoilla  ympäröitävä  ja määrättyä  
kiertoa varten jaettava. 

Jotenkin samat periaatteet  kuin kruununtiloihin  voidaan sovel  

taa myöskin  virkataloihin.  Vanhimmissa metsäasetuksissa  puhutaan  

ainoastaan pappisvirkataloista  2), sillä  muita ovat koskeneet  erikoi  

set säännökset. 3 ) Vuosien 1793, 1805 ja 1851 asetuksissa  ja  1886 

vuoden metsälaissa mainitaan virkatalot  sitävastoin  kruunun talo  

jen yhteydessä,  joten  niistä annetut määräykset  koskevat  myöskin  
näitä. Kun virkatalojen  metsille on tehtävä hoitosuunnitelma,  on 

tätä sellaisille  virkataloille  laadittaessa,  joissa joko itse  virkatalon 

taikka sen  alaisten torppien  toimeentulo riippuu  kaskiviljelyksestä  
taikka riittävää  karjanlaidunta  ei  voida muulla  tavalla  saada,  metsä  

maasta eroitettava kaskeamiseen soveltuvaa maata, joka on vuosi  
lohkoihin jaettava. 4) Vuokralle annettuja  virkataloja  ovat kuitenkin 

koskeneet toiset asetukset. Tällainen on m.  m. vuoden 1871 ase  

tus. 5 ) Kun näihin kuuluneet metsät  joutuvat  nyt metsähallinnon 

alaisiksi,  voi  kaskeaminen metsämailla  tulla kysymykseen  ainoastaan 
metsänhoitotarkoituksiin. Viljelysalueella  kaskeamiseen on lupa  sitä  

vastoin  saatava Senaatin Kamaritoimituskunnasta. 

Vuoriteollisuutta  varten varatuissa metsissä  on kaskeaminen aina 

ollut  ankarasti kiellettyä,  joko kokonaan taikka ainakaan muihin 
kuin viljelystarkoituksiin.  Tämä kielto  koski  niinhyvin  kruunulta 

kuin yksityisiltäkin  vallattuja  metsiä. Lainsäädännön ankaruutta 

tässä suhteessa kuvaavat m.  m. ennenmainitut Ruotsiin tulevia 

suomalaisia uutisasukkaita vastaan tähdätyt  julistukset.  Suomen 

*)  Vert. myöskin  1881-—lBB3  vuosien metsälakikomitean  mietintöä, siv.  
22, 33—34. 

2) Esim. vuosien  1647 ja 1664  metsäasetusten  13 §. 

3)  Esim.  Kongi.  Maj:ts  Förnyade Husesyns  och Bostäls  Ordning, 17 15/ IX 

52, Tredje Afdeln. 7§. •  Alkuperäisenä Yliop. Metsät.  Lait.  kirjastossa.  
4)  1886  vuoden  metsälain käyttöä  koskevan  julistuksen  11  §. 
5)  K. F. angäende Kungsgärdar samt  Militie och Civilstatens boställen, 

18 26/IV7I. Eroitetussa hakamaassa saadan  puunrunkojen  poiston jälkeen 
risut kasketa  vapaasti  (39 §),  muualla (viljelyksilläkään)  ei ilman  lupaa (40 §). 
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rajojen  sisällä  sitävastoin  on näillä säännöksillä ja julistuksilla  1)  oi  
lut aivan vähäinen merkitys.  

Mitä yksityismaihin  tulee,  ovat niitä koskevat  kaskeamisasetuk  

set  erittäin monipuolisia.  Sellaisina  olisikin  niitten pitänyt  vaikut  

taa metsien laatuun ja runsauteen hyvin  huomattavasti,  erittäinkin  

kun ne eivät  määrää ainoastaan minkälaisilla  tiluslajeilla  tätä vilje  

lystapaa  saatiin käyttää,  vaan osoittavat myöskin  kaskeksi  käytettä  

vän maan ja metsän laadun,  kaskeamistavan sekä ne  toimenpiteet,  

joihin kasketun  alan käyttöön  nähden on ryhdyttävä.  Näitten näkö  
kohtien perusteella  onkin säännösten sisältö  seuraavassa  ryhmitetty  

osastoihin,  jotka  etempänäkin  tulevat muodostamaan ikäänkuin pe  

rustan tutkimuksen jaoitukselle.  Käsitys  asetusten  myöntämän  lu  

vallisen kaskiviljelyksen  harjoittamisen  mahdollisuuksista eri aika  

kausina ei  tästä menettelystä  myöskään  tule sanottavasti kärsimään,  
sillä on verrattain helppoa  rinnastaa eri  osastoista  samojen  säännös  

ten vaikutus yhdeksi  kokonaisuudeksi.  

Puhuttaessa kaskeamisen yleisyyteen  omaperäisellä  maalla vai  

kuttavista lakimääräyksistä,  voidaan jo etukäteen huomauttaa,  että 

niinhyvin  vero-  kuin rälssitilalla  oleva torppari  ja muu toisen maata 

viljelevä  ei  yleensä ole ollut  oikeutettu harjoittamaan  tilan maalla 
kaskeamista ilman tilanhaltijan  lupaa. 2) Eikä isäntäkään puolestaan  

saanut antaa kaskia  palvelusväelle  palkaksi  ja siten laajentaa  tilan 

1 ) Tällaisista  mainittakoon esim.: vuosien  1647 ja 1664  metsäasetusten  
22 § (joissa  kaskeaminen useissa  Ruotsin maakunnissa  kielletään).  

Ennenmainittu  vuoden 1683  erämaametsien  käyttöä  koskeva  asetus.  

Placat  om åtskillige  missbruks afskaffande  til  Hemmans-Skogarnes con  

servation, 17 4/XII 22. Modée, Publique Handlingar e. m. Siv. 339-—.  
Instruction  för Landshöfdingarne, 17 4/XI 34, 41 §. Modée, Publique 

Handlingar, e. m. Siv. 1098.  

Vuoden 1734 metsäasetuksen  25 §ja sen selityksen 15 §. Rak.  K.  14 
luv.  5 §.  

Förordning angåonde Stång-Järns-Smidet  och  flere Hus-Hållningsmål 
vid  Järn-Wärken, 17 19/ IV 40. Modée, Publique Handlingar, e. m. Siv.  

1628. 

1805 vuoden  metsä&setus, 56 §.  
2 ) Esim. vuosien  1647  ja 1664 metsäasetusten  14  §.  
1734  vuoden lain  Rak. K. 14 luv.  4  §.  

1805  vuoden metsäasetuksen 58 §.  

1851 » » 45 §. 

1886 » metsälain 24 §.  
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Kaskiviljelyksen  vaikutus Suomen  metsiin. 5 

maille raivattavia  kaskialoja. 1) Jonkun verran  voi kaskiviljelyksen  

yleisyyttä  rajoittaa  sekin, ettei jakamattoman  yksityismaan  osakas  

ole  ollut  oikeutettu ilman muitten asiallisten lupaa  yhteisessä  met  
sässä kaskeamaan. 2) 

Kielto kaskeamasta erityisillä  tiluslajeilla  ja maanlaaduilla on 

Ruotsin lainsäädännössä aivan  yleinen,  ja  tavataanpa  siitä jätteitä  Suo  

messa'  vielä nykyjäänkin  voimassa olevassa  metsälaissa. Juuri näillä  

lainkohdilla on  periaatteessa  suuri  merkitys,  sillä  samalla  kuin  ne  osoit  

tavat,  mihinkä tarkoitukseen kaskenpolttoa  lainsäätäjät  suunnitteli  

vat,  käy  niistä selville,  kuinka  pienessä  määrässä  tätä viljelystapaa  
olisi  varsinkin varhaisimpina  aikoina harjoitettu,  jos  lain henkeä 

käytännössä  olisi  seurattu. Ennenmainittujen  vuosien 1647 ja 1664 

metsäasetusten 21  ja 22 §§:issä  kielletään nimittäin aluksi  kaskea  

minen  kaikilla  sellaisilla  seuduilla ja mailla, joita ei voida raivata 

niityksi  taikka muokata pelloksi (alt Sw ediande skal  

wara förbudit pä alla the ortar och Jord,  so  m  
icke  läta rödia sigh til Äng eller bryta sigh  

up til Äker).  Toisin sanoen: kaskeamista  sai  siis  käyttää  mailla, 

jotka sopivat  pysyväiseen  viljelykseen  ja oli tämä viljelyksien  teko 
toimitettava välittömästi  polton  jälkeen. 3 ) Saman alan toiseen ker  

taan kaskeaminen olisi  myösldn  siten ollut vaikeaa. 
Näitten asetusten tehokkuutta lievensi  kuitenkin se,  että tämän 

viljelystavan  käyttö  sallittiin toisenkin elinkeinonhaaran hyväksi,  
nimittäin karjanhoidon.  21 §:ssä  sanotaan nimittäin, että jos metsä 

jossakin  seudussa tarvitsee puhdistusta  ja maanpinta  karjan  laitu  

1
)  Kongi. Maj:ts  Stadga och Påbud om Tienstefolck och  Legohion, 16 30/ 

VIII 64, 7 §. Schmedeman, Kongl. Stadgar, e. m. Siv. 385.  
Kongl.  Maj:ts Stadga och Förordning angående Tienstefolck  och Lego  

hion, 16 23/XIB6, 7 §. Sama, siv. 1082.  

Förnyad Legohions-Stadga, 17 21 /VIII 39, Art. 5,  §  4. Modée
,  Publique 

Handlingar, e. m. Siv.  1591.  
2

) Esim.  vuosien  1647 ja 1664  metsäasetusten  19 §.  

Vuoden 1734 lain  Rak.  K. 14 luv.  2  §. 
1851  vuoden metsäasetuksen  52 §.  
1886  vuoden  metsälain  22 §.  

Vuoden 1742 kyläasetuksessa (By-Ordning), 24 §:ssä  sanotaan, että jos 

jakamattomalla kylänmaalla on kaskeamiseen riittävää  metsää, on siitä  kohtuul  
linen  osa  kullekin  jaettava. Modée, Publique Handlingar, e. m. Siv.  1854. 

8
)  Tämä selviää  erittäinkin  22 §:stä,  jossa sanotaan:  I alle  Lanz  

ändar  skal  flijtigh upsyn  hafwas  at intet Swediande 
tilstädies  uthan allenast för Ängie-  ock Äkerröd  
ning skuld —. 



34 

men parantamiseksi  sammalista vapautusta,  niin saa maanomistaja  

tiluksillaan  sen  tehdä kaskeamallakin. 1)  Tätä oikeutta sai  käyttää  

hyväkseen  ainoastaan se, jonka maalla kuudennesmiehet (Kyrkiones  

Sexmän) olivat tällaisen toimenpiteen  tarpeelliseksi  katsoneet,  mutta 

tästä  huolimatta muodosti tämä asetuksen kohta  kuitenkin sen au  

kon, josta  voitiin päästä  käsiksi  laajoihin  metsämaihinkin. Ja että 

tätä mahdollisuutta hyväksi  käytettiin,  sitä  todistaa m. m. lain 

edellyttämiä  tarkastuksia koskevain  säännösten lukuisuus.  

Sama pyrkimys  metsämaitten säästämiseen kaskeamiselta esiin  

tyy  useassa  muussakin tämänaikuisessa säännöksessä  2)  sekä  1734 vuo  

den lain Rak.  K.  14 luv. 1 §:ssä,  jossa  myönteisesti  sanotaan, että pel  

lonaitauksessa,  niityssä  ja syöttöhaassa  on kaikilla oikeus kaataa ja 
kasketa pientä kelvotonta  metsää. Näitten ulkopuolella  saatiin 

kaskeamiseen ryhtyä  omin luvin viljelystarkoituksia  varten, mutta 
ainoastaan siinä tapauksessa,  ettei aitauksien sisällä  viljelyksiin  

sopivaa  maata ollut. Jottei aitauksista  johtuva  vapautus  antaisi 

aihetta väärinkäytöksiin,  säädettiin edellisen lisäksi,  että metsää  ja 

maata ei saanut pelto-  ja niittyaitauksiin  tarpeettomasti  liittää  ja 

metsää niistä sitten raivauksen  nimellä kasketa.  3) Käytännössä  olisi 

tämä nimittäin  ollut hyvin  helppoa, sillä  tällaiset  talon lähellä olevat 

kasket  olisivat  joka tapauksessa  olleet  aidattavat. Kaikkien  näitten 

rajoitusten  lisäksi  säilytettiin  asetuksissa  edelleenkin kielto  lupaa  

siihen hankkimatta ryhtyä  kaskeamalla laitumia parantamaan  haka  

maitten ulkopuolella.  Kun tämän luvan saanti  oli  näitten säännösten 

mukaan mahdollisimman vaikeaa ja mutkallista,  näyttää  siltä kuin 

olisi metsiä tahdottu välillisesti  suojata  muultakin kuin  kaskeami  

selta •—•  nimittäin karjanlaiduntamiselta.  
Tällävälin oli vielä  ryhdytty  tekemään metsälaitumien paran  

tamisen takia mahdollinen kaskeaminen entistään vaikeammaksi  

toteuttaa, sillä  pian  nimittäin määrättiin,  ettei  tarkastukseen enää 

rahvaan mies kelvannut,  vaan oli  siihen pyydettävä  vuoden 1664 met  
säasetuksen (21  §) mukaan kruununpalvelijaa  sekä myöhemmin  met  

sänhoitovirkamiehiä,  taikka jollei  näitä paikkakunnalla  ollut,  nimis  

1
)  Alkuperäisessä muodossa  on tämä kohta: Men s & frampt p a 

nag  h  o  n ort Skogen behöffuer at ränsas  och Jorde  

marcken ifrän Mäss ooh anat slijkt  befrijas til för  

bättring aff Muhlbeten; S  a mä fuller  Jordäganden 

p & sijne äghor thet göra . 
2

) Kongi. May:ts  Husesyns-Ordning, 16 18/VTI 81. Schmedeman, Kongi. 

Stadgar, e. m. Siv. 742.  
3)  Rak. K. 14 luv.  1 ja 2 §.  
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miestä x ) Suomessa tämä työ siten oli nimismiesten ja näitten 

alaisten viranomaisten tehtävänä. Valituksia  näitä viranomaisia 

vastaan  tehtiin kuitenkin aivan pian;  he toimivat hitaasti ja perivät  

tarkastuksista  ja lupatodistuksista  kalliita  maksuja.  Useilla  valtio  

päivillä  tästä valitettiin  ja virasta  pidättämisen,  vieläpä  virkansa 

menettämisenkin  uhalla velvoitettiin  virkamiehistö  parannuksen  te  

koon.  2) Huippuunsa  kohosi  tarkastuksen  tarkkuus  kuitenkin 1734 

vuoden laissa  (Rak.  K.  14 luv. 2 §)  ja metsäasetuksessa (24  §),  joissa  
luvan anto jätetään  kuninkaan käskynhaltijalle,  ja voi tämä kaskea  

misoikeuden myöntää,  kun hakija  oli ensin esittänyt  anomuksensa 
tuomarille ja tämä määrännyt  kaksi  lautamiestä metsä-  taikka kruu  

nunpalvelijan  kanssa  tarkastusta pitämään  ja kun asia oli vielä 

ollut käräjillä  esillä.  Suomen oloista  huomautetaan tältä aikakaudelta,  

että kruununvoutien ja nimismiesten on mahdotonta ehtiä olla  tällai  

sissa  tarkastuksissa  mukana yhtä  vähän kuin  he voivat pitää  huolta 

siitäkään,  että kaikki  kaadetut kasket  ovat luvallisia. Sellaisessa  

nimismiespiirissä  kuin esim.  Ruovesi,  jonka pinta-ala  oli  50 ä 60 

neliöpeninkulmaa,  jäikin  tarkastus  lautamiesten ja jahti-  ja silta  

voutien varaan,  mitkä suinkaan eivät  tarkkaa  työtä  tehneet,  erit  
täinkin kun viimemainitut olivat  rahvaan  itsensä  palkkaamia,  eivätkä  

toisekseen olisi  voineetkaan päättää,  mitkä maat ja metsät olivat 

kaskiviljelykseen  sopivia.  3)  

-1730  luvun kaskeamissäännökset  olivat kuitenkin erittäinkin Suo  

meen nähden siksi  epämääräisiä,  etteivät  ne  voineet estää ristiriitojen  

ja epävarmuuden  syntyä.  Ennen kaskeamiseen nähden jotenkin  

vapaissa  seuduissa ryhdyttiin  nyt tätä viljelystapaa  rajoittamaan,  4)  

ja kun sitten ennenmainitun vuonna 1739 julaistun,  vasta vahvis  

tetun metsäasetuksen selityksen  olisi pitänyt  ratkaista tästä aiheu  

tuvat valitukset,  jaetaan  sellainen maa kuin Suomi sen  15 §  hengen  
mukaan ikäänkuin kolmeen alueeseen,  joissa  kussakin  kaskeaminen 

1
)  Ora böter för swedie, 16 20/  IX 92. Schmedeman, Kongi. Stadgar, 

e. m. Siv.  1325—. Tämä kirjelmä  on merkillinen  siitä, että siinä  maini  

taan rahvaan  tehneen  valituksia  tarkastamattomista pienistäkin  kaskista  määrä  
tyistä  sakoista joten asetuksia  käytännössä  seurattiinkin.  

2 ) Resolution  på Allmogens Besvär,  16 9/111 89. Stiemman, Alla  Riks  

dagars och Mötens  Besluth. Siv.  2049  —.  

Samoin  17 17/1X23. Modée, Publique  Handlingar, e. m. Siv. 373. 
Samoin, 17 1/V11127 Modée, Publique  Handlingar, e. m. — Siv.  679. 
3 )  Pehr  Adrian Gadd—Pehr  A. Bartholin, Ovälduge Tankar  om Jordens  

Swedande  ooh  Ivyttande i  Finland, senare delen, Äbo,  1754.  •  Siv.  42—43,  47.  
4

)  Esim. Resolution  pä Krigs-Befälets i Swerige och Finland  Beswär, 
17 20/11 39. —Modee, Publique Handlingar, e. m. Siv. 1391. 
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on enemmän taikka vähemmän luvallinen. Metsärikkaissa  seuduissa,  

joissa metsävaroja  ei voida  sanottavasti muuhunkaan käyttää,  on,  

kuten ennen on nähty,  kaskiviljelys  entiseen tapaan  luvallinen ja 
tähän liittyy  myöskin  jotenkin  metsärikas  alue,  jossa  metsät  ovat 

kaskeamista  varten  veroitettuja  ja asukkaitten  toimeentulo riippuu  

tästä viljelystavasta,  ja jossa  tämän perusteella  toimitettavissa tar  

kastuksissa  voidaan eroittaa  kerrallaan niin laaja  metsämaa,  että se 

riittää kaskeamiseen  5  ä 6 vuodeksi,  vieläpä  kaksi  kertaa pitemmäk  
sikin  ajaksi.  Kolmas vyöhyke  olisi  taas se,  jossa  yleisen  lain mää  

räykset  olisivat  sellaisinaan voimassa. Tämä luonnollisesti olisi  ollut  

täysin  hyvää,  jos  vain olisi  määrätty  alueitten rajat.  Näin ei  kuiten  

kaan tehty,  ja siksi  jäikin  viranomaisten,  etupäässä  maaherrain rat  

kaistavaksi,  mitä järjestelmää kullakin  seudulla oli käytettävä.  

Valtiopäivillä,  asetetuissa metsäkomisioneissa ja taloudellisten olojen  

tutkijakunnissa  vaihtelivat mielipiteet  kaskiviljelyksen  tarpeelli  
suudesta melkeinpä  äärimäisyyksien  välillä  x),  ja  seurauksena oli  luon  
nollisesti  se, että itse  maaherrojen  käsitykset  vaihtelivat.  2) Muuta  

mat heistä  ryhtyivät  suunnittelemaan erikoista  metsäasetusta  lääniään 

varten. Niin teki esimerkiksi  Turun ja Porin  läänin maaherra vuonna 

1748. 3) Hämeen läänissä,  jossa  täydellistä  kaskeamiskieltoa  koetettiin 

ajoittain seurata, teki rahvas puolestaan  valtiopäiville  anomuksen 

saada vapaasti  ja tarkastuksitta harjoittaa  kaskeamistaan. Vuonna 
1766 tähän annetussa päätöksessä  sanotaan kuitenkin ainoastaan,  

että välittäjäin  on meneteltävä yleisen  lain ja asetusten Kiukaan. 4) 

Savo ja Karjala,  joissa  tarkastuspakkoa  ei nähtävästi  ole ollenkaan 

ollut,  saivat  myöskin  tuntea uuden ajan  epävarmuutta,  ja kun  näitten 

maakuntien veroitusta koskevan  vuoden 1775 uuden asetuksen olisi  

pitänyt  siitä tehdä loppu,  muistutetaan siinä taaskin vain viran  

*)  Vert. Gösta  Grotenfelt, Det primitiva jordbrukets metöder  e. m.   
Siv.  52—53. 

A. R.  Saarenseppä, Pohjois-Karjalan maataloudellisista  oloista, e.  m. Siv.  
122—130. 

2
)  Todisteena  siitä,  kuinka  suuri ratkaisuvalta maaherroilla  on Suomessa 

ollut kaskeamisen  harjoittamiseen nähden, on m. m. vuonna 1686 annettu 

päätös, että maaherra  sai  päättää, sietääkö paikkakunta  kaskeamista  ja  tämän 
mukaan  järjestää elinkautisten donationein  saajienkin kaskiviljelysoikeuden.  

Resolution pa  Ridderskapets  och  Adelens  Beswär  16 25/  X 86. Stiernman, 
Alla  Riksdagars och Mötens Besluth, e. m. Siv. 1968. 

3
)  Henric Hassel—Johan Welin, Velmente Tankar  om Landt-Husllällniii  

gens  Förbettrande  i  Finland,  Äbo,  1751. Siv.  24. 
4

)  Resolution och Förklaring  pä Allmogens Allmänna  Beswär,  17 9/XII  66. 
Modee, Publique  Handlingar, e.  m. Siv.  7487.  
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omaisia tarkoin noudattamaan kaikkia  käskemistä koskevia  sään  

nöksiä siksi kunnes uusi metsäasetus saadaan hyväksytyksi.  x )  

Kun kaskeamisasetuksissa  usein viitataan tämän viljelystavan  

veloitukseen. on syytä  tarkastaa,  missä asemassa  Suomi on tässä 

suhteessa ollut. Kuten odottaa sopiikin,  eivät  veroitus  järjestelmät  

ole voineetkaan tätä tärkeää tuotantovälinettä jättää huomioon 

ottamatta. Niin mainitaan m. m. vuoden 1540 tienoissa ehdotetun 

metsiäkin veroitettaviksi, sillä  niistä  sai  talonpoika  vuosittain  tuloja  

kaskeamalla.  a) Savossa  ja Karjalassa  muodosti  kaskiviljelys  verojen  

pääosan  3)  ja vuonna 1690 vahvistetussa Uudenmaan läänin veroi  

tustavassa  4)  oli  kaskeaminen myöskin  huomioon otettava. Saman  

tapaisia  määräyksiä  on myöskin asetuksissa,  jotka  koskevat  vuonna 

1749 vahvistettua Pohjanmaan  sekä vuonna  1828 vahvistettua  Vii  

purin  läänin veroitustapaa.  5 ) Syytä  asettaa  Suomi tämän pe  
rusteella kaskiviljelyksen  harjoittamiseen  nähden erikoisasemaan on 
siis  kylläkin  ollut.  

Kaskeamisen yleisyyteen  yksityismailla  voi Suomessakin jonkun  

verran  vaikuttaa sekin, että rälssitilat  olivat  vapaammassa asemassa  

kuin verotilat. Vuosien 1647 ja 1664 metsäsäännöissä ei kyllä  eroa 

näitten tilojen  kaskiviljelysoikeuden  välillä tehdä,  mutta kun niin  

hyvin  aikaisemmissa kuin tämän jälkeenkin  annetuissa julistuksissa  

myönnettiin rälssitilan  omistajalle  täysin  vapaa käyttöoikeus  tilan 

metsään ja kiellettiin  vielä viranomaisia tällaisiin  asioihin sekaan  

tumasta, on hyvin  luonnollista,  ettei  käytännössä  mitään rajoituksia  

tehty  6)  ennen vuotta 1734:kään,  jolloin  asetuksissa  suorastaan huo  

mautetaan, että rälssitilan  kaskeamisoikeus on täysin  vapaa. 7)  

1
)  Kongi. Förordningen om sättet tili  Skattläggningarnes förrättande  i  

Savolax  och Karelen, 17 28/ VI  75. Claes Wilhelm  Oylden,  Samling af För  

fattningar, e. m. Siv.  223. 
2)  Axel Liljenstrand, Finlands  jordnaturer och äldre  skattväsende, e. m. 

Siv.  102. 

3 )  Johan  Gabriel  v.  Bonsdorff,  Kameral-Lagfarenhet, e.  m. Siv.  371 —372.  

A. JR.  Saarenseppä, Pohjois-Ivarjalan maataloudellisista  oloista, e. m.   
Siv.  47. 

4 )  Transumt af Skattläggnings-Metoden  för Nylands  Län, 16 20/  XI  90.  —•  
Claes Wilhelm  Oylden, Samling af Författningar, e. m. Siv. I—-. 

6)  Skattläggnings-Metod  för Österbottens Höfdingedöme, 17 25/  VII  49; 
H. Kejserl.  Maj:ts N&diga Kungörelse, angäende sättet tili  Skattläggningarnes 
verkställande  uti  Wiborgs Län, 18 26/11  28. Claes  Wilhelm Oylden, Samling 
af Författningar e. m. Siv.  82  —; 803   

6 )  Vert. Herman  Ludvig Rydin,  Svenska  Skogs-Lagstiftningens Historia, 
e. m. Siv. 22—23. 

')  Vuoden  1734 lain  Rak.  K. 14 luv.  4  §. Vuoden  1734  metsäasetuksen  24  §.  
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Vuoden 1793 ja  sitä seuraavissa  asetuksissa  ei  kuitenkaan enää mitään  

tällaista jaoitusta  tehdä eriluonteisten omaperäisten  maitten välillä. 

Kun edellämainituissa säännöksissä oli poikkeus-oloja  lukuun  

ottamatta metsämaata sallittu kasketa  ainoastaan laitumen paran  

tamiseksi,  ei tällaista rajoitusta  vuoden 1793 ja sitä  seuraavissa 

asetuksissa  enää ole. Vuonna 1789 olivat nimittäin verotaloHiset 

saaneet vapaan käyttöoikeuden  metsämaahansa. 2)  Aivan vapaana 

ei kaskeamisoikeutta  näissä asetuksissa  kuitenkaan  säilytetä. En  

tinen tulos luullaan nyt  voitavan saavuttaa määräämällä,  minkälai  
silla metsämailla kaskiviljelystä  ei saisi  toimittaa. Tarkoitushan oli 

nimittäin ollut, että tarkastusmiehet aikaisemmin olisivat  ottaneet 

erityisesti  juuri  maanlaadun huomioon tarkastuksia toimittaessaan 

ja estäneet polton  ainakin sellaisilla  mailla,  jotka  eikät kaskeamalla 
sanottavasti paremmiksi  laitumiksi  tulleet. Näin ei  kuitenkaan näytä  

monestikaan käyneen,  sillä heti kun mainitussa metsäasetuksessa  oli 

kielletty  kaskiviljelys  pellon,  niityn  ja oikean  syöttöhaan  ulkopuolella  
hiekkakankaalla sekä  vuori-  ja kiviperäisellä  maalla (53  §) ryhdyttiin  

Ruotsissakin  lievennyksiä  tästä pyytämään.  2) Suomesta voi tällai  
sia anomuksia paremminkin  odottaa,  ja sellaisia  tulikin,  aluksi Sa  

vosta ja Karjalasta,  ja pyyntöön  suostutaan vuonna  1796. 3)  Muu  
alla Suomessa ei vapautuksia  niinkään helposti  näytä  saadun. Niin 

antaa  esim.  kenraalikuvernööri  Steinheil  vuonna  1815 Viipurin  läänin 
viranomaisille käskyn  pikimiten  ryhtyä  erittäinkin  tässä läänissä 

metsiä hävittävään luvattomaan kaskeamiseen nähden lain vaatimiin 

toimenpiteisiin. 4) Ruokolahden pitäjäläisten  anomuksen johdosta  saa  
kuitenkin tämä lääni kokonaisuudessaan vuonna 1825 samat  oike  

udet kuin Savo ja Karjala  aikaisemmin,  mutta sillä  nimenomaisella 

ehdolla,  ettei kaskeksi  vuosittain käytetä  muuta kuin  korkeintaan 50 

x
) Kongi.  Maj :ts Förordning  om kronohemmans  försäljande til  skatte, 

17 21/11 89. Modee Publique Handlingar, e. m. Siv. 289  —.  
2
)  Myönnettiinkin,  kuten  osille  Helsinglantia,  Norrlantia, Ängermanlantia,  

Vermlantia, Medelpadia  ja Blekingeä. Th. Hahr,  Samling af gällande för  

fattningar rörande Skogsväsendet,  e. m. Siv.  73—76, 84—86.  
3 )  Kongi. Brefvet tili  Landshöfdingen i  Heinola, angäende Allmogens i  

Savolax  ooh Karelen  rättighet att idka  svedjebruk, 17 11/11 96. -  Claes 
Wilhelm Gylden, Samling af  Författningar, e. m. Siv.  511 —. 

4)  Äbo Hof-Rätts Circulaire angäende Madan  e M&ls  skyndsamma företa  

gande och  afgörande, som röra  olofligt  Swedjebruk och Tjärobränning, 18 10/ XI 
15. Samling af  Placater, Förordningar, Manifester och Päbud  sarnt  andra  
Allmänna  Handlingar. 2 dl. Siv. 115. 



39 

tynnyrinalaa  metsämaata manttaalia kohti. 1) Yleisemmästäkin va  

pautuksesta  oli  tähän aikaan kysymystä,  mutta toiveet tästä eivät 

toteutuneet, sillä eräässä heinäkuun 3 päivänä  1826 annetussa ar  
mollisessa kuulutuksessa,  jossa  maanomistaja  oikeutettiin lupaa  hank  

kimatta polttamaan  kytöä  rämeissä ja korvissa,  mainitaan,  ettei 1805 

vuoden metsäasetuksen myöntämää  kaskeamisoikeutta tulla laajen  

tamaan. Entisiä vapautuksia  ei  kuitenkaan peruuteta.  2) Jo tätä  

ennen olivat  kuitenkin  Ikaalisten ja Ruoveden pitäjäläiset  joutu  

neet erikoisasemaan sen  kautta,  että heidät oikeutettiin  polttamaan  
kaskia  ja kolomaan tervaksia tätä varten tarkastetuilla ja eroite  
tuilla metsäaloilla,  jotka  saivat  vuosittain  nousta 10, korkeintaan 15 

tynnyrinalaan  manttaalia kohti. 3)  
Siitä  huolimatta että kielto  kaskeamasta kysymyksessä  olevilla  

maanlaaduilla oli  Ruotsissa  peruutettu  vuonna 1819 ja oli  siirrytty  

takaisin metsäkaskien tarkastukseen,  4) säilytettiin  vastaava kohta 
1851 vuoden metsäasetuksessa Suomessa jotenkin  entisellään. Ikään  

kuin lievennyksenä  tahi selityksenä  on siinä kuitenkin lisäys,  että 

kielto  koskee  sellaisia vuoriperäisiä  sekä kivisiä  maita ja hiekka  

kankaita, joitten metsääkasvattava voima voidaan kaskeamisen 

kautta hävittää. Kun asetuksen  58  §:ssä  kuitenkin annetaan Senaatin 
Talousosastolle oikeus myöntää  erittäinkin ennestään vapautuksia  
saaneille paikkakunnille  edelleenkin lievennyksiä,  olisi  luullut,  että 

tätä oikeutta olisi  hyvinkin  paljon  hyväksi  käytetty.  Tiettävästi 

annettiin lupa tällaisilla  mailla kaskeamiseen kuitenkin  ainoastaan 

Savon ja Karjalan  osille  Kuopion  lääniä ja Savon osalle  Mikkelin  

lääniä, mutta kuitenkin sillä  ehdolla,  ettei sellaista  hietakangasta  

saisi polttaa,  jossa ei ole  multaa taikka  joka on lentohiekkaa. 5)  

Kun tunnettu saksalainen metsänhoitomies  von Berg,  joka oli kut  

')  Hans  Kejserliga Maj:ts  Madiga Kungörelse angäende utvidgad Svedje  
rätt för de Hemmansbrukare  i  Wiborgs Län, hvilka  för deras bergning  och 
uppehälle, deraf aro i  behof, 18 23/111 25. Claes Wilhelm Gylden, Samling 
af  Författningar. e. m. Siv.  788—.  

2 )  Hans  Kejserliga  Maj:ts  Nädiga  Kungörelse,  angäende Svedje-  och  Kytt  
lands  bruk  i Finland,  18 3/VII  26. Claes Wilhelm  Gylden, Samling af För  

fattningar, e. m. Siv. 795.  
3)  Hans Kejserl. Maj:ts  Nädiga  Bref  tili  Landshöfdingen i  Äbo och Björne  

borgs Län, rörande  tills  tänd  tili  Svedjande och Tjärobränning i  Ikalis  och  

Ruovesi Socknar, 18 13/111 17. ■— Claes Wilhelm  Gylden,  Samling af Författ  

ningar, e. m. Siv. 751—.  
4)  Th. Hahr, Samling af gällande författningar, e. m. Siv.  130—. 
5)  Viborgs Hof-Rätts Circulaire, 18 23/11 53. Samling af  Placater, e. m.,  

15 dl. Siv. 10—. 
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suttu tekemään ehdoituksia Suomen kruununmetsien vastaisesta 

käytöstä  ja hoidosta,  huomautti Senaatille antamassaan  lausunnossa, 1

)  
miten tärkeää olisi  saada kaskeaminen rajoitetuksi  ainoastaan sellai  
sille  maanlaaduille,  joissa  kasvaa  heiniä ja ruohoja,  on tässä  yksi  syy  
siihen,  että vuosien 1873—-1874 metsäkomitea tahtoo puolestaan  
kaskeamisen  kiellettäväksi  kitukasvuista mäntymetsää  ja  jäkälää  kas  

vavilla hietakankailla,  joilla  ei ole  nurmikkoa (gräsvall  eller   
Omituisena väliasteena on  sitten 1876—-1879 metsäkomitean yritys 
saada uusituksi vuoden 1734 lain periaate,  ettei kaskea  saisi  viljellä  
sellaisella  maalla, jota ei voida tahi aijota  raivata pysyvään  vilje  
lykseen.  3) Seuraava eli  vuosien 1881—1883 metsäkomitea ei  puoles  
taan tätä mielipidettä  kannata,  vaan laatii  oman esityksensä  siihen 

muotoon,  joka voimassaolevan metsälain 21 §:n  ensi  momentilla  on,  
nimittäin: »Kaikki kaskiviljelys  olkoon kielletty  vuorisella  sekä  kovin 

kiviperäisellä  tahi koluisella maalla,  kuin myöskin  semmoisella hieta  

kankaalla,  jossa  kasvaa  mäntymetsää  tahi kanervaa». Viljelys-  ja haka  
maa-aitauksien sisälläkään ei siis  tällaisia maita saa  kaskena  viljellä. 

Kielto kaskeamasta määrättyä  laatua olevia metsiä  on kohdis  

tunut arvokkaihin lehtipuihin,  isoihin havupuihin  sekä  nuoriin kaski  

metsiin. 

Ne  lehtipuut,  joita kaskeamiseltalakisäännösten avulla koetettiin 

suojata,  kuuluivat  n.  k. »hedelmäätuottaviin puihin»  (»bärande  träd») 4). 

16-vuosisadalla luettiin  näihin tammi, pyökki,  omenapuu, pähkinä  

pensas,  härkäpuu,  pihlaja  ja  tuomi. 5)  Vuosien 1647 ja 1664 hedelmää  

tuottavia puita koskevissa  säännöksissä (1  §) 6 )  on näistä  pähkinäpensas  

ja pihlaja  jätetty  pois.  Pähkinäpensaan  suojaamista  ei  näytä  tämän  

kään jälkeen  pidetyn  tarpeellisena,  sillä  m.  m.  ennenmainitussa vuonna 

1690 vahvistetussa Uudenmaan läänin verotustavassa mainitaan 

kaskimaitten verotuksesta puhuttaessa,  että tähän tarkoitukseen 

käytettävissä  metsissä  voi  yhtenä  puulajina  olla  myöskin  tämä lehti  

1 )  von Berg,  Berättelse  om Finlands  skogar,  Helsingfors,  1859. Siv.  67.  
2) Komitean mietintö. Siv. 35—36.  

3) Komitean  mietintö. Siv. 7, 25 —. 

4 ) Näitten vastakohtana  olivat  »dödvidh skog». -  Axel Liljenstrand, De  

nordiska  Bygningabalkarne, e. m. Siv. 74.  
5

)  Kustaa  Vaasan  julistus  tammen  ja pyökin  hakkuusta, vuonna 1558.
—  

Asetusta en ole  onnistunut  kokonaisuudessaan tapaamaan. Vert. Herman Lud  

vig Rydin,  Svenska  Skogs-Lagstiftningens Historia, e. m. Siv.  11. 
6
)  Kongi. May:ts  til Swerige Ordning ooh Stadga öffuer  allehanda  bärande  

Skogsträän i Rijket  och thess Plantering. Alkuperäisinä Yliopiston ja  Yli  

opiston Metsät. Lait.  kirjastoissa.  
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen  metsiin. 6 

puu. Vuoden 1734 laissa  (Rak.  K. 13 luv. 1 §)  vähenevät nämä puu  

lajit  edelleen tuomella 1), ja 1793 ja 1805 vuosien metsäasetuksissa  

(56  § 2 mom.)  mainitaan niistä kaskeamisen yhteydessä  ainoastaan 

tammi (kruununmailla  myöskin  pyökki,  55 §  4 mom).  Seuraavassa eli 
1851 vuoden metsäasetuksessa ovat rauhoitettuja  puulajeja  tammi 

ja lehtikuusi  (48  ja 52 §).  

Mitä taas lehmukseen,  vahteraan,  jalavaan  ja saarniin tulee, 

ei niitä tiettävästi kaskeamisen  ohella missään säännöksissä mainita. 

Vuoden 1734 laki (Rak.  K.  13 luv. 5 §)  suojasi  näitä puulajeja  kaskea  

miseltakin,  ainakin siten,  että jokainen,  joka  tällaisen tai  muun saman  

tapaisen  puulajin,  josta on suurempi hyöty  kuin  »muista hedelmää 
tuottamattomista puista»  (»andra  ofruchtbare trän»), kaataa taikka  

maasta irroittaa, hänet velvoitetaan istuttamaan toisia sijaan ja 

suojaamaan  niitä  m. m.  karjalta.  -  Sellaiseen metsään, jossa  hedelmää  

tuottavia puita  kasvoi,  ei kaskea  saanut yleensä  hakata. Alkujaan  

näyttää  tämä  kielto  kuitenkin koskeneen  etupäässä  tammea, 2)  ja kun 

vuosien 1647 ja  1664 metsäasetuksissa (12  §) samasta asiasta  yksi  

tyismailla  puhutaan,  ei  rajoitus  ole  aivan ehdoton,  vaan koskee  se  
sellaisia  metsiä,  joissa  hedelmäätuottavia puita  «on enemmälti» (»fin  -  

nes  i nägon  myckenhet»).  Samojen  vuosien säännöksissä,  jotka  kos  

kevat  mainittuja  hedelmäätuottavia puita,  ei tämäntapaista  lieven  

nystä  kuitenkaan ole, ja erittäinkin yhteismaalla  kaskeamisluvan  

saanut henkilö velvoitetaan katsomaan,  ettei kaskeamiskohdassa  eikä  

sen  lähettyvilläkään  mainittuja puita  kasva  (4  §).  Jokaisesta kaadetusta 
taikka  palossa  vahingoittuneesta  puusta  määrätäänkin suoritettavaksi  

kuninkaalle 9  taalaa,  kihlakunnalle 6  markkaa  ja syyttäjälle  samaten 

6 markkaa. Rälssitiloilla  sitävastoin on tällaisten puitten  käyttö  

oikeus jo tällöin vähän vapaampaa (5  §),  kun toisaalta talonpojalla  
ei ollut  oikeutta  ilman maaherran lupaa  raivata  niitä pelto-  ja niitty  

viljelyksiltäänkään  pois  (9  §). Aivan  samat periaatteet  esiintyvät  

sitten vuoden 1734 laissakin,  sillä  kaikkialla  muualla paitsi  rälssi  
maalla voi  aitauksien sisällä  kasvava  hedelmäätuottava puu estää 

siellä  muuten luvallisen kaskiviljelyn  (Rak.  K. 14  luv.  1, 4 §).  Vuo  
den 1789 asetus  tuotti verotilan haltijalle  sitten ainakin nimellistä  

huojennusta  kun  kruunu pidätti  itselleen hakkuuoikeuden ainoastaan 

paraihin  etupäässä  laivan rakennuksiin sopiviin,  kruunun leima  

kirveellä  merkittyihin  puihin.  Kaikista huonoimpien  tammimetsien 

1
)  Alkuperäisessä ehdotuksessa  myöskin  pähkinäpensas ja tuomi. Axel 

Liljenstrand, De  nordiska  Bygningabalkarne, e.  m. ■— Siv. 366.  
2
) Konung  Johans Ordinantie, vuodelta 1577. Schmedeman, Kongi. 

Stadgar,  e. m. Siv. 67.  
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kaskeaminen olisi  sitten seuraavienkin asetusten mukaan ollut mah  

dollista yksityis-,  vaan ei kruununmailla. 
Ne suuret havupuut,  joita ei  myöskään  saanut kaskeamalla  

hävittää, olivat  sellaisia,  jotka  kelpasivat  etupäässä  laivanrakennuk  

siin. Näitä  koskevat  yleensä  aivan samat säännökset kuin edellisiäkin 

ja mainitaankin ne aina näitten yhteydessä.  Alkujaan  luettiin tällai  

siksi arvopuiksi  ainoastaan masto- ja sahapuut 1),  mutta myöhemmin 

myös  pienemmät  laivanrakennuksiin sekä rakennushirsiksi sopivat  

puut. Vuonna 1824 2)  peruutettiin  sitten viimeinkin  jo vuonna 1668 

annettu määräys,  ettei verotilan omistaja saisi  myydä  (myöhemmin  

kaataa)  tällaisia arvopuita  niitä kruunulle sitä ennen tarjoamatta,  

ja oikeastaan  vasta tästä lähtien  sai  hän omalla maallaan kaskeksi  
kaataa taikka siinä muuten turmella  minkälaisia vanhoja  männiköitä 

ja kuusikoita  hyvänsä.  

Mutta se vapaus, joka isojen  metsien kaskeamiseen nähden nyt 

saatiin,  ei  läheskään vastannut sitä  supistusta,  joka  vuodesta 1851 tuli 

koskemaan kaskimetsien uutta kaskeamista.  Nyt  käytiin  nimittäin 

suojaamaan  aivan nuoria tällaisia  metsiä ja estämään sitä  huomattua 

ilmiötä,  että maa pilaantuu  aivan tiheään uudistettujen  kasken  

polttojen  kautta.  3) Niin kielletäänkin mainitun vuoden asetuksessa 

(49  §)  kaskena viljeltyä  maata uudelleen polttamasta  ennenkuin vä  
hintään 30 vuotta viimeisestä  viljankorjuusta  oli  kulunut. Huo  

mattavin niistä anomuksista,  jotka  koskivat  tämän rajoituksen  pois  
tamista oli  vuosien J  863—1864 valtiopäiville  jätetty  anomus,  mutta 

niinhyvin  tähän kuin aikaisemmin Hartolasta,  Joutsasta ja Luhan  

golta  tehtyyn  anomukseen saada käyttää  vähintään 15-vuotista 
metsää kaskeksi  ei  myönteistä  päätöstä saatu.  4) Vuonna 1873 sai 

kuitenkin  paikallisen  lievennyksen  Savon ja Karjalan  osa  Kuopion  
lääniä aluksi 10 vuoden ajaksi  ja sitten vuoden 1887 loppuun,  kun 

mainittu asetuksen säätämä 30 vuoden väliaika alennettiin 20 vuo  

x
)  Vuoden  1647 metsäasetuksen  12 §: »ey heller  nägon skal  

til lätit  wara at swedia  pä store  Mast- eller  Timberskogarne» .  
2) Hans  Kejs.  Maj:ts  Nädiga  Kungörelse  angäende Skattejords-Innehaf  

wares dispositions-rätt  öfwer de ä dess  ägor waxande  Maste-  ooh Storwerks  

träd, 18 20/  IX  24. Samling af Placater, e.  m., 4 dl. Siv. 335.  
3

)  Jo paljon tätä  ennen, vuonna 1762, oli  yleisesti  anottu, etteivät  sellai  

set metsämaat  olisi pakollisen tarkastuksen alaisia, joissa kasvoi  ainoastaan 
tuoretta metsää  ja lehtimetsää  (»endast sur  och löfskog»), mutta tähän  ei  suos  
tuttu. Resolution  och  Förklaring pä Allmogens i Swerige ooh  Finland  all  

männa  Beswar,  17 17/ VIII  62.-—Modee, Publique Handlingar, e. tn. Siv.  5357.  
4 ) Viborgs Hof-Rätts Circulair, 18 25/  VIII 54. -  Samling af  Placater, 

e. m., 15 dl. Siv. 159. 



43  

deksi. 1)  10 vuodeksi saivat  samoihin aikoihin samanlaisen oikeuden 

myöskin  Viitasaaren ja Kerimäen pitäjäläiset. 2 ) Vuosien 1881— 

1883 metsäkomitea huomautti taas siitä, mitenkä vaikeaa oli  val  

voa,  ettei rikkomuksia mainittuun rauhoitusaikaan nähden tapahdu,  

ja ehdoitti puolestaan,  että kaskimailla kasvavan metsän ikä olisi 

otettava huomioon uutta kaskenhakkuuta suunniteltaessa ja määrät  

täisiin,  ettei polttoa  saisi  uusia,  ellei  alalle noussut nuori metsä ollut 

vähintään 20 vuotta vanhaa,  jos  siinä kasvoi  etupäässä  lehtimetsää,  

ja 30-vuotista,  jos  havupuut  olivat vallitsevina. 3) Voimassaolevan 
metsälain 21 §:ssä  onkin tällainen kohta,  mutta on siinä ehdoitetut 

20 ja 30 vuotta koroitettu 30  ja 40 vuoteen. Tämän lisäksi  on jo  ai  

kaisemmin nähty,  että nykyjään  on metsien laatu vaikuttamassa 

kaskiviljelyn  harjoittamiseen  sitenkin,  ettei hietakankaalla kasva  

vaa mäntymetsää  saa kasketa,  olipa se minkälaista tahansa. 

Jo verrattain .aikaiseen  on myöskin  ryhdytty  kieltämään käyttä  

mästä määrättyjä kaskiviljely  stapoja. Tätä koskevain  rajoitusten  

tarkoituksena on ollut  estää maan kasvuvoiman vähenemistä joko  
liian perinpohjaisten  polttojen  kautta taikka liian monen viljasadon  

otolla. Maan syvään  polttoa  koetettiin ehkäistä etupäässä  kieltä  
mällä n. k.  seunojen (välterstock)  käyttö  kaskeamisessa  samaten 

kuin  kydöttämisessäkin.  Tämä tapahtui  tiettävästi ensi kerran 
vuoden 1775 iso  jakoasetuksen  säännösten 4) yhteydessä.  Kydöttä  

minen kovalla maalla ja seunojen  käyttö  kaskettaessa  tulivat sitten 
luvattomiksi  kaikkialla  vuosien 1793 ja 1805 metsäasetuksien (57  §)  

mukaan,  ja kielto  seunojen  käytöstä  kaskeamisessa  uusitaan vielä 

1851 vuoden asetuksessakin  (55  §), mutta nykyisessä  metsälaissa  ei 

tämäntapaista  kohtaa enää  ole,  sillä vuosien 1881—1883 metsäko  

mitea  oli  huomauttanut,  ettei voida pitää  todistettuna,  että seunojen  

käyttäminen  turmelisi enemmän  maata kuin ne polttamistavat,  

joissa  näitä ei tarvita  5); 1873—1874 vuosien metsälakikomitea oli  

taas  arvellut  maan liian perinpohjaista  polttoa  voitavan ehkäistä  

säätämällä,  ettei kasken  polttoa  saisi  toimittaa heinäkuun kuluessa,  

x
)  Keis. Suomen Senaatin kirje Viipurin Hovioikeudelle, 18 9/V  73,  

18  21/  XI  83. Suomen  Suuriruhtinaanmaan asetuskokoelma.  
2 )  Kuten edellinen, 18 9/V 73, 18 9/X 74. Asetuskokoelma.  
3)  Komitean  mietintö. Siv.  7—B.  
4

)  Kongi. Förordningen om sa'.tet  till Skattläggningarnes  förrättande i 
Savolax ooh  Karelen, e. m. -  Claes  Wilhelm Gylden, Samling af Författningar, 

e. m. Siv. 223. 

5) Komitean  mietintö. Siv.  8.  
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jolloin niinhyvin  puut  kuin  maakamarakin  ovat yleensä  kuivimmil  

laan ja metsäpalojenkin  syttymiseen  on olemassa suurin vaara.
1)  

Samansuuntaisen esityksen  teki myöskin  Metsähallitus ehdoittaes  

saan, ettei kaskia saisi  polttaa  kesäkuussa  eikä  heinäkuun ensi  puo  

liskolla. 2 ) Nämä suunnittelut eivät kuitenkaan ole toteutuneet. 

Useamman kuin  kahden viljasadon  ottaminen kustakin  kaskesta 

on Suomessa ollut kielletty  vuoden 1851 metsäasetuksessa (49 §).  

Nykyisessä  metsälaissakin  on tämä kielto  säilynyt  siitä huolimatta,  

että vuosien 1863—1864 valtiopäiville  jätetyssä  ennenmainitussa 

anomuksessa oli esitetty  kolmea  viljasatoa  korkeimmaksi  sallitta  
vaksi määräksi. 

Kaskettujen  alojen  rauhoitusvelvollisuus  karjan  laiduntamiselta 

on otettu kaskiviljelystä  koskeviin  lakisäännöksiin  jotenkin samoihin 

aikoihin kuin kielto  kasken  seunoilla polttamisesta.  Sen sijaan  kuin 

vanhoissa Ruotsin maanlaeissa 3)  ja  sittemmin vuoden 1734 laissa 

(Rak.  K.  14 luv.  2§)  määrätään, että yhteisellä  maalla jälkimäisen  
lain mukaan karjanlaitumen  parantamiseksi kaskettu  ala on kol  

men vuoden kuluttua  jätettävä  yhteiseksi  laidunmaaksi,  suunnitteli  

eräs valtiopäiväin  asettama metsäkomisioni  vuonna 1756 laatimas  

saan lausunnossa,  että kaikkia  kaadettuja  kaskia  olisi  viljelijän  pi  

dettävä aidassa  7  vuotta, jotta nuoret  taimet eivät joutuisi  eläinten 
tallattaviksi. 4)  Vuoden 1793 metsäasetukseen  (56  §) otettiinkin sit  

ten tällainen määräys, mutta koski  se kuitenkin  ainoastaan vuorille 

ja hiekkakankaille sekä  kivisille  maille luvattomasti  tehtyjä  kaskia,  

jotka oli  kunnollisen aidan avulla rauhoitettava 8 vuotta. Tällai  

sena säilyi  säännös sitten vuoteen 1851, jolloin  metsäasetuksen 49 §:n  

nojalla  aitaus-  ja rauhoitusvelvollisuus  ulotettiin kaikkiin  kaskiin,  

joita ei  pelloksi  ja niityksi  raivattu ja määrättiin rauhoitusaika luet  

tavaksi  toisen viljan  korjuusta  alkaen. Nähtävästi vuosien 1881— 

1883 metsälakikomitean ehdotuksen johdosta  on tämä velvoitus  jä  

tetty  nykyisestä  metsälaista pois.  Mainittu komitea huomautti nimit  

täin,  mitenkä kaskeamista  usein  harjoitetaan  yksinomattain  laitumen 

parantamisen  takia ja mitenkä tämä nyt  tulee ehkäistyksi  tällaisen 

ainoastaan metsätalouden etua huolehtivan säännöksen kautta.5 ) 

x )  Komitean mietintö. Siv.  35—36.  
2 )  Metsäh.  kirje  Keis.  Majesteetille, 18 7/VIII  74.  

')  Axel  Liljenstrand,  Denordiska Bygningabalkarne, e. m. Siv.  54—56, 63.  

*)  A. R. Saarenseppä, Pohjois-Karjalan  maataloudellisista  oloista, e. m.  
Siv. 125.  

5) Komitean  mietintö. Siv. 8. 
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Toiselta puolen  oli tällaiseen tulokseen vaikuttanut myöskin se lu  

kuisa  määrä  vapautuksia,  joita  tällävälin oli  katsottu  tarpeelliseksi  

myöntää,  sekä lisäksi  asian käsittely  vuosien I  863—1864 ja 1872 

valtiopäivillä.  Tavallisesti  alennettiinkin mainittu 8  vuotta  3 tahi 4 

vuoteen. Tällaisia myönnytyksiä  olivat saaneet vuonna 1853 Savon 

ja Karjalan osa Kuopion  lääniä ja Savon  osa  Mikkelin  lääniä 1), 
Heinolan pitäjä  ja Hämeen osa  Mäntyharjun  pitäjää  2)  sekä  Keuruu,  

Petäjävesi  ja useat kylät  silloista  Laukaan pitäjää  3), vuonna 1854 

Hartola,  Joutsa ja Luhanka 4), vuonna 1857 Savitaipale  ja Suomen  

niemi sekä Antrean pitäjä  5)  ja vuonna 1859 Taipalsaaren  pitäjä  6). 

Alkujaan  annettiin tämä helpoitus  vuosien 1872 ja 1873 loppuun,  

mutta myöhemmin  toistaiseksi  eli  uuden metsälain voimaan astu  
miseen saakka. Tällaisen pitennyksen  saivat  Savon ja Karjalan  

osat Kuopion  lääniä vuosina 1873 ja 1883 ja edellisellä  kerralla  tä  

män lisäksi  Viitasaari ja myöhemmin  Kerimäki 7). Kun aidassapito  

aika nyt  asetettiin ehdollisesti  4 taikka  2  vuodeksi,  saatiin  jälkimäinen  
oikeus silloin,  kun kaskeen  toisessa  viljankylvössä  kylvettiin  »jalom  

pain ruoholajien  siemeniä». Viipurin  läänille ei sitävastoin pyyn  
nöistä huolimatta mitään helpoituksia  vuoden 1851 kaskeamisasetuk  
sista annettu, sillä  tämän läänin metsien katsottiin tulleen  kaskea  
misella äärimmäisesti uuvutetuiksi 8). 

Suomessa  on kuitenkin vapaaehtoisuudenkin  tietä  koetettu kaski  

viljelyn  yleisyyttä  vähentää. Savossa  ja Karjalassa,  joissa tätä viljelys  

tapaa  edellämainittujen  monien erikoissäädösten nojalla  on voitu 

harjoittaa  paljoa  vapaammin  kuin muualla,  ei vakinaisten viljelys  

tenkään raivaamiseen ollut  sanottavaa pakkoa  ryhtyä.  Tämä seikka  
saattoikin  hallituksen jo 1775 vuoden iso  jakoasetuksen  julistamisen  

*) Viborgs Hof-RättsJ  Circulair,  18 23/11  53. Samling af Placater, 
e. m.,  15 dl.  -  Siv. 10.  

2
)  Samoin, 18 28/  XII  53. Samoin. Siv. 114. 

3
)  Kejs.  Brefvet tili  Vasa Hofrätt, 18 26/  V 53. Samling af Bref. 

Siv. 58.  

4) Viborgs Hof-Rätts  Cirkulair, 18  25/V11154. Samling af Placater,  
e. m. 15 dl. Siv. 159. 

5
)  Kejs. Brefvet tili  Viborgs Hofrätt,  18 21/  X 57. Samling af Bref, 

e. m. Siv.  299. 

e )  Samoin, 18 23/  IX 59. -  Samling af Bref,  e. m. Siv.  511.  

')Keis.  Senaatin kirje Viipurin Hovioikeudelle, 18 9/V 73, 18 9/X74 
18 21/  XI  83. Asetuskokoelma.  

8
)  Kejs. Brefvet till  Guvernören  i  Viborgs län, 18 15/11 54. Samling 

af Bref, e. m. Siv. 115. 
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yhteydessä  ryhtymään toimenpiteisiin,  joilla  pelto-  ja niittyvilje  

lystä  näissä maakunnissa arveltiin  voitavan edistää kaskenpolton  

kustannuksella,  »joka  maan turmioksi  ja vahingoksi»  oli  huomatta  

vasti levinnyt  1). Tämän jälkeen todistettavasti  raivatuista  todelli  

sista  pelloista  ei siten tarvinnutkaan veroa maksaa ja samaten teh  

dyistä  niityistä  oli suoritettava  ainoastaan puolet  niille  laskettavasta  

verosta. Tämä etuoikeus vahvistettiin  vielä  -vuoden 1848 maanmit  

tausohjesäännössä  (46  §  3 mom. ja 138  §). Mutta sitkeästi  on kaski  

viljelys  tällaisista myönnytyksistä  huolimatta näissä maakunnissa  

säilynyt.  
Jo  tätäkin ennen oli vakinaista pelto- ja niittyviljelystä  laajen  

tamalla suunniteltu kaskiviljelyn  supistamista.  Tämä oli tapahtu  

nut siten, että ehtona uusiin kaskenkaatoihin pidettiin  sitä, että  

osa  entisistä kaskimaista oli raivattu pysyvään  viljelyskeen  —■ 

taikka sille  metsää  istutettu. Tällaiseen ajatukseen  innostuttiin ko  

vin,  sillä  arveltiin  jo 6 ä  8  vuodessa sillä  tavalla voitavan päästä  koko  

kaski  vii  j  elyksest  ä2). 

Edellä esitettyjen  kaskeamissäännösten tarkoituksena on ollut  

rajoittaa  tämaSi  viljelystavan  yleisyyttä.  Sitä  ne epäilemättä  olisi  
vatkin tehneet,  jos  niitä käytännössä  olisi noudatettu. Huomatta  
vimmat seuraukset olisivat  luonnollisesti olleet sellaisilla  määräyk  

sillä, jotka koettivat  pidättää  tätä poltto  viljelystä  viljelys-  ja haka  

maa-aitauksien sisällä sekä myönsivät  sen  käyttämisen  ainoastaan 

tarkastetuilla,  laitumen parantamiseen  sopivilla  metsämailla. Huo  

nojen maanlaatujen  rauhoittaminen siltä  olisi  myöskin  tavallaan joh  

tanut kaskialojen  supistamiseen,  sillä paremmalta  maalta saatiin 

tarvittava viljamäärä  pienemmiltä  aloilta. Kaikkia paraita  maita 

ei niissä mahdollisesti kasvavien  jalojen  lehtipuitten  takia saanut 

kasketa,  joten  tällä  säädöksellä olisi voinut olla päinvastaiset  seurauk  

*)  Kongi. Förordningen om sättet tili  Skattläggningarnes förrättande i  

Savolax  och Karelen, e.  m. Claes  Wilhelm  Gylden, Samling af  Författningar.  

e. m. Siv. 223 —224. 

2
)  Vuoden  1756 metsäkomisionin  clidotus. A. H.  Saarenseppä, Pohjois-  

Karjalan  maataloudellisista  oloista  e. m. Siv. 125. 

Pehr Adrian  Gadd—Pehr A. Bartholin, Ovälduge Tankar  om Jordens 
Swedande, e. m. Siv. 42,  60.  

Henric  Hassel—Johan  Welin, Velmente  Tankar  om Landt-  Hushållnin  

gen  e. m. Siv. 24. 
Pehr Adrian Gadd, Försök til  en Systematisk  Inledning i  Swenska  

Landt-skötselen, 1773. Siv. 339. 
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set kuin edellisellä. Kaskialojen  rauhoitus karjanlaiduntamiselta  
olisi  taas aiheuttanut yhdeltä  puolen  kaskikiertoon tarvittavan  alan  

pienenemisen  sen kautta,  että metsän nopeammin  varttuessa olisi  

samat alat  voitu tiheämpään viljellä  taikka niistä  saada  runsaamman 

poltettavan  puuston  avulla  suurempi  viljasato.  Laiduntamiseen olisi  
kuitenkin  toisaalta laajempia  aloja  tarvittu, jos  tämä tarve pidetään  

määräävänä. Suuri  tekijä  kaskiviljelyksen  harjoittamisessa  on kui  
tenkin ollut  viljan  saanti  ja tämän perusteella  olisivat  ne  säännökset,  

jotka  kielsivät  kaskeamasta  entisiä  kaskimetsiä  vallan tiheään sekä  

ottamasta useita viljasatoja  peräkkäin,  voineet levittää  tätä viljelys  

tapaa  entistä  laajemmille  aloille.  



Tilastoa kaskiviljelyksen  yleisyydestä.  

Tarkkaa tilastoa  kaskiviljelyksen  yleisyydestä  Suomessa ei ole  

olemassa. Niin suuri merkitys maan taloudellisessa elämässä on 
tällä viljelystavalla  kuitenkin ollut, että sen  yleisyyttä  kuvataan jo 

vanhimmassa maan taloudellisia oloja  koskevassa kirjallisuudessa.  
Nämä vanhimmat tiedot  perustuvat  melkein poikkeuksetta  havain  

tojen  tekijäin  subjektiviseen  käsitykseen,  ja kun arvostelut  kaski  

viljelyksen  merkityksestä  olivat monasti aivan ristiriitaisia, eivät 

nämä kuvaukset  aina ole  luotettaviakaan. Varsinaisen tilaston ar  

voa ei tähän ryhmään  kuuluville ilmoituksille  voidakaan antaa en  
nenkuin vasta  viime vuosisadan loppupuolelta  alkaen, jolloin  erit  
täinkin kruununmetsien oloja  vuosina 1865—1868 tutkinut komi  

sioni  x) ja vuosisadan lopulla  Societas  pro Fauna et  Flora  Fennica  2 )  

kokosivat  koko  maasta  tällaisia  tietoja. Edellisen  kokoamat tiedot 
koskevat  kihlakuntia,  jälkimäisen  etupäässä  kuntia. Täten voitiin  

kin  viimemainittujen  tietojen  nojalla  piirtää  silloisen kaskialueen 

rajakin  kartalle. Myöskin eri  läänejä taikka maanviljelysseurain  
alueita koskevia  tällaisia tietoja  on koottu,  erittäinkin Uudenmaan 3) 

ja Mikkelin 4) lääneistä. 

Toiseen ryhmään  kaskiviljelyksen  yleisyyttä  koskevaa tilastoa 
voitaisiin lukea ne tiedot, joissa  mainitaan kaskista  saatava taikka  
niihin kylvettävä  viljamäärä,  joko  vertaamalla sitä  vastaavaan pelto  

viljelyksen  viljamäärään  taikka absolutisina  lukuina. Tiettävästi  
vanhin tällainen tilasto on koottu vuoden 1820 tienoilla ja ovat sen  
tulokset n. k.  Böckerin  kokoelmassa  5). Tässä  ilmoitetaan kunnittain 

1 ) Kommissionens för undersökning af  förh&llandena  inom  kronoskogarne 
i  Finland slutliga  yttrande och  förslag i  ämnet, e. m.  

2)  F. Elfving, Anteckningar  om  kulturväxterna  i  Finland.  Acta Societatis 

pro  Fauna  et Flora  Fennica  XIV, n:o 2, Kuopio, 1897.  
3

)  Bidrag till Finlands officiella  statistik, 111. Jordbruksenqueten i  

Nylands län  är 1876, Helsingfors, 1879.  

*) Kaarlo  Teräsvuori,  Mikkelin  läänin  maanviljelysseuran toiminta  ja vai  
heet vuosina 1861 —1911, Kuopio 1911.  

5 )  Tätä  arvokasta  Valtionarkistossa  säilytettävää  aineistoa  en tunnetuista  
syistä  ole  ollut  tilaisuudessa  käyttämään. 
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7  Kaskiviljelyksen  vaikutus Suomen metsiin.  

kaskista  saatu rukiin,  ohran ja kauran satomäärä prosenteissa  mai  

nittujen  viljalajien  koko sadosta. Näitten tietojen  nojalla  on 

Voionmaa laatinut kartan tämänaikuisista kaskiviljelysalueista 1). 

Tätä seuraava  tilasto koskee  vuotta 1851,  ja ovat tiedot tähän 

kunnittain koonneet maanmittarit, joitten tuli sanottuna vuonna 

antaa kertomus metsien tilasta silloiselle Maanmittauksen- ja 

Metsänhoidonylihallitukselle  2). Kaskista saatu satomäärä verra  

taan tässä  suhdelukuina pelto  viljelyksistä  saatuun. Valtion vi  
rallisessa  tilastossa  on näitä tietoja  myöskin  niinhyvin  kuvernöö  

rien kertomuksissa  kuin  näitten perusteella  laadituissa  yhdistelmissä. 3 )  

Kuvernöörien saamat tiedot ovat näistä kunnittain,  ja mainitaan 
niissä  kaskista  saatu viljasato  tynnyreissä  ja hehtolitroissa. Prosen  

teiksi  koko  viljasadosta  on se  myöskin  laskettu. 4)  N. k.  yksityis  
metsäkomitea kokosi  myöskin  puolestaan  tällaisia  tietoja  voidakseen  

niitten perusteella  arvostella  kaskeamisen vaikutusta metsien kulu  

tukseen. Tilasto koskee  vuotta 1898, ja on  siinä laskettu  kaskeen  

kylvetty  ruismäärä prosenteissa  peltoon  kylvetystä  5). 

1) Väinö Voionmaa, Suomen  talousmaantieto, Porvoo, 1913. ■— Siv.  52. 
2

)  Qdbriel Rein, Statistisk teckning af Storfurstendömet Finland, 3  uppl. 

Helsingfors, 1853. Siv. 84.  
s )  Bidrag till  Finlands  officiella  statistik. 11. Öfversigt  af Finlands eko  

nomiska  tillstånd, 4, Helsingfors, 1884. Siv.  16.  

Sama, 5. Siv.  30.  

Sama, 6. Siv.  31. 

Katsaus Suomen taloudelliseen  tilaan. 7. Siv. 32.  

Sama, 8. Siv.  51. 

Seuraavien vuosien  Kuvernöörien kertomukset  käsikirjoituksina  Tilas  
tollisessa  Päätoimistossa. 

4 )  Kim nämä  luvut  osoittavat tämän  viljelystavan  suh eellista  yleisyyttä  
eri  osissa maata ja sen vähenemistä  viime aikoina, otetaan  tähän  läänittäin 
laadittu yhdistelmä  eri vuosilta. 

V. 1878 1891 1900 

Uudenmaan lääni  0.26% 0.05  % 0.03  % 
Turun  ja Porin >>   ....

 0.12 » O.oi »  O.oo >> 

Hämeen »  
....

 0. 7 0 » 0.2 3 » 0.12 » 

Viipurin »  ....

 2.83 >> 1.99 »  1.2 4 >> 

Mikkelin » 
........

 
....

 12.38 >> 10.3 3 » 5. 9 9 » 

Kuopion »  13.80 » 9. 54 » 5.5 6 » 

Vaasan »  
.

 
.

 
.

 
.
 0. 7 4 » 0.47 » 0.  1 9 » 

Oulun >>  
....

 0.01 » 0. 11 >> O.oo » 

Koko maa 3.02  % 2.3  6 % 1.28 % 

5) Komitean mietintö, 1900.  — Liite VII. 



50 

Myöskin Grotenfelt  on tehnyt  tunnettua Suomen alkuperäi  

siä  maanviljelystapoja  koskevaa teostaan x )  varten havaintoja  kaski  

viljelyksen  yleisyydestä  Suomessa  ja laatinut näitten ja vuoteen 1898 

käytettävänä  olevan tilaston  perusteella  ansiokkaan kuvauksen  kaski  

viljelyksen  yleisyydestä  eri  aikoina.  Hänen ja pro  Fauna et Flora  Fen  
nica-seuran hankkimien tietojen nojalla  ovatkin sitten myöhemmät  
kin  kaskiviljelyksen  levenemistä Suomessa  osoittavat  kartat  laaditut. 

Näistä on mainittava erittäinkin  Suomen Maantieteellisen Seuran 

kartastossa vuodelta 1910 olevat piirrokset.  Nuorimmat tiedot 

kaskiviljelyksen  yleisyydestä  saadaan Tietosanakirjasta,  johon 
Brander on selityksen  laatinut. 

Paraimman käsityksen  kaskiviljelyksen  suhteesta  metsätalouteen 

antaa kuitenkin  se tilasto,  jossa  ilmoitetaan,  kuinka  suurilla  maa  
aloilla  tätä viljelysmuotoa  eri  aikoina  on harjoitettu.  Tässä suhteessa 

voivat  tulla kysymykseen  vuosittain kaskeksi  raivattavat  maa-alat,  

kaskiviljan  kasvussa kulloinkin  olevat alat, kaskikiertoon  kuuluvat 

alat  ja lopuksi  kaikkien  niitten viljelyksien  ulkopuolella  kulloinkin ole  
vien maitten ala,  jotka kertaan tahi useampaan on kaskena viljelty.  

Tällaisia tietoja  on valitettavasti  kuitenkin aivan vähän,  ja osa  niis  
täkin on virheellisiä.  

Eri lääneistä on tällaisten  tietojen  vuoksi  mainittava Kuopion  

lääni,  josta  kuvernöörin kertomuksiin  on otettu ilmoituksia  ainakin 
vuosien 1857 ja 1875 välillä  vuosittain  kaskeksi  raivatuista  aloista.  

Eri  vuosina olisivat  ne  siten tehneet'  tynnyrinaloissa  seuraavat erät: 
1857 6,210, 1858 7,650, 1859 6,000, 1860 5,300 2), 

5-vuotiskautena 1861—1865 keskimäärin vuotta kohti 4,500, 

1866 3,890,  1867 3,780, 1868 3,480, 1869 3,450, 1870  

2,483 3)  ja 5-vuotiskautena 1871—1875 keskimäärin 2,000 4). Rein,  

joka on ryhtynyt  arvostelemaan viittä ensimäistä näistä luvuista,  
ei anna niille kovinkaan suurta arvoa. Itse hän nimittäin laskee 

vuoden 1860 tienoilla Kuopion  läänissä  vuotuisen uusien kaskien  

tarpeen noin 30,000  tynnyrinalaksi,  mihinkä tulokseen hän pääsee  

otaksumalla,  että Karjalan  osalla tätä lääniä  olisi  vuosittain viljel  

tyä  kaskea kruununtaloille  aikaisemmin myönnetty  korkein  määrä 

x )  Oösta Grotenfelt, Det primitiva  jordbrukets metoder, e. m. 
2

)  Gabriel  Rein,  Materialier tili  utredande af  Finlands  statistik. I, Kuopio  

län, Helsingfors, 1864. -  Siv. 115. 
3

)  Bidrag tili  Finlands officiella  statistik. 11. Öfversigt  af Finlands eko  

nomiska  tillst&nd, 2. Siv. 312-—. 

4) Sama, 3. Guvernörernes  underd&niga berättelser. Siv. 310.  



51 

eli  48 tynnyrinalaa  ja  Savon osalla 40 tynnyrinalaa.  Karjalan  osalle  

tulisi  täten 33,650  ja muulle osalle  28,520  eli  yhteensä  pyörein  luvuin 
60,000  tynnyrinalaa  viljaa kasvavaa  kaskea. Jos viljan  viljelysaika  
katsotaan käytännössäkin  olevan luvallinen 2-vuotinen,  on tuloksena 

mainittu ala. Laskelmaansa jatkaa  Rein samassa  yhteydessä  myös  
kin  siihen alaan,  joka olisi  vakinaisessa kierrossa  ollut, ja otaksu  
malla kierron 30-vuotiseksi  tuli  hän 900,000  tynnyrinalaan  1). Luo  

tettavammalta kuin Kuopion  läänin kuvernöörin kertomus tuntuu 

tässä  suhteessa Vaasan läänin Lääninhallituksen ilmoitus, että Lau  

kaan kihlakunnassa kaadettiin vuosittain  vuoden 1875 tienoissa kas  

kea  noin 1,000  tynnyrinalalla  2). 

Erittäin huomattava on tässä yhteydessä  vuosien 1873—1874 
metsälakikomitean perusteluihinsa  ottama, Gyldenin  ja mainitun 

Reinin laskelmiin perustuva  ilmoitus, että Suomessa näihin aikoi  

hin olisi  kaadettu vuosittain kaskia  vähintään 100,000 tynnyrin  
alan laajuisella  maa-alalla 3). Tämän laskelman perusteista  ei 
mietinnössä mainita, enkä niitä ole  onnistunut muualtakaan löy  
tämään. 

Kysymyksenalainen  tilasto on kuitenkin  tuntuvasti rikastunut  

sen  kautta,  että Maan vii  jelyshallitus  on koonnut vuoden 1910 laajaa  
maataloustilastoaan varten  myöskin  kaskiviljelystä  koskevia  tietoja.  

Ympäri maata lähetetyissä  kyselykaavakkeissa  on ollut  sareke,  jo  

hon olisi  ollut  merkittävä  sanottuna vuonna »viljaa  kasvavan  kasken»  

pinta-ala.  Näin saatujen  tulosten tarkkuutta näyttää  jonkunverran  
häirinneen se, ettei käsitys  kaskiviljelyksestä  ja kaskesta  ole enää  

kaikkialla  varsinaisen  kaski  viljelysalueen  ulkopuolella  täysin  selvä. 

Kerääjille  lähetetyissä  ohjeissa  olisikin  nähtävästi  ollut  syytä  huo  

mauttaa,  mitä mainitulla  viljelyksellä  tarkoitetaan,  erittäinkin kun 

viljelystavan  niinhyvin  suomalaiset kuin ruotsalaisetkin  nimitykset  

vaihtelevat eri paikkakunnilla.  Todellisuudesta poikkeavia  ilmoi  
tuksia onkin saatu, kuten esim.  Helsingin  pitäjästä,  jossa maini  

taan olleen 68.0 ha »viljaa  kasvavaa  kaskea»  sekä  Porvoon maa  

seurakunnassa 32.6, Alastarossa 39.5,  Pyhäjärvellä  (V.  1.) 122.2, 

j. n. e. Maanviljelyshallituksen  suosiollisesti  käytettäväkseni  anta  

masta alkuperäisestä  aineistosta olen  liitteeseen II koonnut ilmoituk  

set  kunnittain sekä  tehnyt  huomautuksen niitten kuntien kohdalle,  

*)  Oabriel Rein, Materialier, e. m. Siv. 150—. 

2) Bidrag till  Finlands  officiella statistik. 11. Öfversikt  af Finlands eko  

nomiska  tiliständ, 3. Guvernörernes  underdäniga berättelser. -  Siv.  353.  
3) Komitean  mietintö.  — 1 Siv. 25. 
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joissa  joko tällainen helposti  nähtävä erehdys  on tapahtunut  taikka 

muut tiedot kunnan kaskiviljelyksestä  eivät  sovellu  yhteen  ilmoi  

tusten kanssa. Tätä tehdessäni olen luonnollisesti voinut  joskus  

poistaa  yhteisestä  kaskialasta  pieniä usein 0.5-—3.0 ha suu  

ruisia aloja,  joita varsinaisen kaskialueen ulkopuolella  on joissakin  
kunnissa hakamaita  raivattaessa tahi muuta sellaista  tarkoitusta var  

ten  kaskeamisen tavoin satunnaisesti viljelty.  Seuraava luettelo 
osoittaa liitteen II  mukaan läänittäin laaditun yhdistelmän  tästä 

tilastosta.  

Jo absolutinen ero  tilastojen  välillä on siis  suurin juuri  niissä 

lääneissä,  joissa  kaskiviljelys  on harvinainen •  kuten odottaakin 

sopii.  

Myöskin  kaskista  vuosittain saatujen  viljasatojen  avulla voitai  

siin saada jotenkin  tarkkoja  tietoja  vastaavien kaskena viljeltyjen  

alojen  laajuudesta.  Vanhimmat käytettävinäni  olleet tiedot ovat 

kuitenkin  vasta  vuosien 1878 ja 1880 väliltä, jolloin  tämä viljelys  

tapa  jo oli  menettänyt  entisen merkityksensä.  Vuotuisen kaskista  

saadun sadon keskiarvo  tulee tilaston mukaan olemaan 146,259 

tynnyriä  eli 241,327 hl viljaa. Kaskista  hehtaarin alalta saa  
tava  viljamäärä  vaihtelee olosuhteitten ja viljalajienkin  mukaan 

hyvin  huomattavasti,  mutta jotenkin otaksuttavana keskilukuna 

T  h a a n 1 

V. 1910 viljaa kasvavaa  

kaskea,  ha 
Eroitus, 

alkuperäisen  
tilaston mu- 

kaan.  

muutetun tilas- 

ton mukaan.  

ha 

Uudenmaan lääni  214.5 35.6 178.9 

Turun  ja Porin  lääni  ..  293.  s 4.0 289.3 

Hämeen lääni   252.6 187.1 65.5 

Viipurin »   

j  Mikkelin  »   

2,220.8 

2,684,6 

1,989.8 

2,684.6 

231.0 

O.o i 

|  Kuopion »   

Vaasan »  

2,340.5  

413.6 

2,340.5 

326.7 

O.o 

86.9 

Oulun »  56.1 O.o 56.1 

Koko maa 8,476.0  7,568.3 907.7 
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voitanee pitää  10 hl. 1) Viljaa  kasvanut  ala olisi  siten ollut  24,133  

ha. Mitä ennenmainittuun riidanalaiseen Kuopion  lääniin tulee,  
oli siellä kaskiviljelyksistä  ilmoitettu sato 59,127  tynnyriä  eli  

noin 97,560  hl, joten vastaava viljelysala  olisi  ollut 9,756  ha ku  

vernöörin vähän aikaisemmin tekemän ilmoituksen perusteella  saa  

tavan 4,000  tynnyrinalan  eli  noin 2,000  ha asemasta. Jos mai  
nittu viljamäärä  olisi  täyttynyt  näin pieneltä  alalta,  olisikin  kas  
kesta saatu noin 30 jyvää.  2 ) Samojen  perusteiden  mukaan teh  

dyn  laskelman nojalla  saadaan viljaa  kasvavan kasken  yhteiseksi  

alaksi  koko maassa vuodelle 1890 noin 34,600, vuodelle 1900 noin 

15,300  ja vuosien 1905—1907 vaiheille 3) noin 11,000 ha. Nämä 

luvut sopivat  jotenkin  hyvin  yhteen  mainitun Maanviljelyshallituk  
sen tuloksen kanssa. Epäilemättä  ovat  nämä  tulokset kuitenkin 
liian pienet jos mainittua kaskesta  saatavaa 10 hl hehtaarilta 

pitää  oikeana sillä  nähtävästi on suuri osa  kaskisadosta  aikai  
semmastakin  tilastosta  poissa,  samaten kuin  olen huomannut viimei  
sistäkin  kuvernöörien kertomuksista  läänin runsaimmin kaskeavista  

pitäjistä  tietoja puuttuvan. Kun mainittu sato  tilastossa  vuoden 

1879 vaiheilta  kohoaa jotenkin  säännöllisesti  vuosittain,  esim. vuo  

teen 1890 noin 100,000  hehtolitralla eli  noin 42 %.  ei  tämäkään voine 

muuta todistaa kuin  että tiedot lähentyvät  yhä  enemmän todellisia 

oloja. Tästä syystä  voidaankin mainittua Gyldenin  ja Reinin las  
kelmaa pitää  oikeampana  kuin edellä vuodelle 1878 saatua  tulosta. 

Jos taaskin otaksutaan samaa kaskea  viljeltävän  keskimäärin kah  

den vuoden aj  an,  olisivat  siis  edellisten  ilmoitusten  j  a  laskelmain  mukaan 

vuosittain kaadettujen  kaskien  alat vuoden 1870 ja sitä seuraavien 

x )  Jos eri  viljalajeista  otaksuttaisiin saatavan sama jyväluku kuin  keski  
määrin muistakin viljelyksistä,  saataisiin  hehtaarin alalta  kaskea:  ruista 1.25 X 
6.5  = 8.13, ohraa 1.70 X 5 = 8.50 ja kauraa  2.00  X 5 = 10.00 hehtolitraa.  

Omien eri  osissa  maata  tekemieni muistiinpanojen  nojalla  olen  kuitenkin  katso  
nut  mainittuja jyvälukuja kaskiin  nähden  voivani  koroittaa  mainittuun  keski  
määrään. Kaskeen kylvettävistä  viljamääristä: Gösta Grotenfelt, Det  pri  
mitiva  jordbrukets  metoder, e. m. Siv. 171, 174. Viljasta saatu jyvä  

luku: Suomen  Maantieteellisen Seuran  kartasto, v. 1910, teksti karttalehteen 

n:o 33, siv. 7. 

2 )  Pitkää  aikaa  ei  myöskään ollut  siitä,  kun  yksillä  perhe-  ja kyläkun  
nilla  oli  satoja hehtaareja  kaskia  viljankasvussa yhdellä  kertaa. Vert. Gösta 

Grotenfelt, Det primitiva  jordbrukets  metoder, e. m. Siv. 190  —. 
3)  Kaikista lääneistä en  samalta  vuodelta ole alkuperäisiä luetteloja 

tavannut. 
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kymmenvuosien  tienoilla, vuoteen 1910 asti,  hehtaareissa jotenkin:  

50,000  !),  12,100, 17,300,  7,700  ja 3,800.  

Kaskiviljelyksen  takia metsättöminä eivät  viljeltävät  alueet ole  

ainoastaan sitä  aikaa,  jolloin  niissä  viljaa  kasvaa. Tavallisissa  kierto  

kaskissa voi  tämän ajan  usein  laskea 8 vuodeksi,  sillä  kuivua  saa 

kaski yhden  kesän,  polttoon  ja yhden  ruis-  ja kaurasadon viljelemi  

seen menee 3 kesää,  ja tavallisesti  niitetään aholta  tämän jälkeen 

kylvö-  taikka luonnonheinää,  tahi on ainakin laiduntamisen takia 

metsänuudistuminen siinä mahdoton vähintään 4 kesän aikana.  

Siten olisi edellämainittuina aikoina Suomessa ollut metsättömiä 

kaskialoja  noin 400,000,  96,800, 138,400,  61,600 ja 30,400  ha 

eli  yksityismaitten  kasvullisesta  metsämaa-alasta jos tämä otak  

sutaan 10 milj.  ha 2) noin 4.0, 1.0, 1.4, 0.6 ja 0.3 %. Mo  
nessa  tapauksessa  ovat olosuhteet kuitenkin  paljoa  epäedullisemmat,  

niin että mainitut prosenttiluvutkin  voivat  todellisuudessa olla  pal  

joa korkeammat. 

30-vuotiseen kaskeamiskiertoon olisi  taas Suomessa tarvittu, jos  

kaskiviljelystä  olisi  siinä määrässä pysyväisesti  harjoitettu  kuin ti  
lasto osoittaa,  vuoden 1870 tienoilla noin 1.50 milj.,  vuoden 1890 
vaiheilla noin 0.5  2 milj. sekä vuosien 1900 ja 1910 aikoina noin 

0.23 ja O.ii milj. ha laajat alat.  Kasvullisesta  metsämaasta 
tekisi tämä 15. o,  5.2, 2.3 ja l.i %. Kaskeamiskierron  tuottamat 

jäljet  eivät  kuitenkaan ole muutamassa vuodessa tahi  vuosikymme  
nessäkään häviäviä,  ja tähän nähden voidaankin helposti  käsittää,  

mitenkä Blomqvist  vuoden 1883 tienoilla laski  kaskiviljelykselle  kuu  
luvia maita olleen 2 ä 3 milj.  tynnyrinalaa  (1 ä 1.5 milj.  ha)  s). 

Ja varmana voidaan pitää,  että varsinaisina kaski-,  haka- ja laidun  
maina vielä nykyistäkin  maatilain taloutta rasittaa  jotenkin  saman  
suuruinen ala etupäässä  maan paraita  metsämaita sekä  sitä vastaava 

pääoma. 

Suomen kaskiviljelyksen  yleisyyttä  arvosteltaessa  on  otettava 

huomioon myöskin  maanmittarien tilusmittauksiin perustuva  tilasto.  
Muitten tiluslajien  ohella puhutaan  siinä nimittäin n. k.  kaski  

1 )  Tämä luku  voi  yhtä hyvin tarkoittaa  jo vuoden 1860  tienoita, sillä  

v. Berg mainitsee  Suomeen  tekemältään  matkalta  palattuaan vuonna 1859  

Gyldenin laskeneen  kaskettavan  80,000 tynnyrinalalla (tarkoittaa nähtävästi 

uutta kaskea):  von Berg,  Die  Wälder in  Finland.  Jahrbuch  der Königl. Sächs.  
Akademie fiir  Forst- und  Landwirthe  zu Tharand, 1859. Siv. 51. 

2
)  Yksityismetsäkomitea on tämän  alan  laskenut  9,875,471 ha.  

3)  A. O. Blomqvist,  Finlands  trädslag i  forstligt  hänseende  beskrifna, 11. 
Granen. F. Forstför.  Medd., 1883. Siv. 95. 
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maista (svedjemark).  Ihmeellistä kuitenkin  on,  ettei  tästäkään kä  

sitteestä ole tiettävästi  koskaan  maanmittareille mitään selitystä  

annettu,  vaan on sekin  jäänyt  toimitusmiehen personallisesta  käsi  

tyksestä  riippuvaksi.  Useat asetukset  viittaavat kuitenkin siihen,  

että tällä tiluslajilla  tarkoitetaan kaskiviljelykseen  kelpaavia  maita. 

Niin on vuonna  1828 vahvistettua Viipurin  läänin veroitustapaa  kos  

kevassa  alkuperäisessä  asetuksessa  oleva sana »svedjemark»  (2  §)  kään  

netty  vuoden 1848 maanmittausohjesäännön  (118,  119 §) suomalai  
seen tekstiin  sanoilla »kaskeksi  kelpaava  maa». Veronpanoa  vissin 

tynnyrinalan  mukaan koskevassa  säädöksessä on samassa ohjesään  

nössä (142  §)  tämä käsite määritelty  niinhyvin  »kaskimaaksi»  kuin 

»kaskeksi  kelpaavaksi  maaksi» 1). Laatuunsa nähden ovat nämä 

maanmittarien kaskimaat  niinhyvin  viljelykseen  sopivia  kuin siihen 

sopimattomiakin  maita 2). Tämän näkökohdan perusteella  onkin 

kaskimaat  määrätty  kartallekin  eri tavalla  väritettäviksi  3). 
Pelkäksi  hyvyysluokaksi  ei  kaskimaita  kuitenkaan tilusmittauk  

sissa  ole käsitetty.  Olihan ensiksikin  luonnollista,  ettei tällaista  tilus  

lajia  ollut tarkoitus eroittaa siellä,  missä kaskiviljelystä  ei harjoi  

tettu, eikä maitten veroitus sen perusteella  tullut kysymykseen.  

Kun  tämän lisäksi  vuonna 1825 maanmittarit saivat  tarkat karttojen  

laatimis-  ja väritysohjeet  4)  ja tässä määrätään kaskimaat  niinhyvin  

maantieteellisiin kuin geometrisiinkin  karttoihin  väritettäviksi  hel  

posti  huomattavalla yli  alan levitettävällä punaisella  värillä,  tuntuu 

luonnolliselta,  että tätä väritystapaakin  vältettiin sellaisiin  maihin 

nähden,  joita  ei  oltu kaskettu.  Päinvastoin  voi  otaksua,  että kaski  

maita rinnastettaessa pelto- ja niittykäsitteen  kanssa johduttiin  
niiksi  lukemaan ainoastaan silloisessa  kaskikierrossa  olevat kaski  

maat, joissa  metsä ja maa olivat  säilyttäneet  näille maille  ominaisen  
luonteen. Ja kun Viipurin  läänin veroitustavasta  annetussa selityk  

sessä  määrätään kaskimaiksi  luokitettaviksi  ainoastaan ne kaskimaat,  

*)  Tällainen  on käsitys  ollut m. m. Metsähallituksen  ensimmäisellä  

päälliköllä Gyldénillä. »Svedjemark»-sanan asemasta  käyttääkin  hän  »svedje  
bar  skogsmark»  eräässä  vuonna 1853  laatimassaan Kuopion  lääniä  koskevassa  
alaluettelossa. Gabriel Rein,  Materialier, e. m. Siv.  117. 

2
)  Vert.: isojakoasetuksen 4 §, sekä Savon  ja  Karjalan läänin  maaherran  

kiertokirje  maanmittareille  17 20/  IV  86 ja siihen  liittyvät  kaavakkeet. Claes  
Wilhelm Oyldén, Samling  af  Författningar, e.  m. Siv. 209, 87S—.  

3
)  Maanmittausten Ylihallituksen  kiertokirje,  18 4/V 89. 

4)  General-Landtmäteri-Contorets  Cireulaire  till  samtelige Landtmätare i  

Landet, 18 25/V11125. Claes Wilhelm Oyldén,  Samling af Författningar, 
e. m. Siv. 789—791.  
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jotka  välttämättä kaskeamiseen tarvitaan 1), eivät  kaikki  kaskikier  
rossakaan olevat maat ole aina tulleet kaskimaiksi  merkityiksi.  
Kaikkia  Suomessa  kerran taikka useammin kaskettuja  maita eivät  
maanmittarit missään tapauksessa  ole mittaustoimituksissa  voineet 

kaskeamattomista  maista eroittaa, ja siinäkin  tapauksessa,  että tällä 

tiluslajilla  tahdottaisiin käsittää kaikki  kaskeamiseen soveltuvat  

maat, ei tilasto  sittenkään voisi  kohota kaikkiin  kaskiviljaa  kasva  
neisiin aloihin,  sillä  tähän tarkoitukseen on  todellisuudessa käytetty  

paljon siihen  soveltumattomiakin maita. 
Osoitteeksi  siitä, mitenkä eri  tiluslajit  varsinaisella kaskeamis  

alueella suhtautuvat toisiinsa,  otetaan tähän muutama esimerkki:  

Näillä paikkakunnilla  tehdyt  havainnot osoittavat,  että  maan  
mittarien yksityismailla  kaskimaiksi  merkitsemät  maat ovat  silloi  

siin kaskiviljelyskiertoihin  kuuluneet ja mainituilla kruununmailla 

ovat kaskenpolton  jäljet  uudismittauksen aikana olleet  vielä niin 

tuoreet, että ennen kaskettuja  maita on niilläkin tullut verrattain 

paljon kartalle  merkityksi  2). 
Pitäen puolestani  varmana, että maanmittarin eroittamilla  kaski  

mailla on suuri  merkitys  selitettäessä  kaskiviljelyksen  suhdetta  metsä  

talouteen,  ryhdyin  Maanmittausten Ylihallituksessa  etupäässä  vuo  
sien 1841 ja 1850 välillä  kootusta  tilastosta  keräämään mikäli  mah  

1
)  Claes  Wilhelm  Oylden,  Samling af Författningar,  e. m. -  Siv.  831—832.  

2 )  Tässä  yhteydessä sopii  mainita, että Rudenschöld  arvosteli  Saarijärven, 
Viitasaaren  ja Rautalammin  talollisilla  olleen  vuoden 1740  tienoilla  % maa  
alasta suota ja korpea,  % kaskimetsää  (Swedje-Skog) ja 3/8 mänty- ja  lehti  
metsää. Ulrik  Rudenschöldin kertomus  taloudellisista y. m.  oloista  Suomessa  
1738—1741. Todistuskappaleita Suomen historiaan. Julaissut  Suomen His  

toriallinen  Seura.  Helsingissä,  1899. Siv.  152. 

Kaskimaata  Niittyä  g 
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dollista  kunnittain tietoja  kaskimaista  ja niitten suhteesta  muihin 

tiluslajeihin.  Tulokset näistä ovat liitteessä  I, johon myöskin sil  

loisia  kihlakuntia  koskevat  laskelmat  on tehty. Nykyisiä  oloja  eivät  

tässä taulukossa olevat  tiedot luonnollisesti vastaa, ja tästä syystä  

onkin siihen merkitty  niinhyvin  tilaston vahvistamisvuosi  kuin aika, 

jolloin  tilusten mittaus on tapahtunut.  Myöhemmin  mitatut maat 

ovat siis  taulukosta poissa,  mutta ovat nämä etupäässä  maan poh  

joisosissa  olevia kruununmaita,  joissa kaskeamista  joko ei  ole har  

joitettu  ollenkaan  taikka vain pienessä  määrässä. Tilannumerojen  

(mahdollisesti  myöskin  niitten osien)  luku  on saatu samanaikuisesta 

tilastosta  taikka koottu puuttuviin  kohtiin  maakirjain  otteista.  

Tehtyä  yhdistelmää  tarkastaessa huomaa helposti,  että siinäkin 

on aivan heti nähtäviä virheellisyyksiä.  Näitä  on erittäinkin Oulun 

ja Vaasan lääneissä,  joissa useihin kaskialueen ulkopuolella  oleviin  

pitäjiin  on hyvinkin  paljon  kaskimaita merkitty.  Niin on esim. 

Limingan  seuduilla kaskimaiksi  nähtävästi  luettu laajat  niittymaat  

ja Hailuotoon on melkein  yksinomättäin  tällaisia maita ilmestynyt,  
vaikkei  sieltä  eräässä  Maanmittausten Ylihallituksessa  säilytettävässä  

vuonna 1846 laaditussa tarkassa pitäjänkertomuksessa  tästä viljelys  

tavasta  mitään mainita. Tällaisissa kohdissa  onkin liitteessä  huo  

mautukset. Itse  tulokseen eivät ne myöskään  vaikuta. 
Jotta  eri paikkakuntien  tilastoja  voitaisiin  verrata toisiinsa,  ovat 

liitteessä  olevat absolutiset luvut  saatavat paremmin  toisiinsa ver  

rattaviksi.  Niin on sarekkeeseen  12 laskettu kihlakunnittain kutakin 

tilannumeroa kohti kaskimaa-ala. Tämä ala  vaihteleekin eri osissa 

maata hyvin  huomattavasti. Lapin  kihlakuntaa lukuunottamatta on 

se  pienin  Ahvenanmaan kihlakunnassa,  tehden ainoastaan noin 1 tyn  

nyrinalan.  x ) Alle 30 tynnyrinalaa  on se  Turun  ja Porin  läänissä  Piik  

kiön,  Mynämäen,  Maskun,  Ulvilan ja Loimaan kihlakunnissa  sekä 

Uudellamaalla Raaseporin  kihlakunnassa,  Vaasan läänissä  Korsholman 
kihlakunnassa  ja Oulun läänissä  Kemin kihlakunnassa. Verrattain 

pieniä  eli  alle 100  tynnyrinalaa  ovat nämä alat muulla osalla Uut  

tamaata sekä edelleen Vehmaan,  Halikon, Tyrvään,  Pietarsaaren,  

Sälöisten ja Oulun kihlakunnissa,  jotka kaikki  sijaitsevat  vanhem  
mankin varsinaisen kaskeamisalueen ulkopuolella.  Varsinaisilla  kaski  
alueilla  ovatkin  vastaavat luvut 200  ja 300  tynnyrinalan  vaiheilla. 

1)  Tämänkin mukaan  on siis kaskiviljelystä  Ahvenanmaalla  käytetty.  
Viimeiset tiedot siitä  lienevät  viime  vuosisadan alusta. Gösta  Orotenjelt,  Det  

primitiva  jordbrukets metoder, e. m. Siv. 147. 

8  
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Suurimmiksi  on ne saatu Heinolan,  Jääsken,  Laukaan ja Lappeen  

kihlakunnissa eli  540, 365 sekä 327 molemmissa viimemainituissa. 

Kaskeamisen yleisyyttä  ja erittäinkin  sen  asemaa  maataloudessa 

kuvaa hyvin  selvästi  suhde viljelysmaitten  ja kaskimaitten  välillä  
tilusten mittauksen aikana. Tätä osoittavat  luvut sarekkeessa 13. 

Sen sijaan että tämä suhde tunnettujen  kaskeamisalueitten ulko  

puolella  on usein  noin 1 :  0.5 0,  1  :  0.25 ja vieläpä  1 :  0.03,  on se  näillä 

taas noin 1:4, 1: 5 ja 1: 6. Suhteellisesti  eniten oli  kaskimaita  
Rautalammin ja Kuopion  kihlakunnissa,  joissa  oli  noin 11 ja 8  kertaa 

enemmän kaskimaita kuin  viljelysmaita.  Kuten tästä jo nähdään,  

eivät  nämä suhteet täydelleen  seuraa samaa järjestystä  kuin tilo  

jen  osalle  tulevat kaskimaamäärät.  Joskin laajoja  kaskimaita  usein 

vastaa pienet  viljelykset,  vaihtelee suhde kuitenkin satunnaisten 

paikallisten  olojen,  kuten esim.  viljelyksiin  luettujen  luonnonniittyjen  

runsauden takia. Todellisempi  kuva kaskiviljelyksen  suhteesta 

varsinaiseen maanviljelykseen  ja runsaan  kaskeamisen  ehkäisevästä 
vaikutuksesta  pysyväisten  viljelysmaitten  raivaamiseen saadaankin 

epäilemättä  verrattaessa kaskiseutujen  ja näitten ulkopuolella  sijait  
sevien paikkakuntain  peltoalaa  vastaavaan kaskimaa-alaan. Kuvaa  
vina esimerkkeinä näistä voivat olla  Kuopion  lääni yhdeltä  ja Turun 

ja Porin lääni  toiselta puolen,  joista  edellisessä  pääasiassa  vuosien 

1777 ja 1840 välillä  toimitettujen  tilusmittausten mukaan on kaski  

maata ollut  noin 26 kertaa enemmän kuin peltoa ja jälkimäisessä  

etupäässä  vuosien  1700 ja 1840 välillä  tehtyjen  mittausten mukaan 

2  ä 3 kertaa suurempi  määrä kaskimaata  kuin  peltoa.  Kutakin  tilan  

numeroa kohti  tuli  taas edellisessä  ainoastaan noin 10  tynnyrinalaa,  

mutta jälkimäisessä  yli 18 tynnyrinalaa  peltoa,  siitä  huolimatta,  että 

Turun ja Porin  läänin tilannumeroilla on  keskimäärin  pienemmät  
maa-alat kuin Kuopion  läänin. Tässä  yhteydessä  voidaan myöskin  

mainita, että tilaston mukaan olisi  edellisessä  läänissä kutakin tilan  

numeroa kohti tullut vuosittain olemaan viljaa  kasvavaa  kaskea mel  

kein 3  ja jälkimäisessä  noin 17 tynnyrinalaa,  jos kaskeamiskierto  

lasketaan 30  ja peräkkäinen  viljan  viljelys  2 vuodeksi. Nämä tul#- 

sivat  siis  mainittujen  18 ja 10 tynnyrinalan  laajojen  peltojen  lisäksi.  
Ottamalla  huomioon peltojen  tiheä kesannoiminen,  voitaisiin  tästä 

myöskin  laskea keskimääräiset  suhteet pelto-  ja kaskiviljelyksistä  saa  
tujen  satojen  välillä, jos voitaisiin  otaksua,  että koko  kaskimaiksi  

merkityllä  alalla kaskettaisiin  säännöllisesti määrätyssä  kierrossa.  
Mahdollisia vaikkakin  joka tapauksessa  epävarmoja olisivat  

laskelmat ainoastaan varsinaisilta  kaskiseuduilta.  
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Liitteestä I on tehty  erikseen kutakin  lääniä ja koko maata 

koskeva yhdistelmä,  jonka tulokset nähdään seuraavasta taulusta. 

Aineiston osittaisen hajanaisuuden  takia on ollut mahdotonta lää  

nittäin jakoa  saada täysin  tarkaksi.  Mitä  taas  loppusummaan  tulee,  

on siitä etupäässä mittaustoimitusten epätäydellisyyden  vuoksi  

jätetty  pois  koko Lapin kihlakunta sekä Kuusamon,  Rovaniemen,  

Kemijärven  ja Kuolajärven  pitäjät,  joista  kaikki  muut paitsi  ensi  

mainittu ovat tiettävästi  säilyneet  viimeaikaiselta kaskiviljelykseltä  

jotenkin  kokonaan. Kaikkiaan olisi siis  Suomessa ollut  kaskimaita  

8,265,502  tynnyrinalaa  eli  noin 4 milj.  ha. Yhdistelmä on omiaan 

yhä enemmän selvittämään edellä kosketeltuja  seikkoja  eri osissa  

maata, ja voitaisiinkin erityisesti  panna merkille, mitenkä niissä 

lääneissä,  jotka ovat tunnettuja  kaskeamisseutuja,  tulee kutakin  tilan  

numeroa kohti  yli  200 tynnyrinalaa  kaskimaata,  joka siten vastaa  

yli  kolminkertaista  viljelysmaa-alaa.  

Samaten kuin viljelysmaitten  ja erityisesti  peltomaitten  suhde 
kaskimaihin  kuvaa  kaskiviljelyksen  asemaa maataloudessa,  samaten 

saadaan  selvä  käsitys  tämän viljelystavan  vaikutuksesta  metsätalou  
teen tarkastettaessa,  kuinka suuret osat metsämaista sen  käytettä  

viksi  oli  joutunut.  Tässä tapauksessa  olisi  metsämaiksi luettava  

ainoastaan kasvulliset  maat, sillä  yksinomaan  näillähän kaskeaminen  

tuli  kysymykseen.  Yhdistelmän viimeisessä  sarekkeessa  onkin mer  

kittyinä  luvut,  jotka  osoittavat,  kuinka  monta prosenttia  kaskimaitten  

ala tekee kaski-  ja kangasmaitten  pinta-alojen  summasta. Tämän 
mukaan olisi  35.3 % eli  yli kolmas  osa  Suomen kasvullisista  metsä  

maista ollut mittaustoimitusten lähivuosina kaskettua. Eri läänit  

ryhmittyvät  myöskin  tässä eri luokkiin: runsaasti kaskettuihin   

Mikkelin,  Kuopion,  Hämeen ja  Viipurin  läänit -  joissa  kaskina  on 

ollut  yli  50  % kasvullisesta  metsämaasta, sekä  vähemmän kasket  
tuihin Vaasan,  Turun ja Porin,  Oulun sekä  Uudenmaan läänit  

joissa  vastaava luku on alle 20. Eri kihlakunnille ja pitäjille  taikka  

pitäjäryhmille  lasketut,  liitteenä olevan taulun viimeisessä  sarek  

keessa  julaistut  vastaavat luvut ovat yhtä  mielenkiintoisia. Aivan  

erinomaisen runsaasti  kaskettuja  olisivat  maat tämän mukaan olleet  

osissa Ruoveden ja Tammelan kihlakuntia  Hämeen läänissä sekä 

Lemin,  Lappeen,  Joutsenon, Jaakkiman,  Parikkalan  ja Sortavalan 

pitäjissä  Viipurin  läänissä,  Juvan,  Ristiinan  ja Mikkelin pitäjissä  
Mikkelin läänissä sekä Rautalammen,  Suonenjoen,  Hankasalmen,  

Kiteen ja Pälkjarven  pitäjissä  Kuopion  läänissä. Kaikissa näissä  
seuduissa olisi  nimittäin yli  75 % kasvullisista  metsämaista kaski  

maata. 
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Saadakseni tämän kaskimaitten  laajuutta  yksityiskohtaisemmin  

selittävän  tilaston vieläkin  havainnollisemmaksi,  olen Suomen pienois  
kokokartalle  eri väriasteilla  kuvannut tämän kaskimaitten  suhteel  

lisen alan ja samalla  siis  myöskin  aikaisemman kaskeamisen ylei  

syyden  eri osissa  maata. Värittämättä  on kartalla  jätetty  ne  kunnat,  

joissa  kaskimaita ei  ole ollenkaan,  samaten kuin  Kuusamon ja Kemi  

järven  pitäjät,  joista  tietoja  on puuttunut. Oulun itä- ja pohjois  

puolella  olevat  seudut tulevat myöskin  tilaston epätäydellisyyden  

takia kuulumaan tähän ryhmään  siitä huolimatta,  että kaskeamista  

täällä esim. Utajärvellä,  Kiimingissä,  lissä  ja Kuivaniemellä  

on vielä viime vuosisadalla harjoitettu.  1) Sitävastoin  on luonnollista,  

että osa  Vaasan läänin  keskisiä  ja melkein kaikki  sen  rannikkopitäjät  

jäävät  värittämättä, sillä nähtävästi  juuri  näillä seuduilla on  kas  

keaminen aikaisimmin loppunut.  Kun useat Oulun länsi-  ja etelä  

puolella  olevat kunnat -  Hailuoto,  Kempele,  Liminka,  Tyrnävä,  

Temmes,  Siikajoki,  Revonlahti,  Paavola,  Rantsila,  Pulkkila,  Piippola,  
Kestilä samaten kuin Oulun  ja Vaasan läänin eteläiset  rantapi  

täjät Kalajoki,  Rautio,  Alavieska,  Sievi,  Ylivieska  sekä Siipyy,  

Isojoki,  Lapväärtti,  Karijoki,  Kristiina  sekä vielä Ylistaro  ja  Isokyrö  

tulevat nähtävästi  tilusjaoituksessa  tehtyjen  virheiden takia kuu  

lumaan runsaammin kaskettuihin  alueisiin kuin niitten naapurikun  

nat, on niitten kohdalle merkitty kysymysmerkki.  

Kun ennen käsitellyssä  Maanviljelyshallituksen  tilastossa  vuo  

delta 1910 kaskeamisen runsautta maan eri kunnissa arvostellaan 

pinta-aloissa,  voidaan edellinen ja tämä tilasto saada rinnastetuiksi.  

Siitä  voidaan nimittäin laskea edellisiin  prosenttilukuihin  verrattavat 

luvut siten,  että otetaan selkoa,  kuinka  monta hehtaaria viljaa kas  

vavaa  kaskea  eri  kunnissa  määrätyllä  yksiköksi  otettavalla kasvulli  

sella metsämaa-alalla oli. Tänä yksikkönä  on  käytetty  100 km 2
,  

sillä siten  saadaan liitten II sarekkeessa  7  olevat  luvut  helposti  pro  

senttiluvuiksikin  muutetuksi. Näitä laskelmia ei  ole  tietysti  nytkään  

tehty  niille kunnille,  joista  tehtyjen  ilmoitusten ei  ole katsottu  kos  

kevan todellista kaskea.  

Vaikeuksia mainittujen  laskelmien suorittamisessa on tuottanut 

se  seikka,  ettei  meillä tiettävästi  ole  tietoja eri kuntien kasvullisesta  

metsämaa-alasta,  siitä huolimatta,  että nämä yksityismetsätalouden  
kin  kannalta olisivat aivan välttämättömiä. Liitteessä  I olevat  tiedot  

1)  Maanmittausten Ylihallituksessa ja Oulun läänin  Maanmittauskontto  
rissa säilytettävissä  asiakirjoissa  en ole  kaskimaitten  eroittelua näissä  kunnissa  

tavannut. 
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eivät  taas täysin  vastaa nykyistä  kuntajaoitusta.  Tästä  syystä  olenkin 
ollut pakoitettu  hankkimaan nämä tiedot laskemalla aluksi  kysy  

mykseen  tulevien kuntien viljelemättömän  maa-alan sekä tästä   
maanmittaustoimituksissa  tämän ja kasvullisen  metsämaan suhteeksi  

saatujen  lukujen  avulla kasvullisen  metsämaa-alan. Mitä mainit  

tuun suhteeseen tulee, vaihtelisivat sen  mukaan kasvulliset  metsä  

maat eri kunnissa  tavallisesti  noin 50 ja 80  % välillä viljelemättö  

mästä maasta. Edellisiin  luetaan silloin kaskimaat  ja kankaat sekä  

jälkimäisiin  kaikki  muut paitsi  viljelysmaat.  Sellaisissa  kunnissa,  

joissa  kruununmaita on paljon,  pitäisi  tämän suhteen olla  oikeastaan 

jonkun  verran  pienempi  kuin nyt  saatu,  sillä  osa  näistä tavallisesti 
huonoimmista maista on useissa  tapauksissa  jäänyt  suhdelukua mää  

rättäessä pois.  Seikoista,  jotka ovat vaikuttaneet muutamien pro  

senttilukujen  odottamattomaan pienuuteen,  huomautetaan taulukon 

yhteydessä.  

Liitteen II tulokset ovat merkityt  kartalle  n:o 2. Samalla kuin 
siitä nähdään,  millä osalla  maata keräämieni tietojen  mukaan kas  

keamista  vuonna 1910 on harjoitettu,  huomataan siitä,  mitenkä tämän 
kaskeamisseudun sisällä  viljaa  kasvavan  kasken  osuus  kasvullisista  
metsämaista vaihtelee. Tähän vaikuttaa tietysti  niinhyvin  kaskea  

misen vaihteleva yleisyys  kuin  kasvullisiksi  metsämaiksi  luetun alan 
laatukin. Varsinkin  itäisimmissä pitäjissä  aiheuttavat laajat  kaskea  

miselta  rauhoitetut kruununmaat suhteen alenemisen aivan pieneksi.  

Tämänkin kartan eri  väriasteitten jyrkät  rajat  viittaavat  kaskivilje  

lyksen  vastaiseen loppumiseen.  

Seuraavaan tauluun on tehty  yhdistelmä  liitteitten  I ja II anta  

mista  ja kartoille  1 ja 2 merkityistä  tuloksista,  joista  käy  selville,  
mitenkä kunnat eri  lääneissä  ja koko  maassa  jakautuivat  eri  kaskea  
misluokkiin.  Taulussa on käytetty  seuraavaa  samaa luokitusta kuin 

kartoissakin:  

Kartta n:o 1. 

Luokka 0 Kasvullisesta metsämaasta  on kaskimaata O.o % 
» I » i> » » 0.1—14.9 % 

» II » >> » 15.0—29.9 » 

» III » » » » 30.o —44.9 » 

» IV » » » » 45.0—59.9 » 

» V » » » »  60.o —74.9 » 

» VI » » » »> 75.0— » 
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Vuoden 1913 alussa,  jolloin  en  vielä tarkemmin tuntenut edellisiä  

Maanmittausten Ylihallituksen  ja Maanviljelyshallituksen  aineistoja,  

ryhdyin  puolestani  hankkimaan tietoja  kaskeamisen  aikaisemmasta 

ja nykyisestä  yleisyydestä  maassa. Tämän tein samojen  kysely  
kaavakkeitten  avulla,  joilla  myöskin  koetin  saada  selkoa kaskeamisen  

vaikutuksesta  metsien nuorentumiseen ja laatuun sekä eri  paikka  

kunnilla käytetyistä  ja käytettävistä  kaskeamistavoista.  Kaavak  

keissa olevat kysymykset  olivat  jotakuinkin  sellaisia  kuin liitteenä 

111 olevan taulukon sarekkeet osoittavat.  Kaskeamisen yleisyyttä  

koskivat  niissä seuraavat kysymykset.  
I  a. Harjoitetaanko  kaskeamista nykyjään  pitäjässä  ja missä  

määrässä?  

I b. Jollei kaskeamista  nykyjään  harjoiteta,  niin milloin arvel  

laan kaskia  viimeksi  poltetun?  

Ic.  Harjoitettiinko  kaskeamista 50 vuotta sitten ja missä 

määrässä? 

I d. Milloin arvellaan kaskeamisen paikkakunnalla  olleen jo  

tenkin yleistä?  

Kohdissa I a  ja I c tiedusteltiin siis kaskeamisen yleisyyttä.  

Kun tiesin, että pyytämällä  vastauksiin  vaikeasti  hankittavia  numero  

tietoja t. m. s.  tulisin aiheuttamaan sen, että moni kyselykaavake  

jäisi palaamatta  sekä  että annetutkaan tiedot eivät  voisi  tulla  täysin  

luotettavia,  käytin  kaskeamisen yleisyyden  arvostelemiseen aivan 

ylimalkaisia  runsausasteita. Nykyisen  kaskeamisen  yleisyyttä  voi  

daan epäilemättä  helpommin  arvostella  ottamalla huomioon,  kuinka  

monen tilan maalla sitä paikkakunnalla  harjoitetaan.  Sitäpaitsi  

antaa tällainen määrittely  verrattain hyvän  yleiskuvan  kaskeamisen 

suhteesta niinhyvin  metsä- kuin maatalouteen paikkakunnalla.  Näit  

ten näkökohtien perusteella  kehoitettiinkin vastauksien antajia  

käyttämään  seuraavaa  yhteistä  asteikkoa: 

Hyvin  yleinen,  kun  kaskeamista  harjoitetaan  melkein  joka  tilalla.  

Yleinen,  kun kaskeamista harjoitetaan  suuremmalla osalla tiloja.  

Kartta  n:o 2.  

Luokka 0 100  km 2:llä  kasvullista  metsämaata  O.o ha  viljaa kasvavaa  kaskea  

» I » » » * 0.1—14.9  » » 

» II » » i>  15.0—29.9 » » » »  

» III » » » i>  30.0—44.9 » » » » 

» IV »> » 45.0—59.9 I) » » » 

» • V » » » 60.0—74.9  » » » » 

» VI  » » » 75.0— d »  
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Kaskiviljelyksen  vaikutus Suomen  metsiin. 9 

Tavallinen,  kun se  on yleinen  jossakin  osassa  pitäjää  tahi sitä har  

joitetaan  jotenkin  säännöllisesti esim.  vähintään joka viiden  

nellä tilalla.  

Harvinainen,  kun ainoastaan muutamat tilat  pitäjässä  kaskeamista  

käyttävät.  

Hyvin  harvinainen,  kun kaskeamista  tapaa  pitäjässä  ainoastaan silloin  
tällöin. 

Vastaukset saatuani olen kuitenkin asteikkoa vielä täydentänyt  

lisäämällä siihen yhden  asteen  »jotenkin  tavallinen»» määritelmien 

»tavallinen» ja »harvinainen» väliin. Tätä jälkeenpäin  tehtyä  lisäystä  

voidaan puoltaa  erittäinkin sillä, että eroitus  eri  asteitten  välillä  on 

tässä  kohdassa  ollut  suurin. Tästä  syystä  onkin monissa saaduissa 

ilmoituksissa  kaskeamisasteeksi  merkitty  »harvinaisen» ja »tavallisen» 

väliaste, taikka on kunta toisten arvion mukaan luettu  edelliseen, 

toisten jälkimäiseen  kaskeamisluokkaan. Aikaisemmat tiedot ovat  

mielestäni myöskin tällaista lisäystä  vaatineet. -—•  Kun  sellaiset  

kunnat,  joissa  kaskeamisen harjoittaminen  on  loppunut  aivan viime 

vuosina (kysymys  Ib),  jäisivät  ryhmittelyssä  huomioon ottamatta,  

on kaskeamisen  yleisyyttä  vuonna 1913 arvosteltaessa  käytetty  asteen 

»hyvin  harvinainen» ohella vielä astetta,  johonka  luetaan ne kunnat,  
joissa  kaskeamista  on  harjoitettu  vielä viime  10  vuoden kuluessa.  

Liitteenä 111 seuraavassa  yhdistelmässä  sekä etempänä  olevassa 
täten hankittua tilastoa koskevassa  taulussa tarkoittavat siis  eri 

numerot seuraavia  kaskeamisasteita:  1 kaskeamista  harjoitettu  vielä 

viime  10 vuoden kuluessa,  I  kaskeaminen  hyvin  harvinainen,  II  har  

vinainen,  111 jotenkin  tavallinen,  IV tavallinen,  V yleinen  ja VI 

hyvin  yleinen.  
Mitä tilaston aineiston hankkimiseen tulee,  lähetin kyselykaa  

vakkeita  kaikkiaan  300 kappaletta,  joista  olen  saanut takaisin 165  

kappaletta  eli 55 %. Tällä tavalla on kertynyt  ilmoituksia kaikkiaan 
559, ja koskevat  ne  304 eri  kuntaa eli  64  % Suomen varsinaisista,  

sanottavammassa määrässä maanviljelystä  harjoittavista  maalais  

kunnista.  Tietoja  on  luonnollisesti  saatu  eniten varsinaisilta  kaskeamis  

seuduilta Viipurin,  Mikkelin ja Kuopion  lääneistä-—-ja  onkin täältä 

ilmoituksia  tullut  joko kaikista  taikka  ainakin 78%  kuntia.  Täydellisiä  

ovat tiedot myöskin  muutamista  Vasan  läänin kaskipitäjistä,  joista  

kymmenenkin  eri henkilöä on voinut ilmoituksia lähettää (esim.  

Multia).  Liitteessä  111 on myöskin ilmoitettu kunkin  kunnan koh  
dalla ilmoituksia lähettäneitten henkilöitten lukumäärä, jotenka  

eri kuntien tiedoille voidaan antaa suhteellinen arvonsa. Kootun 
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aineiston jakautuminen  eri  läänien osalle  selviää lähemmin etempänä  

olevasta taulusta  (sarekkeet  3—6) x). 

Saadakseni tilastolle vieläkin tukevamman pohjan,  olen liittee  

seen  111 kerännyt  kunkin kunnan kohdalle aikaisemmasta kaskea  

mista koskevasta  kirjallisuudesta  ja  tilastosta  kaikki  tuntemani tie  

dot. Nämä on yhdistetty  liitteen sarekkeeseen 17. Kaikkiaan on 

tällä tavalla hankittu 908 ilmoitusta  eri  kunnista,  jotenka  tilastoa 
laadittaessa on nojauduttu  yhteensä  1,467  ilmoitukseen. Liitteessä  

on myöskin  mainittu,  mistä  lisätiedot  on saatu,  ja tekstin  yhteyteen  

otetusta taulusta näkyy,  mitenkä ne jakautuvat  eri lääneille. Kuten 

huomataan,  on erittäinkin  Uudenmaan läänistä,  josta hankkimani 

aineisto on epätäydellisin,  saatu täten verrattain paljon  tietoja.  

Näin runsaasta aineistosta  huolimatta ilmestyy  tilastoa laatiessa 

paljonkin  epävarmoilta  näyttäviä  seikkoja.  Tällaisissa  tapauksissa  

täytyy  oman personallisen  käsityksen  ratkaista asia. Tästä on 
luonnollisesti  eniten jälkiä  sarekkeissa  sja  8. Kahdesta valitta  

vana olevasta asteesta valitsee silloin  tavallisesti  herkemmin 

runsaamman,  ja niin on useasti tässäkin käynyt.  Tämä koskee  

ehkä enemmän vuoden 1860 kuin vuoden 1913 tilastoa. Usein olisi  kun  

nan alueen ollut  halukas jakamaan  kahteen taikka  useampaan kas  

keamisalueeseen,  mutta tällainen ihanteellinen jaoitus  ei  kuitenkaan 

olisi  kaikkialla  ollut mahdollista. 

Täten saadun tilaston perusteella  on eri  läänien kunnat ryhmi  

tetty  kaskeamisluokkiin  samalla tavalla kuin  aikaisemminkin. Tämä 
taulukko antaa verrattain hyvän  käsityksen  m. m. kaskeamisen vä  

henemisestä Suomessa viime vuosikymmenien  aikana. Esimerkkinä 
mainittakoon vain, että kun vuoden 1860 vaiheilla on arvosteltu  

kaskeamisen  olleen  hyvin  yleistä  kaikissa  Mikkelin  läänin ja melkein  
kaikissa  Kuopion  läänin kunnissa  ja yli  puolessa  Viipurin  läänin 
kuntia  eli 24  % maan nykyisistä  »maanviljelyskunnista»,  on se  vuo  

den 1913 tienoilla enää ollut näin yleistä  vain yhdessä  Viipurin  

ja yhdessä  Kuopion  läänin kunnassa. Niitten kuntien luku taas, 

joissa  ei  kaskeamista  harjoitettu,  on saman ajan  kuluessa  noussut 

38.8 %:sta 71.4 %:iin. 

Samaten on nämäkin tulokset kartoille merkitty.  Näitä osoit  

tavat kartat  n:ot 3 ja 4. Niitten luulisin olevan omiaan lisäämään 

hankkimani tilaston arvoa ja tekemään sitä havainnollisemmaksi. 

Karttoja  tarkastaessa on erityisesti  muistettava, että ne  koskevat  

1) Alkuperäisten tiedonantojen painattaminen  sellaisenaan  on ollut  mah  

dotonta, sillä koottuina kunnittain sitä  varten  hankkimaani kirjaan muodos  
tavat ne jo itsessään laajan teoksen. 
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oikeastaan kaskiviljelyksen  yleisyyttä varsinaisilla  yksityismailla.  
Tämä huomautus koskee  erittäinkin  karttaa  n:o 4,  jossa  usean Karja  

lan pitäjän  väritys  on  yhtä,  joskus  kahtakin astetta  tummempi kuin 
mitä  se olisi,  jos kruunun- ja yhtiöitten  maat, joilla  kaskiviljelys  

on kielletty,  olisi  mukaan luettu. Tällaisia pitäjiä  ovat  m. m. Rauta  

vaara, Juuka,  Kontiolahti,  Nurmes, Pielisjärvi,  Ilomantsi,  Korpiselkä,  

Soanlahti,  Suistamo  ja Salmi.  Karttaan n:o 3 ei tämä seikka  sitävas  

toin vaikuta näin suuressa määrässä,  sillä  vuoden 1860 tienoilla har  

joitettiin  nykyisillä  kruununmailla vielä jonkunverran  kaskeamista.  

Tässä  yhteydessä  olisi  karttaa n:o 4 verrattava edellämainittui  
hin aikaisempiin  kaskiviljelyksen  yleisyyttä  osoittaviin  karttapiirrok  

siin. Tärkein näistä  on Maantieteellisen Seuran kartastossa  oleva  

(karttalehti  21). Siinä on paitsi  kaskiviljelysalueen  rajaa  10—15  

vuotta sitten  sama raja  vuoden 1910 tienoilla  ja yleisen  kaskivilje  

lyksen  raja  samaan aikaan. Mitä ensimmäiseen rajaan  tulee,  kulkisi  

kartan n:o 4 mukaan vastaava raja  nykyisinkin  jotenkin  samoilta 
seuduilta. Rajan  vaiheilla olevissa pitäjissä  on kaskeamisen  yleisyys  

näet arvosteltu  »harvinaiseksi» ja »hyvin  harvinaiseksi».  Ainoa huo  

mattava pienennys  yhtenäisessä  kaskeamisalassa  olisi  tapahtunut  

Oulun  läänissä,  jossa  itäisimmätkin  osat  jäävät  tämän viljelysalueen  

ulkopuolelle.  Vuoden 1910 kaskeamisalueen  länsirajaa  ei  myöskään  

olisi  syytä  viedä niin paljoa  itäänpäin  kuin Suomen kartastossa  on 

tehty.  Tätä tukee tavallaan myöskin  kartta  n:o 2. Kaikkia Vaasan 

läänin kaakkoispitäjiä  ei näet voida vielä lukea kaskeamattomiin 
seutuihin. Sama on asianlaita Mikkelin  läänin Heinolan kihlakun  

nassa. Yleisen kaskiviljelyksen  pohjoisraja  vuonna 1910 olisi  sitä  

vastoin  siirrettävä  etelämmäs. Laajempia  yhtenäisiä  yleisen  kaski  

viljelyksen  alueita  on  kuitenkin nyt  jo vaikea eroittaa. Yhden täl  
laisen verrattain etelässä  olevan keskuksena  olisi  Ruokolahden pitäjä.  

Ja kirjavaksi  käypi  kartta  kaikkialla. Kauvimman aikaa  säilyy  

tämä viljelystapa  sydänmaan  pitäjissä  ja vedenjakajaseuduilla.  Vii  

meksimainittujen  seutujen  sitkeästä  kaskeamisesta  on erittäin hyvänä  
esimerkkinä  Turun ja  Porin  läänin,  Uudenmaanläänin ja  Hämeen lää  

nin yhtymäkohta.  

Maanviljelyshallituksen  toimesta kerättyä  alkuperäistä  aineis  

toa voidaan käyttää  selvittämään kaskiviljelyksen  nykyistä  ylei  

syyttä  vielä muullakin tavalla kuin  edellä on tehty.  Kun tilasto on 
koottu viljelmittäin,  voidaan siitä  saada selville,  kuinka mo  

nella viljelmällä  kaskeamista on harjoitettu  
kussakin  kunnassa ja läänissä.  Tämän ohella voidaan nämä kaskea  

mista harjoittavat  viljelmät ryhmittää  omistajansa  mukaan luokkiin  
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ja siten päästään  selville  siitä,  missä suhteessa eri viljel  

mälajeilla  kaskeamista käytetään.  Tällaisilla  sei  
koilla  on yleisempi,  etupäässä  maataloudellinen merkitys.  Etenkin 

metsätalouden kannalta on taas  hyödyllistä  tietää, kuinka suu  

ria kaskia nykyisin  käytetään,  sillä  hakatun yhte  

näisen alan suuruus  vaikuttaa luonnollisesti puolestaan  sen  nuoren  

tumiseen kaskiviljelyksen  jälkeen.  

Kahta ensinmainittua seikkaa kussakin  varsinaista  kaskivilje  

lystä harjoittavassa  kunnassa selittää liitteenä IVoleva taulukko. Vil  

jelmäin jaoitus  on siinä mahdollisimman täydellinen  koskien  niinhy  

vin yksityis-  kuin  kruununmaalla olevia  viljelmiä.  Tämän taulukon 

yksityiskohtaisempaan  selvittelyyn  ei  katsota  tässä yhteydessä  ole  

van syytä.  Paras  yleiskuva  eri  osista maata saadaan kuitenkin  teks  

tiin otetusta taulusta,  johon on yhdistetty  tulokset eri lääneistä  ja 
koko maasta. Tässä on nimittäin kaskeamista  käyttävien  viljelmäin  

luku ja niitä vastaava kaskimaitten pinta-ala  laskettu prosenteis  
sakin eri harjoittajain  osalle. Yhdistelmä osoittaa m.  m.,  että varsi  

naisilla kruununmailla on käytetty  kaskeamista hyvin  vähän eli  

ainoastaan 6 kruununmetsätorpalla,  mikä  vastaa  0.07 % koko  9,493  
kaskeamista  harjoittaneen  viljelmän  luvusta. Samaten on kruunun  

virkataloilla  ja kruununtaloilla kaskettu  aivan vähän. Varsinaisista 

yksityismaista  on niille  viljelmille,  joita viljelee  maanomistaja  itse,  

tullut ehdottomasti suurin osa  kaskeavista viljelmistä.  Niille  tuleva 

viljelmäluku  on kaikkiaan 6,761  eli  71 % kaskiviljelystä  käyttävistä  

viljelmistä  sekä  näitä vastaava viljaa  kasvava  kaskimaa-ala 5,885 ha 
eli  77.8  %  koko  alasta. Muista viljelmistä  kuuluu taas  22.6 %  (resp.  

16.7 %)  yksityismaalla  oleville  torpille  ja mäkituville,  joita  viljelee 

maanomistaja  itse taikka tämän alainen asukas.  Tämä suhde näit  

ten viljelmälajien  välillä  vaihtelee kuitenkin  eri  lääneissä huomatta  

vasti, mihinkä seikkaan luonnollisesti vaikuttaa sekin,  että toisissa  

lääneissä on suhteellisesti enemmän torppia  ja mäkitupia  kuin toi  

sissa. Uudenmaan ja Hämeen lääneissä on  suurin osa  kaskeamista 

harjoittavia viljelmiä  juuri  tällaisia  1). Kuten tunnettua,  eivät  

puutavarayhtiöt  anna kasketa  omistamallaan maalla muuta kuin 

melkein yksinomattain  metsän keinotekoista uudistusta varten. 
Yhtiöitten omistamia olikin  siten ainoastaan 35 viljelmää,  joissa 
kaskeamista käytettiin.  

1)  Mikkelin läänistä  vert. Kaarlo  Teräsvuori,  Mikkelin läänin  maanviljelys  
seuran toiminta  ja vaiheet  vuosina  1861—1913, e, m. Siv. 289.  
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Eri  lääneissä olisi  tekemieni laskelmain  mukaan kaskettu  vuonna 

1910 seuraavalla osalla kaikista  viljelmistä.  

Mitä eri  viljelmillä  olevien  viljaa  kasvavien  kaskien  keskimääräi  
seen suuruuteen tulee,  on  tämä yksityisten  maanomistäjairi  viljel  
millä suurin eli 0.87 ha. Keskimäärin tekee se taas  0.8 oha maata 

kutakin  kaskeavaa  viljelmää  kohti. Tämä luku ei kuitenkaan osoita 

paikkaansa  valmistettavan kasken  suuruutta, sillä  useissa tapauk  

sissa  on samalla viljelmällä  kaksi joskus  useampikin eri-ikäistä  
kaskialaa viljan  kasvussa,  joille aineistoa kerättäessä merkitty  ala 

jakaantuu. Harvemmin on viljelmillä  sitävastoin  samana vuonna 

kaadettua kaskea useassa  paikassa,  siksi  vähäistä on jo  nykyinen  
kaskeaminen. Vuosittain paikkaansa  kaadettavan kasken  ala  voita  

neekin siten arvostella  keskimäärin 0.4o—0.5 o ha. Runsasta kaskea  

mista harjoittavissa  seuduissakaan ei  tämä luku näytä  olevan paljoa  

suurempi,  mikä seikka  puolestaan  myöskin  todistaa kaskiviljelyksen  
vähenemistä. Aikaisemmin  ovat  nimittäin yhdellä  kertaa  samaan paik  

kaan rintamaillekin  kaadetut kasket  olleet  paljon  suurempia,  v.  Berg  
kertookin tekemällään aikaisemmin mainitulla tarkastusmatkalla 

havainneensa yksityisten  kaskien harvoin  olevan 4-—5 tynnyrinalaa  

suurempia l). Rudenschöld taas mainitsee vuoden 1740 vaiheilla 
kussakin  talossa viljellyn  niin monta tynnyrinalaa  kaskea kuin ta  

lossa oli  miehiä 2). Usein voitiin nämä  asettaa yhteenkin  aukeamaan. 
Laajat  kasket  eivät  kuitenkaan ole  olleet harvinaisia. 10 tynnyriä  

ruista  kerrotaan siten Kuhmoniemellä kylvetyn  samaan kaskeen  3 ), 

ja itse  olen vielä nytkin  tavannut Suojärven  pitäjässä  10—18 ha laa  

joja  kaskialueita  viljan  kasvussa,  jolloin  kuitenkin  tavallisesti  kah  
den vuoden kaski  on liittynyt  yhteen.  

1
)  von  Berg, Die  Walder in  Finland, e. m. Jahrbuch der Königl. säehs.  

Akad. fiir Forst- und Landwirthe zu Tharand, 1859. Siv. 51. 

2) Ulrik Rudenschöldin kertomus  taloudellisista y. m. oloista  Suomessa  
1738—1741, e. m. Siv. 30, 144, 153. 

3
)  Kuhmon hoitoalueen vuosien 1911—1912  metsänhoidontarkastus-asia  

kirjat. Siv. 43—. 

Uudenmaan lääni; viljelm. kaikk.  22,912 kpl; kaskett. 43  viljelm. eli  0.19  °/0:lla 
Turun ja Porin » t> i> 47,700 » » 1 » » 0.01 » 

Hämeen » » » 29,348 » o 27G i) » 0.94 )> 

Viipurin » » s> 45,441 » » 2,298 » »> 5.06 » 

Mikkelin  » » » 21,521 » » 2,990 » » 13.89 » 

Kuopion  0 » » 29,715 » » 3,341 » * 11.24 » 

Vaasan  » » i> 51,284 » » 544 » » 1.06 » 

Oulun » » »> 30,972 »>  » 0 » » O.oo » 

Kokomaa:  viljelm.  kaikk.  278,953  kpl.;kaskett.9,493  viljelm.  eli  3.40 %:lla 
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10 Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen  metsiin.  
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Mitä  yksistään  Icruununmailla  toimitettuun kaskeamiseen  tulee, 
ei siitäkään tarkkaa tilastoa voida saada. Tämä koskee erittäinkin  

sitä  aikaa,  jolloinka  maat eivät  vielä olleet metsähallinnon hoidossa. 

Nykyisten  metsien laadun,  polton  ja maanmuokkauksen maassa  ai  

kaansaamien muutosten,  kaskeen jäävien  kantojen  ja pyällettyjen  

puitten  sekä paikkakunnalta  vielä helposti  saatavien tietojen  perus  
teella voidaan kuitenkin jotenkin  varmasti  päättää,  mitkä maat 

viimeisen 100, vieläpä  200:kin vuoden sisään  on kaskina  viljelty.  

Kun kaskiviljelys  useimmissa tapauksissa  on näillä  syrjäseuduilla  

ollut  yleisimmillään  vasta viime vuosisadan alkupuoliskolla  taikka  

17-vuosisadan lopulla,  tulevat kaikki  mahdollisesti  sitä  ennenkin kas  

ketut  alat täten saatuun kaskialaan  kuulumaan. Useista  erittäinkin  

maan itäosissa sijaitsevista  hoitoalueista onkin enemmän taikka  

vähemmän tarkkoja  tietoja  olemassa kaskena  viljellyn  metsämaan 
alasta.  Seuraavat viimeaikuisista  metsänhoidontarkastus-asiakirjoista  

kootut tiedot voidaan tässä yhteydessä  mainita. 
Tarkimmat ovat tiedot Kuopion  läänin tarkastuspiiristä.  Erit  

täinkin pohjois-Ilomantsin  hoitoalueen metsänhoidontarkastuskirjat  

ovat  tässä  suhteessa  täydelliset.  Eri  vartiopiireissä  ilmoitetaan niissä 

kasketun  seuraavat alat: x )  

Kasvulliset  metsämaat jaetaan  tarkastusasiakirjoissa  tuoreisiin 

'ja  kuiviin  kankaisiin.  Näistä  ovat  tietysti  edelliset  tulleet suhteellisesti  

yleisemmin  kasketuiksi  kuin  jälkimäiset.  13,384. o  5  hehtaarista »tuoreita 

1)  Vuosien 1912—1913  metsänhoidontarkastus-asiakirjat. —Siv. 42—44.  

I vartiopiirissä.  .  354.3 4 ha eli  56.9 % kasvullisen metsämaan  alasta  
II » 526.0 8 >> » 28.3 » » » » 

III » 522. 1 2 >> » 54.8 » » » » 

IV » . 1,395.82 » » 49.1 » >> » » 

V » . 1,053.41 » » 82.8 » » » >> 

VI » . 553.5 4 » » 34.0 » » >> » 

VII » 
.
 736.8 4 » » 81.0 » » » >> 

VIII » 
.

 654.81 » » 46.9 » » » » 

IX » 609.5  5 » >> 67.7  » » » >> 

X » 
.
 2,062.0 4 » » 70.1 » >> » » 

XI » . 1,091.26 >> » 86.7 » >> » » 

XII » 770.8 6 >> 34.4 » » 

XIII » 931.93 » » 54.5 » » » » 

XIV » 
.
 1,145.77 » » 53.3 » >> » » 

XV » 
.

 872.3  3 >> >> 55.0 » » » >> 

Koko hoitoalueessa  13,280.7 0 ha  eli  54.7  % kasvullisen  metsämaan alasta  
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kankaita» on siten kaskettua 10,081.44  ha eli  75.4 % ja 10,866.85  
hehtaarista »kuivia  kankaita» 3,199.26  ha kaskettua eli  29.5 % 1)  

Jotenkin samanlaiset ovat tiedot pääasiassa  Pielisjärven  pitä  

jässä olevasta Suomusjärven  hoitoalueesta. 18,710 ha eli  24%  hoito  

alueen koko maa-alasta eli 48 % kasvullisen  metsämaan alasta  
ilmoitetaan kasketuksi 2 ). Muutamissa vartiopiireissä  on kaskettu  

osa  täälläkin paljoa  suurempi.  Min on esim.  Kolin vartiopiirin  kaikki  

718.9 ha nouseva  kasvullinen  metsämaa kaskettu  ja vieläpä  osa  näitä  
huonommistakin maista. Huomattavaa kuitenkin on, että tämä 

vartiopiiri  on joutunut  valtiolle paljon  myöhemmin  kuin varsinaiset  

sydänmaat.  
Nämä tiedot kruununmailta ovat  jo  omiaan todistamaan,  etteivät  

maanmittaustilastosta saatavat tiedot kaskimaista (kasketuista  mais  

ta)  ole liioiteltuja.  Päinvastoin ovat  tilaston tulokset liian  pieniä  jo 

siinä,  ettei niilläkään kruununmailla,  joilla  uudismittaukset oli tilas  

toa tehdessä jo toimitettu, todellisuudessa kaikkia  kaskettuja  maita 
ole muista metsämaista eroitettu 3). 

Jongunjoen  hoitoalueesta,  joka myöskin  sijaitsee Pielisjärven  

pitäjässä,  ei näin tarkkoja  tietoja  ole. »Tuskin löytynee  Jongunjoen  

hoitoalueessa sitä hiukankaan parempaa kangasta,  josta  osa  ei  olisi  
ollut  kaskena viimeisen vuosisadan kuluessa»,  sanotaan metsänhoi  

dontarkastuskirjoissa,  ja useista vartiopiireistä  arvellaan kasketun  
alan nousevan  puoleen  kuivien maiden alasta 4). 

Palojärven  hoitoalueen kasvulliset  metsämaat sanotaan myöskin  

joko kasketun  taikka  palaneen  etupäässä  halmeista syttyneissä  metsä  

paloissa  5). 

Korpiselän  ja Soanlahden hoitoalueissa on kaskeaminen ollut 

myöskin  yleistä.  Edellisessä  on varsinaista  kaskeamista harjoitettu  

erittäinkin  Vieksingin  järven  takana  ja Hirvasjärven  rannoilla sekä  
Timinänselässä ja Tshikin ja Mysysvaaran  talojen  välisellä alalla 

ja n. k.  vaaroilla koko hoitoalueessa. N.  k.  ylipaloahoja  on sitä  
vastoin runsaasti,  etenkin 111, Vja  VI vartiopiireissä  6). Soanlah  

den hoitoalueessa on asianlaita jotenkin  sama; kaikki  paraimmat  

maat on kaskettu,  suuri  osa  huonompia  maita »ylipaloin  poltettu».  7)  

1) Sama. Siv. 56. 
2

) Vuosien  1910 —1911 metsänh. tark. asiakirjat. Siv.  48 -—. 
3) Vert. siv. 56 olevaa  maanmittarien  tilusjaoitusta Pielisjärven  ja Ilo  

mantsin  kruununtilaista  näihin  tietoihin.  

4 ) Vuosien 1908—1909  metsänh.  tark. asiakirjat. Siv.  27,  34.  
6) Vuoden 1905  metsänh.  tark. asiakirjat. Siv.  1 —.  
6) Vuosien 1911 —1912  metsänh. tark. asiakirjat. Siv. 38.  

')  Vuoden 1910  metsänh.  tark. asiakirjat. Siv. 43. 
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Oulun läänin hoitoalueista mainitaan Suomussalmen  hoitoalueessa 

tavattavan »tuskin  missään tuoreempia  maita tai saarekkeita,  joita  
ei  olisi  »ruukattu»,  onpa paremman puutteessa  kaskettu  kuiviakin  

kankaita». Yleisimmillään  oli  kaskenpoltto  1850-luvulla alkaneen 

isonjaon  edellisinä vuosina,  jolloin  kilvan  metsiä  kaadettiin,  jopa 

siihen määrään,  ettei  kaikkia  ehditty  polttaakaan  x). Aivan saman  
laiset  ovat  olot olleet Piispajärven  2)  ja Hyrynsalmen  3)  hoitoalueissa. 

Lentiiran 4 )  ja Kuhmon 5 )  hoitoalueiden kruununmailla on kaskivilje  

lys  samaten ollut  yleistä.  

Vuosina 1865-—1867 kruununmetsien oloja  tutkinut komisioni  

antaa myöskin  aikaisemmasta  kaskeamisesta  kruununmailla jotenkin  

tarkan kuvauksen. Kertomus  on  tehty  hoitoalueittain ja sopii  se  

hyvin  yhteen  edellämainittujen  havaintojen  kanssa.  Komisionin  
kertomuksesta  on tehty  selkoa etempänä  6 ). 

Kruununmaitten jouduttua  metsähallinnon huostaan on näillä 
mailla  harjoitettu  niinhyvin  n.  k.  luvatonta kuin luvallistakin  kaski  

viljelystä.  Edellisiä on ollut  luonnollisesti jotenkin  runsaasti. Seu  

raavat metsänhoitajien  luetteloihin otetut luvattomat  kaskivilje  

lykset  eivät  nimittäin  vastanne läheskään todellisuutta. Luetteloa var  

ten on tiedot koottu metsähallintoa vuosien 1865—1885  välisenä aikana 

koskevista  kertomuksista  ja on sellaisten kaskien  suuruus, jotka  on 
arvioitu  kaadetun puumäärän  mukaan,  muutettu vastaaviksi  pinta  

aloiksi.  Yhdeltä tynnyrinalalta  kaskea  on nimittäin ilmoituksissa  ta  
vallisesti  laskettu  kaadetun 10 kuormaa (ä  1.5 m 3)  puita. 

1) Vuosien 1909—1910  metsänh.  tark. asiakirjat. Siv.  42. 
2) Vuosien 1911—1912  metsänh. tark. asiakirjat. Siv.  52. 
3) Vuoden 1909  metsänh.  tark. asiakirjat. Siv. 34. 
4) Vuoden 1913 metsänh.  tark. asiakirjat. Siv. 48. 
5) Vuosien 1911—1912  metsänh.  tark. asiakirjat. Siv.  43. 

0) Siv.  111. 

Iin tarkastuspiirissä   701.80 tynnyrinalaa  

Kajaanin »   74.00 » 

Vaasan  läntisessä  tarkastuspiirissä  0.7 6 »  

Vaasan itäisessä »  4.75 » 

Kuopion  läntisessä »  18.89 » 

Kuopion  itäisessä »  1.25 » 

Impilahden-—Suistamon  » 0.75 » 

Hämeen läänin » 6.00 » 

Turun ja Porin  läänin » 2.87 » 

Yhteensä 811.07 tynnyrinalaa  
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen  metsiin. 11 

Mainittava on, että tästä summasta oli huomattavasti suurin 

osa  eli  630.52 tynnyrinalaa  yhdessä  eli  Kuusamon hoitoalueessa. 
Keis. Senaatin Metsähallitukselle ennenmainituilla vuosien 1868 

ja 1872 päätöksillä  antaman luvan mukaan vuokrata määrätyillä  
ehdoilla sopivia  lehtimetsää kasvavia  aloja  yksityisille  kaskivilje  

lykseen  on kruunun metsissä  viljelty  seuraavat määrät kaskia  ja 
kannettu niitä vastaavat vuokrarahat. x )  

1) Seuraavat  Metsähallituksen kirjeet  Keis. Senaatille: 18 31/XII7O  n:o 

417, 18 21/H72 n-.o  59, 1824/173 n:o 21, 18 27/174 n-.o  29,  18 1/1175 n:o 39.  

V. 1870: 

Kemin tarkastuspiirissä  6.00 ta 12: — mk.  

Iin » 189.05 » 457: 10 » 

Kajaanin » 84.5  0 » 179: 50 » 

Hämeen läänin » l.oo » 6: — » 

Turun ja Porin  läänin tp. 3.50 » 284.05 ta 15: 75 » 670; 35 mk.  

V. 1871: 

Tin tarkastuspiirissä  152.33 ta  372: 17 mk.  

Kajaanin »  6.70 » 20: 10 » 

Vaasan itäisessä » 19.50 » 161: 50 » 

Kuopion  » »  8.63 » 25: 71 » 

Impilahden—Suistamon  tp.  12.5 0 » 38: 75 » 

Evon-Vesijaon  hoitoal. 5.00 » 204.66 » 10: — » 628: 23 

V. 1872: 

Iin tarkastuspiirissä  16.00 ta 32 — 
mk. 

Kajaanin »  5.80 » 17 40 » 

Vaasan itäisessä » 26.00 » 141 25 » 

Impilahden-—Suistamon  tp.  16.58 » 197 31 » 

Hämeen läänin tp.  17.86 » 87 30 » 

Evon-—Vesijaon  hoito- 

alueessa   8.00 » 90.24 » 16: — » 491: 26 »  

V. 1873: 

Iin tarkastuspiirissä  83.25 ta 249: — mk.  

Kajaanin » 7.00 » 14: —  » 

Kuopion  läntisessä  tp.. 13.77 » 66: 40 »  

Impilahden—Suistamon  

tarkastuspiirissä  ..  48.18 » 563:55 »  

Hämeen läänin  tp   2.00 » 154.20 » 10: — » 902: 95 
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Vuokrattujen  kaskien ala  väheni siis  hyvin  huomattavasti. 

Syynä  tähän sanotaan olleen  parantuneet  elantosuhteet ja yleinen  

vastenmielisyys  pakolliseen  metsänuudistukseen. Liian syvän  sie  
menen multauksen oli  myöskin  huomattu tuottavan huonoja  seu  
rauksia.  x ) Eri  metsänviljelysaloista  tehdään hyvinkin  tarkkaa  selkoa  

Metsähallituksen  aikaisemmissa vuosikertomuksissa.  2)  

Myöhemmin  kruununmailla toimitetuista  kaskeamisista  ja niitten 

yhteydessä  keinotekoisella  tavalla  uudistetuista aloista  ei ole voitu 

tarkkoja  tietoja  saada. Kovin  suuriin  eivät  alat  missään tapauksessa  

nouse, sillä  esim. Vesijaon  kruununpuistossa,  jossa  suhteellisen  paljon  
ala-arvoisia  lepikkoja  on kaskiviljelyksen  avulla havumetsiksi  muu  

tettu,  on viljelystapaa  vuosien 1872—1897 välillä  käytetty  ainoastaan 

30 ha.  3) Punkaharjun  kruununpuistossa  on samaten uudistettuja  

kaskiviljelysaloja  67.18 ha. 4) Viipurin  läänin itäisissä  hoitoalueissa  

kaskettaviksi  annettujen »hehtaarinmaitten» aloja  en sitävastoin  
ole onnistunut saamaan tarkoin selville.  Loimolan hoitoalueessa 

on keinotekoisesti  kaskiviljelyksen  yhteydessä  nuorennettu vuosien 

1872 ja 1907 välillä  68.99 ha.  5)  

1 ) Metsähallituksen  kirje  Keis. Senaatille  lS 1 n:o 39, Metsähalli  

tuksen vuosikertomus vuodelta 1874, siv.  31  ja 38. 
2) Esim. vuoden  1882 kertomus; eri  hoitoalueissa olevien alojen luku  ja  

pinta-alojen  summa nähdään vuoden  1885  kertomuksesta.  
3 ) E. Wuori, Studien  iiber  die  durch Brandkultur  entstandenen  Nadelholz  

bestände  des  Staatsforstes Vesijako. Acta Forestalia  Fennica  2, Helsinki, 1913. 
4 ) Vuosien 1907—1908  metsänh.  tark. asiakirjat.  
6)  Loimolan  hoitoalueen vuosien  1912 —1913  metsänh.  tark. asiakirjat.  

Siv.  20. 

V. 1874: 

Iin  tarkastuspiirissä   5.75 ta  13: — mk. 

Kuopion  läntisessä  tp   4.00 » 16: — » 

Impilahden—Suistamon  tp.  13.02 »  86: 37 » 

Hämeen läänin tp   0.40 » 23.17 ta 2: — » 117: 37 mk.  

Yhteensä 756.32 ta 2,810:  16 mk.  



Suomen kaski  viljelystä  vat.  

Samaten kuin keski-Europan  maissa,  on Suomessakin kaski  

viljelystavat  jaettu  kaskettavan  metsän syntytavan  mukaan kahteen 

suurempaan ryhmään.  Niin puhtaasti  metsänhoidollinen kuin  edelli  

sissä  maissa ei  jaoitus  Suomessa  kuitenkaan ole.  Niin  on  täällä puhuttu  

luonnonmetsissä ja kaskimetsissä  käytettävistä  kaskiviljelystavoista.  

Käytännössä  ei  tämä jaoitus  kuitenkaan ole näin jyrkkä,  sillä edellisiin  

luetaan sellaiset  ennen kasketutkin  metsät,  joissa  kaskiviljelyksen  
jäljet ovat  jotenkin  kokonaan hävinneet. Siten  ovat  ne  olleet  ainakin  

niin kauvan rauhoitettuja,  että metsiä  voidaan pitää  puhtaina  sie  

menmetsinä. Tässä suhteessa voitaisiin siis  näitten metsien kaski  

viljelystavat  lukea saksalaisten W/eM6a«-polttovilj  elyksiin.  Kaski  
metsillä  tarkoitetaan taas  jotenkin  myöhään  kaskettuja,  usein varsi  

naiseen kaskiviljelyskiertoon  kuuluvia metsiä, joissa  niitten  vaih  
televan laadun takia  voitaisiin  käyttää  niinhyvin  Hackwald- kuin 

Metsätaloudenkin kannalta voidaan 

tällainen jaoitus  siten säilyttää,  sillä  luonnonmetsän runsas  puu  

määrä, maan alkuperäinen  tila, ympäröivän  metsän laatu,  kasken  
raivaus-  ja viljelystapa  sekä kaskeamisen  jälkeen  tavallisesti  tapah  

tuva alan rauhoitus laiduntamiselta ja niitolta  vaikuttavat  yleensä  
toisella tavalla uuden syntyvän  metsän laatuun ja kehitykseen  sekä 

metsävarojen  runsauteenkin kuin  tiheään samalla alalla uudistuvat  

kaskiviljelystavat.  

Jotenkin saman perusteen  mukaan puhutaan myöskin metsä  
kaskista  ja lehtokoskista.  Edelliset raivattaisiin  nimittäin luonnon  

jälkimäiset  kaskimetsiin.  x ) Aivan  onnistuneena ei  tätä jaoitusta  

kuitenkaan  voi  pitää,  sillä  vaikkakin  osissa Karjalaa  kaskimetsiä   

usein sattuvasta  havupuusekoituksesta  huolimatta • kutsutaan  

lehdoiksi,  on lehtokäsite kuitenkin  saanut toisen  merkityksen.  Leh  

toihin luetaan nimittäin nykyjään  parhaat metsätyyppimme,  etu  

päässä  Oxalis-  ja Aconitum-tyypit.  Metsäkaski-nimitys  sitävastoin 

on oikeutetumpikin.  

1 ) A. R. Saarenseppä, Pohjois-Karjalan  maataloudellisista oloista,  e. m. 
Siv. 34. 
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ainakin pitemmän  aikaa  
kaskeamiselta säilyneis-  

sä  metsissä käytetyt  

kaski  viljelystavat.  

Hämäläinen huuhta eli  

ylipalo. 

Voi olla  kivikkoa  ja 
hietakangastakin. 

Aarniometsiä, usein 

»masto-»  ja raken- 
nuspuita. 

» » i'/. 

Savolainen (huuhta)  yli- 

palo. 

Nähtävästi vaihteleva.  Samoin,  usein  seka- 

metsiä.  

(») -  » i 

Yhtiöhuuhta eli suku-  

kuntahalme, rante- 

viljelys.  

Karjalan ylipalo. 

Mieluimmin rinnemaa. 

Vaihteleva, ei  kuiten-  
kaan  kuiva  jäkälä-  

kangas  ; tuoretta 

kuusimetsääkin on 

poltettu.  

Vanhoja  metsiä. 

Vanhoja metsiä, »min- 

kälaisia tahansa». 

» —»»)»_ 3  å 2 

» (») » — — '/„3ä  4 

Kajaanin kihlakunnan 
vanha  kaskeamistapa.  

Vaihteleva, ei aivan 

huono.  

Etupäässä  vanhoja ja 
keski-ikäisiä  metsiä, 

myöskin  ennen kas-  

kettuja.  

(») » » — — 1  (+) 

Kesävierrehalme. Samoin. Samoin. —  » —  j » » 1  ä  2  
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Liite 111, n:ot 391, 392, 393, 394. 
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*) Ensimmäinen poltto. 2
) Toinen  poltto. 3) Koskee pieniä puita,  jotka vesottiin keväällä;  

ei käytetä samassa  kaskessa.  
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isommat  puut  kaadettiin  seuraavan  vuoden kevättalvella. 4)  Rintaroviolla polttoa  ja viertämistä 
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Suomen nykyiseenkin  metsätalouteen eivät  ole vaikuttaneet 

ainoastaan viimeaikaiset  kaskiviljelystavat  vaan paljoa  vanhemmat  
kin. Tästä syystä  on aikaisemmista  luonnonmetsissäkin käytetyistä  

menettelyistä  saatava tyydyttävä  käsitys.  Kun  näitä koskevassa  
vanhassa kirjallisuudessa  tehdyt  kuvaukset  usein  perustuvat  etu  

päässä  kuulopuheisiin,  ei  niistä  aivan luotettavia  tietoja  voi saada. 
Samaten ovat  eri  paikkakuntien  erilaiset  maantieteelliset olot,  kaski  

viljelyksen  tarkoitus ja monet muut seikat  tehneet nuoremmatkin 

kaskiviljelystavat  vaihteleviksi,  jotenka  kaikenlaisia välimuotoja  

erittäinkin  kahden taikka useamman menettelyn yhtymäkohdissa  

helposti  syntyy. Ainoastaan kuvaavimmat edellä mainittujen  

ryhmien eri tavoista voidaankin tässä yhteydessä  mainita. Eroa  
vaisuudet näitten välillä olen luullut voivani paraiten osoittaa yh  
distämällä ne  tauluun,  jossa  menettelyjen  ohella kysymykseen  tulevat 

seikat  voidaan helposti  toisiinsa  verrata.  Perustana taulua laatiessani 

olen käyttänyt  niinhyvin  vanhempia  kuin viimeaikaisiakin  lähteitä 
sekä ennenmainittujen  kyselykaavakkeiden  ohella hankkimiani tie  

toja  x )  kuin myös  omia tekemiäni havainnoita. 
Mitä erityisesti  kaskimetsissä  toimitettaviin  viljelystapoihin  tulee, 

olen ne  jakanut  eri menettelyihin  palosta  otettavan ensi  viljan  perus  
teella. Toinen tapa  olisi ollut  tehdä ryhmitys  käytettävien  poltto  

menettelyjen  mukaan,  mutta kun tässäkin  olisi  epäselvyyksiä  tuot  
tanut ainakin yhtä monta vaihtelevaa tekijää,  voi metsätalou  

denkin kannalta edellistä pitää  yhtä  oikeutettuna. 

Eri  kaski  viljelystapoihin  nähden tulee aluksikin  kysymys  siitä, 
missä  osissa maata  ja mihinkä aikaan kutakin  niistä  on harjoitettu.  

Luonnonmetsissä käytetyistä  menettelyistä  ei  tässäkään suhteessa 
aivan tarkkoja  tietoja  ole. Epävarmimpia  ovat  hämäläinen huuhta  

ja savolainen ylipaloviljelys.  Varmana voitanee kuitenkin pitää,  

että niitä harjoitettiin vastaavissa  maakunnissa jotenkin  runsaasti 
18-vuosisadalla. Viimemainittua taikka  ainakin sen tapaista poltto  

viljelystä  on omien havaintojeni  mukaan harjoitettu  Savon syrjäi  
simmissä metsäseuduissa vielä 70-—100 vuotta sitten. Tällaisten 

kaskien  pohjia  tapaa  nimittäin m.  m.  Heinäveden pitäjässä  Vihtarin 

vartiopiirissä  Tetri  vaaran seuduilla  olevilla  kruununmailla. Nämä 

maat ovat vasta jotenkin  myöhään  joutuneet  oston kautta valtiolle.  
Suurimmat ja parhaimmat kaskenpolttoa  varten aikoinaan pys  

tyyn  pyälletyistä  kelottuneista  männyistä  onkin viime vuosina hak- 

x ) Liite 111,  sareke 16. 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 12 

kautettu parruiksi,  ratapölkyiksi  y. m. Vikaantuneet kelot ja kat  
kenneitten  puitten  tyviosat  ovat kuitenkin enimmäkseen pystyssä.  

Lähempänä  liikepaikkoja  ovat nämä vanhojen  metsäkaskien  muisto  
merkit  jo aikaisemmin hävitetyt,  jotenka vanha savolainen ylipalo  

viljelys  nähtävästi  on vielä 100-kunta vuotta sitten  ollut  paljo  ylei  

sempää  kuin  nykyjään  luulisikaan. Sama on  hämäläisen huuhtavilje  

lyksen  laita, jota  metsäseuduilla lienee harjoitettu  vielä 1860 tie  

noilla. 1) Kalvolasta saatu ilmoitus  viittaa myös  siihen, ettei  järeäm  

män metsän  kaskeaminen siellä  ole  vielä kansan  tiedosta häipynyt.  2)  
Saatu kuvaus soveltuu kuitenkin paremmin n. k.  sukukuntahal  

meitten viljelykseen.  
Mitä sukukuntahalmeihin tulee,  ovat ne  oikeastaan  pääasiassa  

pohjois-Karjalalle  ja -Savolle ominaisia.  Niitten  varsinaisena käyttö  
alueena on nimittäin ollut  Sotkamon,  entisen lisalmen,  Nilsiän,  Rau  

tavaaran ja entisen Nurmeksen pitäjäin  väliset  harvaan asutut erä  

maat, joissa metsät olivat  melkein koskemattomina säilyneet.  Viime 
vuosisadan  alku- ja keskivaiheilla  oli  tämä  viljelystapa  nähtävästi ylei  

simmillään,  päättäen  niistä laajoista  kaskimetsistä,  joita  nykyjään  

tapaa  nykyisen  lisalmen, Palojärven,  Halmejärven  ja Sotkamon 

hoitoalueissa. 3)  Aivan samanlaista kaskeamista  olen myöskin  Vir  
roilla kuullut  käytetyn  vielä 40 vuotta sitten.  

Karjalan  ylipalo,  jota enemmän taikka vähemmän vaihtelevana 

on  käytetty  suurimmalla  osalla  Karjalan  sydänmaita,  on vanha 

viljelystapa.  Ainakin 1750 tienoilta on siitä  tietoja  Ilomantsista ja 

Pielisjärveltä,  joissa  pitäjissä  sitä  kerrotaan harjoitetun  isoissa,  tuo  
reella  maalla kasvavissa  kuusimetsissä.  Tällaisille  maille  ei  menettely  

kuitenkaan  ole rajoittunut,  kuten niinhyvin  näitten kuin  Korpiselän  

Soanlahden,  Suistamon ja Salmin  pitäjien  kruununmaitten laajat  

kaskimetsät  osoittavat. Myöskin  Kiihtelysvaarasta,  Koverosta ja 

Tohmajärveltä  on saatu tietoja  tämäntapaisesta  kaskiviljelyksestä.  4)  

x)  A. O. Blomqvist, Finlands  trädslag  i  forstligt hänseende beskrifna, I. 
Tallen. Siv.  103 —. 

Vesijaolla Padasjoella  on järeitä  metsiä pyältämällä  kaskettu  60—100  

vuotta sitten. 

Uudenmaan läänin  veroitustapaa koskevassa  asetuksessa vuodelta  
1690  mainitaan vanhaa  metsää (gammal Fällskog)  kaskettavan  erittäinkin 
Hollolan  ja  Sääksmäen kihlakunnissa.  Kaskeen  kylvetystä  juurusrukiista  saa  
tiin  sitä  ainakin  3  kertaa harvempaan kylvettäessä  kuin  tavallista ruista  joskus  
yli  40:kin jyvää. Claes  Wilhelm Gyldén, Samling af  Författningar,  e.  m.  Siv.  7.  

2) Liite  111, n:o 168. 
3 ) Vert. siv.  111. 

*)  Liite 111,  n:ot 312, 314, 311.  
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Nykyisistä'  metsistä päättäen  on menettelyä  harjoitettu  ainakin  
130—140 vuotta sitten.  Runsaimmillaan on se tämän jälkeen  ollut  

17 ja 18 sataluvun  vaihteessa ja yleistä  oli  se vielä 1830- ja 1840-,  

vieläpä  1850-luvuilla siitä huolimatta, että kruununliikamaitten 

eroittaminen oli  silloin  useissa  lohkokunnissa tapahtunut.  x )  

Kajaanin  kihlakunnan kruununmaitten kaskimetsien  runsaudesta 

saa käsityksen  kihlakunnan vanhan kaskeamismenettelyn  yleisyy  

destä. Yleisesti on sitä harjoitettu  lähes vuoteen 1860 asti,  jolloin 

sen  varsinainen merkitys  loppuu.  Metsähallinnon myöhemmin  myön  

tämissä kaskissa  ei tätä tapaa  voitu käyttää,  niissä kun kiellettiin  

menettelylle  ominainen maan kahteen kertaan poltto.  Samaten oli  
sen käytöstä  luovuttava Kajaanin  kihlakunnan rajojen  ulkopuo  

lellakin,  jossa sitä taikka  sille  läheistä kaskeamismenettelyä  on  har  

joitettu  ainakin koko sillä  osalla  Oulun lääniä,  jossa  kaskeaminen vielä  
vuoden 1860 tienoilla  oli  tunnettua.2)  Niinpä  olen tietoja  siitä saanut 

seuraavista Kajaanin  kihlakunnan ulkopuolella  olevista  pitäjistä:  

Kuusamosta,  Taivalkoskelta,  Pudasjärveltä,  Ylikiimingistä  ja Si  

mosta. 3) Reisjärveltä  saatu ilmoitus  voitanee myöskin  lukea tähän 

ryhmään. 4) Omia havaintoja  on minulla ollut tilaisuus tehdä erit  
täinkin Simon pitäjässä,  jossa  entisiä  kaskimetsiä  on runsaasti.  

Kesävierrehalmeen viimeisenä varsinaisena kotipaikkana  näyttää  
olleen alue,  jonka keskuksena ovat muutamat Vaasan läänin kaski  

alueen pitäjät,  nimittäin Pihlajavesi,  Multia, Keuruu ja Petäjävesi. 5 )  

Pihlajavedellä  ilmoitetaan sitä käytetyn  vielä noin 40, Multialla 25 

ja Keuruulla 50  vuotta sitten. Luonnollisesti oli  se  jo tällöin käynyt  

entistään harvinaisemmaksi,  kun siihen tavallisesti  käytettävät  

puisevammat  metsät tulivat  kaskeamiselta  rauhoitetuiksi taikka lop  

puivat  yksityismailta.  
Kaskimetsissä  harjoitettavilla  kaskeamistavoilla  on paljoa  ylei  

sempi  merkitys  kuin  edellisillä,  sillä  niitä on  käytetty  nähtävästi  kaik  

kialla,  missä kaskiviljelys  on ollut vähänkään yleisempää.  Viime 
vuosikymmeninä  ovat  nauris-  ja ohrakasket  käyneet  kuitenkin  yhä  

harvinaisemmiksi,  ja käytetäänkin  niitä  enää pääasiassa  vain Karja  
lassa ja osissa  Savoa. Samaten on niitten jälkeen  syntyneitä  kaski-  

*)  Omien havaintojeni ohella  vastaavien hoitoalueitten metsänhoidon  

tarkastus-asiakirjat,  esim. Pohjois-Ilomantsin,  e. m.,  siv.  41—42.  Vert. myös  

Liite 111, n:o 313  sekä  etempänä siv.  112. 
2) Kaskeamiskarttä  n:o 3. 

3 ) Liite 111, n:ot 458, 456, 457, 451, 463,  
4
)  Liite 111,  n:o 424. 

') Liite  111, n:ot 391 —394.  
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metsiä  hyvin  vähän,  sillä  useimmissa  tapauksissa  ovat ne  tulleet 
uudelleen viljellyiksi  rukiille. Samaten on  käynyt  varsinaisiin  kaura-,  
tattari-  ja hernekaskiin syntyneitten  metsien. 

Kaskimetsissä  käytetyt  ruiskasket  ovat  siis  olleet  ne, jotka  ovat 
tuntuvimmat ja nytkin  vielä paraiten  huomattavat jäljet  maamme 

metsiin  jättäneet.  Ja tämän kaskiviljelystavan  eri  muodoista ovat 

ne asetettavat ensi sijalle,  joissa  kaksi  taikka  useampia  satoja  saman 

polton  jälkeen on palosta  otettu. Yleensä näyttääkin  kaskiviljelystä  
harjoittavissa  seuduissa otettavan kaskesta  lukuisin määrä vilja  

satoja  peräkkäin  juuri  niillä  paikkakunnilla,  missä  tämä polttoviljelys  

menettely  on yleisin.  Maanlaatusuhteetkaan eivät aina tästä poik  
keuksia  aiheuta. Samaten kohoaa samalla paikkakunnalla  kaskesta  

otettavien viljasatojen  luku sitä mukaa kun  puutetta  kaskimaista  

syntyy.  Kehittyneemmät  olot alentavat taas tätä kaskiviljelyksen  

voimaperäisyyttä.  Niin olivat  4 ä 5 viljasadon  kasket  aivan yleisiä  

Savossa  ja Karjalassa  muutama vuosikymmen  sitten. x) Näiltä  ajoilta  
mainitaan siten  4-—5  satoa esim.  Pieksämäeltä,  Suonenjoelta,  Hirven  

salmelta, Savitaipaleelta,  Parikkalasta sekä  5—9 satoa Parikkalasta,  

Savitaipaleelta  ja Lemiltä. 2) 12 kauraa sanotaan otetun rukiin  jälkeen  
Soanlahdella.3) Mutta  voimassa olevista  lakimääräyksistä  huolimatta 

otetaan näissä maakunnissa vielä nytkin  3  viljasatoa  useissa  pitäjissä,  
kuten Salmissa,  Suistamossa,  Soanlahdella,  Korpiselällä,  Koverassa,  

Kiteellä eli  yleensä  siellä,  missä  kaskiviljelys  nyt  on yleisintä.  Näit  

ten vastakohtana ovat taas  Uudenmaan,  Hämeen,  Vaasan ja  Oulun  
läänien nuorimmat kasketut  maat, joilla,  muutamia poikkeuksia  

lukuunottamatta,  ainoastaan yksi  ruis  on kaskeamisen jälkeen  vil  

jelty.  Yleisenä sääntönä on siis,  että kaskesta  otettavien viljasatojen  

luku  kohoaa varsinkin  nykyisen  kaskeamisalueen länsi-  ja pohjois  

rajoilta  itää ja etelääkin  kohti  kuljettaessa.  

Mitä Suomessa kaskettujen  metsien ja  maiden laa  

tuun tulee,  ovat ne  olleet mahdollisimman erilaiset.  Vähiten vaati  

via  ovat maahan nähden epäilemättä  olleet ennen kaskeamattomissa  

') Teoksessa  Mikkelin  läänin  maanviljelysseuran toiminta ja vaiheet  
vuosina  1861 —1911, siv.  289, mainitsee Kaarlo Teräsvuori  tässä  läänissä  saadun  

noin  50 vuotta sitten kaskesta  6—lo tyydyttävää satoa, nykyjään (1911) 

otetaan  taas  I—3,1 —3, joskus  5—7  satoa.  

Vert. myöskin  Viipurin  läänin veroitustavan käytöstä  1812/Vll2B annettuja 

ohjeita Claes  Wilhelm Gylden, Samling  af Författningar VII. Siv.  838.   
2) Gösta Grotenfelt, Det  primitiva.  jordbrukets  metoder, e.  m. Siv.  180. 
3 ) Liite 111, n:o 252.  
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metsissä  käytetyt  kaskeamistavat,  sillä  luonnon tilassa  oleva,  usein 

turvettunut maanpinta sekä maassa  ennestään oleva ja siilien  kaa  

dettava ja kaskessa  osittain poltettava  runsas  puusto  ovat taanneet 

yhden  tahi korkeintaan kahden sadon saannin huonommaltakin 

maalta. Maan kivisyys  ei raivaukselle aina ole esteenä ollut,  sillä  
muutamissa menettelyissä  ei mitään maanmuokkausta toimitettu. 

Tässä  suhteessa oli  hämäläinen huuhtaviljelys  Hämeen kivikkomailla  

aivan omiaan. Mutta Savossakin  sanoo Bennet maassa  olleen kiviä  

ja kantoja  joskus  %  kasken  pinta-alasta. 1) Muita ylipaloja  ei sen  
tään kaikista  karuimmille  maille  sijoitettu.  Niin sanotaan itä-Karja  
lassa kaikkien  muitten maitten olevan »raaettuja»  paitsi  »kankaitten»,  

joilla tarkoitetaan kaikista  kuivimpia  hietakankaita ja kivikkomaita.  
Monin paikoin  on siten  ainoastaan joku  kanerva-  ja puolukkatyypin  

maa poltolta  säilynyt.  Niin mainitsee Lange  Pohjois-Ilomantsin  
hoitoalueessa kasketun: 2)  »lehtomaat (kokonaan),  mustikka- ja puo  
lukkamaat  (melkein poikkeuksetta)  ja kaikki  parhaat  kanervikko  

maat». Kaskeamatta ovat taas jääneet:  »paksusammaliset  ja ensim  
mäisellä soistumisasteella  olevat  tuoreet metsämaat (suureksi  osaksi),  

huonommat kanervakankaat (melkein  poikkeuksetta),  jäkäläkankaat  

(kokonaan),  sekä paksusammaliset  ja melko pitkälle  kehittyneessä  

soistumistilassa  olevat alavahkot  kankaat». 

Kiertokaskissa  on maanlaatu alkujaan  enemmän huomioon otettu,  

mutta myöhemmin, kun paremmista  kaskimaista  tuli puute, ei  

auttanut huonompiakaan  hyleksiä.  Asetuksista  huolimatta on siten 

niinhyvin  tavattoman kivisiä  kuin  erittäinkin  vedenjakajaseutujen  

karuja  hiekkamaita kaskeamiseen käytetty.  Useat vierinsoraharjan  

teet, kuten  Punkaharju  ja Tolvajärvellä  Korpiselillä  olevat  saman  

tapaiset  muodostumat,  muita  vähemmän tunnettuja  paikkoja  mai  

nitsematta, eivät myöskään  ole  siltä säilyneet.  Nykyisten  kasket  

tujen  maitten huonouteen ei usein kuitenkaan vaikuta maitten alku  

peräinen  laatu, vaan kaskiviljelys  itse. Alkuperäiset  parempien  

metsätyyppien  maat ovat  muuttuneet satoja  vuosia kestäneen kaskea  

misen vaikutuksesta  seuraavia huonompia metsätyyppejä  vastaa  

viksi,  ja vaikea on  pintakasvillisuuden  kehityksessä  sekä maan ke  
miallisissa  ja fysikalisissa  ominaisuuksissa tapahtuneita  muutoksia 

tarkoin tutkimatta  sanoa, kuinka  pitkäaikaisia  ja kauvaksi  käyneitä  
muutokset ovat. 

1) Stephan Bennet, Kortt Underrättelse om det Savolaxska Swedje- 
Bruket. Ny Journal  uti  Hush&llningen, e. m. Siv. 40. 

2) Pohjois-Ilomantsin  hoitoalueen  vuosien  1911 metsänhoidontarkastus  
asiakirjat,  laatinut metsänhoidontarkastaja A.  Lange. Siv. 61.   



Kuv. 5. Ylipalottain  kasketulle  Oxalis-mustikka-tyypin  maalle  
noussutta  n. 80-vuotista jotenkin tasaikäistä kuusi-,  koivu-,  mänty  

jä haapasekametsää; puumäärä n. 300  m 3.  Pyältämällä  pystyyn  

kuivatettujen mäntyjen jätteitä on vielä  alalla. Venäjän val  

tion  metsää  Suojärven pitäjän eteläosassa. Läheisimpiin  asun  
toihin  n. 20 km. 





Kuv.  6. Ylipalottain kasketulle mustikka- puolukka- tyypin  
maalle  noussutta  n. 70-vuotista  jotenkin tasaikäistä koivu-,  kuusi  

ja haapasekametsää. Pystyyn  pyältämällä  kuivatettuja mäntyjä  
on ollut n. 300  kpl.  hehtaarin alalla. Pyällys  on tehty  joko  lyö  
mällä kirveellä  noin 2 a 3 cm syviä  iskuja  ympäri puun  taikka  

veistämällä kuori  ja  pintapuuta  n. 10 cm leveälti.  Pyällyksen  
alapuolella on kuori  osittain  vieläkin säilynyt;  palon jälkiä on  

pääasiassa  ennen paloa pihkottuneessa pyällyksessä. Heinä  
vesi, Vihtarin  kruununmaa,  Tetrivaara.  
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Kasketut  maat ja »kaskimaat» siinä merkityksessä  kuin m.  m. 

Blomqvist  on tätä nimitystä  käyttänyt  1),  eivät  siis  ole  samoja.  Kas  
kimailla  tarkoitti hän nimittäin maita, jotka paraiten  vastaavat 

mustikka-  ja Oxalis-tyyppejä.  
Kaskettavat  metsät eivät  vaikuta kaskiahoille syntyvän  metsän 

laatuun ainoastaan syntytapansa  kautta,  vaan  tulee siinä niitten 

puumääräkin  kysymykseen.  Usein ei  kuitenkaan  koko  puusto ole 

palossa  mukana saatavaa tuhkamäärää lisäämässä. Niin voidaan 

osa  puustoa  säilyttää  kaatamatta taikka  kulettaa alalta pois ennen 

sen  polttoa.  Pystyyn  jätettiin  puita  erittäinkin  puisevissa  luonnon  
metsissä  jo pelkän  työvaivojen  säästön takia. Mutta jotta  puut eivät  
olisi  »uuvuttaneet maata» kuivattiin  ne pystyyn  pyältämällä,  jolloin  

kirveellä  hakattiin rengas puun ympäri,  taikka se ainakin kuorittiin. 
Näin tehtiin erittäinkin männylle,  joka palossa  helpoimmin  säilyi.  

Kuuselle,  koivulle  ja haavalle käytettiin  tätä keinoa harvemmin. 

Osoitteena siitä, mitenkä valtavia metsiä  esim. Savossa  ennen 

verrattain vähällä  työllä  kaskeksi  raivattiin, on ennenmainittu Hei  

näveden pitäjässä  oleva ylipalokasken  pohja, jossa  paikottain  voi 

nytkin  vielä lukea  6:kin  rinnankorkeudelta keskimäärin  40 sentti  

metriä paksua  vanhaa pyöllettyä  mäntyä  aarin alalla. Vaikkakin  

nämä kohdat tietysti  ovat  olleet  metsikön paraita  ryhmiä,  luulisin  
kuitenkin näillä kaskilla  alkujaan  seisseen noin 300:kin isoa mäntyä  

hehtaarin alalla. Rinnankorkeudelta 60 senttimetriä  täyttävät  kas  
keen pyölletyt  puut  eivät Karjalassakaan  ole aivan harvinaisia.  

Varsin niin tiheässä kuin  Heinävedellä en  Karjalan  entisillä  ylipa  

loilla ole missään tällaisia puita  tavannut. (Kuv.  5, 6).  

Aikaisemmin ei  tällaisten isojen  puitten  pystyyn  kuivattaminen 
ollut  talojenkaan  seutuvilla  aivan harvinainen. Vuoden 1740 tie  
noilla hävitettiin  siten Ruovedellä isot  männyt  noin % peninkulman  

päässä  olevista  kaskista  ja muualtakin  samanlaisia tapauksia  maini  

taan 2). Toiselta puolen  voitiin taas sydänmaan  huuhtaviljelyksissä  
samoihin aikoihin kaataa suuret tukkipuutkin  maahan. Tämä 

onkin ollut  ominaista erittäinkin  tyypilliselle  savolaiselle  ylipalolle.  

Isoimmissa  metsissä toimitetuissa kaskeamisissa  kaadettiin siis  

tavallisesti  ainoastaan keskikokoiset  ja pienet puut  maahan polt  

toa varten. Jotenkin puhtaissa  tasaikäisissä varsinkin kuivilla  

x)  A. O. Blomqvist,  Finlands trädslag  i  forstligt hänseende  beskrifna I,  
Tallen. Siv. 12. 

2 ) Ulrik  Rudensköldin kertomus  taloudellisista y.  m.  oloista, e. m. Siv,  
129, 59, 115. 
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kangasmailla  kasvavissa  mäntymetsissä  sattui  kuitenkin  usein,  ettei  
tällaisia  pienempiä  puita  ollut  tarpeeksi.  Tällöin ryhdyttiin  Karja  

lassa  ja paikoin  Savossakin  omituisen menettelyyn,  jota kutsutaan 
varsinaiseksi  pylcälöimiselcsi  eli  pykälöittämiseksi  sekä täten synty  

nyttä  kaskea  pykäliköksi  eli  pykälämaaksi  x). 
Tällaisen metsän puut  pyällettiin,  taikka  veistettiin  kuori  niistä  

pois  niin korkealta  kuin  täysikasvuinen  mies ylettää,  joskus  myös 

aivan tyvestä.  Kun vanha metsä oli  täten kuivunut  ja varistanut 

neulasensa,  pääsi  maahan enemmän valoa,  josta  oli  seurauksena,  että 

uutta taimistoa alkoi  alalle ilmestyä. Kun ympäröivä  metsä oli 

usein mäntyä,  eikä aina kaikkia  siemennyskykyisiä  mäntyjä  kaskeksi  

aijotun  alan sisälläkään nähtävästi tullut kolotuksi,  nuorentui tätä 

puulajiakin  kuolleen sijaan.  Mieluimmin tahtoi kasken  omistaja  

kuitenkin alalle lehtipuuta,  ja kerrotaankin tällaista kaskea  varten 
valitun mieluimmin sellainen kuiva  kangas  tahi nummi,  jonka »pohjois  

puolella»  oli  lehtimetsä,  jonka tuli pääasiassa  uuden kaskettavan  

metsän  synnyttää.  Vasta 20,  toisinaan 30,  40 ja 50:kin  vuoden ku  
luttua oli alalla mahdollisesti entuudestaan ollut sekä odotusajan  

kuluessa siementynyt  metsikkö varttunut siksi  suureksi,  että kas  
ken  polttoon  ja viljelemiseen  voitiin ryhtyä.  Osa  pyälletyistä  puista  
oli  silloin mahdollisesti jo kaatunut,  joten näistäkin voitiin lisää  

polttoainetta  saada. Siksi  ryteikköä  oli  kuitenkin ala polton  jälkeen  
kin,  ettei  tuhkaan kylvettyä viljansiementä  voitu aina oksakarhilla  
kaan peittää.  

Aina ei kaskeen sattuneita isoja  mäntyjä  jätetty  näin käyttä  

mättä. Erittäinkin  Kajaanin  kihlakunnassa ja Vaasan läänin kesä  

vierrehalmeilla kolottiin  ne tervaksiksi  ja kuljetettiin  alalta  pois.  
Ainakin muutamissa  osissa  mainittua kihlakuntaa kutsuttiin  tällai  

sia metsän jätteitä kuvaavalla  nimellä »kolosängiköksi»  2). Poltto  

aineesta ei tällaisessakaan kaskessa  puutetta  ollut, sillä  joskus  pol  

tettiin tähteet kahteenkin kertaan. Myöskin  Savosta  ja Karjalasta  
kerrotaan  tervaksien  kolomisen ja kaskiviljelyksen  käyttöä  samoilla 
aloilla, samaten myöskin  Parkanon seudulta 3). 

x
)  Henric  Hassel—Johan  Welin, Velmente Tankar om Landt-Hushållnin  

gen,  e. m. Siv. 11. 
Pehr  Adrian  Gadd-— Pehr  A. Bertholin, Ovälduge Tankar  om Jordens Swe  

dande, e. m. Siv. 60. 

Pehr Adrian  Gadd, Försök  til en Systematisk  Inledning  i  Swenska Landt  
skötselen,  e. m. Siv. 301—303.  

A. R. Saarenseppä, Pohjois-Karjalan  maataloudellisista oloista, e. m.   
Siv.  35 —. 

2) Liite  111, n:o 437; 
3)  Liite 111,  n:o 135. 



Kuv. 8. Kiertokaskissa säilyneitä 150  a 200  vuotta vanhoja mäntyjä. Ku  
vassa näkyy ruislialme, taaempana nuori  aho ja taustassa  kaskimetsiä  ja 

niissä vanhoja mäntyjä. Suojärvi,  Moisenvaara.  

Kuv. 7.  Vanhaan  metsään  (mustikka-tyyppi)  raivatun  kasken pohja. Alalla  on kasvanut  
n. 250 m 3  mäntyä,  kuusta ja koivua hehtaarin  alaa  kohti.  Ennen  polttoa ja sen  jälkeenkin 
on suuri  osa  puista  käytetty  rakennuspuiksi. Pystyyn  on jäänyt  vanhoja mäntyjä;  kuu  

set  ja koivut  ovat palossa turmeltuneet. Suo  järvi,  Papero.  
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Etelä-Suomessa,  kuten Karjalla  1), on suuri osa  kaskettavan 
alan puita  otettu hiilen polttoon ennenkuin kaski  on poltettu.  Laa  

joilla  tukinhakkuualoilla olen taas kaskiviljelyä  tavannut erittäin  
kin  Heinäveden pitäjän  nykyisillä  kruununmailla. Ja tämä näyt  
tää olleen erittäin  tuottavaa kaskeamista,  sillä  tavattoman runsaita 

viljasatoja  kerrotaan niistä  saadun. Jo vanhoina aikoina  on myöskin  
ollut tapana  ottaa asumusten läheisimpien  metsien isoimmat  puut  ra  
kennus-  ja veistopuiksi  ennen metsien kaskeamista.  (Kuv.  7). Mutta 
kotitaloudessa  kysymykseen  tulevaan suurempaan puukulutukseen,  

poltto-  ja aitauspuiksi,  on kaskettavan  metsän puita  käytetty  var  

sinaisilla  kaskeamisseuduilla tavallisesti  vasta polton  jälkeen,  ko  
koomalla  osittain  palaneita  taikka ainakin mustuneita runkoja  tä  

hän tarkoitukseen. Kaskiviljelyksen  käydessä  harvinaisemmaksi  

on kuitenkin  tässä  muutos tapahtunut.  Uudenmaan viimeisissä  ja 

yleensäkin  yhtä  viljaa varten poltettavissa  ruiskaskissa  on siten  käy  

tetty  polttoon pääasiassa  vain oksat  ja latvukset sekä  kaikista  pie  

nimmät  rungot,  sillä  vähänkään isommat on  tätä ennen korjattu  pois.
2)  

Mutta varsinaisen kaskeamisseudun eri  osistakin on samanlaisia  il  

moituksia,  kuten  esim. Jämsästä, Kuhmoisista,  Säkkijärveltä  ja sen  

lähipitäjistä,  Puumalasta ja sen  lähipitäjistä,  Tohmajärveltä,  Kiih  

telysvaarasta,  Koverosta,  Enosta,  Jyväskylästä,  Toivakasta  ja Uurai  

sista  3). Hyvin  yleisesti  toimitettu lehdeksien  otto saunavastoja  ja 
erittäinkin  eläinten ruokintaa varten vähentää puolestaan  myöskin  

paloon  muuten tulevan tuhan määrää. Kaikenlaisilla myyntiä  ja 

kotitarvetta  varten toimitetuilla hakkuilla on varsinkin  parin  viime 

vuosikymmenen  aikana turmeltu entisiä  kaskimetsiä  jo ennenkuin 

alaa on ollut aije  kaskeamiseen käyttääkään.  Tällaisten »raiskaus  
hakkuitten» jättämiä metsäntähteitä on useassa  tapauksessa  ryhdytty  

metsänhoidollisistakin syistä  kaskeamaan. 
Metsänhoidolliselta kannalta ovat erityisesti  ne  kaskeen  pystyyn  

jätetyt  puut  huomattavat,  joita on tahdottu säilyttää  elossa  palon  

jälkeenkin.  Tällaisia olivat  entisinä aikoina  n. k.  kokkohongat  ja 

töysiökoivut.  Alan metsittymiseen  ei näillä kuitenkaan ollut  suurta 

vaikutusta,  sillä  tavallisesti  jätettiin  niitä ainoastaan yksi  jokaiseen  
kaskeen.  Ylipaloilla  voikin monasti tavata huonosti pyällettyjä  ja 

siitä  syystä  eloon jääneitä  vanhoja  mäntyjä  paljon  tiheämmässä,  

*)  Liite 111, n:o 5. Ilomantsissa  on Möhkön entisen rautatehtaan lähis  
töllä sydenpolttoon aijotuissa  metsissä myös käytetty  kaskeamista.  

2)  Liite 111,  n:ot 5, 198, 203.  
3 ) Liite 111, n:ot 185, 188, 214—, 276—, 311,  312, 314, 315, 395, 396,  

397. 
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kuten esim. Venäjän valtion nykyjään omistamissa metsissä  

Suojärvellä.  Mutta usein  on varsinaisille  kiertokaskillekin  mäntyjä 
säästetty. Tämä näyttää olleen yleistä  varsinkin itä-Karjalassa,  

jossa  erittäinkin  Suojärvellä  on nytkin  vielä noin 150—200 vuoden 

vanhoja  mäntyjä  aivan talojen  läheisissä  kaskissa.  Hehtaarin alalla  on 

niitä  keskimäärin 5. Lähes  kymmenen  kasken  polttoa  ovat  ne  siis  kes  

täneet. 1 ) (Kuv.  8).  Muutamissa paikoissa  Karjalaa  on  samalla  tavalla 

vanhoja lehtipuitakin  jätetty. Varsinaisten siemenpuitten  heittä  
miseen kaskeen on  kuitenkin  ryhdytty  vasta viime aikoina,  vaikka  
kin  niistä jo tehtiin ehdoituksia  ainakin 18-vuosisadan puolivälissä.  
Jotta  siemenpuut  palolta  säilyisivät,  suunniteltiin niitten ympärille  

ojat kaivettaviksi 2). Nykyisestä  siemenpuitten  käytön  yleisyy  
destä saadaan jotenkin  hyvä  käsitys  ennenmainittujen  kyselykaa  

vakkeiden vastauksista.  Tietoja  on niissä siemenpuista  saatu 141 
kunnasta ja on  niistä 77  ilmoitettu tällaisia puita  käytettävän.  

Epäedullisimmat  ovat  tiedot Uudenmaan,  Turun ja Porin,  Hämeen 

ja Oulun lääneistä,  joissa  siemenpuita  joko ei  ole ollenkaan jätetty  

tahi on niitä jäänyt  epähuomiossa  taikka  »satunnaisesti». Ruove  
dellä mainitaan niitä jätetyn  »joskus», Lammilla ja Padasjoella  on 
niitä koetettu jättää,  vaan ovat palaneet  3). Samaten on siemen  

puita  jätetty,  vaikka  harvoin,  Kuhmoisissa. Kärkölässä,  Nastolassa  ja 
Asikkalassa  mainitaan siemenpuita  jätetyn  4). Vaasan  läänissä  olisi  

siemenpuita  käytetty  Perhossa  ja Soinissa  »hyvin  harvoin»,  Pihlaja  

vedellä,  Multialla, Keuruulla ja Petäjävedellä  »vähän» sekä  Viita  

saarella ja Konginkankaalla  »joskus»  5 ). Oulun läänissä mainitaan 
Suomussalmella jääneen  siemenpuita  »silloin  tällöin»,  Pudasjärvellä,  

Taivalkoskella ja Kuusamossa  »joskus»  6). Viipurin  läänissä on sie  

menpuita  ruvettu käyttämään  erittäinkin  koko itä-Karjalan  maan  

viljelysseuran  alueella. Suojärvellä,  jossa  asukkaitten kaskeamista 

on ainakin viime aikoina  valvottu paljon  tarkemmin kuin muualla,  

on määrätty  kaikki  kaskeksi  myönnetyssä  metsikössä kasvavat  

1

)  Yliopiston Metsätieteellisellä  Laitoksella  on eräs  Saarijärveltä otettu 

vanhan  männyn tyvi, johon on piirretty seuraavat  alan  kaskeamista tar  
koittavat  vuosiluvut: 1762, 1788, 1836. 

2) Pehr  Adrian  Gadd. Pehr A. Bartholin, Owälduge tankar  om Jordens 

Swedande, e.  m. -  Siv. 59—60. 

Pehr  Adrian  Gadd. Fredrio  Sjöstedt,  Om Medel at underhålla  och  öka 

Skogväxten, e. m. -—•  Siv.  13, 20—22. 
3

) Liite 111, n:ot 182, 205  ja 207. 

*)  Liite  111, n:ot 201, 202  ja 206. 
5 ) Liite  111, n:ot 378, 379, 391, 392, 393, 394, 403, 404. 
6

)  Liite 111, n:ot 440, 456, 457, 458.  



Kuv.
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Tiheään

 
kaskettuja

 
maita.
 Maat ovat alkujaan olleet ainakin mustikka-tyypin 
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ikäisten

 kaskiahojen väliin jääneet leppä- ja koivujuotit jakavat alan eri 
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 takia ovat 6-vuotiset ahot vielä aukeita. 

Heinävesi,

 
Petruma,

 
Koiraharju.
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männyt  pystyyn  heitettäviksi. Mikkelin ja Kuopion  lääneissä näyt  
tävät ilmoituksista  päättäen  sellaiset  pitäjät  olevan harvinaisia,  

joissa  ei  siemenpuitten  käyttöä  olisi  harjoitettu.  Edellisessä  läänissä 

mainitaan vastauksissa tällaisena ainoastaan Kangaslampi  ja jälki  
mäisessä Kiuruvesi 1). Heinolan maaseurakunnassa ja Mäntyhar  

julla  on siemenpuita  jätetty  jo 20—30 vuotta sitten  ja Leppävir  
roilla Tuppurin ja Mustinmäen kylissä  25—30 vuotta sitten 2 ).   

Kaikissa edellä mainituissa ilmoituksissa  tarkoitetaan jotakuinkin  

varmasti  ainoastaan mä-niysiemenpuita.  Kuusen heittämisestä tä  
hän tarkoitukseen mainitaankin ainoastaan Hartolasta,  Pieksämäeltä,  

Suonenjoelta  sekä  useista sen  lähipitäjistä  saaduissa vastauksissa  3). 
Useimmiten huomautetaan kuitenkin kuusen kaskenpolton  aikana 

palaneen,  joten  yritys  ei ole tästäkään syystä  vastannut tarkoitus  

taan. Samaten ei  koivusta  ole ollut  sanottavaa hyötyä  ainakaan 

Liperissä  ja Heinävedellä,  joissa  sitä ilmoitetaan käytetyn  4). Erit  

täinkin Suojärvellä  on minulla kuitenkin  ollut  tilaisuus nähdä pa  

remmin  onnistuneita koivujen  siemenpuiksi  jättöjä. Nähtävästi 

pyrkii  kansa  täällä monin paikoin  mahdollisimman varmasti  säilyt  

tämään kaskimetsänsä  lehtimetsinä saadakseen jatkaa  niitten raata  
mista. Metsikköjä,  joissa  havupuu  on vallitsevana,  ei  nimittäin lam  

puoti  ole saanut enää kasketa. Leppiä  en sitävastoin ole missään 

nähnyt  taikka kuullut  kaskiin  siemenpuiksi  jätettävän. Tiheään 
kasketuilla  aloilla  näyttää  kuitenkin  usein siltä  kuin  eri-ikäisten  kas  

kien pientareille  ja aitovarsiin  jääneet  kapeat  lepikko-kaistaleet  oli  

sivat siemenpuuryhminä,  jotka jakavat  laajemmat  alat  enemmän 

taikka vähemmän säännöllisiin ruutuihin. Selvän kuvan tällaisista  

seuduista antaa esim. Heinäveden pitäjän  Petruman kylän  seutu. 

(Kuv.  9). Usein on näissä vyöhykkeissä,  samaten kuin maan tuo  

reuden,  kivisyyden  y.  m. syitten  takia kaskeamatta  jääneissä  koh  

dissa muutakin puulajia,  etupääsä  koivua,  raitaa,  katajaa  ja män  

tyä. Aina ei läheskään kaikilla  jätetyillä  puilla ole siemennykseen  

nähden suurtakaan  arvoa. (Kuv.  10). 
Kiertokaskiin  käytettävän  metsän  laadusta ja poltettaessa  siinä 

olevan puuston  suuruudesta ei  usein voi  saada etukäteen läheskään 
oikeaa käsitystä,  jollei  tiedä, kuinka tiheään kaskeaminen samalla  

alalla uudistetaan. Tämä kaskiviljelyksen  kierto  ei ole ollut pitkä.  

x) Liite 111, n:ot 283, 296.  
2

) Liite  111, n:ot 258, 264, 285.  
3)  Liite 111,  n:ot 260, 271, 286—.  
4
)  Liite 111,  n:ot 305, 282.  
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18-vuosisadalla  sanottiin  voitavan  poltto  uusia joka 8, 10, 12, 15, 20 

j.  n.  e. vuosi a na sen mukaan,  kuinka  pian  ala  metsittyi  sekä  mitä 

tapaa  poltossa  käytettiin  1). Kuvaava on tässä suhteessa  vuoden 

1848 maanmittausohjesäännön  142 §,  joka  koskee  veronpanoa määrä  

tyn tynnyrinalaluvun  mukaan. Kaskimaat  jaetaan siinä  nimittäin 

hyvyysluokkiin,  joista  paraaseen kuuluvat  ne, »jotka  15 vuoden jäl  
leenkasvun perästä  voidaan uudestaan kaskentaa» ja sitä  seuraavaan  

ne, joissa  mainittu aika  on 16-—25 vuotta ja kolmanteen sitä  hitaam  
min nuorentuvat maat. Asetuksesta  huolimatta ei kierto myöhem  
minkään ole paljoakaan  lyhentynyt. Uudenmaan läänin kuvernöö  

rin kertomuksessa vuodelta 1878 sanotaan tässä  läänissä  voitavan 

kaskiviljelys  uusia 15—20 vuoden väliajoilla  niinhyvin  mänty- kuin 

koivu- ja leppämetsissä. Suonenjoella  ja Pieksämäellä kaadettiin  

taas 10—15 vuotisia kanervakankaalla kasvavia männiköitä kaskeksi  

vuoden 1887 tienoilla 2). Tavallisin ikä viime aikoina kasketuilla  

metsillä  on taas  vaihdellut 20—35 vuoteen. Jos erittäinkin  männyn- 

J )  Esim.  Pehr  Adrian  Qadd.  -  Anders  Agricola, Owälduge Tankar  om 

Jordens Swedande, e. m. Siv. 12 —. 

Stephan Bennet, Kortt Underrättelse om det  Sawolaxska  Swedje-Bruket.  

Ny Journal uti  Hushållningen, e. m. -  Siv. 41—48.  
Ulrik Rudenschöld mainitsee kaskeamisen  uusitun vuosien  1738—1741 

tienoilla  eri  osissa  maata  seuraavalla  tavalla  (Ulrik Rudenschöldin kertomus  
taloudellisista  y. m. oloista, e. m.): 

Uudellamaalla tavallisesti  15 vuoden  kuluttua. (Siv.  32).  

Ikalisten, Mouhijärven  ja  Ruoveden  seuduilla 15 vuoden  kuluttua (Siv.  

114—115). 

Pirkkalan, Messukylän,  Lempäälän ja Vesilahden seuduilla  10 a  15 vuo  
den kuluttua  (Siv. 120). 

Keuruulla 30  vuoden  kuluttua (Siv.  127). Huonoilla  mailla  ei  polttoa 
voida uudistaa  miesmuistiin. 

Kuorevedellä voidaan poltto  uusia  seunoilla  poltettaessa 20 å 30 vuo  
den kuluttua, ilman  seunoja 40  å5O vuoden kuluttua. (Siv.  128). 

Ruovedellä  useimmiten  15 vuoden  kuluttua.  (Siv.  129.) 

Padasjoella 10, 15,  20  vuoden kuluttua.  (Siv.  149.)  

Pohjoisempana  Päijänteen rantamilla  20, 50  vuoden  kuluttua. (Siv.  151.) 
Rautalammilla  ja Viitasaarella (hiekkamailla) 40—60  vuoden  kuluttua.  

(Siv.  154.) 

Sysmässä  ja  Hartolassa 15 ä2O vuoden  kuluttua. (Siv. 158.) 
Mäntsälässä, Lopella,  Tuusulassa ja Nurmijärvellä  jaettiin talojen  lähinen 

metsä 20 kaskeamislohkoon, joista yksi  kunakin  vuonna kaskettiin. Sakon  

uhalla  sanotaan  olleen  kielletyn  tätä  kiertoa rikkomasta.  (Siv. 165.) 
2

) Keskustelukysymys:  Är svedjebruket, s&dant det nu bedrifves  i  
Savola.ks och Karelen,  förenadt  med  fara  för skogsbrist  ? Forstför. Medd. 
1888. Siv. 18 —.
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sekaiset  kaskimetsät  tätä vanhemmiksi pääsevät,  säilyvät  ne jo ta  
vallisesti kasken raivaajalta  melkeinpä  kaskeamisalueen kaikissa  

osissa.  

Kaskettavan metsän pienuuden  takia  onkin usein oltu pa  

koitettuja  tuomaan alalle muualta lisää puita. Tämä tapahtuu  kas  

kia  viertämällä poltettaessa.  Tässä tarvittavia seunoja  ei nimittäin 

poltettavalta  alalta saatu, sillä  niiksi käytettiin  isoja  mieluimmin 

pystyyn  kuivaneista kuusista,  poikkeustapauksissa  myöskin män  

nyistä  otettuja  pölkkyjä. 18-vuosisadalla sanotaan näitten pölk  

kyjen  olleen 6 kyynärää  pitkiä  1). Saarijärvellä  ja Multiassa oli  niit  

ten  pituus  taas 1  %—2 syltä  ja paksuus  latvapäästä  noin 12 tuu  

maa,  Padasjoella  4 metriä ja 6  ä  7  tuumaa, joskus  taas 5 ä  6 »kirves  

vartta» ja 12 ä2O senttimetriä  j. n. e. 2 ) Jo vuonna 1690 vahvistetun  
Uudenmaan läänin veroitustavan asetuksessa  puhutaan  kaskien vier  

tämällä polttamisesta  ja sanotaan sellaisissa  tapauksissa  annettavan 

kaskiviljelyksen  veroituksessa  huojennusta,  että seunat  olivat  muilta 

ostettavat 3). Luonnollista olikin,  että näiksi  sopivat  puut  asumusten 
lähistöltä pian loppuivat  siitä huolimatta,  että niihin käytettiin  myös  
kin  tuoreita kuorittuja  ja kuivattuja  puita 4). Eikä  tuoreita män  

tyjäkään  tähän tarkoitukseen hyleksitty.  Päinvastoin  arvellaan  me  

nettelyn  johtavan  mäntymetsien  täydelliseen  loppumiseen,  ellei  sitä  

ajoissa  lopeteta  6). 100-kunta vuotta myöhemmin  kerrotaankin  niitä 

haetun y 2  j a % peninkulman  päästä  ®). Jos näihin aikoihin tehty  
laskelma seunapuitten  tarpeesta  pitää  lähimainkaan paikkansa,  on  

kin  tämä aivan luonnollista. Yhdelle mittatynnyrinalalle  kaskea  
laskettiin  nimittäin tarvittavan 180 kuormaa seunoja  7). Hehtaarin 

alaa kohti tekisi tämä noin 360 kuormaa eli  arviolta noin 270 m® 

1) Pehr  Adrian  Gadd. Fredric  Sjöstedt,  Om Medel at underh&lla  och  

öka  Skogväxten,  e. m. Siv.  17—18.  
2 ) Oösta Grotenfelt, Det  primitiva  jordbrukets metoder. Siv. 167. 
3

)  Claes  Wilhelm Gyldén,  Samling af Författningar,  e. m.  -  Siv.  7. 
4)  Eräässä  vuonna 1784 laaditussa kaskeamista  koskevassa  anomuksessa  

väitetään  lisalmella  seunoiksi  vielä  käytettävän  ainoastaan  itsestään  kuivu  
neita puita. Gabriel Rein, Materialier tili  utredande af Finlands statistik,  e. m.  

Siv. 139—140.  

6 ) Ulrik Rudenschöldin  kertomus  taloudellisista y. m. oloista,  e. m. 

Siv. 41, 115. 

6 ) Henric Hassel. Johan Welin, Velmente  Tankar  om Landt-Hushall  

ningen, e.  m. Siv.  12.  
7 ) Pehr Adrian  Gadd—Fredric Sjöstedt, Om Medel at  underhälla  och  öka  

Skogväxten, e. m. Siv. 17—18.  
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kiinteää mittaa puuta,  jos kuormassa  otaksutaan olleen ainoastaan 

1  pinokuutio  puuta. Muualta olisi  siten kaskeen  tuotu noin 10 ker  

taa  enemmän puuta  kuin mitä  siinä entuudestaan tavallisesti  oli  ja 

kaikkiaan  olisi  siinä poltettu aivan täydelleen  kun seunat tavalli  

sesti paloivat yhtä  paljon  puita kuin  Suomen parhaissa  metsi  
köissä  runkopuuta  on yhtäsuurella  alalla. Näin  suuret puumäärät  

eivät luonnollisesti enää  voi tulla kysymykseenkään,  ja harvoissa 

tapauksissa  varsinaisia  seunoja  enää käytetäänkään  1). Niiden sijaan  

tuodaan muualta leppä- ja koivurunkojakin,  ainakin muutamissa 

Hämeen kaskiseuduissa.  

Ennen voitiin  lcaslcen poltto joskus  uusia jo heti yhden  tahi parin  
viljan  korjuun  jälkeen.  Tällöin koottiin polttoa  varten sängelle  
kaikki  entisestä palosta  jääneet  tähteet taikka tuotiin kaikki tar  

vittavat puut  muualta. Kajaanin  kihlakunnan kaskeamistavassa 

käytettiin  tähän tarkoitukseen ainoastaan aivan pieniä  puita  ja 

oksia, mutta Orivedellä suuriakin mänty-  ja kuusipölkkyjä  2). 

Kaskialojen  nuorentumiseen vaikuttaa myöskin  kasken  kaato  

aika. Kuten taulukosta nähdään,  on  tämä aika  ollut vaihteleva. 

Luonnonmetsissä,  joissa  tavallisesti oli  runsaasti havupuuta, voi  

kaato tapahtua  talvellakin (huhti-  = huhtakuussa).  Lehtipuut  kaa  

dettiin kuitenkin usein näissäkin lehden aikana. Kiertokaskissa  

onkin  »juhannuksen  tienoo» tavallisin  kasken  raivuuaika,  sillä  silloin  
ehtivät  karsimatta jätetyt  kannosta täydelleen  irroitetut  puut leh  

vistön avulla haihduttaa puussa  olevan veden mahdollisimman hy  

vin  3). Kun juhannusta  on  tahdottu pitää  sinä ajankohtana,  jonka  
eri  puolilla  kaadetut kasket  metsittyisivät  eri  tavalla,  olen koettanut 

saada selkoa,  olisiko  sellaisia  yhtenäisiä  alueita, joissa  kaato  sään  
nöllisesti  juhannuksen  jälkeen  toimitettaisiin. Mainittavin näistä 
alueista näyttää  olevan  Sumiaisten,  Viitasaaren ja Konginkankaan  

seutu; muualta ovat  ilmoitukset  hyvin  vaihtelevia.  Aikaista kevät-  

1) Kyselykaavakkeissa  on niitten käytöstä  mainittu muutamista Mikkelin,  

Kuopion ja Viipurin läänien  kunnista.  
2 ) Liite  111,  n:o 436.  

Vert. Pehr Adrian Oadd, Försök  til en Systematisk  inledning, e. m.   

Siv. 315.  

Pehr Kalm Samuel A. Salovius,  Om det så  kallade Gröna  Linets 

Plantering och  Skötsel  i  Orihvesi  Sokn, Åbo  1757. Siv. 9. 
3) On  laskettu  puun voivan  kevetä  tällä  tavalla  noin 30 %. 
W.  O. Thomé Juho Pietarinen, Halkopuiden uitosta  ja valmistami  

sesta uittoa varten. Tapio,  1910. Siv.  194. 
Vert. Wilh.  Ekman,  Skogsteknisk Handbok, Stockholm, 1908. Siv. 10. 



101 

kaatoa on taas  käytetty  nauris-  ja kevätviljakaskissa,  jos kaski  rai  

vataan vasta samana vuonna kuin se viljellään.  

Tässä  yhteydessä  sopinee  mainita,  että myöskin  kuunvaihteitten 

on otaksuttu kasken  metsittymiseen  vaikuttavan.  Nähtävästi  perus  

tuu tämä vanhaan taikauskoon,  josta vielä viime aikoihin asti  on 

jätteitä  olemassa. Niin mainitaan eräässä Suomen Talousseuran jul  

kaisussa  x ) kaskiviljelyksen  aiheuttamasta metsänhävityksestä  pu  

huttaessa,  että on  metsälle onneksi,  kun kasken kaatoaika on kuun 

kulusta  riippuvainen,  sillä  muuten raivattaisiin metsiä  tähän tarkoi  
tukseen kesäkuun puolivälistä  heinäkuun loppuun; mutta nyt katso  

taan ainoastaan alakuun kolme viimeistä ja yläkuun  kolme ensi  
mäistä päivää  tähän sopiviksi.  Rantasalon 2)  kokoamien tietojen  

mukaan kaadetaan taas  kaski  yleisimmin  yläkuulla,  sillä  sellaisessa  
kaskessa  kasvaa  vilja  hyvin  ja »metsä hyötyy  sukkelammin». Jäm  

sästä ilmoitetaan kyselykaavakkeissa  päinvastoin  kasken raivatun 
mieluimmin alakuulla,  jotta  se ei  olisi  vesottunut pian. Kuun aikoja  
mainitaan Lammillakin seurattavan! 3)  

Kasken raivuussa  on myöskin puitten  kaatotapa  mainittava.  

Työasema  ovat tässä vesuri,  jolla  luonnonmetsäänkin tehtävä kaski  

»näröttiin»,  sekä  kirves.  Sahaa olen nähnyt kasken  kaatoon käytet  

tävän ainoastaan yhdessä  kaskessa  Soanlahdella. Hangen  aikana 

kaadettuihin havupuihin  jäi metsäkaskissa  luonnollisesti pitkät  kan  

not, mutta kiertokaskissa  vältettiin  jo maan muokkauksen takia pit  

kiä  kantoja.  Tavallinen kannon pituus  onkin kaskissa  5—20 sentti  

metriä, joten ainakin näillä on tässä suhteessa  noudatettu vuoden 

1734 metsäasetuksen (16  §) määräystä,  ettei  kolmea  korttelia,  kor  
keintaan yhtä  kyynärää  pitempiä  kantoja  saa  minkään puitten  kaa  
dossa käyttää  4). 

Kaadetun kasken  kuivumisaika  voi ahon metsittymiseen  vai  
kuttaa. Se nimittäin pitentää  sitä aikaa,  jonka  raivattu ala on es  

tetty metsää kasvamasta. Taulukko osoittaa,  mitenkä tämä voi  
vaihdella samassakin  kaskeamistavassa;  Karjalan  ylipalossa  se voi  

olla  kuivilla  mailla joskus  puoli kesää,  mutta tuoreissa  kuusikoissa  

*)  K. Finska  Hush&llningssällskapets  handlingar, 11. Siv. 288.  
2) V. Santasalo, Kaskiviljelyksestä  entisaikaan. Kotiseutu, 1910. Siv. 

237. 

3
) Kuvaavaa on, että samanlaisia  tietoja on Ruotsistakin viime vuosisa  

dalta. Kaski  raivattiin nimittäin Itägötamaassa mieluimmin  uudenkuun  aikana. 

Rp. Svedjningens  inflytande  p  4  skogsäterväxten.  Skogsv.,  1881. Siv. 12. 
4

) Sakko  oli  8 äyriä  kannolta! Asetuksen  selityksessä  (10 §)  lievennettiin 

määräystä kuitenkin. 
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3ä 4 x). Koko tämän ajan  olivat  kasken  puut  karsimatta  muissa 

kuin  Kajaanin  kihlakunnan tavan mukaan raivatuissa kaskissa,  

joissa  isoimmat puut jo  heti  kaadon jälkeen oksittiin  ainakin »päälli  
sin puolin».  Puitten  kuivumista  täytyikin  tässä  edistää »aisaamalla» 

(kuorimalla  puut  osittain)  2). Vanhoissa ylipaloissa  jäi  karsiminen 

taas  mikäli  mahdollista ensi polton  tehtäväksi. Tavallisin kasken  

karsimisaika  kiertokaskissa  on toukokuun loppu  ja kesäkuun alku. 
Kasken  polttamisessa  voidaan yleensä  käyttää  neljää  eri  menet  

telyä:  kulottamista,  kasoissa  eli  rovioissa polttoa sekä rintarovioilla  ja 
viertämällä polttoa. Näistä eroaa kaksi  ensinmainittua muista siinä,  

että poltettaessa  ei  puita  liikuteta,  ei  ainakaan sanottavasti.  Rinta  
roviossa  poltettaessa  ja vierrettäessä kuljetetaan  sitävastoin  palavia  

puita  pitkin  maanpintaa  paikasta  toiseen. Kulottaessa annetaankin 

tavallisesti  useampaan kohtaan kasken  reunalle sytytetyn  tulen kul  

kea yli  kasken,  polttaa  se ja kulottaa maa. Rinta-  ja hakamaissa 

kaskeamisalueen länsi- ja etelärajoilla  kaadetuissa viimeisissä  kas  

kissa,  samaten kuin muuallakin, m. m. hakkuuraiskioissa,  on yksin  
omaan tähän menettelyyn  tyydytty. Karsimattomien ylipalokas  
kien polttamiseen  ei myöskään  muuta keinoa ollut valittavana. Jos 
tällaista alaa polton  jälkeen  vielä raivattiin,  koottiin katkotut run  

got  kasoihin,  rovioihin,  joissa  ne toistamiseen poltettiin.  Tällaista 
kahteen kertaan polttoa  ei sitävastoin  kiertokaskissa  tarvitse  käyt  

tää. Sen sijaan  kootaan niissä tavallisesti  vielä  palavat  rungot  pit  
kään kasaan,  rintarovioon,  jota koivuriuvuilla kangetaan  eteenpäin.  

Varsinainen viertäminen eroaa tästä siis  sen kautta,  että vierrettävät 

puut  tuodaan muualta ja että tähän tarkoitukseen käytetään  etu  

päässä  suuria havupuita.  
Kahteen kertaan poltto  luonnon metsien kaskissa  tehtiin  taval  

lisesti  eri vuosina. Ainoastaan Simossa  ja Virroilla  kerrotaan metsä  

kasket  poltetun  kahdesti  samana kesänä.  
Luonnollista on, että eri  kaskeamistavoissa  syntyi  aivan erilai  

set  määrät tuhkaa ja maakamara paloi  matalampaan  taikka syvem  

pään. Kulottaminen on luonnollisesti tässä suhteessa lievin;  usein 

ei  turvekerros  sanottavasti  pala, vaan mustuu vain  pinnalta,  joten  

kasvien  juuret  säilyvät  ja ala  vihantaa jo lyhyen  ajan kuluttua. Vier  
tämisessä voidaan maan syvään nilelle •—■ polttoa  myös  välttää,  

l ) Suistamossa  käytettänee näin. pitkää aikaa nykyjäänkin. Liite  111, 
n:o 253. 

2 )  Liite  111, n:o 438  y. m.  
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jos seunoja  kuljetetaan  tarpeeksi  nopeaan. Aikaisemmassa kirjalli  
suudessa mainitaankin,  ettei  maa siinä pala  1 a 2 tuumaa syvem  

pään.  Tavallisessa  kaskessa  meni taas  palo  samojen tietojen  mukaan 

2 ä 3 tuumaa syvään  ja ylipalossa  4 ä 6  tuumaa,  jos  maanpinta oli  

sammaltunut. Mutta  sanotaanpa  maan isojen  roviokasain kohdalla 

palaneen  puolikin  kyynärää!  x ) Omien  havaintojeni  mukaan vaih  
telee  palaneen  kerroksen paksuus  niin paljon,  ettei  voi  olla  kysy  

mystä  muusta kuin  rajamitoista. Jos palamisella  tarkoitetaan ai  

noastaan päällimmäisen  turve- ja multakerroksen paloa,  määrää tie  

tysti  näitten paksuus  sille  korkeimman rajan.  Joskus palavatkin  

nämä niin tyysten,  että tuhka lepää  suorastaan  hiekalla taikka ki  

villä.  Keuruulla ei siten aikaisemmin arveltu  voitavan kaskeen niit  

tyä  raivata,  kun kaikki  »ruokamulta» palossa  hävisi  2). 

Polton jälkeen  seuraa  viljan  siemenen kylvö  ja tämän yhteydessä  
mahdollisesti tapahtuva  maan muokkaaminen. Yhdistelmästä  näh  

dään,  että viimemainittu  työ oli  ylipaloviljelyksissä  verrattain lie  

vää. Useimmiten tyydyttiin  vain peittämään  viljan siemen oksa  

karhilla.  Mutta eipä  sitäkään voitu hämäläisessä huuhdassa ja suku  
kuntahalmeilla karsimattomien puitten  joukossa  tehdä. Savon ja 

Karjalan  ylipaloissa  ja kesävierrehalmeilla käytettiin  useimmiten 

kaskiauraa siemenen peittämisessä,  vaikkakaan kyntöä  ei monesta  

kaan syystä  tehty  perinpohjaisesti.  Jos  toinen vilja  kylvettiin,  ku  

ten Karjalassa  useimmiten  on tehty,  peitettiin  tämä oksakarhilla 
taikka auralla  kyntämällä  vaot tavallisesti  hyvinkin  etäälle,  usein 

% metrin päähän  toisistaan.  Aivan  vähäiseksi  jäi  maan muokkaa  

minen myöskin  nauris-  ja ohrakaskissa,  jos  niistä  ainoastaan yksi 

sato  otettiin. Enempää  kuin yhtä  kyntöä  ja yhtä  karhitsemista  ei  
niissä  käytetä. Mitä  taas ruiskaskiin  tulee,  jakautuvat  ne maan 

muokkauksen perusteellisuuden  mukaan eri osissa  Suomea jotenkin  
samalla tavalla kuin  viljasatojen  lukuisuuteenkin nähden: kaskeamis  

alueen lounais- ja  länsirajoilta  sisämaahan kuljettaessa  tulee ensi  
mäiselle  viljalle  tehtävä maan rikkominen  täydellisemmäksi.  Uuden  

maan, Turun ja Porin  läänin,  Hämeen läänin lounais- ja keskiosien  

sekä Oulun  läänin kaskilla  onkin ruis  kylvetty  useimmiten tuhkaan 

*)  Pehr Adrian Qadd Anders  Agricola,  Owalduge Tankar om Jordens  
Swedande, e. m. Siv. B—ll,8 —11, 13, 21. 

Henrric  Hassel Johan  Welin, Velmente Tankar  om Landt-Hushäll  

ningen, e. m. Siv. 11. 
2) Ulrik Rudenschöldin kertomus  taloudellisista y. m. oloista,  e. m.  

Siv. 127. 



104 

ja peitetty  tavallisesti  auralla. Tuhkaan taikka harvemmin kyn  

nettyyn  tai karhittuun paloon  on siemen kylvetty  Hämeen läänin 

pohjois-  ja länsiosalla,  kuten  Ruovedellä,  Kuorevedellä,  Korpi  

lahdella,  Jämsässä,  Kuhmoisissa,  Hollolassa,  Padasjoella,  Lammilla 

y. m. 1)  Pohjoiseenpäin  jatkuisi  tämä alue Vaasan läänin kaskialueelle,  

jossa kuitenkin  kyntö  ennen kylvöä  on  ollut jonkunverran  yleisem  

pää. Siemenen multaukseen on melkein poikkeuksetta  käytetty  

auraa, jotenka  näille seuduille  olisi  ominaista ensi viljalle  käytetyt  

1 (—2) kyntöä  +  1 haraus. Näitten itäpuolella  olevalle alueelle 

taas  ovat vastaavat kuvaavat  luvut 2 kyntöä,  2 kyntöä  ja 1  ha  

raus.  Jälkimäisessä tapauksessa  suoritettiin  useimmiten 1  kyntö  ja 

haraus ennen kylvöä  taikka jäi  oksakarhin  käyttö  yksistään  kylvön  

jälkeen. Muutamissa pitäjissä  tämän alueen eri osissa  kynnettiin  

maa ensi kerran ainoastaan harvakseen,  valeeseen 2 ), toisissa jäivät 

taas vaot peitettäessä  jonkun  matkaa toisistaan,  harjavaolle.  Kaksi 

kyntöä  ennen kylvöä  olen nähnyt Suo  järvellä  ja Korpiselässä  sekä  

paikoittain  Heinävedelläkin. Savonrannalta on samanlainen ilmoi  

tus myös annettu. Mainituissa Karjalan  pitäjissä  ei kuitenkaan 

enää viljaa auralla  tavallisesti  peitetä,  vaan  ainoastaan oksakar  

hilla, joten  täällä en olekaan ensi  viljalle  3 kyntöä  nähnyt.  

Eri  kaskeamistapojen  yhdistelmässä  on tämän ohella sarekkeet,  

joissa  mainitaan,  kuinka  monta kertaa  kaikkiaan  maa tulee eri  kas  

keamistavoissa  muokatuksi. Nämä luvut ovatkin  luonnollisesti kas  

ken  metsittymiseen  nähden erittäin tärkeät. Kun  toinen vilja   
useimmiten kaura tavallisessa  ruiskaskessa  kylvetään  joko syk  

syllä,  harvemmin keväällä (joskus  molempinakin)  kynnettyyn  maa  

han ja peitetään  taas auralla (joskus  vielä oksakarhilla),  voidaan 
keskimäärin  laskea 2 kyntöä  taikka ainakin kyntö  ja äestys  lisää 

jokaista  uutta viljasatoa  kohti. Tästä voi  helposti  päättää,  kuinka  
perinpohjin  pitemmän aikaa kaskettu  ja aina  usealle  viljalle  käy  
tetty  maa kadottaa jo pelkän  maan muokkauksen kautta alkuperäi  
sen luonteensa. Eikä tämä muutos tapahdu  ainoastaan maan ka  

marassa, sillä  kuta  useammin maa peräkkäin  kynnetään,  sitä  syvem  

pään  näyttää  kaskiaura  joka kerralla  tunkeutuvan. Kun tuhkaan 

kylvetty  ruis on  aina peitettävä  mahdollisimman matalaan,  niin että 

x ) Vert. Liite 111,  n:ot 182, 183, 184, 185, 188, 203, 205. 
2 ) Liite 111, n:ot 260 —263.  
Gösta Grotenfelt, Det primitiva  jordbrukets metoder, e.  m. Siv.  169. 

(Pielavesi,  Nilsiä,  Hirvensalmi). 



Kuv. 11. Kaskiaura.  Kiteen  pitäjä.  

Kuv.  12. Oksakarhi  (myötäkarhi). Kiteen  pitäjä.  
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ainoastaan turpeen  päällystä  rikkoutuu keskimäärin 1-—4 sentti  
metriä  syvältä,  olen maanäytteitä  Karjalan  ja Savon kaskimailta  

ottaessani huomannut pintakerroksen  tulleen rikotuksi  paljon  sy  

vemmältä,  keskimäärin  4—B senttimetriä. Äärimmäisissä  tapauk  
sissa,  kuten erittäinkin  Suojärvellä,  Korpiselässä  sekä  paikoin  Savos  

sakin,  on viilloksen  syvyys  12 senttimetriä.  
Viimeisen viljasadon korjuun  jälkeen  jäivät luonnonmetsään 

raivatut kaskialat  tavallisesti  oman onnensa nojaan. Eikä  niitä 

useastikaan oltu tätä ennenkään tarvittu  aitauksilla  suojata,  sillä 

karjan  laitumiksi  ne  olivat  liian kaukana 1). Pohjois-Suomessa  oltiin 

kuitenkin pakoitettuja  aitaamaan metsäkasketkin  porojen  takia. 
Mutta heinää niistä  aniharvoin niitettiin  muualla kuin joillakin  asu  

musten läheisillä sopivilla  aloilla. Tavallisista  kiertokaskista  voi 

taas  päinvastoin  pitää  harvinaisena sitä  nuorta ahoa,  josta heinää 

ei  olisi  tehty.  Kuvaavaa onkin,  että Savossa  sanotaan 1740 tienoilla 
olleen  taloja,  joilla  ei  ollut  ollenkaan niittyä;  heinät koottiin  »metsästä» 

käsirattailla.  Jotenkin sama oli  asianlaita m.  m. Jämsässä ja Saari  

järvellä  2). Eivätkä olot ole muutamilla kaskiseutujen  osilla vielä  
kään paljoa  parempia.  Niin kelpaavat  kuivatkin ahot heinämaiksi,  
sillä  niille aluksi  tavallisesti  nouseva suolaheinä kelpaa  kyllä  kar  

jalle, ja huonon heinä vuoden sattuessa niitetään kanervikkokin  
hätärehuksi. Maan laatu ja kaskeamistapa  määräävät etupäässä,  

kuinka kauvan luonnonheinää voidaan niittää. Tavallisesti  lopete  

taan tämä kuitenkin  3 ä 4 vuoden kuluttua. Tämän ohella on viime 

vuosikymmenien  aikana kylvetty  kaskeen viljan  jälkeen  heinän 
siementäkin ja tätä kylvöheinää  on voitu tehdä 2—4 vuotta. Erit  

täinkin kaskialueen länsi- ja eteläosissa on menettely  pitemmän  
aikaa ollut  käytännössä,  mutta aivan harvinainen ei se ole  Savos  

sakaan. 

Mutta vielä sittenkään,  kun heinän niitto kaskiahosta  on lope  

tettu,  ei  kaskettu  ala saa  jäädä rauhassa  metsää kasvamaan. Melkein  

yhtä  varma kuin  viljan  viljely  kaskessa on nimittäin alan laidun  
taminen. Ja tätä jatketaankin  tavallisesti  taukoamatta siksi  kunnes 

sama ala enemmän taikka vähemmän metsittyneenä  joutuu taas  
kaskena viljeltäväksi.  Ainoastaan joillakin  puutavarayhtiöitten  ja 

x ) Pehr Adrian  Gadcl Anders  Agricola, Om Jordens  Swedande, e. m. 

Siv. 13. Sanotaan ylipalossa  käytetyn  rytöaitaa.  
2 ) Ulrik  Rvdenschöldin kertomus  taloudellisista y. m.  oloista, e. m. Siv.  

28, 150, 163. 

14  
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harvoilla kruunun mailla keinotekoista metsänuudistusta varten rai  

vatuilla kaskilla  pidetään  viljellyt  alat  edelleenkin karjalta  suojat  

tuina. Muutamissa satunnaisissa tapauksissa  voi  näin käydä  muil  
lakin mailla.  Niin kerrotaan Padasjoella  Vesijaon  seudun asukkait  

ten käyttäneen  viime vuosisadan alku-  ja puolivälissä  laajojen  kas  

kiensa aitaamisen välttämiseksi sitä menettelyä,  että koko kylä  
kunta viljeli  samaan aikaan kaskia  ainoastaan yhdellä  puolella  jär  

viä ja toisella oli  karja  laitumella. Jonkun ajan kuluttua vaihdet  

tiin  taas  kaskeamis-  ja laiduntamisaloja,  jotenka  kasketut  maat tällä  
tavalla säästyivät  yhtämittaiselta  laiduntamiselta. 

Hyvän  yleiskuvan  tavallisesta  kiertokaskesta  saamme, jos edel  

lisen perusteella  tarkataan saman alan käsittelyä  100  vuoden aikana. 

Käytettäessä  25-vuotista  kiertoa olisi  ala tullut poltetuksi  vähintään 

4 kertaa,  kynnetyksi  ainakin 12 kertaa ja haratuksi 12  kertaa,  jos  

joka  kerta  olisi  kolme  viljaa  eli  kaikkiaan  12  viljasatoa  otettu. Kaa  

dettua kaskea,  paloa  ja viljaa  kasvavaa halmetta olisi  siinä ollut  20 

vuonna, niitettävää ahoa  12 vuonna ja laidunmaana olisi  se  ollut  68 

vuonna. Kun kaskiviljelyä  monilla mailla on harjoitettu  yhtämittaa  

500 ä 1,000 vuoden aikana olisivat mainitut  luvut kerrottavat 5 ä 

10:llä, jotta  päästäisiin  jotensakaan  lähelle  sitä  käsittelyä,  jonka  alai  

sena varsinaiset kaskimaamme ovat olleet. 



Kaskiviljelyksen  vaikutus metsävarojen  runsauteen.  

Kaskiviljelys  on metsävaroja  hävittävä viljelystapa.  Tämä ei  

johdu ainoastaan siitä,  että siinä suuria puumääriä  poltetaan  taikka  

muuten tuhotaan jossa  suhteessa luonnonmetsien kaskeaminen 

on hävittävintä vaan erittäin  siitä,  että maat, jotka kerran kas  
keamiskiertoon  ovat joutuneet,  estetään kasvattamasta  muuta kuin  

aivan pientä,  tavallisesti  korkeintaan 15—35-vuotista metsää. Tä  

män lisäksi  ei  tämä tavallaan normalimetsää tavoitteleva  metsän  

käyttömuoto  kuitenkaan mitään normalista ikä- ja puumääräjaoi  

tusta  saa aikaan. Runsas laiduntaminen aiheuttaa jo yksistään  

suurta epäsäännöllisyyttä  ja samojen  alojen  monivuotisesta vilje  

lystä  ja niitosta on taas seurauksena,  että aukeata alaa on kierrossa  

olevasta  alasta  suhteettoman paljon,  usein 10—50 %. Kaskimaitten  

pintayksiköllä  on keskimääräinen puumäärä  siten paljon  pienempi  

kuin niihin kuluvien kaskimetsien pintayksiköllä.  (Kuv.  13). 
Luonnollinen seuraus runsaasti kaskiviljelyä  harjoittavilla  paik  

kakunnilla  on siis  se,  että keski-ikäisiä  ja vanhempia  metsiä  puuttuu  

joko kokonaan taikka  ainakin suureksi  osaksi,  sillä tähän viljelyk  

seen aivan sopimattomia,  mutta kuitenkin  isomman metsän kasva  
tukseen sopivia  maita ei varsinaisilla  kaskiseuduilla  sanottavasti  ole.  

Käytännössä  tämä synnyttää  rakennus- ja muitten suurempain  puu  

tavaralajien  puutteen.  Ja tämä käy  sitä  välttämättömämmäksi,  kun 
havumetsien kasvualakin  tämän viljelystavan  kautta  pienenemistään  

pienenee  ja»lehtimetsiä  ilmestyy  sijaan.  Kaskikierron käydessä  riit  
tävän lyhyeksi  ja  asutuksen tihetessä on sitten  seuraava  aste poltto  

ja aitauspuittenkin  puute. Tämä metsävarojen  selvä väheneminen 

ja huononeminen juuri  epäilemättä  onkin aiheuttanut runsaan  kaski  

viljelyksen  rajoittamista  koskevan  lainsäädännön synnyn. Ainakaan 
tällä alalla ei  lainsäätäjiltä  ole puuttunut  käytännön  synnyttämiä  

todisteita, joitten  perustalle  työ  olisi  voitu suunnitella. x)  

x
) Esim. 1734 vuoden metsäasetuksessa puhutaan pienen  taimiston, 

nuoren metsän sekä vanhojen  metsikköjen  hävittämisestä kaskeamalla,  24 

ja 12 §§. 
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Metsävarojen  vähenemisestä Suomessa  runsaan  kaskiviljelyksen  
kautta  antaa vuoden 1664 Savon maakirja erittäin hyvän  kuvan.  

Tästä asiakirjasta,  josta Tohtori Väinö Voionmaa on minulle ystä  
vällisesti  tietoja  antanut, nähdään kaskimaille  tähän aikaan annetun 

niin suuri arvo,  että niitä ei mitattu ainoastaan tynnyrin-  vaan 

kapanalattain  ja kaskimetsien laatu kullakin  tilalla kuvataan siinä 
aivan yksityiskohtaisesti. 1) Seuraavan vuosisadan puolivälissä  sanoo 

Rudenschöld joka kuitenkaan ei  tarkemmin voinut tutustua eniten 
kaskettuihin  paikkakuntiin kaskeamisen  olleen  suurena syynä  

isompien  metsien puutteeseen  lähempänä  asutusta. Etäämmäksi 
kuin  1 y  2  a 2 peninkulman  päähän  taloista ei kaskiviljelystä  kui  
tenkaan oltu harjoitettu,  ja kun usean kyläkunnan  maat ulottuivat  

sen aikuisen käsityksen  mukaan 7 ä 8 peninkulmaa,  jopa 

pitemmänkin  matkan päähän, oli  näillä peräkulmilla  vielä sääs  

tyneitä  metsiä! Niin saatiin pärepuita muutamilla paikkakunnilla  

hakea peninkulmien  takaa ja ostaakin  niitä  toisten metsistä.  Pienem  
mistäkin  puista  oli  myöskin  paikottain  puutetta.  Toisin paikoin  oli  

kaskimetsiä  taas niin laajalti,  että niitä  Rudenschöld'in  mielestä olisi  

sopinut  käyttää  potaskan  valmistukseen. 2) Turun yliopistossa,  jossa  
taloudellisia kysymyksiä  runsaasti  käsiteltiin,  pantiin  kaskiviljelys  

ensi sijalle,  kun oh  kysymys  Suomen metsien hävityksestä. 3) Vähän 

myöhemmin  tehdään samalla taholla  laskelma,  kuinka  paljon  puita  

kussakin  kaskiviljelyksellä  elävässä  talossa vuosittain hävitetään. 4)  
Vuosittain kaskeksi  raivattavalla  4 y  2 tynnyrinalalla  maata sanotaan 
olevan 5  250 »täysikasvanutta»  puuta  ja näitten arvoksi  lasketaan 

2,625  taalaa hopeassa. Kun tätä tulosta •  vaikea sanoa kuinka  
luotettavaa verrataan palosta saatavaan 27 tynnyriin  ruista,  

*) Tunnetusta  syystä  on tämän metsätaloudellisessa suhteessa erittäin 
tärkeän  aineiston tutkiminen jäänyt ainakin  toistaiseksi. Mikkelin  Läänin  
hallituksessa säilytettävä kappale  näitä asiakirjoja  ei myöskään liene  varsin  

täydellinen,  joten si  äei  ole  tahdottu  tarkoitukseen käyttää.  Sitäpaitsi näit  
ten asiakirjojen käyttäminen ilman  että itse  uudelleen  olisi kullakin  kyseessä  
olevalla  tilalla  käynyt  tarkastamassa  metsän  tilaa  olisi ollut  verrottain  hyö  
dytöntä ; sellainen  tarkastus taas voisi jo yksin olla  aiheena laajaan tutki  
mukseen.  

2 ) Ulrik  Rudenschöldin kertomus  taloudellisista  y. m. oloista,  e. m. Esim. 
siv. 60, 128, 132, 138, 143, 151, 94. 

3) Esim. Hemic Hansel Johan Welin, Velmente Tankar om Landt-  

Husballningen, e.  m.  -  Siv.  12—13.  

Vuoden 1734 metsäasetuksen  johdannossa mainitaan  »vahingollinen kas  
keaminen»  ensimäisenä metsien hävittäjänä.  

4) Pehr Adrian Oadd Anders Agricola,  Owälduge  Tankar  om Jordens  
Swedande, e. m. Siv.  38—40.  
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arvellaankin,  etteiköhän  tämä ruis tule liian kalliiksi  ja maan metsät 
sen kustannuksella hävitetyiksi. 1) 1850-luvulta onkin paikallisia  
ilmoituksia  välttämättömienkin metsien puutteesta,  kuten Kiteeltä,  

Leppävirroilta,  Tohmajärveltä,  Liperistä  ja Kaavilta,  joissa  asuk  
kaitten täytyi  hakea tarvitsemansa puut  etäällä olevista  seuduista. 
Laatokan rantamilla,  erittäinkin Kurkijoella,  Jaakkimassa ja Sak  

kolassa,  ei  kaskeamistakaan  metsien vähyyden  takia voitu kaikkialla  

harjoittaa. 2) Huonoimmin olivat  kuitenkin  asiat  Mikkelin  ja Ris  
tiinan pitäjissä,  joissa  metsistä  oli  täydellinen  puute,  jopa siihen mää  
rään, että Otavan  maanviljelyskoulun  täytyi  vähän myöhemminkin  
hankkia aidas- ja polttopuunsakin  3—4 peninkulman  päästä,  Kangas  
niemen ja Hirvensalmen pitäjistä.  Otavan virkatalon maalla  oli  

polttopuuksi  kelpaavaa  metsää nimittäin ainoastaan niityillä,  

joissa  kaskeamista  ei oltu harjoitettu. 3) Osittaista  kotitarvepuitten  
puutetta  oli  myöskin  Rautalammilla ja Nurmeksessa,  joissa  kaskea  

misen kautta oli  koivumetsiä paljon  syntynyt. 4) 
Ennenmainittu Suomen metsiä tutkinut von Berg  pitää  myöskin  

kaskenpolttoa  Suomalaisten turmiollisimpana  metsienhävityskeinona.  
Kansan luontainen taipumus,  kaskiviljelys  ja metsäpalot  johtavatkin  
hänen mielestään Suomen metsät yhteiseen  päämäärään,  metsien 

täydelliseen  loppumiseen taikka niitten aivan arvottomiksi  muuttu  

miseen. 5)  Senaikuisessa virallisessa  suomennoksessa von Bergin  
kertomuksesta  sanotaankin:6) »Metsien hävittämistä, jossa Suoma  
lainen ylipäänsä  on tuiki  taitavaksi oppinut,  edesauttavat puoletto  

masti säännötöin karjan  syöttäminen,  kasken  poltto  ja ne ylen  tur  
melevaiset kulovalkeat,  taikka,  paremmin puhuen:  näitä kolmea 
keinoa käytetään  kaikkia  saman suuren  tarkoituksen,  nimittäin met  

sän hävittämisen,  aikaan saamiseksi. Harvoilla eroituksilla  onkin 

tämä tarkoitus, minun näkemissäni maakunnan osissa, täydelleen  

1
) »Manne  härmedelst altsa icke  denne säd  blifwer  för dyrt  

köpter  och  landet pä  skog aldeles utblottad»? von Berg sanoo kaskessa  saata  

vasta tuhasta samaan-tapaan: »Tosiansa kallisarvoinen  lanta!» Kertomus  
Suomenmaan  metsistä,  Helsingissä, 1859. Siv. 53. 

2 ) Oabriel  Rein, Statistisk teckning af  Storfurstendömet Finland, e. m. 
Siv. 76, 85.  

3) Kaarlo  Teräsvuori, Mikkelin  läänin  maanviljelysseuran toiminta ja 
vaiheet  vuosina  1861 —1911, e. m. Siv. 115. 

4)  Gabriel  Rein,  Materialier tili  utredande  af Finlands statistik,  e. m. —■ 

Siv. 116—.  

5) von Berg, Berättelse om Finlands  skogar,  e. m. Siv.  11,  63  —. 
6) Kertomus  Suomenmaan metsistä,  e.  m. -  Siv.  9. 
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ennätetty,  sillä  paremmin säästettyin  metsäin  luku on ylen  vähäinen,  

hävitettyin  ja haaskattuin suuren paljouden  rinnalla». 

Kaskiseuduilla olevien kruunun metsien metsävarojen  runsautta 

kuvaa mielestäni eräs Gyldenin  toimesta Metsähallituksessa  vuoden 

1860 vaiheilla Kuopion  läänin kruununmetsistä laadittu  luettelo. 

Siinä nimittäin kuivat  metsämaat jaetaan  kolmeen ryhmään:  kaski  

maat (svedjemark)  ja tarvepuiksi  sopivaa  metsää sekä mänty-  ja 

kuusihirsimetsää  (tarfskog  ja furu- och grantimmerskog)  kasvavat  
alat. Kun Gylden  tällaisesta  tarvepuiksi  sopivasta  metsästä antaa 

sen selityksen,  että siitä  voidaan saada  ainoastaan polttopuita,  

aitauspuita  ja muita sen  tapaisia  puutavaralajeja 1), voidaan pitää  

varmana,  että suurin  osa  näistä metsistä  on syntynyt  kaskeamisen  

(ja  siitä aiheutuneitten metsäpalojen)  jälkeen. Maanmittausten 
Ylihallituksen asiakirjoissa  yhdistettiinkin  kaskimaat ja tällainen 

tarvemetsä usein samaan  sarekkeeseen (»svedjemark  och annan 

mindre tarfskog»). Tästä luettelosta olen yhdistänyt  kunnittain 

silloisten täydellisesti  mitattujen  kruununmaitten mainitut  kolme 
alaa sekä  laskenut mänty-  ja kuusihirsimetsän alan suhteen kaski  

metsiin (kaskimaihin  ja tarvemetsään).  Täten on syntynyt  seuraava  
taulukko. 

J
)  Gylden, Samling af Författningar, e. m. Siv.  975.  

Pitäjä  
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Suhteen vaihtelevaisuus  riippuu  luonnollisesti etupäässä  mittauk  

sien vaillinaisuudesta ja eri pitäjissä  olevien metsäalojen  erisuuresta  

määrästä. Epävarmin  on  jaoitus  nähtävästi Pielisjärvellä.  Koko  

lääniä kuvaavana voisi  tuloksella,  että nuoria,  etupäässä  kaskimetsiä,  
olisi  alaan nähden lähes 4  kertaa  enemmän kuin vanhoja metsiä,  olla  

suurempi  arvo.  

Myöskin  aikaisemmin mainittu kruununmetsien oloja 1860- 

luvulla tutkinut komisioni on kuvannut kertomuksissaan kaski  

viljelyksen  vaikutusta silloisten kruununmetsien puuvaroihin  ja 

laatuun. Komisionin kaskiseuduilla  tekemä yleisin  huomio on se,  

että suurempaa metsää puuttuu.  Jos kruununmetsien tukkipuumää  

ristä  silloin  käytettävinä  olleet  tiedot olisivat  jotensakaan  luotettavia,  
olisikin  useissa kasketuissa  hoitoalueissa ollut tavallisesti  ainoastaan 

muutamia kymmeniä  tuhansia »tukki-  ja  ratapölkkypuita». x)  Tämän 
ohella olivat  metsät aukkoisia  ja etupäässä  pientä  lehtimetsää  kas  

vavia.  Niin sanotaan silloisesta  Jämsän hoitoalueesta olleen metsä  
-0 

palojen  ja kaskeamisen takia aukeaa taikka  lehtimetsää  kasvavaa  

alaa noin %. 2) Jonkunverran vähemmän oli  kaskeamisesta  kärsinyt  
Oriveden hoitoalue,  sillä  tämä viljelystapa  ei  siellä  ollut  varsin  niin 

yleistä. 3) Lopen,  Länsi-Aureen ja Vuorijärven  hoitoalueissa oli  kaski  

viljelyksellä  myöskin  ollut  runsas  osansa  metsien hävityksessä,  jopa 

siihen määrään, että viimemainitussa hoitoalueessa pelättiin  paikoit  

tain  puutetta  polttopuista. 4) Erittäin runsaasti oli  kaskimetsiä  ja 

osittain aukeitakin maita Kuopion  läänin kruununmailla,  kuten  silloi  

sissa  Ruunajärven>  Ohtavaaran,  Savijärven,  Palojärven,  Tiilikan  ja 

Halmejärven  hoitoalueissa. 5 )  Palojärven  hoitoalueen metsäalasta olikin  

komisionin arvion mukaan 75 % lehtimetsää ja 25  % mäntyä  kas  

vavaa; kuusta siis puuttui  melkein  kokonaan. Muissa  hoitoalueissa 

oli  lehtimetsiä 20-—30%  ja mänty  oli  valtapuuna. 6 )  Laajempia  yhte  

näisiä mäntyalueita  oli etupäässä  Pielisjärven  ja Ilomantsin pitäjien  

pohjois-,  itä-  ja eteläosissa,  joissa  kaskiviljelyksellä  ei  luonnonmetsiä 

oltu kaikkialla ehditty  hävittää. Vanhoja  mäntymetsiä  oli  pyältä  
mälläkin runsaasti  turmeltu, kuten kuivuneet pystyssä  olevat  puut  

todistivat. 7)  Kajaanin  tarkastuspiirissä  taas oli  kaskeamisella  ollut  

') Vert. komisionin  lopullisessa  lausunnossa  oleva  taulu  n:o 111. 
2
)  Vuoden 1866  kertomus. Siv. 15. 

3) Sama. Siv.  19. 
4

) Sama. Siv.  22, 33, 35.  

6
) Vuoden 1867 kertomus. Siv.  16, 18, 20, 26—27, 28,  30.  

6) Komisionin  lopullinen lausunto. Taulu  n:o 111. 

7 ) Vuoden 1867 kertomus. •  Siv. 8. 
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metsiin  suurin  vaikutus Sotkamon ja Hyrynsalmen  hoitoalueissa ja 

lin tarkastuspiirissä  lin (tähän  kuului  myöskin  Pudasjärven  pitäjä)  

ja Kuusamon hoitoalueissa. 1)  

Kun kruununmetsissä ei varsinaisia nuorennushakkauksia ole 

tähän asti  sanottavasti  toimitettu, ja enimmät kaskimetsät  ovat  tasa  

ikäisiä,  voidaan ennen kaskettujen  hoitoalueitten metsien nykyisistä  

ikäsuhteista jotenkin  tarkkaan päättää,  minkälaiset  metsät niissä  

olivat kruununmaitten joutuessa  metsähallinnon käsiin.  Seuraa  

vassa  mainitaan muutamien tyypillisimpien  hoitoalueitten kasvullisen  

metsämaan alan  jakautuminen  prosenteissa  eri ikäluokille. Tiedot  

on saatu vastaavista  metsänhoidontarkastusasiakirjoista.  

!)  Sama. Siv. 37, 39—40, 44, 46, 56, 38. 
2 )  Metsänh. tark. asiakirjojen mukaan. 
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t  

öuomussaimen noi- 

toalue 51.8 29.6 3.7 5.4 1 4.8 

Hyrynsalmen  hoito-  

alue 32.4 44.7 10.2 4.9 3.7 

1-50 v. 

•JämSän hoitoalue 
..
 7.48 42.00 12.4 7 7.60 15.00 

1—50 v. 

Loimolan  hoitoalue 27.1 39.6 13.8 9.8 3.6 

1—30 v. 

Soanlahden hoitoalue 6.2  29.6 39.4 13.4 0.5 

Korpiselän hoitoalue 7.4 39.3  28.0 20.1 0.3  

Pohjois-Ilomantsin: Havu-  ja lehtimetsää 

koko hoitoalue 
..
 9.5 52.2 23.6 14.6 — 

kasketut maat 
..
 3.6 76.5 20.o O.o —  

kaskeamatt.  maat 16.8 22.7 27.8 32.4  || — 

Suomussalmen,  Hyrynsalmen,  Jämsän ja 
n siis melkein  yksinomattain  1-—100-vuotist 

sa  on  syntynyt  kaskeamisen taikka  sen  aihe 

aikeen. Noin 60 vuotta sitten oli  näissä hoit 

ättömän nientä metsää sekä  runsaasti  aukei 

2.8  
—

 1.9  95,400  1 

3.1 — l.o  53,800 

50-f-  v. 

15.45 — O.o 13,100 

50+ v. 

5.5 —  I  0.7  22,700 
31—60  v. 

7.9 2.9 0.1  17,500 

3.2 1.7 O.o  23,000 

— — 0.1  24,300 *)  

— — O.o  13,300 

— —  II  0.3  11,000 

Loimolan hoitoalueissa 

a metsää,  josta  suurin 

uttamien metsäpalojen  
:>alueissa siis  aivan  mi-  

tä maita. Soanlahden 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 15 

ja Korpiselän  hoitoalueen metsistä puuttuu  taas nuorinta ja van  

hinta ikäluokkaa;  mutta viime vuosisadan puolivälissä  olivat  metsät 

suureksi osaksi  kaskeamisen takia jotenkin  pieniä. Pohjois-  
Ilomantsin hoitoalueen kasketut maat osoittavatkin  selvimmin,  

mitenkä epäsäännölliseksi  metsien ikäluokkajaoitus  kaskeamisen  

kautta on käynyt. Kaskeamattomilla mailla  on eri ikäluokkien 

jakautuminen  sitävastoin  paljon normalisempi.  

Mainittuja  aikaisempia  tietoja kaskiseutujen  kruununmetsien 

laadusta metsien joutuessa  metsähallinnon huostaan tukevat siis  

nämä  viimeaikaiset tutkimukset  jotenkin  täydelleen.  

Kihlakunnittain tekee komisioni  selkoa myöskin  yksityismaitten  
metsävaroista. Erittäinkin  Mikkelin  ja osissa Viipurin  ja Hämeen 

läänejä sanotaan poltto-  taikka  rakennuspuista  olevan puutetta  näh  

tävästi  etupäässä  kaskiviljelyksen  takia. 1)  

Tarkimmat tähänastiset tiedot kaskiviljelyksen  suhteesta yksi  

tyistilan metsävaroihin  on hankkinut n. k.  yksityismetsäkomitea,  

jonka  ilmoitukset  koskevat  viime vuosisadan loppuvuosia.  Hank  

kiessaan kunnittain tietoja  syistä  mahdollisesti vallitsevaan  metsän  

puutteeseen  on se yhtenä  näistä pitänyt  kaskiviljelystä. 2) Seu  

raava taulukko osoittaa kaskiviljelyksen  takia omaankin talou  

teen tarvittavien metsien puutetta  kärsineiden tilanosien luvun 
eri  lääneissä. Ilmoitukset  olen laskenut myöskin  prosenteissa  niin  

hyvin  kaikkien  tilanosien luvusta kuin kotitalouteen tarvittavaa  

riittävää metsää vailla olevien tilanosien luvusta. 

Metsien 

puutetta  

kärsivien  

Kaskiviljelyksen  takia metsien3  

puutetta  kärsivien  tilanosien 

Lääni 

Tilanosien 

luku 

tilanosien 

luku, joista 

syy  metsien 

puuttee-  

seen on il- 

moitettu 

luku  

°/0 -määrä 

kaikista  

tilanosista 

%-määrä  |  
metsien 

puutetta  
kärsivien  

tilanosien 

luvusta 

| Uudenmaan lääni  
j Turun  ja Porin  lääni   
[ Hämeen «  
| Viipurin »  

:  Mikkelin »  

Kuopion »  
Vaasan »  
Oulun »  

7,213 
12,139 

7,858 

30,005 
9,073 

13,323 

19,250 
11,431 

499 

2,153 
568 

4,898 

1,088 
1,795 
4,354.5 
2,891 

4 

2 

8 

718  

635  

1,153 
42 

15 

0.06  

0.02  

O.io 

2.39 

7.oo  

8.65 

0.22  

0.13  

0.80  

0.09  

1.41 

14.66 j 
58.36 

64.23 

0.96  

0.52  

Koko maa 110,292 18,246.5 2,577 2.34 14.12 

J
) Komisionin  lopullinen kertomus  

a )  Komitean  mietintö.  — Liite  I. 

— Taulu  n:o  II. 
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Kuopion  ja Mikkelin  lääneissä oli  siis  enemmän  kuin joka toisella 

kotitarvemetsää  vailla  olevalla  tilanosalla kaskiviljelys  metsien puut  

teeseen syynä,  ja kootun tilaston mukaan oli  se koko maassa  kolman  

nella sijalla  tätä puutetta  aiheuttamassa. 1) Yksityisistä  kunnista 

taas ovat luonnollisesti ne  ensi sijassa  mainittavat, joissa  suuri 

määrä tilanosia on hävittänyt  metsänsä kaskeamalla. Noin 100:11 a  

ja sitä  useammalla  tilanosalla oli  näin käynyt  seuraavissa  kunnissa,  

joissa  tämä luku teki metsänpuutetta  kärsivien  tilanosien luvusta 

vähintään 50 %  eli  seuraavan  määrän: Ruokolahti 73  %,  Uukuniemi 

87 %, Mäntyharju  68 %,  Virtasalmi 100 %,  Kiihtelysvaara  100 %,  

Rääkkylä  83 %, Kitee 69 % ja Kuopion  maaseurakunta 63 %.  
Kiteellä oli  tällaisten tilanosien luku kokonaista 200. 

Maan metsävaroja osoittaviin  karttoihin ei  kaskiviljelys  ole 

luonnollisesti voinut olla  vaikuttamatta. Jos vertaa esim. Suomen 

Maantieteellisen Seuran kartastossa vuodelta 1910 olevaa metsä  

varojen  karttaa (karttalehti  n:o 23)  kaskeamiskarttaan n:o 4,  huomaa,  
ettei varsinaisella kaskialueella  ole yksityismailla  myytäväksi  metsiä 
muualla kuin harvaan  asutuissa seuduissa ja vaikeitten kulkureittien  

takana. Erittäinkin  Kuopion  läänin olot osoittavat  myöskin,  että  

tämän viljelystavan  tuottama metsien hävitys  on vähennyt  enti  
sestään niin  paljon,  että sen  vanhemmatkin jäljet  alkavat vähi  
tellen kadota. 

Paitsi  mainittua 1700-luvun lopulla  tehtyä  laskelmaa kaskeamisen 
vuosittain  hävittämästä puumäärästä  on olemassa Gyldenin  ja Reinin 

arvio, joka  koskee  koko  maata. Tämä on otettu  vuosien 1873—1874 
metsien liikakulutusta tutkimaan asetetun komitean mietintöön. 2)  

Jokaiselta  kaskeksi  raivattavalta  tynnyrinalan  laajuiselta  metsäalalta 
laskivat  he  tulevan kaadetuksi keskimäärin 5 normalisyltä  (ä 100 

kuutiojalkaa)  kiinteää mittaa puuta.  Ennen mainittua 100,000 tyn  

nyrinalaa  kohti nousee  siis  koko  hakkausmäärä 500,000 norm,  syleen  
eli  pyöreissä  luvuissa  1.5 milj.  m  3. Mitä tähän lukuun tulee,  voidaan 

sitä  vastaan tuskin mitään  päteviä  muistutuksia tehdä,  sillä  niin 

vaihtelevat  ovat kaskettavat  metsät, ettei varmaa pintayksiköllä  
kasvavaa  puumäärää  osoittavaa keskilukua  mitenkään voida saada. 

Toisinaan voi kaskeen kaadettava puusto  olla  15, joskus  50,  vieläpä 

100:kin m 3 hehtaarilla,  jollei  varsinaisia luonnonmetsiäkään oteta 
lukuun.  Tässä käytettyä  noin 30  m  3  ei  kuitenkaan voitane pitää  liian 

suurenakaan,  sillä  melkein  poikkeuksetta  saadaan kaikista  kaskista  

x) Vert. komitean mietintö. Siv. 447.  
l
)  Komitean mietintö. Siv.  25. 
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palopuista  vielä aita palon ympärille.  Kun hyvään  viljelysmaa-  ja 
hakamaa-aitaan lasketaan menevän keskimäärin 0.5  0—0.65o—0.65 m 3  

kiinteää mittaa puuta  kutakin  10 aitametriä kohti, 1)  voidaan kaski  
aitaan keskimäärin  käyttää  0.40 m  3. Jos otaksutaan,  että kasket  

olisivat  olleet  keskimäärin 1.5 hehtaarin laajuisia  ja jotenkin  neliön  

muotoisia,  olisi  kunkin  palon  ympärille  mennyt  noin 490 juoksumetriä  

aitaa ja tähän 19.6 m 3 kiinteää  puuta.  Kultakin  hehtaarin alalta 

täytyisi  aitaan siis  saada noin 13 m 3 puuta.  Runkopuuta  ei  pala  

miseen silloin  jäisi  muuta kuin 17 m  3  ja  useinhan liikenee niistä  vielä  
useita kuormia polttopuiksikin.  Kaskiaidat  sitävastoin  jäävät  mel  

kein aina paikalleen  lahomaan,  joten mainitun metsäkomitean il  
moittamasta puumäärästä  olisi  lahonut tällä  tavalla vuosittain  noin 

650,000 m 3 puuta. 
Jos nykyisiin  kaskiin hakattava puumäärä  pidetään  samana kuin 

edellisessä arviossa,  olisi  kaskiviljelyksen  takia kaadettu vuonna  

1910 enää ainoastaan 114,000  m 3 puuta. 2)  
Viertämiseen tarvittavia seunapuita  on tämän lisäksi  otettu 

kaskialojen  ulkopuolelta,  joten  isot  puut  sieltäkin  ovat kaskiviljelyn  
takia hävinneet kuten  ennen on nähty.  

Suomen metsien hävitys  kaskeamalla ei kuitenkaan ole pysäh  

tynyt  tähän. Tulen pitely  kaskissa  ei voinut useinkaan olla  niin 

tarkkaa,  ettei siitä  metsäpaloja  olisi  aiheutunut. Tällä tavalla on 

tämä viljelystapa  välillisesti  vuosittain usean vuosisadan ajan hä  

vittänyt  tuhansia,  jopa kymmeniäkin  tuhansia hehtaareja  metsää, 3)  

ja siten puolestaan  vaikuttanut siihen,  että luonnontilassa olevien 
metsien löytäminen  Suomessa on melkein mahdotonta.4

)  Metsä  

palojen  syntyä  kaskista  ei  ainakaan sanottavasti  voitu estää laki  

säädöksilläkään,  joilla kaskenpolttaja  velvoitettiin ennen kasken  

1 ) Nämä tiedot  perustuvat Suomen  Metsänhoitoyhdistys Tapion  metsä  

kirjanpidon ohjeissa olevaan  ilmoitukseen  ja  Maisteri  E. Björkenheimin teke  
miin  julkaisemattomiin laskelmiin. Joskus ilmoitetaan  luku  paljoa suurem  

maksi, esim. n. 0.90. A. B. Helander, Metsät ja metsätalous.  111. Yksityis  

metsät. Siv. 40. Suomen kartasto  1910. 

s ) Vert. siv.  55 

3) von Berg arveli metsäpalojen  vuosittain tuottaman vahingon vastan  
neen suurta osaa Suomen valtion tuloista. von Berg, Berättelse  om Finlands  

skogar, e. m. Siv.  47, 50. 
4

) Tilastoa  kaskiviljelyksen  aiheuttamista metsäpaloista  on luonnolli  
sesti  mahdotonta  saada.  Useimmiten  mainitaan  se kuitenkin  ensimmäisinä syinä  

aikaisempien  metsäpalojen  syntyyn.  Vert. esim. ennenmainittuja  Turun yli  

opiston väitöskirjoja,  Rudenschöldia  kertomusta  (siv.  60),  metsänhoidontarkas  

tusasiakirjoja y. m. 
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sytyttämistä  ryhtymään  erikoisiin  varovaisuustoimenpiteisiin.  Erit  
täinkin vuonna 1690 annetussa metsäpaloja  koskevassa  asetuksessa  

näistä puhutaan  ja kehoitetaan polttotilaisuuteen  hankkimaan tar  

peeksi  väkeä,  raivaamaan metsä ja maa kasken  ympäriltä  sekä  

pitämään vettä saatavilla. Sellaisina aikoina ja kesinä,  jolloin val  
litsee  kova  kuivuus,  ei  kaskea saanut sytyttää,  vaan olisi  poltto  ollut  

jätettävä  toiseen  aikaan ja vuoteen. 1) Samantapaisina  ovat  säädökset 

säilyneet  tähän asti. 2 )  
Muillakin  tavoilla  voi  kaskiviljelys  vaikuttaa välillisesti  metsä  

varojen  vähenemiseen. Tämä tapahtui  m. m. runsaan  lehdeksien 

oton kautta,  sillä samalla kuin  tämä viljelystapa  synnytti  tähän tar  

koitukseen  sopivia  lehtimetsiä,  teki  se  menettelyn  yhä  yleisemmäksi.  
Tätä todistaa m. m. vuoden 1734 metsälakiin  otettu määräys  (31  §),  

ettei  lehdeksien ottoon saanut koivuja  kaataa,  jollei  runkoa tarvittu  

työaseiden  valmistukseen taikka  metsärikkailla  seuduilla heti  käytetty  

polttopuiksi. 3)  Ainakaan Suomessa ei tällä säädöksellä näytä  mitään 

aikaansaadun,  sillä samalla vuosisadalla valitetaan,  että metsiä 

suuressa  määrässä  täten hävitetään,  sen  sijaan  kuin  lehdeksiksi  kaski  
metsiä järkevästi  harventamalla ja perkaamalla  olisi  voitu metsiä  

tämän menettelyn  avulla parantaa.  Varsinkin  nuorien puitten  hävit  

tämistä kauhistutaan.4 ) Kun tämä hävitys  kohdistui piakkoin  uudel  
leen  kaskettaviin  metsiin,  ei sillä siten ollut  samaa  merkitystä  kuin 
luonnonmetsissä.  

l ) Kongi. Maj:ts  Förordning angående Skogs-Eldar samt  theras  före  

kommande  och  släckiande, 16 10/ XI 90. Schmedeman, Kongl. Stadgar, e.  m. 

Siv. 1287. 
2

) Esim.  1734 vuoden laki, Rak.  K. 15 luv. 1  §; vuoden  1889 Rikosla  

ki,  44 luv.  22 § 2  mom. 
3) Koivun  suojaamisessa mentiin  niin  pitkälle,  että  kiellettiin  sitä  käyttä  

mästä lehtimajoihin ja kirkkojen koristamiseen.  

*)  Ulrik  Rudenschöldin kertomus maataloudellisista  y. m.  oloista,  e. m.   

Siv. 104, 153. 

Pehr Adrian Qadd. Fredric  Sjöstedt, Om Medel at underhålla  och  öka  

Skogväxten, e. m. Siv. 12. 

Pehr Adrian Oadd. Johan Hev/rich Hallenberg, Finska Ängskötselns  
Hinder  och  Hjelp,  Åbo. 1757. Siv. 10. 

Hewric  Hassel.  — Johan Welin, Velmente Tankar  om Landt-Hush&llningen, 
e. m. Siv. 23. Sanotaan  käytettävän  lehdeksiksi  I—2 kyynärän pituisia  
taimia, joita menee kerppoon 10—20 kappaletta. »Detta  är  et  nidingsverck,  
och  et barnamord  på skogen». 



Kaskiviljelyksen  vaikutus  metsien  laatuun.  

Oikeaa käsitystä  kaskiviljelyksen  vaikutuksesta  Suomen metsiin  

ei voida saada,  ellei tiedetä, minkälaiset maan metsät olivat  ennen 

tämän viljelystavan  harjoittamista.  
Tarkkaa kuvausta jääkauden  jälkeisistä  metsistä ja niitten 

kehityksestä  Suomessa ei voida tehdä. Täällä tehdyt kas  

vipaleontologiset  1) ja arkeologiset  tutkimukset eivät voi asiaa 

läheskään täydelleen  selvittää. Ruotsin 2) ja osittain myöskin  

1)  Rafael Herlin, Paläontologisk-växtgeografiska studier i norra Sata  
kunta. Geograf.  Fören.  vetensk.  Medd., bd. 111, Helsingfors, 1896. 

Gunnar Andersson, Studier öfver  Finlands torfmossar och  fossila kvartär  

flora.  Fennia 15, n:o 3, Helsingfors,  1898. 

Harald Lindberg,  Kasvisto  ja kasvillisuus  IV. Kasvillisuuden kehitystä  
valaisevia subfossiilisia  kasvilöytöjä.  Suomen Kartasto 1910. 

Harald Lindberg, joukko pikkutietoja  pro  Fauna-  et Flora-Fennica-seuran  

Meddelanden-sarjassa ja Suomen Suoviljelysyhdistyksen  julkaisuissa.  
Harald  Lindberg, Phytopaläontologische Beobachtungen als Belege  fiir  

postglaziale  Klimaschwankungen  in Finnland. Julkaisussa:  Die  Veränderungen 
des  Klimas seit dem Maximum  der letzten  Eiszeit,  Stockholm,  1910.  

Vert. myös A.  K. Cajander, Suomen  kasviston  historia. Oma  maa,  IV 

osa, Helsinki, 1909. Siv. 484
—. 

Wilhelm  Ramsay,  Geologian perusteet, Helsinki, 1909. Siv. 477  —.  
2) Esim.  Rutger Sernander, Die Einwanderung  der Fichte in  Skandinavien.  

Englers  bot. Jahrb., Bd.  15,  Leipzig,  1893. 

Rutger Sernander, Sveriges  växtvärld  i  nutid  och forntid. Sveriges Rike, 
11, utg. af J. F. Nyström , Stockholm, 1899.  

Rutger Sernander, Studier öfver de sydnerikska  barrskogarnes utveck  

lingshistoria. Bihang till K. Svenska  Vet.-Akad. Handlingar. Bd. 25, n:o 10, 
Stockholm, 1900. 

Rutger Sernander, Die  schwedischen  Torfmoore  als Zeugen postglazialer  

Klimaschwankungen. Julkaisussa: Die  Veränderungen des Klimas,  e. m.  
Gunnar  Andersson, Svenska växtvärldens historia, 2 uppl., Stockholm,  

1896.  

Gunnar  Andersson, Hasseln  i Sverige fordom  och  nu. Sveriges  geol. Un  
ders.,  Ser.  Ca.,  n:o 3, Stockholm,  1902.  

Gunnar  Andersson, Några drag ur de svenska  skogames historia. Skogs  
vårdsf. Tidskr.,  1903. Siv. I—.1 —. 
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Norjan  x )  ja Tanskan 2), vastaavat tutkimukset antavat  kuitenkin  
erittäin tärkeitä lisätietoja.  Täten saatuja  tuloksia voidaan vielä 

hyvin  suuressa  määrässä varmentaa ottamalla  huomioon eri  puu  

lajien  nykyinen  maantieteellinen leveneminen sekä niitten biologi  
sista  suhteista johtuva paikallinen  esiintyminen.  3) Useissa  metsien 

vanhinta historiaa koskevissa  julkaisuissa  käsitelläänkin  näitä  seik  

koja  paleontologisten  havaintojen  yhteydessä.  

Ruotsissa tehtyjen viimeaikaisten  tutkimusten perusteella  voi  
daan otaksua Suomea peittäneen  maajään reunan  sulaneen nykyisen  

Salpausselän  kohdalla n. 9,000  vuotta sitten. Jään nopeampi  sula  

minen keskeytyi  tällöin n. 300 vuoden ajaksi.  Parituhatta vuotta 
kului  tämän jälkeen  ennenkuin jään reuna oli  vetäytynyt  Ruotsin  

tunturiseuduille. Pohjois-Lapissa  maa oli jään peitossa  1,000-kunta  

vuotta tämänkin jälkeen.  4 )  Ensimmäiset jäästä  vapautuneelle  maalle 

ilmestyneet  puulajit  ovat  olleet hies- (tunturi-)koivu,  haapa  ja useat 

pajulajit. Omituista  kuitenkin on, että mäntyäkin  näyttää  Suo  

meen tulleen jotenkin  samoihin aikoihin. Tätä metsien ensimmäistä 

Gunnar  Andersson, Das  spätquartäre Kiima.  Julkaisussa:  Die  Verände  

rungen  des  Klimas, e. m. 
Gunnar  Andersson,  Swedish climate in the  late-Quaternary period. Edel  

lämainitussa  julkaisussa. 
Thore  C. E. Fries,  Botanische  Untersuchungen im  nördlichsten  Schweden,  

Uppsala &  Stockholm, 1913. Akad.  Abh.  
x ) A. T. Oleersen, Vestlands-Granen og dens  Invandrings-Veie. Norske 

Forstforenings Aarbog, 1884. Siv. 41—. 

Jens Holmboe,, Granes Invandring i  Norge. Tidskr. f.  Skogb. 1901. — 
Siv. 31—. 

Jens  Holmboe, On the  evidence furnished by  the  peat-bogs of Norway on 
post-  Glacial  changes of climate. Julkaisussa: Die  Veränderungen des  Klimas, 
e. m. 

2 ) Eug. Warning, Den  danske Planteverdens Historie  efter Istiden, 

Kobenhavn, 1904. 

V. Nordmann, Post-glacial  climatic  changes in  Denmark.  Julkaisussa: 

Die  Veränderungen des  Klimas,  e. m.  
3

) Vert. A. Engler, Versuch  einer Entwickelungsgeschichte der Pflanzen  
welt insbesondere  der Florengebiete  seit  der Tertiärperiode, Leipzig,  1879  ja 1882. 

Gunnar  Andersson, Selim Birger, Den  norrländska  florans  geografiska 
fördelning och invandringshistoria  med  särskild hänsyn till  dess sydskandi  
naviska  arter. Norrländskt  Handbibliotek, V, Uppsala & Stockholm, 1912. 

A. K. Cajander, Kasvien vaellusteistä Suomeen. Lännetär, Helsinki, 1914. 
4 ) Vert. Thore  C. E. Fries,  Botanische  Untersuchungen im  nördliohsten 

Schweden,  e. m. Erittäinkin siv.  287 —288, 291—292, 305,  307. 

Withelm Ramsay,  Geologian  perusteet, e. m. Siv. 486.  
Wilhelm  Ramsay,  Geologins grunder, 2:dra uppl. 11, Helsingfors,  1913. 

Siv. 243. 
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kehityskautta  onkin tästä syystä  nimitetty  koivu-mänty-  (»mänty  

koivu-»)kaudeksi.  Tällä aikakaudella  vaelsivat  maahan leppälajitkin,  

joista  harmaaleppä  tuli idästäpäin  ja sitä myöhemmin  tervaleppä  

etelästä.  x ) Jotenkin samanaikuisia puulajeja  on nähtävästi myöskin 
rauduskoivu. Ilmaston lämmitessä  tulivat  etelästä jalot  lehtipuut,  

kuten pähkinäpensas,  jalava  ja tammi.  Kun ilmastosuhteet olivat  

tammelle näihin aikoihin sopivammat  kuin nyt,  ja se  siten oli  tullut 

verrattain yleiseksi,  on tätä aikakautta läntisissä  naapurimaissa  ni  

mitetty  tammi-kaudeksi. Tärkein tammea nuorempi  puulaji  on kuusi.  
Sitä  mukaa kuin  uusia puulajeja  maahan tuli, syntyi  niitten ja 

aikaisempien  puulajien  kesken  taistelu kasvupaikoista.  Etupäässä  

pitemmän  ikänsä avulla valtasi mänty  kasvupaikkoja  koivulta  ja 

haavalta. Maan eteläosissa oli tammella taas samasta syystä  kyky  
hävittää mänty muutamilta kasvupaikoilta.  Tammelle soveltuivat  

kuitenkin etupäässä  hyväkasvuiset  laaksot,  rinteet  ja rantamaat,  

jotka jo entuudestaankin olivat lehtomaisia. 

Luonnon oloissa  biologisesti  kaikkia  muita maamme metsäpuita  

voimakkaampana  alkoi sitten kuusi  ahdistaa melkeinpä  kaikkia  

entisiä puuyhdyskuntia.  Aluksi  levisi  se  luonnollisesti sille  paraiten 
soveltuville  moreni- ja savimaille, mutta näiltä  siirtyi  sitä sille  vä  

hemmän sopivillekin  kasvupaikoille.  Ainoat alat,  joita  se  ei  luonnon 
oloissa  kykene  valtaamaan,  ovatkin ainoastaan kaikista huonoim  

mat taikka paraimmat  maat. Edelliseen ryhmään  kuuluvat  erittäin  
kin  rämeet,  kalliokot ja laihimmat kankaat.  Varsinkin  kuusen suh  

teesta viimemainittuihin  on tehty  runsaasti  tutkimuksia. Siten pi  
tävät Hult ja Hjelt  mäntyä  kasvavia pääasiassa  jäkälän  (pineta cla  

dinosa)  taikka jäkälän  ja kanervan (cladineta  ericosa)  peittämiä  
kankaita muodostumina,  joihin muitten puulajien  on vaikea päästä.  
Jotenkin samassa asemassa on varismarja-tyypin  kangas.  2)  Jos 

kanervan joukossa  on sammalta,  ilmestyy  kanervikkoon  kuustakin.  3)  
Ehdottoman kestävänä kuusta vastaan pitää  Sernander näistä ai  

noastaan jäkäläkangasta.  4) Paraita todistuksia siitä, että kaner  
% 

1
) Tanskaan ei  harmaaleppä  ole  tullut  itsestään. 18-vuosisadalla tuotiin 

se sinne, ja on se  nyt  siellä  jotenkin yleinen puulaji. O. O. Petersen, Forstbo  
tanik, Kobenliavn, 1908. Siv.  298.  

2
) Hj. Hjelt,  R.  Hult, Vegetation en och  floran  ien  del af Kemi  Lappmark 

och norra Österbotten. Medd. a. Soc. p.  F.  &  F. F., 12  h., 1885. Siv.  25—. 
3

) R. Hult, Blekinges vegetation. Ett bidrag tili  växtformationernas  ut  

vecklingshistoria.  Medd.  a. Soc.  p. F. &  F. F., 12 h., 1885. Siv. 190. 
4 ) Rutger Sernander, Die  Einwanderung der Fichte in  Skandinavien. e. 

m. -  Siv. 13, 21 —, vert. siv. 11. 
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vikko voi  ehkäistä kuusen levenemisen,  on se, että tämän puu  

lajin  vaellus on pysähtynyt  laajojen  kanervanummien reunaan.  Täs  
täkään syystä ei kuusta ole luonnollisella tavalla päässyt  m. m. 

Englantiin,  Tanskaan x )  ja etelä-Ruotsiin.  a)  Samaten vaikeuttavat 

sen  etenemistä Lapissa  jäkälärikkaat  männiköt (Fries,  e. m., siv.  35,  
41,  44). Lakarin tekemien havaintojen  mukaan levenee se vähitellen 

näille,  samaten kuin kanerva-  ja varismarjakankaillekin  erittäinkin 

jos  ne ovat  vähän tuoreempia  (sammalsekaisia).  3 ) Hyvistä  maista 

pitivät  paraiten  puoliaan lihavimmat  lehdot. Näissä  on nimittäin 

runsas  ruohokasvillisuus  kuuselle  haitallisempi  kuin useille  jaloille  leh  

tipuille.  Pahimmassa tapauksessa  voivat  nämä uudistua vesomalla  
kin.  Kuusen pääseminen  tällaisille kasvupaikoille  onkin mahdollista 

ainoastaan kulturi-oloissa.  Erittäinkin  lehtojen  käyttäminen  laitu  

mena (niittynä),  edistää kuusen ilmestymistä  niihin. Tällaisia ha  

vaintoja ovat  ruotsalaiset tehneet paraista  lehdoistaan (löfängar,  

lunddälder).  4) Tohtori A. Palmgren on kertonut tehneensä aivan 

saman huomion Ahvenanmaan lehdoissa. 

Ruotsiin arvellaan kuusen tulleen n. 5,000 vuotta sitten. Kun  se  

vaelsi  sinne idästä,  oli  sitä Suomessa jo tätä ennen. Täällä se siis  

ehti jatkaa  kasvupaikkojen  valtausta pitemmän  aikaa  kuin lännem  

pänä.  Jotenkin  varmaan olikin  se  jo valtapuuna  maassa  silloin  kun 

asutus  alkoi  suuremmassa  määrässä metsiin vaikuttaa. Se  oli ehtinyt  
nimittäin rauhassa levitä usean vuosituhannen ajan.  Alkuperäisen  

karjanhoitonsa  ja maanviljelyksensä  otaksutaan näet maahan tul  
leitten asukkaitten  aloittaneen kivikauden lopulla  eli  ensi  osalla  toista 

vuosituhatta e. Kr.  5) Vielä vuosituhannen ajan tämänkin jälkeen oli  
asutuksen vaikutus metsiin jokseenkin  vähäistä. ; >  

1 ) Vert. P. E. MilUer, (K.  Rar  dam, Johs. Helms, E. H.  Waldike),  Bidrag 
til  Kunskab  om Radgranens Vaekstforhold i  midtjudsk Hedebund, e. m.   
Siv. 231—.  

P. E. Muller, (Johs.  Helms),  Forsog med  Anvendelse  af Kunstgodning  til  
Grankultur  i  midtjudsk Hedebund, e. m. Siv. 392  y. m.  

2
) Henrik  Hesselman, Gunnar  Schotte, Granen  vid  sin sydvästgräns  i 

Sverige. Skogsvardsf.  Tidskrift.,  1906. Siv.  466  —. 
3

) O. J. Lokari, Studien iiber  die Samenjahre und  Altersklassenverhält  
nisse  der Kiefernwalder  auf  dem nordfinnischen  Heideboden, Fennia  38.  n:o 4. 

Helsinki, 1915. Siv.  141—142. 

4 ) Esim. Rutger  Sernander, Die Einwanderung der  Fiehte, e. m. Siv.  33. 

Rutger  Sernander, Sveriges  växtvärld,  e. m. Siv.  23—25.  
Henrik  Hesselman, Svenska  löfängar. Skogsvardsf.  Tidskr.,  1905. Siv.  22. 
5 ) Vert. Julius Ailio, Esihistorialliset  löydöt.  1. Kivikauden  löydöt. 

Suomen  Kartasto 1910. Siv. 21, 24. 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 16 

Kaskiviljelyksen  ensimmäiset laajemmat  keskukset olivat  leh  

toseudut. 1) Runsaasti jaloja  lehtipuita  kasvaviin  lehtoihin raivattiin 

ensimmäiset viljelykset  ja niihin kohdistuivat kulturin  ensi  seurauk  
set. Kun jalojen  lehtipuitten  levenemisraja  ulottui nykyistä  poh  

joisemmaksi  2), olivat  rehevät lehdot  tästäkin syystä  nykyisiä  ylei  

sempiä.  Tällaisilla  mailla kasvoi  tällöin  sitäpaitsi  koivua  (hieskoivua),  

tervaleppää,  haapaa,  harmaaleppää,  tuomea, pihlajaa,  pajuja  ja kuusta.  

Leppien  varsinaiset  kasvupaikat  olivat  kuitenkin vesistöjen  varret,  

etenkin vesijättömaat.  Näistä  oli  harmaaleppä  anastanut suurimman 

osan itselleen jo ennen tervalepän  tuloa. Erittäinkin maan itä- ja 

keski-osissa  olikin se säilynyt  näillä mailla melkein ainoana puulajina,  

sillä  siellä  ei paremmin meri-ilmastoa vaativalla tervalepällä  ollut  

samoja  edellytyksiä  levitä kuin lännempänä  ja etelämpänä.  Kor  

pimailla  kasvoi  taas  kuusta,  vähemmän hieskoivua,  parhailla  terva  

leppää,  haapaa  ja muitakin lehtipuita.  Räme maat olivat  männyn  

kasvupaikkoja,  samaten kuivat  jäkälä-, kanerva-  ja varismarjakan  

kaat, kalliot  ja lentohietikot. Kuivimmilla kankailla  ja kivikoilla  oli  

myös rauduskoivua ja haapaa.  Vanhimmat kuusen kasvupaikat,  

parhaat  kangasmaat  ja useat huonommat lehdot,  olivat  jotenkin  puh  

taita kuusikoita. Monilla huonommilla kankailla  taistelivat mänty  

ja kuusi  ylivallasta.  Metsämaitten soistumisella oli eri puulajien  esiin  

tymiseen  suuri vaikutus. Pääasiassa vain kulojen  ja myrskyn  tuho  

jen jälkeen  syntyi  metsiin suurempia  aukkoja  ja näihin tasaikäisiä 

metsiä. Yleisimpiä  olivat  eri-ikäiset  metsät. 

Kun on ratkaistava  kysymys  kaskiviljelyksen  vaikutuksesta  met  

sien laatuun,  on otettava huomioon monta eri seikkaa. Muutamista 

näistä on jo ollut kysymys  Suomen kaskiviljelystapojen  yhteydessä.  

Luonnollista on, että tekemäni tutkimukset  ovat  kohdistuneet pää  

asiassa juuri  näitten seikkojen  erikois-  ja yhteisvaikutusten  selville  

saamiseen. Tätä varten olen matkoillani  tehnyt  jotenkin  täydellisiä  

muistiinpanoja  n. 250 usein hyvinkin  erilaiselta  kasketulta  alalta.  

Usealla sadalla muulla nuoremmalla ja vanhemmalla kaskialalla  olen 

tämän lisäksi  havaintojani  täydentänyt.  

1) Vert. A. K.  Cajander,  Kasvien vaellusteistä Suomeen, e. m. Siv.  

42—, 

2) Vert. Ounnar  Andersson, Hasseln,  i  Sverige fordom och nu, e. m.  

Ounnar Samuelsson, Über den Riickgang  der Haselgrenze  und  anderer 

pflanzengeographischer  Grenzlinien in Skandinavien. Sonderabdruek aus  dem 
Bull, of  the Geol. Inst, of  Upsala.  Vol XIII. Uppsala,  1915.  
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Havaintoni tein kesällä 1912 seuraavissä pitäjissä:  (Viipurin  
läänissä:)  Soanlahdella,  Korpiselässä,  Suojärvellä,  Suistamossa,  (Hä  
meen läänissä:) Lammilla,  Padasjoella,  Kuhmoisissa,  (Vaasan  lää  

nissä:)  Virroilla, Pylkönmäellä,  Saarijärvellä  ja Viitasaarella sekä 
kesällä 1913: (Viipurin  läänissä:)  Salmissa,  uudelleen Suojärvellä,  

Korpiselässä  ja Soanlahdella sekä (Mikkelin  läänissä:)  Säämingissä,  
Puumalassa,  Heinävedellä,  Savonrannalla,  Kiteellä ja Tohmajärvellä.  

Täydellisten  muistiinpanojen  julkaiseminen  mainituista havainto  

aloista  ei  luonnollisesti  voi tulla kysymykseen.  Niitä  tehdessäni olen 
noudattanut pääasiassa  seuraavaa  suunnitelmaa. 

Havaintopaikan  sijoitus.  

» korkeussuhteet,  viettävyys  y. m. 

» maanlaatu. 

» metsätyyppi  ja metsikön laatu ennen kaskeamista  

(kaskimetsää,  siemenmetsää,  vesametsää).  
Kasketun alan suuruus  ja muoto. 

Kaskeamistapa:  Kaatoaika ja -tapa, polttotapa,  maanmuokkaus,  vil  

jalajit  ja viljelysaika.  

Havaintopaikan  etäisyys  siemennyskykyisestä  metsästä (puista)  
kaskeamisen aikana (reunametsä,  siemenpuut).  

Siemenvuosien sattuminen mikäli mahdollista. 

Heinän ja kanervan niitto. 
Laiduntaminen. 

Lehdeksien otto.  

Nykyinen  metsätyyppi  ja metsikkömuoto: 

a. Nuoremmilla aloilla:  eri taimi- ja vesalajeja  pintayksiköllä,  niit  
ten  ikä ja keskipituus,  terveydentila  y. m. 

b. Vanhemmilla aloilla:  eri  puulajien  sekä  siemenistä ja vesoista syn  

tyneitten  puitten  jakautuminen  eri  kehitys  

luokkiin,  puitten  runkomuoto y. m. 

Mietelmiä havaintojen  tuloksista.  
Kun kaskeamisen jälkeen syntyvien  metsien laatu ja kehitys  

riippuvat  suuressa  määrässä myöskin  tämän viljelystavan  vaikutuk  

sesta  maan kemiallisiin  ja fysikalisiin ominaisuuksiin,  on näitten tut  
kimusten yhteydessä  kiinnitetty  erityisemmin  huomiota myöskin  

näihin seikkoihin. Muistiinpanoja  erilaisten  kaskimaitten laadusta,  
niitten rapautumiskerroksien  paksuudesta  ja väristä, turvemuodos  

tuksista,  maanmuokkauksen syvyydestä  y. m.  onkin tätä varten tehty  
useilta havaintoaloilta sekä otettu niiltä laboratoritöitä varten maa  

näytteitä.  Talvella 1912—1913 tehtiinkin näistä kaikkiaan 23 kemial  
lista  analysia,  joista  näytteitten  kali-,  fosforihappo-,  kalkki-  ja typpi  

pitoisuudet  määrättiin.  Mekanisia-analysejä  tehtiin  6,  jotapaitsi  mää  
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rättiin eri  asteella  olevien kaskimaitten  humuspitoisuudet  ja alkali  

suus. Siihen  nähden,  että näitten töitten suorituksen  kuvaaminen ja 
tulosten merkityksen  selvitteleminen veisi tämän julkaisun  rajojen 

ulkopuolelle,  on katsottu sopivimmaksi  julaista  ne myöhemmin eri  

koisena kirjoituksena.  

Mitä havaintoaloihin tulee,  on niiksi  tavallisesti  käytetty  sa  

malla kertaa  kaskettua  alaa  kokonaisuudessaan. Kun on ollut  kysy  

mys yksityiskohtaisista  tiedoista,  kuten esim. taimien luvusta,  on 

I—2, joskus  3:kin  vuoden vanhat siementaimet luettu  tavallisesti  

1 m 2  suuruiselta  alalta. Tällaisia aloja on tällöin  kuitenkin  tutkittu 

useampia, vähintään 2 tahi 3, ja on nämä koetettu sijoittaa  sellaisiin  

kohtiin, joista  oikeat  keskiarvot  on arveltu  parhaiten  saatavan. Ve  

sat sekä vähän suuremmat siementaimet on taas luettu suuremmilta,  

10 m 2 ala  laajuisilta  koealoilta. Varttuneempien  taimistojen  ja 

metsikköjen  tutkimiseen  on taas käytetty  tätä laajempia,  korkeintaan 

0.5  ha suuruisia aloja.  

Kaskimetsien laatuun vaikuttaa ensiksikin  niitten syntytapa.  

Tämä voi olla joko kaskialojen  siementymistä  taikka niitten vesot  
tumista. Molemmat ovat erilaisista  olosuhteista riippuvia  silloinkin,  
kun kaskettujen  alojen  metsittymisen  voidaan sanoa tapahtuvan  

luonnon oloissa ulkoapäin  tulevilta häiriöiltä suojattuina.  Vaikka  
kin  tällaiset  tapaukset  ovat  käytännössä  harvinaisia, on niitä kuiten  

kin siksi  useita,  että niistä voi jotenkin  varmasti  päättää,  millä ta  
valla kaskialojen  luonnollinen uudistuminen tällaisissa  oloissa  ta  

pahtuu.  Seuraavassa tullaankin aluksi  käsittelemään kaskimetsien 

syntytapoja  sekä  tämän jälkeen niitten syntyä  ja kehitystä  häirit  

seviä  seikkoja,  kuten kaskiahojen  niittoa ja laiduntamista. Tämän jäl  
keen tehdään selkoa tavallisimpien  kaskimetsien kehityksestä  ja 
laadusta sekä  eri puulajien  esiintymisestä  kasketuilla mailla. 

Kaskiahojen  siementyminen.  

Siemenmetsien syntyminen  kaskiviljelyksen  jälkeen  riippuu  

aluksikin  eri  puulajien  kyvystä  muodostaa mahdollisimman nuorina 
itävää siementä. Tämä puulajien  siemennysikä  tulee erityisesti  ky  

symykseen  kiertokaskissa.  Kaskimetsien kaatoijän  ja eri  puulajien  

siemennysijän  suhteesta toisiinsa riippuukin  ennen kaikkea,  voiko 

puulaji  siemenestä syntymällä  kysymyksessä  olevissa  kaskimetsissä  

säilyä  vai  ei. 

Metsäpuitten  siemennysikä  vaihtelee hyvin  huomattavasti ei  
ainoastaan puulajien mukaan,  vaan myöskin kasvupaikan,  sijoituksen,  
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Siemennysikä on seuraa- 

Tiedot seuraavien henki- 
i  yli ä ulia 

löiden mukaan. 

V {1 n o Q n a UflTlflfl n n 
v apaaila 

metsikössä  
V  apadii  a 

metsikössä  
vapaana 

metsikössä  
kasvaessa  kasvaessa  kasvaessa  

Saksa  ja Itävalta:  
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') Theodor Hartia, Vollständige Naturgeschichte  der forstlichen Culturpflanze  n Deatsch- 
2) G. Hempel,  Karl Wilhelm, Die Bäume und Sträucher  des  Waldes , Wien & Olraiitz, 1889. 
3

)  Ludwig Klein,  Forstbotanik.  Handbuch der Forstwissenschaft  begriindet  von Tuisko Loreu,  
4

)  0. G. Petersen, Forstbotanik, e m. —  Sr f. 185, 280. On laadittu Saksasta  saatujen 
s) Th. örtenblad, Om skogar och äkogshushä  lningen  i tforrland och Dalarne. Bilaera tili 

•) Th. örtenblad. Anteckningar  om träaens biologi,  Stockholm, 1902. -
 
-  Siv.  30—35. 

7 )  A. Wahlqren,  Skogsskötsel, e. m. — Siv.  704, 707. 
8)  Gunnar Schotte. Svenska skogsträd, 5. Björk och  A 1, Skogsv&rdsf. Folkskr. N:o 86. — 
9)  F.  Aminoff. Svenska  skogsträd,  1. Granen. Skogsv&rdsf Folkskr.  f:o  17. — Siv. 13. 

10) F. Aminoff, Svenska  skogsträd,  4 Tallen. Skogsv&rdsf. Folkskr.  N o 29. — Siv. 9—10. 
u ) A. G. Blomqvist,  Finlands trädslag,  I, Tallen , e. m. —  Siv. 69. Tiedot koivusta  ovat Suo- 
,2 ) P. W. Hannikainen, Metsänboito-  oppi metsän ystäville,  kolmas  painos,  Helsinki,  1908. — 
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vien ikävuosien vaihei 

harmaalepällä  

lla 

haavalla Huomautuksia 

I  vapaana 
metsikössä  

vapaana 
metsikössä  

j kasvaessa  kasvaessa  

15—20  40 I)  Siementä runsaasti,  on  hyvää,  ehkä parempaakin j 
kuin vanhemmilla puilla. 5-vuotisilla kylvön  

jälkeen syntyneillä taimilla huomattu itävää  
siementä. II) Koskee  hyvällä, tuoreella  maalla !  
kasvavia metsiköitä.  III) Kituvilla puilla jo j 
aikaisemmin siemeniä,  mutta eivät  idä. IV) 
Koivun vesoilla siementä jo aikaisemminkin. 

15, III)  — — — I)  Epäedullisilla kasvupaikoilla on  siementä ai- j 
6  IV)  kaisemmin,  mutta ei itävää. II)  Tiedot koskevat  i 

rauduskoivua.  III) Koskee siemenestä synty- 
neitä puita, nähtävästi aukealla.  IV) Vesoja 

(Nördlingerin. mukaan).  
15 —  

20—25 
— I) Tiedot etupäässä Hempel  ja  Wilhélmin mukaan. 

III)  Kuivalla hiekkakankaalla  siemeniä jo 15 vuo- 
den ijässä, mutta eivät itäviä. II) Tiedot kos-  

kevat  rauduskoivua.  III) Nähtävästi aukealla;  
vesat tekevät  siementä jo aikaisemmin. 

15—20 
— 

20—30 —  Ei mainita,  koskevatko  luvut  vapaana vaiko 
metsikössä kasvavia  puita. Ei tehdä eroa eri  

leppälajien välillä. 

_ 
I) Koskee vesoja, etupäässä  hieskoivua; 4-vuoti- 

sista oli siemeniä 2°/o:lla, 5-vuotisista  13%:lla. 

6  a 7 II) I) Koskee hieskoivun siementaimia edullisissa 
oloissa;  rauduskoivu  tekee siementävähän myö-  j 
hemmin. Reheväkasvuisilla tahi vahingoittu-  

neilla puilla siementä aikaisemmin kuin  norma- j 
lisillä. II) Taimimaassa kasvava  siementaimi. 

— 25—30  I)  20—30II)  —  I)  Luvut koskevat  tervaleppää,  harmaalepällä  sie- | 

g 10 
meniä vähän aikaisemmin. II) Nähtävästi au-  

kealla. 

— — — 

I) Normali-ikä runsaalle  kävyntuotannolle. 

— — — 
— 

I) Runsaina siemenvuosina käpyjä  2  ja 3  m  pitui- 
sissa puissa, varsinainen siemennysikä  40—70  

vuotta. II) Ei  mainita minkälaisella paikalla. 

lands,  Berlin,  1851. — Siv. 54, 17, 271, 840. 

—
 I  Äbt., siv. 122, 57. II Abt., siv. 19, 15. 

e. m. I  Bd. — Siv. 401, 354-, 455, 459-, 471. 

tietoien mukaan. 

Stockholm,  1894. — Siv.  45. Do män styrelsens  underd. berättelse  år 1898. 

Siv. 7, 28. 

men Metsänhoitoyhdistyksen arkistossa  säilytettävistä Blomqvistin muistiinpanoista. 
Siv.  23—, 48 73. 
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maanlaadun,  enemmän taikka  vähemmän vapaan aseman y.  m. seik  
kain perusteella.  Nähtävästi  etupäässä  näistä syistä  vaihtelevatkin 
edellisillä  sivuilla olevaan taulukkoon eri maiden metsänhoitokirjal  
lisuudesta  kokoamani tiedot kaskimetsien tavallisimpien  puulajien  

siemennysijästä  verrattain paljon.  

Männyn  siemennysikää  kasketuilla  mailla selittävät  seuraavat 

omat havaintoni. 

Havaintoala  n:o 22. Soanlahti, Havuvaaran  kylä,  mustikkatyyppi,  harvahko 

männyn, koivim  ja lepän sekainen  metsikkö.  x ) Männyt  tyypillisiä »rä  
kämäntyjä», pisimmät  8.5—10  m  pitkiä, latvus 2—3 m  leveä, oksatonta  
runkoa  1.5 m. Mäntyjen ikä  25 v., puissa  vuonna 1912  sekä  vanhempia  
että 1-vuotisia käpyjä  siitä  huolimatta, että vuonna 1913 oli  huono kä  

pyvuosi  (  = 1). 
Hav.  n:o 46. Korpiselkä,  Tolvajärven kylä,  Vacc. t., tyydyttävä  nyt 10-v. 

m.-taimisto syntynyt  40-v. reunametsästä, joten siementäminen ta  
pahtunut n. 30  v. ijässä. 

Hav. n:o 65. Padasjoki,  Vesijako,  Vacc.-Myrt.  t., kasvaa  nyt 7-v. tiheää  m.-  
taimistoa, jonka silloinen  27-v. reunametsä  on siementänyt. 

Hav.  n:o 68.  Samoin, Oxal.  t., alalle  kylvetty  20  v.  sitten  m. ja k. siementä, 
eri  puulajit  kasvavat  ryhmissä; m:issä 1-v. käpyjä.  

Suojärven pitäjän kaskimailla  Vacc-Myrt.  t. harvahkoissa  metsissä  on m:issä 

runsaasti käpyjä 20—25 v. ijällä, muutamissa  kaadetuissa kaskissa  
jo  12-v. puissa.  

Hav.  n:o 66. Korpiselkä,  Säynäjäjärven seutu, Vacc-Myrt.  t., laajassa täysi  
tiheässä  35-v. kaskimännikössä  runsaasti  vanhoja 1-v. käpyjä  valtapuissa.  

Tohmajärvi, Onkamon  kylä,  kuv. 16, nyt  Call.  t. hietakangas,  kaskeen  jätetyt  
n. 22-v.  männyt siementäneet riittävästi nuoren kasken.  

Hav.  n:o 224. Heinävesi, Karvion  seutu, kuv.  14, Vacc.  t., 6  kpl  nyt  32-v. m. 

synnyttänyt  kauniin  9-v. taimiston, joten  siemenpuut ovat  olleet  23-v. 

Jo nämä esimerkit  osoittavat,  että mänty  20—30-vuotisia kas  

keamiskiertoja  käytettäessä  voi vielä kaskimetsissä  säilyä.  Erittäin  
kin joko aivan vapaina  taikka harvoissa metsiköissä  kasvaessaan  

ehtii se  nimittäin useinkin muodostaa niinhyvin  käpyjä  kuin hyvästi  
itäviä elinvoimaisia taimia synnyttäviä  siemeniä. Kuivemmalla kas  
kimaalla varttuu mänty  siemennyskykyiseksi  yleensä  aikaisemmin 

ja varmemmin kuin tuoreella. Siellä on se  tiheälatvuksinen,  jotavas  
toin se esim. monella Oxalis-tyypin  maalla jää harvalehvistöiseksi;  
Soanlahden kruununmailla näkee rehevillä vaarojen  rinteillä olevilla  

kaskimailla  harvassa kasvaneita  80-vuotisia mäntyjä,  joilla  ei  nähtä  
västi koskaan  ole  käpyjä  ollut.  

1
) Etempänä käytetään  luettelossa olevia  lyhennyksiä,  
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Nuorista kaskimännyistä  syntynyt  taimisto kehittyy  säännölli  
sesti. Kahden viimemainitun havaintoalan 10-vuotiset taimet oli  

vatkin keskimäärin  1.5 (jälkimmäisen  korkeintaan 2.5)  m pitkiä.  Sa  

maten ovat m. m. Schotte ja Zederbauer eri ikäisistä  männyistä  ote  

tuilla siemenillä tekemissään viljelyskokeissa  huomanneet,  ettei  emä  

puun nuoruus  vaikuta haitallisesti  jälkeläisten  pituuskasvuun.  Edel  

lisen tekemissä kokeissa olivat kyllä  20—30 vuoden vanhojen  puit  

ten 1-vuotiseu taimet jonkunverran  heikompia  kuin vanhempain,  l)  

mutta 4—6  vuoden ikäisinä  olivat jotkut  taimet päinvastoin  rehe  

vämpiäkin  kuin vanhempain  puitten.  2)  Zederbauer taas käytti  10—  

20-vuotisistakin männyistä  koottuja  siemeniä,  eivätkä näittenkään 

jälkeläiset  kasvaneet huonommin kuin 110-, jopa joittenkin  30—40- 

vuotistenkin puitten  taimet. 3)  
Kuusen säilyminen  kaskimetsissä  käy  sitävastoin  jo sen huonon 

siemenen teon takia  kovin  epävarmaksi.  Tähän ei vaikuta yksin  

omaan kuusen tavallisissa  oloissa jotenkin  korkea siemennysikä,  

vaan erittäinkin  se, että kuusi  kaskimetsissä  on melkein  poikkeuk  

setta joko suoranaista ihometsää taikka joka tapauksessa  toisten 

puulajien  siihen määrään varjostamaa,  ettei se ainakaan tavalliseen 
käskeamiskier toon kuuluvissa  metsissä ehdi päästä  näistä siksi  pal  

jon  vapaaksi,  että se voisi käpyjä  ja siemeniä muodostaa. Niin en 
kesällä  1913, jota seurasi  talven 1913—1914 erinomaisen runsas  kuu  

sen  käpyvuosi,  nähnyt varsinaisissa  kaskimetsissä  kuusella kävyn  

alkuja  muualla kuin pientareille  jääneissä etupäässä  n. 30-vuotisissa  

ja sitä vanhemmissa kuusissa.  Rasiksi  jääneitten  kaskien  harvah  

koissa,  melkein puhtaissa  vanhemmissa kuusikoissa  oli myös  käpyjä.  

Eräässä n. 50-vuotisessa kasketulle  alalle nousseessa  metsikössä  Hei  

näveden pitäjän  Vihtarin kylässä  (hav.  n:o 248),  josta  alkuperäisestä  

hieskoivun,  lepän  ja kuusen  sekaisesta  metsiköstä  oli koivut  suureksi  

osaksi  hakattu ja lepät kuolleet,  olivat  kuuset  niin paljon  voimistu  

neet,  että niissä oli kävynalkuja.  Näitä ei  kuitenkaan  ollut  vapautu  

x
) Gunnar  Schotte, Tallkottens  och tallfröets  beskaffenhet  1903—1904.  

Skogsvardsf.  Tidskr., 1905. Siv. 185—.  
2 ) Gunnar  Schotte, Om betydelsen af fröets hemort  och  moderträdets  aider  

vid  tallkultur.  Medd. f. stat. Skogsförsök.,  h. 7,  1910. Siv. 229—.  
3) E. Zederbauer, Versuche  iiber  individuelle Auslese  bei  Waldbäumen, I, 

Pinus silvestris,  C. f. d. g. F., 1912. Siv. 201—.  
Nuorien puitten siementen  arvoa  on tämän  lisäksi  tutkinut  m.  m.  Schwap  

pach, Mitteilungen aus der Priifungsanstalt fiir  Waldsamen in  Eberswalde. 
Z. f. F.  u. J.,  1906. Siv. 505. Aivan nuorien mäntyjen siemen  oli  vähän  

huonommin  itävää  kuin vanhempain. 



128 

misen jälkeen  syntyneessä  uudessa  harvaoksaisessa latvuksen ylä  

osassa,  vaan  tuuheammassa osassa  alempana.  

Koivuilla  en niin aikaista siementen valmistusta  ole kaskimailla 

huomannut kuin Örtenblad  mainitsee. 7—lo-vuotisissa kantovesoissa 

tapaa kuitenkin  siementä silloin  kun nämä ovat  vapaina  kasvaneet  

ja tuuheat. Siementaimissa on eri olosuhteitten mukaan sanotta  

vammassa  määrässä siementä  15—20 vuoden ijällä.  Raudus- ja hies  

koivun  välillä tässä suhteessa mahdollisesti olevasta  erosta ei minulla 

ole  ollut tilaisuutta mitään varmoja  havaintoja  tehdä,  siksi  pal  

jon vaikuttavat  siementen tekoon kasvupaikan  asema, maan laatu y.  
m. seikat. Ainakin kuivemmilla  kaskimailla  luulisin  kuitenkin rau  

duskoivun tulevan siemennyskykyiseksi  nopeamman kasvunsa  
takia aikaisemmin kuin hieskoivun. Örtenbladinka,&n  havainnot 

eivät ole tällaista otaksumaa vastaan,  sillä  nämä on tehty  erittäin  
edullisissa kasvuoloissa,  joten  hieskoivun aikaisempi  siemenen teko voi  

johtua tästä. Kun etempänä on kysymys  eri  koivulajien  jakautumi  
sesta  kehitysluokkiin  samassa metsikössä,  nähdään hieskoivun  useim  
miten kuuluvan etupäässä  lyhempiin pituusluokkiin.  Tästä  seuraa  

myöskin,  että sen  siemenen teko tällaisissa  tapauksissa  on hyvin  epä  

varmaa. 

Hyvä  esimerkki  koivun  runsaasta  siementämismahdollisuudesta 

jo nuorena on Heinävedellä Ruunalehdon kylässä  tehty  havainto 

(hav.  n:o 87,  kuv.  15). Pitemmän aikaa viljeltyyn  kaskeen  on nimit  

täin  noussut tiheä rauduskoivun taimisto, jonka  läheisyydessä  sie  

mentymisaikana  ei ole ollut muuta kuin  yksi  n. 20-vuotinen rau  
duskoivu sekä siellä täällä kivikoissa  säilyneitä  6- ä 9-vuotisia  

kantovesoja.  Kun taimiston tiheys  ei  etempänä  mainitusta isommasta  
koivusta  muutu,  voidaan pitää  varmana, että kantovesatkin  ovat 

siemennyksessä  avustaneet. 

Kantovesoista usein nuorissa kaskimetsiköissä  »susipuiksi»  ke  

hittyneissä  koivuissa  on erittäin  runsaasti siementä. Tällaisia ovat 
koivut  esim. hav. n:o 80,  jotka  metsikön  koko kehitysajan  ovat vai 
litsevina pysyneet.  

Lepän  siementyminen  kaskimailla  on myöskin  taattu. Tuskin  
voidaan nimittäin niin lyhyttä  kiertoa kaskeamisessa  käyttää,  ettei  

leppä  ehtisi ennen  metsän kaatoa siementä tehdä. Seuraavat esi  

merkit  lepän  siemennysijästä  todennevat tämän. 

Hav. n:o 84. Heinävesi, Ruunalehdon  kylä, Myrt.  t., vesoista syntyneillä 
14-v. l:llä runsaasti  vanhojakin eminorkkoja.  

Hav. n:o 111.  Samoin, Vihtarin kylä,  Vacc.-Myrt.  t., 11-v. harvassa  kasvavilla  
siemenestä syntyneillä hilla  nuoria  eminorkkoja  n. joka kolmannella. 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 17 

Hav.  n:o  161.  Suojärvi,  Haukan  kylä, Vacc.-Myrt.  t., 10— 15-v. siemenl:issä 

vanhoja käpyjä.  
Hav.  n:o 239, kuv. 17. Heinävesi, Petruman kylä, MyTt.  t., kasvaa  5-v. 

1-siementainta, 45—48  kpl 1 m
2
:llä, pituus 1—1.5 m. Ala 45 X6O 

m 2. Sen jäädessä kauralta  ympäröi  sitä joka  puolelta 7—lo-v.  lepikkö.  
Tämä  on siementänyt alaa  aivan  tasaisesti. 12-v. lepissä nytkin  vanhoja 

eminorkkoja. Alempana n. 150  m  päässä on ollut  vanhempi lepikkö,  mutta  
täältä  ei siemennys välillä  olevan  korven  ja tiheän metsän  läpi  ole  voinut  
tapahtua. 

Kaavilta  saadussa ilmoituksessa  sanotaankin lepän  olevan siellä  

yleisen  kaskimailla  juuri  sen  perusteella,  että se  voi muodostaa sie  
mentä nuorempana kuin  toiset puulajit.  x )  

Leppä  ei siementen valmistamiseen tarvitse kovinkaan vapaata  
asemaa. Usein näkee alimetsäksi  jääneissä  lepissä  siementä,  vaikka 

tietysti  paljoa  vähemmän kuin valossa kasvaneissa.  »Normalisissa»  

siemenlepiköissä  on myös  runsaasti »käpyjä»  (esim.  hav. n:o 136, 

kuv. 63,  metsikkö 31 v.). 

Haavalla ei tiheään kasketuilla mailla siementä näytä  sanotta  

vasti  kehittyvän.  Usein joutuu  se  joko  liiallisen varjostuksen  alaiseksi  
taikka on se liian nuorta. Vanhemmissa,  30—40-vuotisissa metsi  

köissä  olen sen kuitenkin huomannut siementä tekevän ja läheisiä 

vasta viljeltyjä  kaskia  siementävän. Tavallisimmin tulee siemen 

kuitenkin kaskimaitten ulkopuolelta,  kivikoista,  korvista,  kalli  
oilta j. n. e. Rehevillä  vesoilla on siementä jo 12—15-vuotisina. 

Pajuista  ovat kaskimailla  mainittavimmat Salix  caprea, nigri  

cans, livida ja phylicifolia.  Siemenistä  vasta  viljellylle  kaskialalle  

syntyessäänkin  tekevät ne siementä usein jo ennenkuin uusi raivaus  
samalle alalle tulee. 2) 

Usein näkee kasken viljelyn  aikana nousseitten pajunvesojen  

siementävän alaa (kuv. 44).  

Siementen levenemiskyvystä  riippuu  myöskin  puulajien  siemen  

tyminen  kaskialoille.  Varsinkin aikaisemmin,  jolloin  varsinaisia sie  

menpuita  ei  kaskettaessa  jätetty,  on reunametsästä tuleva siemennys  

ollut ainoa mahdollinen. Lehtimetsissä,  joissa  siemenpuitten  jättö 

ei nytkään  tule kysymykseen  muuta kuin  poikkeustapauksissa,  on 

yksistään  reunametsän siemennykseen  nykyjäänkin  turvauduttava. 

1
) Liite 111, n:o 302; vert. myös Kalvola, n:o 168. 

2 ) Örtenblad on huomannut  taimimaalle siementyneen  raidan kukkineen 

4-vuotisena. Th. Örtenblad, Anteckningar om trädens  biologi, e. m.   

Siv. 30.  
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Männyn  siemenen leviämisestä  olen tehnyt  m. m. seuraavat  ha  

vainnot. 

Hav.  n:o 11. Soanlahti, Havuvaara, 0.8 ha  laajuiselle kaskelle  ovat n. 8 m pi  
tuiset m.  siementäneet  100  m  päähän 1 a kohti  6  kpl  nyt  8-v. tainta-  

Hav.  n:o 15. Samoin, yksi  siemennyskykyinen  n. 15 m  korkea  m. on ollut n.  

90 m päässä, 1 a:lla  keskim.  6 kpl 7-v. m.  tainta.  
Hav.  n:o 16. Samoin, kaskettu  16 v. sitten, 5 kesää  niitetty  heinää  ja kaner  

vaa, siemennyskykyisiä  m. ei satoihin  metreihin. Alalla  1 a:lla keskim.  

5 kpl  9-v. m.  tainta.  
Hav.  n:o 18. Samoin, lähimmät siemennyskykyiset  vanhat  m.  200  m päässä.  

1 a:lla  paraissa kohdissa  38 kpl  12—13-v.  m. —Muita  siementäviä  män  
tyjä ei  mainita  aikaisemminkaan  läheisyydessä  olleen.  Kun  ala on kapea 
aidan vierus, on siemeniä  tähän  voinut  paremmin pysähtyä.  

Hav.  n:o 44. Korpiselkä,  Tolvajärvi,  reunametsä  ollut  n. 8  m  korkeaa  harvah  
koa  m. Sen  lähistöllä 1 a:lla  keskim.  37 kpl 6—7-v.  m.  tainta, 50 m  päässä 

6  kpl.  
Hav. n:o 46. Samoin, siementävä  metsä  ollut  n. 9 m korkeaa,  ainoastaan  yh  

dellä  puolella.  50 m päässä siitä  nyt B—lo-v.8—10-v.  m. taimia  keskim.  70  kpl.  
1 a:lla. 

Hav. n:o 50. Samoin, n. 12 m korkean  m.  ryhmän vierellä:  20  m  päässä  keskim.  
106  kpl  ja 54  m  päässä 54 kpl  9-v.  m. tainta  1 a:lla.  

Hav.  n:o 64.  Padasjoki,  Vesijako,  siementävät  6—lo  m pitkät  m. 50—100  

m  päässä. Karjan turmelemalla alalla  vielä  30—35  kpl  9—lo-v.  m. 1 a:lla.  
Hav. n:o 224, kuv. 11. Heinävesi, Karvion  seutu, 23-v.,  s—B5—8 m korkeat m. 

siementäneet  80 m  etäälle. 1 a:lla  10 m  päässä n.  100 kpl,  80 m  päässä 
n.  15 kpl  10-v. m.  tainta.  

Kuusen sie  me  ntämislaaj  uudesta olen tehnyt  seuraavat havainnot . 

Hav.  n:o 11.  Soanlahti, Havuvaara, 10—12  m korkeat  k. siementäneet  n. 100 

m  päähän. 3—B-v. k.  taimia 15 kpl  1 a:lla.  
Hav. n:o 69.  Korpiselkä,  Tolvajärvi, n. 12  m korkeista  siementävistä  k:sta 

syntynyt  10—20  m  päähän 3—4-v. k. taimia 5 m 2:lle  40—50, 80 m  pää  
hän  6—B kpl.  

Hav.  n:o 170, kuv.  18.  Soanlahti, Lehmivaara, n. 1.  sha  laajuisella kaskiaholla, 

jonka kolmella  laidalla  on korventapaiset  notkelmat, joissa 10—15 m 

pitkää kuusta,  on 8-v.  k.  taimia, laiteella  n. 50 kpl  ja keskellä  (70—80  m 

päässä)  2 kpl  5 m 2:llä.  Niiton ja laiduntamisen  takia  osa  taimista  kuol  
lut, erittäinkin  keskellä.  

Hav. n:o 245. Heinävesi, Petruma, n. 40 X 80 m 2  kaskiaho,  jonka toisessa 

kapeassa päässä on n. 8 m korkeaa  mäntyä,  toisessa  jotenkin samanf uu  
mista korpikuusikkoa. Edellisessä  päässä on tyydyttävän tiheää  7-v.  

m., jälkimmäisessä 8-v. k. taimistoa. Molempien  puulajien siemennys on 
ulottunut jonkun verran vastakkaisiin  päihinkin. Karjan syöttö ja 
eri  aikoina  tapahtunut siemennys ovat taimiston  jakautumiseen myöskin  
vaikuttaneet. 



Kuv. 17. 7—l0-vuotisen reunalepikön siementämää  5-vuotista  lepäntaimistoa. Ala  45  X 

60  m  2.  1  m
2 :llä  45—48  tainta, joitten pituus 1.0—1.5 m. Heinävesi, Petruma. 

Kuv. 18. Kolmelta  puolelta korventapaisten notkelmain  ympäröimä, n. 1,5 

ha  laajuinen kaskiaha.  Alalle  siementynyt kuusta  ja hieskoivua, vähemmän  
rauduskoivua ja leppää. Soanlahti, Lehmivaara. 
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Kohtalaisen suurien,  ei yli  60—70 m leveitten kaskien  yhdellä  
kin  reunalla oleva mänty-  taikka kuusilaitametsä voi siis runsaan  

siemenvuoden sattuessa usein siementää keskikokoisen  kasken  joten  

kin  tyydyttävästi.  Sama voi olla  seuraus  jo muutamasta puusta  

taikka  puuryhmästä.  Soanlahdeltakin ilmoitetaan jo kolmen siemen  

puiksi  jätetyn  männyn  voivan siementää yhden  hehtaarinalan kas  

kea. x)  Joskus kulkeutuu näitten puulajien  (tässä huomattu män  

nyn, hav. 18) siementä pitkin  hankea—ja  vastamäkeenkin—sato  

jenkin  metrien päästä  niin runsaasti,  että niitten taimisto on alalla  
vallitsevana. Tällaista havupuun  siemenen kauvaksi  kulkeutumista  

mainitsee Sernander huomanneensa tuntureillakin. Joskus tapaa  
nimittäin männyntaimia kymmeniä  metrejä puurajan  yläpuolella,  

regio  alpinassa.  Muutamassa  tapauksessa  oli  lähin siemenpuu  I—21 —2  

km  päässä.  2)  

Mäyrin  mukaan voisi kova tuuli kulettaa männyn  ja kuusen  

siemeniä vieläkin kauvemmaksi.  3) Mitään varmoja  todisteita män  

nyn ja kuusen siemenen erilaisesta  levenemiskyvystä  en ole  puoles  

tani saanut. Örieribladm.  käsitys  kuusen siemenen suuremmista mah  
dollisuuksista  tässä  suhteessa  4) voi  kyllä  olla  oikea,  jos  vaan molem  

pain  puulajien  siemenet varisisivat kävyistä  samaan aikaan ja le  

viäisivät siten aivan samoissa oloissa.  Tavallisesti  irtautuvat kuitenkin 

kuusen siemenet kävyistä  paljoa  aikaisemmin pitkinä  syksyinä  
meilläkin  osa  paljaalle  maalle. Lumettomalla maalla on  siementen 

kulkeutuminen epävarmaa,  samaten kuin pehmeässä  talvilumessa  

kin,  jolle  osa  siemenistä varsinkin aukean metsänreunan puista  va  
risee. Varsinaiseen hankikuletukseen jää kuusensiemenistä,  varsin  

kin  paremmista,  siten suhteellisesti  pienempi  osa  kuin männyn sie  
menistä. 

Siementävien puitten  korkeudesta riippuu  siementen levenemi  

nen myöskin.  Osaksi  tämän perusteellahan  aukko-  ja kaistalettaisessa  

paljaaksihakkauksessa,  joissa hakkausalojen  luontainen siementy  

l )  Liite|lll,  n:o 252.  
Vert. Hans  Bernhard Jacobi, Die  Verdrängung der Laubwälder  durch  

die Nadelwälder  in  Deutschland, e. m. Siv. 103. Sanoo muutaman  mänty  

jä kuusisiemenpuun riittävän valtaamaan  laajoja aloja. 
2

) Rutger Sernander, Den  svenska  vegetationens spridningsbiologi,  Up  
sala, 1901. Siv. 399. Sernanderin mainitsema tapaus kuusen  siemensiiven (!)  
tapaamisesta 1 km  päässä regio alpinalla ei kai  sellaisenaan  mitään  todista. 

3
) Heinrich  Mayr,  Waldbau, e.  m. Siv. 136. 

4) Th. Örtenblad,  Om skogarne och  skogshushållningen i  Norrland  och  
Dalarne, e. m. Siv.  60.  
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minen jää reunametsän varaan, määrätään aukkojen  ja kaistaleitten  

leveys.  Tässä yhteydessä  mainitseekin Gayer kuusen ja männyn  sie  
menen kulkevan  kohtalaisella  tuulella  3—4 emäpuun  runkopituutta.  x )  
Kuusella  olisi tämä matka Krebsin mukaan yleensä  »useita satoja  
askeleita».  2) Kuta korkeampi  siementävä puu  on,  sitä suuremmaksi 

suhteellisestikin sen siementen levittämiskyky  tuulen mukana 

käypi.  Ainoastaan myrskyn  aikana voi tapahtua,  että kuusen ja män  

nyn siemen lentää kaskimailla  10:kin kertaa,  lyhyitten  6—lo m 

pitkien—siemenpuitten  runkomittaa vastaavan matkan ilmassa. 

Hangen  aikana sitävastoin  on siementen kuletus  mahdollista hei  

kommankin tuulen avulla. 

Lehtikuusta on kaskettuihin  maihin  luontaisesti  siementynyt  Ki  

teen pitäjässä.  Koivikon  maalle vuonna 1842 (1843)  istutetuista  si  

perialaisista  ja europalaisista  lehtikuusista on tällainen siemennys  

tapahtunut  viereisille  kaskimaille  jo toistamiseen. Parikymmentä  

vuotta sitten näille maille hakatuissa kaskissa  lienee nimittäin jo 
lehtikuusta ollut,  ja näitten jälkeen  nousseissa  metsissä on tämä puu  

laji  nyt monin paikoin  vallitsevana.  Vanhan metsän reunalla on 
nähtävästi 16—17-vuotisia,  varjostuksessa  kituvia taimia paikottain  
10:kin m 2:llä  (kuv.  19). Täältä vähenee lehtikuusten luku,  kunnes  

viimeiset niistä tavataan 150  ä 200 m päässä  emämetsästä,  jonka  
korkeus  on nyt  21—26 m. Yksinäisiä  taimia kasvaa  kuitenkin vielä 

I—2  km:kin päässä,  mutta on siemen sinne voinut  joutua  muuten  
kin  kuin tuulen avulla. 3) 

Tämän puulajin  siemen leviääkin yleensä  laajemmalle  kuin  
kotimaisten havupuittemme. Siten mainitsee Gayer  lehtikuusen sie  

menen levenemisrajaksi  4—B siemenpuun  pituutta.  

Nykyisillä  kaskimailla  runsaammasti tavattavien lehtipuitten  
siementen levittämiskyky  on yleensä suurempi  kuin havupuitten.  

Haavasta sanoo Gayer, että  sen  siemen voi lentää tuntikausia ilmassa 

(stundenweit),  ja samaan ryhmään  voidaan myöskin  pajut  lukea. 
Örtenblad  mainitsee haavan siemenen lentävän 3 peninkulmaa  auke  
alle merelle 4) ja raidan huomasi hän vuosittain siementyvän  

taimimaalle 100 m päästä.  Sernander on puolestaan  huomannut 

*) Karl  Gayer,  Der Waldbau, vierte, verbesserte Aufl., Berlin, 1898. -  
Siv. 437.  

2 ) F. L. Krebs, Vollständige Beschreibung  und  Abbildung der  sämtlichen 
Holzarten, Braunschweig, 1826—1835. Siv.  209. 

3
) Vert. Ilmari  Rokio, Kiteen  lehtikuusipuisto. Tapio, 1909. Siv.  46—. 

4) Th. Örtenblad,  Anteckningar om trädens  biologi, e. m. Siv. 45, 30. 
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näitten puulajien  siemenen leviävän yli  4km päähän.  1) Kaskimailla  

ei tällaisista pisimmistä  etäisyyksistä  voi havaintoja  tehdä,  siksi  

yleisesti  näitä puulajeja  kaskiseuduissa  on.  Laajemmillakin  kaski  

aukeilla näitten puu- ja pensaslajien  siementaimia tapaa,  ja usein 

näyttävät  lähimmät emäkasvit  olevan satojen  metrien päässä.  Aivan  

riippumaton  siemennyksen  etäisyydestä  ei taimien esiintyminen  kui  

tenkaan ole. Eräällä vanhaan metsään raivatulla käskenpohjalla  

(hav.  n:o 159, kuv.  7,  Suojärvi,  Papero)  vaihtelikin I—4-vuotisten 

haavan ja raidan siementaimien luku  I—s kpl  m 2:llä  reunametsän 

etäisyydenkin  mukaan. Toisessa tapauksessa  ei  haavan  siementaimia 

ollut keskellä  kaskialaa,  n.  50 m päässä  reunametsästä,  kun  sitävas  

toin haavansekaisen laitametsän luona oli 17:kin 2—3-vuotista tainta 

2  m 2
:n alalla (hav.  n:o 38, Korpiselkä,  Tolvajärvi).  Näin  suureen 

eroon voivat vaikuttaa toisetkin seikat,  kuten etempänä  nähdään. 

Koivun siementämislaajuudesta  olen tehnyt  seuraavat muistiin  

panot.  

Hav.  n:o 38.  Korpiselkä,  Tolvajärvi,  n.  12 m  pitkää raudusko.  n. 0.8 ha  laajuisen 
jotenkin neliönmuotoisen  kaskialan  ympärillä. 2—3-v. raudusko.  taimia 
lähellä  reunametsää  keskim.  520 kpl,  keskiosalla  278 kpl  2  m 2:llä. 

Hav.  n:o 48. Samoin, n. 2 ha  laajuisen  kaskialan  N-päässä n. 11 m korkeaa  

m. ja  ko. sekaista metsää. 2—3-v. ko.tainta  lähellä  reunametsää  58 kpl  

2  m 2:llä. N. 100  m  päässä ei  taimia enää  sanottavasti  ole.  
Hav. n:o 159, kuv.  7. Suojärvi,  Papero, 6—13  m korkean  reunametsän  lähei  

syydessä  keskim.  105, n. 80  m päässä 21  kpl  etup. hiesko.  tainta  1 m 2:llä. 
Hav. n:o 170, kuv.  18. Soanlahti, Lehmivaara, n. 11  m korkeat reunapuut 

siementäneet  n. 80 m päähän keskim.  2  ja laiteelle n. 40 7-v.  ko.-tainta  
5 m 2:lle.  

Lepän  siementen kulusta  mainitsen seuraavat esimerkit. Viime  
mainitulla havaintopaikalla  on takasivu siemennyskykyistä  lepikköä,  

josta  (mahdollisesti  myöskin  muilta laitamilta)  on  aniharvoja  taimia 

syntynyt  50:kin  m päähän. Heinäveden Petruman kylässä  tavatun, 

siemennyksen  aikana 2—4 m korkean lepikön  ympäröimän  45 x 60 

m 2 laajuisen  lepäntaimiston  keskiosat  ovat,  muutamia satunnaisia 

aukkoja  lukuunottamatta,  yhtä  tiheät kuin  reunatkin,  joten siemen  

tyminen  on 20—30 m päähän  ollut riittävä  (kuv.  17). 

Niinhyvin  lehtipuitten  alhainen siemennysikä  kuin niitten siemen  

ten hyvä  levenemiskyky  ovatkin olleet  yhtenä  syynä  näitten puulajien  

1 ) Rutger  Sernander, Den  svenska  vegetationens spridningsbiologi e.  m.   

Siv.  400. Vert. myös siv. 362 ja 400; Rostrupin huomiot. 
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yleisyyteen  kaskimailla,  erittäinkin  silloin,  kun lyhyitä  kaskikiertoja  

on käytetty.  Tähän seikkaan viitataan m. m. Muuruvedeltä ja Pih  

lajavedeltä  saaduissa vastauksissa. Koivua on keveäin siementensä 

ja usein  sattuvien siemenvuosiensa takia siementynyt  runsaasti Si  

poossa.  x)  
Eri  koivulajeista  on rauduskoivun siemenellä nähtävästi  suurempi  

mahdollisuus levitä  kauvas  emäpuusta  kuin hieskoivun siemenellä,  
koska  edellisen siemensiivet  ovat suhteellisesti  suuremmat kuin jäl  

kimmäisen. Lepällä  kulkee siemen ilmassa tavallisissa oloissa  paljon  

lyhemmän  matkan. Gayer  lukeekin lepän  tässä  suhteessa männyn  ja 

kuusen  ryhmään,  joten sen  siemen ktilkisi  siementävistä puista  3—4  

runkopituutta.  Koivulla mainitsee hän taas 4—B  runkopituutta  

vastaavaksi etäisyydeksi.  2) Krebs puolestaan  ilmoittaa lepälle  raja  

etäisyydeksi  50—60 »askelta» ja koivulle  200 »jalkaa».  3) Usein tulee 
näille puulajeille  tämän ohella kysymykseen  siementen kuletus  maas  

sakin. Koivulajeilla  tapahtuu  tämä etupäässä  paljaan  maan  aikana,  

leppien  siemenestä taas varisee meillä kieltämättä suhteellisesti  suurin  

osa  lumelle,  ja  erilaisten ilmasto-olojen  mukaan kulkeutuu siemen 

joko sen pinnalla  taikka kevätveden kera paljon  kauvemmas kuin 

siemen voi tuulen mukana lentää. 4) Ehdottomasti suurin  osa  lepän  

taimista syntyykin  vasta keväällä, jotavastoin  koivun siemenistä 
kehittyy  taimia jo edellisenä syksynä. Tohtori A. G. Blomqvist  on 

koivumetsien  uudistumisesta Suomessa tehnyt  seuraavan  valaisevan 

kuvauksen,  jonka  hän on laatinut laajempaa  koivua koskevaa  kes  

keneräiseksi  ja siitä syystä  julkaisematta  jäänyttä  tutkimusta var  

ten. Se koskee  tämän puulajin  niinhyvin  jo  käsiteltyjä  kuin myöhem  
min esille tulevia  nuorentumisehtoja.  5) 

»Genom sin  ymniga och  ofta äterkommande fröbildning samt genom de  
lätta  frönas kringspridning  med  vindarna pä myoket  längt eller  nastan oberäk  

neligt afständ är  björkens äterväxt i  sa riklig  grad gynnad och  främjad af na  

turen, att man vore böjd för  att tyoka,  det  björkskogar  borde uppkomma  snart  
sagdt öfverallt. Men  likväl  är  detta icke  fallet, s&som redan  framgatt af var 

föregäende  beskrifning om trädslagets förekommande  och utbredning i vart  
land 

.

 

x ) Liite  111, n:ot 300, 391, 22. 

2
)  Karl Gayer,  Der  Waldbau, e. m. Siv.  437.  

3
)  F. L.  Krebs,  Vollständige Beschreibung und  Abbildung der sämtlichen  

Holzarten, e. m. Siv.  24, 50. 

4 ) Vert.  Sutger Sernander, Den  skandinaviska vegetationens spridnings  

biologi, e.  m. Siv.  23—. 
5) Käsikirjoitus  säilytetään Suomen Metsänhoitoyhdistyksen arkistossa.  
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Förnämsta orsaken  dertill,  att björkens äterväxt icke  inträffar  i  större  

massor,  beror  deraf, att dess  sä  ymnigt kringspridda frö blott tili en mycket  
liten  del  kommer  tili utveckling.  Den  ojemförligt  största delen  af fröna  falla  
ooh  fastna pä den  vegetation, som betäcker  marken, säsom pä mossa,  gräs, 
oeh  örter, der  de  torka  utan  att kunna  ens gro. För  att detta skall  kunna  ske,  

mäste  de ligga pä naken  jord, som lemnar  erforderlig fukt och  gör det möjligt 
för  den  späda roten  att intränga i  marken. Det  är  därför, som den  afsvedjade, 
risbrända marken  eller  spadvända jorden invid dikeskanterna pa  ett kärr  eller  

en myr ät björk  främst erbjuda den mest tjenliga groningsbädd,  och hvarför  

trädslaget företrädesvis pä dylika marker bildar sina rena beständ. 

Dä björkfröet mognar  eller lossnar  frän  fröhänget och  utflyger  pä mycket  
olika  tider,  möter  det  de  mest  olika  och  för  dess  groning och  lyckliga  utveck  

ling mer  och  mindre ogynsamma  eller  gynsamma  förhällanden. De  tidigast,  

stundom redan  i  början af Juli  utflygande  fröna, hvilka  anses till  stor del  slöa  
eller  icke  grobara,  falla  under  en ärstid,  dä  marken  ofta lider  af torka, och tili  

följd deraf  komma  de icke  tili  groning, utan  torka  bort. Om det tili  nägon 
del lyckas  för dem att gro,  äro  de späda  plantorna ännu  under  första tiden  af 
sitt lif  utsatta för  faran  att borttorka  och  det behöfves  endast  ett slagregn 

för att omintetgöra desamma. Af regnet bortsvämmas  fröet  samt  hopas i  högar 

och  lager pa lägre ställen af markens  yta, hvilket i  synnerhet kan  ses pä vägar 
och  annan öppen mark. Dä  största  delen  af fröna  i  södra  och  mellersta  Fin  

land  utflyger  i  Augusti och  i början af September,  kunde  af det  dä kringspridda  
fröet den  förnämsta delen  af  ärets  nya  björkvegetation fä sin  början, och  detta 

kan  under  gynsamma  väderleksförhällanden  äfven blifva fallet  i  synnerhet 

med  tidigast groende plantor. Sälunda  komma  under olika  tidiga eller  sena 
är  för fröfällningen, liksom  under  väta och  varma eller  torra  och  kalla  höstar  

plantornas groning och  rotfästning att gestalta sig  högst olika. Under  en vät  
och varm höst  kan  ögat i  September  möta de späda  groningsplantorna  tili  
sädan myckenhet,  att markens  yta  deraf blir  färgad ljusgrön. Vid vägar och  

stigar  kunna  de smä  plantorna skönjas  mellan  eller  under  det  affallna  löfvet, 

vid dikeskanter,  pä kyttländer  och  pä naken  mulljord synas  de  öfverallt. De  
kunna  stundom  dä förekomma  i  sädana  enorma massor,  att man är  böjd att 

uppskatta dem  till  milliarder.  Men  om väderleken  och fröfällningsförhällan  
dena ett följande är  äro  ogynsamma,  finner  man alldele3  icke nägonting lik  

nande, utan  man kan  t. o. m.  fä söka  efter  sparsamt  förekommande  smä  plan  
tor och  flere  är  kunna  förgä, innan  en lika  ymnig  björkföryngring  som  den nyss  
skildrade  inträffar. Af de  milliarder  plantor, hvilka  under  senare  delen af  som  

maren och  under hösten  uppkommit, blir  största delen  förstörd genom deras  

uppryckning af pipkraken under  hösten  och  vintern. Om man besätt  en frö  
säng tidigt  under  hösten  sä  tätt, att dess  yta blifvit  fullkomligt betäckt  med  ett 

grönt täcke af plantor,  som icke hunnit  utbilda mer  än sina tvänne, smä gro  

ningsblad, äterfinner  man om vären  ofta nog  endast ett fätal  plantor,  men 
i  stället  uppspira  dä  nya  plantor  ur de frön, som icke  grott om hösten, och  de 
utveckla sig snart  under  mera  gynsamma  omständigheter.  

Man  kan  därför antaga, att största delen  af de uppväxande  björkarna 
haft  sitt ursprung  af frön, hvilka  grott först om vären, eller  ock af sädana  frön, 

som utslagit  sä  tidigt under  sommaren, att de hunnit  uppväxa tili  smä  plantor  
med  tillräckligt stark rotbildning för  att  motstä pipkrakens upprifning. Tili 
största  delen  uppkomma säledes  björkplantorna efter höstsädd, som af naturen  
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blifvit  utförd så  sent, att fröet icke hunnit gro  och  uppspira  utan blifvit qvar  

liggande till  våren.  
En  omständighet,  som i  mycket  hög  grad tillintetgör de redan  om  hösten  

uppkomna  plantorna, är  den,  att de  till  största  delen  på de  lägre ställena  af mar  
kens  yta uppkommande  plantorna vid löffällningen betäckas  af ett  tjockt  la  

ger  af löf,  hvilket  företrädesvis  hopar sig  just  på de ställen,  dit  björkfröet  blif  
vit  fördt af  vind  och  vatten. Då  snön  om vintern  nedtrycker  löfvet  mot  marken, 

bildar detta jemte gräs och örter  ett så  tjockt  täcke, att jemväl barrträdsplan  
tor  och så  mycket  mera de svaga  björkplantorna blifva  begrafna under  det  
samma.» 

Eri  puulajien  mahdollisuus päästä  kaskimailla vallitsevaksi  riip  

puu suuressa  määrässä myöskin  niille  ominaisesta siemenvuosien ylei  

syydestä  ja runsaudesta. 
Tiedot metsäpuitten  siemenvuosista  eivät  ole  täysin  luotettavia.  

Jo oheenliitetty  yhdistelmä  (siv. 137 —) metsätaloutta koskevasta  
kirjallisuudesta  kootuista  ilmoituksista  antaa aihetta otaksua,  ettei  

vät ainakaan kaikki  toisistaan poikkeavat  tiedot ole  johtuneet  yksin  
omaan erilaisista  paikallisista  oloista  x), vaan suureksi  osaksi  myös  

kin  epätäydellisistä,  etupäässä  liian lyhyttä  ajanjaksoa  koskevista  
havainnoista. 2) 

Suomeenkin nähden voidaan kuitenkin yhdistelmässä  olevia  

tietoja  paljon  täydentää.  Tämä koskee  erittäinkin  mäntyä ja kuusta.  

Nylanderin  aikaisempien  ilmoitusten  3)  sekä omien havaintojeni  mu  

kaan olisi  näillä  puulajeilla  viime 20  vuoden aikana ollut  siemen vuosia  

keski-  ja etelä-Suomessa siv.  138 mainitussa suhteessa. Paitsi met  

sässä  tehtyjä  huomioita,  on arviossa  käytetty  määrääjänä  myöskin  sitä 

seikkaa,  kuinka  helppoa  eri  vuosina on ollut  saada  kelvollisia  käpyjä  

siemenkaristimoihin. Siementen laatukin on täten jossakin  määrässä  

otettu huomioon,  mikä seikka  erittäinkin  kuuseen nähden on tärkeää. 

Asteikossa  merkitsee  4 »runsasta»,  3 »hyvää»,  2 »huononpuoleista»  ja 

1  »huonoa» siemen vuotta. 0 merkittyinä  vuosina ei siemeniä ole  
ollut ollenkaan. 

1
) Ilmoitukset  eivät  koske  m. m.  alppiseutuja ja pohjois-Ruotsia. 

2
) Männyn siemenvuosista  Preussissa on aivan  äskettäin tehty Suomessa 

käytettävänä olevan  aineiston perusteella tarkka tilasto. O. J. Lokari, Stu-.  
dien  iiber die Samenjahre und  Altersklassenverhältnisse, e. m. Siv. 21  —. 

3) Ernst Nylander, Vieläkin on tilaisuutta.  Tapio, 1908. Siv.  308  —. 
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Kaskiviljelyksen  vaihdun  Suomen metsiin. 18 

Saksa*.  

Hartig  1 ),  männyllä siementä  vähän  joka v., runs, joka 3—5 v., kuu  
sella  siemenenteko  vaihtelee paljon, koivulla  siemeniä  melk.  joka v. 
runs., lepällä 3—4 v. väliajoilla siemenv.  

Hess  2), männyllä runs, siemenv. joka 2—3 v., kuusella  siemenv.  

joka 5—6 v.,  koivulla siemenv.joka  2—3 v.,  (tervalepällä sie  

menv. joka 2—3 v.), haavalla  runs,  siemenv. joka v.  

Nördlinger 3), männyllä runs, siemenv.  joka 3—5 v., kuusella  sie  
menv. joka 3—4 v., koivulla runs, siemenv.  joka 3 v.,  lep  ä 11 ä 
siementä  melk. joka v.  

Klein *),  männyllä runs, siemenv.  joka 3—4 (5) v., kuusella sie  
menv. joka 3—5 v., koivulla runs,  siemenv. joka 3 v.,  haav  a 1- 

1 a siemenv. joka  v. 
Schwappach 5), männyllä 37.  4 % hyvästä siemenv.  vuotta kohti, kuu  

sella  37.3  %  samoin, koivulla  43.5  % samoin, (tervalepällä 

39.2 % samoin). 

Ruotsi: 

Wahlgren 6),  männyllä  jotenkin hyviä siemenv. joka 4—6 v., kuu  
sella  parempia siemenv.  joka  4 v., eteläosassa  maata 2—3 v. väli  

ajoilla.  

Hollgren'), männyl 1 ä  siemenv.  joka 4 v.,  kuusella  hyviä  siemenv.  

joka  4  å  5 v., koivulla melk. joka vuosi. 
Schotte 8), männyllä  runs, siemenv.  joka 6—7 v., kuusella  runs, sie  

menv. joka  4v., koivulla 9 ) melk.  joka v. vähän, runs, joka 3v.  

1 ) Theodor  Hartig, Vollständige Naturgeschichte der forstlichen  Cultur  

pflanzen Deutschlands, e. m. —•  Siv.  54, 17, 271, 340.  
2 ) Richard Hess, Die Eigenschaften und  das forstliche Verhalten der  

wichtigeren  in Deutschland  vorkommenden  Holzarten, Berlin, 1883.  —Siv.  

130, 123, 49, 123, 77.  

3 ) Nördlinger, Deutsche Forstbotanik, Stuttgart, 1876. Siv. 371, 
435, 343, 351. 

4 ) Ludwig Klein, Forstbotanik,  e.  m. Siv.  401, 354, 455, 471.  
s ) Schwappach, Ergebnisse der Holzsamen-Ernte  von den wichtigsten 

Holzarten  in  Preussen im  Jahre 1892. Z. f. F. u. J., 1893. —-Siv. 167 —168.  
6

) A. Wahlgren, Skogsskötsel,  e.  m. Siv.  410, 487.  

') G. A. Hallgren, Om själfbes&ningen  i  skogarna. Skogsvårdsför.  Tid  
skr.,  1904.  Siv. 266, 277, 279. 

8 ) Gunnar  Schotte, Om skogsfrö  ooh  dess  insamling. Skogsvardsför.  Folk  
skr.  n:o 8. Siv. 19—20. 

9 ) Gunnar  Schotte, Svenska  skogsträd. Björk  och AI,  e. m. Siv.  7.  
Tilastoa  erittäinkin  havupuitten siemenvuosista  Ruotsissa  on julaistu Tidskr.  
f. Skogshush. vuosilta 1895—1899, Skogsv.  1900 —1904 ja Skogsvardsför.  Tid  
skr. 1905—. Mitään  yhtenäistä tilastoa ei  näistä  kuitenkaan ole  tiettävästi 

julaistu. 
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Suomi: 

Blomqvist 1 ), männyllä runs, siemenv.  välillä  6—7 v., kuusella  har  
voin  hyviä  siemenv.,  koivulla  melk. joka v. runs. 

Hannikainen 2), männyllä runs,  siemenv.  4—6 v. kuluttua, kuusella  

hyv. siemenv.  joka 3—5 v., koivulla  siemeniä  joka v. runs.,  haa  
valla  runs,  siemenv. joka v. 

Tämän mukaan olisi  siis runsaita siemenvuosia ollut  männyllä  
5 ja kuusella 10 % vuosista,  hyviä männyllä 20 ja kuusella 15 %,  

huononpuoleisia  männyllä  15 % ja kuusella 5 %, huonoja  männyllä  
30 ja kuusella 10 % sekä  vuosia,  jolloin  siemeniä joko ei  ollut  ollen  

x

) A. O. Blomqvist,  Finlands  trädslag. I. Tallen, e. m. Siv. 67 

IL Granen, e. m. Siv.  54. Tiedot koivusta  käsikirjoituksista.  
2) P. W. Hannikainen, Metsänhoito-oppi  metsänystäville,  e. m. Siv.  

22, 48, 78.  

3 ) Aikaisempia  havaintoja on tehnyt m.  m. Blomqvist.  Runsaita  siemen  
vuosia  olivat männyllä m.  m. vuodet  1860, 1871 ja  1875 sekä  kuusella  1865  
ja 1878 ja jotenkin runsaita 1870. A. O. Blomqvist, Finlands trädslag, I. 
Tallen, e. m. Siv. 67—. 11. Granen, e. m. Siv.  54—. 

Vert. myös  O. Kairamo, Oma Maa, 11, Helsinki,  1908. Siv. 825  —. 

Männyn siemenvuosiksi ilmoitetaan  vuodet: 1854, 1860, 1871,1875, 1883, 1889  

ja 1900  sekä kuusen: 1865, 1878, 1882 ja 1900. 

Vuonna 1896 3)  männyllä  1, kuusella 4. 

» 1897 » 2, » 0. 

» 1898 » 2,  » 2. 

» 1899 » 0,  » 0. 

» 1900 » 3, » 0. 

» 1901 » 1, » 3. 

» 1902 » 0, » 0. 

» 1903 »> 1, » 1. 

» 1904 » 3, » 0. 

» 1905 » 0, » 3. 

» 1906 » 2, » 0. 

» 1907 »> 0, » 0. 

» 1908 » 0, » 0. 

» 1909 » 3, » 3. 

» 1910 » 1, » 0. 

» 1911 » 3, » 1. 

» 1912 » 0,  » 0. 

» 1913 » 1,  » 0. 

» 1914 » 4, » 4. 

» 1915 » 1,  » 0. 
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kaan taikka ainoastaan mitättömän vähän,  männyllä  30 ja kuusella 
60 %. Kuusi olisi  siis päinvastoin  kuin  yleensä otaksutaan  
verrattain paljon  epäedullisemmassa  asemassa  kuin mänty,  jolla 

hyviä ja runsaita siemenvuosia on ollut  25 %  havainto vuosista  el s  

joka neljäntenä  vuotena,  samaten kuin kuusellakin,  mutta vuosia,  

jolloin siemennystä ei  ole tapahtunut  ei  varsin  joka kolmantena ja 
kuusella useammin kuin joka  toisena vuotena. Jos kaikki  vuodet,  

joina  siementä näillä puulajeilla  on,  pidetään  siemennyskykyisinä  ja 

molemmilla samanarvoisina,  olisi männyn ja kuusen nuorennus  
alojen  varausmahdollisuuksien välillä yksistään  tämän perusteella  

likipitäen  suhde 10 :  6.  x)  
Eri puulajien  siemenvuosien suhdetta voitaisiin meillä hyvin 

paljon valaista  tutkimalla siemenestä syntyneitten  kaskimetsien ja 

taimistojen  ikää ja eri  ikäluokkain suhteellista yleisyyttä.  Tällaista 

menettelytapaa  on Lokari käyttänyt  ottaessaan selkoa männyn 

siemen vuosista pohjois-Suomessa.  Tärkein  tulos näistä tutkimuk  
sista on se, että pohjois-Suomessa  on männyllä  ollut  hyviä siemen  

vuosia keskimäärin joka kymmenes  vuosi. Välivuosina on myöskin  

siemennystä  tapahtunut. Tiheämmin on siemenvuosia ollut keski  

ja etelä-Suomessa Tantun 2)  ojitetuilla  soilla yleisimmin tapaamien  

männyntaimistojen  ijän  perusteella.  Mainittuihin Nylanderin  ilmoi  
tuksiin eivät  näitten tutkimusten tulokset täysin  yhdy.  3) Yhtenä 

syynä  tähän voi olla  se, että useimmiten osa taimista jää ensi  

vuonna aivan pieniksi.  Runsasta siemenvuotta ei  myöskään  aina 
seuraa suhteellisesti  yhtä runsas  taimivuosi,  sillä  ilmasto-olot itämi  

sen  aikana vaikuttavat  taimistojen  syntyyn  paljon.  Samasta  syystä  

voi  keskinkertainenkin  siemenvuosi joskus  antaa hyviä  tuloksia,  jos 

seuraava kevät  on siementymiseen  sopiva. Sitäpaitsi  voivat sää  

suhteet vaikuttaa myöskin  taimiin niitten varhaisimmalla asteella.  

Kun tässä  olisi ollut kysymys  siksikin  monesta puulajista  ja  
luotettavan tilaston saantia varten olisi  ollut ryhdyttävä  kokoa  

1
) Sama on suhde, jos siemenvuosille  annetaan  niitten  runsausastenu  

meroa vastaava  suhteellinen  arvo,  jolloin 1 runsasta  siemen vuotta vastaisi 
2 »huononpuoleista>> ja 4 »huonoa». 

Niistä  ilmoituksista, joitten mukaan  männyllä olisi  Suomessa useammin 

siemenvuosia  kuin  kuusella, on mainittava m.  m. Hj. Hjelt,  R. Hult, Vegeta  

tionen  och Floran  i  en del af  Kemi  Lappmark och norra Österbotten,  e. m.   
Siv.  34. 

2 ) Antti  Tanttu, Tutkimuksia ojitettujen soiden metsittymisestä,  Helsinki, 
1915. Yliopist.  väitöskirja.  

3) Vert. O. J. Lokari,  Studien iiber  die Samenjahre und  Altersklassen  
verhältnisse,  e. m. Siv. 121 —. 
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maan runsasta aineistoa,  jonka tutkiminen itse kasvupaikalla  osot  

tautui monessa  tapauksessa  epäluotettavaksi,  ei siemenvuosien tut  

kimiseen taimistojen  ijän  avulla  ole  voitu tarpeeksi  syventyä.  Aivan 
ilmeistä  kuitenkin on,  että paraimmat  ja laajimmat  kaskimetsiköt  ja 
taimistot  ovat syntyneet  eri  puulajien  runsaitten siemenvuosien jäl  

keen. Yleisimpiä  olivat siten kesällä  1912 männyntaimistoista   

jos sen kesän kasvu  otetaan lukuun—l3-vuotiset (hav.  n:ot 18 

(12-—13-v.),  39,  46,  61 (12-v.),  9-vuotiset  (n:ot  5,  6 (8-v.),  8,  11,  13 

(8-v.), 14, 17, 20, 46 (8—10-v.), 7-vuotiset  (n:ot  12, 14) ja 2—4- 

vuotiset (n:ot 38,  48,  77). Seuraavan kesän männyntaimistot  saa  

tiin  taas seuraavan  ikäisiksi:  14-vuotisiksi (n:o  84), 8-vuotisiksi  (n:ot  

83  (B—9-v.),  110, 114, 148, 172,  236, 237,  245,  246 (B—9-v.)  ja 6-  
vuotisiksi  (n:o  235). Vanhimmat näistä ovat siis  vuoden 1900,  seu  

raavat  etupäässä  vuosien  1904, 1906 ja 1909—1911 kylvöä.  Kaski  

mailla  tavattujen  kuusentaimistojen  ikä  oli  taas, jos  vuoden 1912 ha  
vainnot muutetaan vuotta vanhemmiksi,  vuoden 1913 lopulla: 13 

vuotta (hav. n:ot 12, 247),  11 vuotta (n:o  246),  9  vuotta (n:ot  11, 

109, 210, 247), 5 vuotta (n:ot 6, 11,  128) ja 3  vuotta (n:ot  2,  6).  
Näitten taimistojen syntyä  vastaavat enemmän taikka vähemmän 

runsaat siemenvuodet 1901, 1903, 1905, 1909 ja 1911. Kaskimailla  
usein alkuaikoina kituvasta  kuusesta on monesti  vaikeaa 2 a 3 ker  

taisella suurennuksella ikää laskea. Niitetyillä  ja laidunnetuilla 

ahoilla ovat arviovirheet  vieläkin luonnollisempia,  ja siten  voi usean 
tällaisen kuusentaimen todellinen ikä olla suurempi  kuin  arvioitu  

(esim.  hav. n:ot 170, 245). Hyvin  otaksuttavaa on, että edullisissa  
oloissa  on kuusella ainakin pienemmässä määrässä siementä ollut 

vuosien 1905 ja 1909 välilläkin.  

Koivun siemenvuosista on tehtyjen havaintojen  perusteella  vai  
keaa mitään varmuudella sanoa.  Erittäin hyvä  siemennys  näyttää  
rauduskoivulla kuitenkin tapahtuneen  vuosien 1907—1908  vaiheilla,  

päättäen  niihin  aikoihin syntyneistä  kauniista taimistoista (hav.  

n:ot 87, 110, 114). Useimmissa  tapauksissa  on taimien ikä merkitty  
vaihtelemaan 1 jopa  2 ja 3:kin vuodella (hav.  n:ot 2,  3, 7, 38,  83,  

87, 151, 239),  mikä johtuu  joko epätarkasta  ijän määräämisestä,  (ja  
tähän vaikuttavasta  niitosta, laiduntamisesta y.  m.), saman siemen  
vuoden siemenien itämisestä  eri  vuosina taikka  peräkkäin  sattuneista 
siemenvuosista. Lepällä  näyttää  taas runsasta siemennystä  tapah  
tuneen ainakin vuosien  1897-—-1898 (hav.  n:o  129), 1901—1902 (n:ot  
116, 152), 1907—1908 (n:ot  87, 112, 114, 237)  ja  1909—1910 (n:ot  

235, 239) tienoilla. 



Kuv.

 
20.

 
Siemennyskykyisen
 männyn, rauduskoivun, lepän, haavan ja kuusen ympäröimiä 
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kaskiahoja.
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mukaan
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 taimistoja.

 Heinävesi, Vihtari valtiolle 
kuuluva

 
tila

 
n:o

 
15.
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Niinhyvin  nyt kuin  aikaisemminkin  tekemieni huomioitten perus  
teella lehtipuitten  kukkimisesta  ja siemenen teosta,  voivat  eri  puu  

lajit  pelkän  siemenvuosiensa yleisyyden  perusteella  vallata kaski  

ahoja  keskimäärin  seuraavalla tavalla: haavalla on mahdollisuus sie  

mentää nuoria ahoja  joka vuosi,  koivulla  melkein  joka vuosi,  lepällä  
joka toinen vuosi,  männyllä  ainakin joka toinen vuosi ja kuusella 

joka toinen tai kolmas  vuosi. Tässä on otettu huomioon se, että 

kasken  reunalla kasvavilla  isolehvistöisillä puilla  (ja siemenpuilla)  

on siementä suhteellisesti paljon  huononakin siemenvuotena. Hyviä  
ja runsaita siemen vuosia olisi haavalla (ja  pajulla)  jotenkin  joka  vuosi,  
koivulla joka  toinen tai kolmas  vuosi,  lepällä  joka  kolmas  vuosi sekä  

männyllä ja kuusella joka neljäs  vuosi.  
Niillä  puulajeilla,  joilla on runsaasti  siemenvuosia ja viljavasti  

siemeniä,  alentaa niitten merkitystä  siementen alhainen itäväisyys  ja  
itäväisyyden  lyhyt  säilyminen.  Epäedullisimmassa  asemassa  ovat 
tässä  suhteessa  haapa,  (pajut)  ja koivu.  Elleivät  itämisolot  ole  alku  

aikoina sopivia,  meneekin suurin osa  niitten siemenistä jo  tämän 
perusteella  hukkaan. 

Siemenvuosien merkitystä  nuorien kaskialojen  valtauksessa  
osoittavat m. m. seuraavat havainnot. Heinäveden pitäjässä  Suppu  

lahden seuduilla valtion nykyjään  omistamilla mailla on suuri  osa  
nuorimmista kaskimaista  siementynyt  koivulle,  lepälle  ja männylle.  
Usein on samassakin aukeamassa näitten puulajien  jotenkin  puh  

taita taimistoja  vierekkäin  kaskiahoilla,  jotka ovat  viljelykseltä  jää  

neet eri  aikoina. Näin on käynyt  m. m.  alalla,  josta  kuv.  20  on otettu 

(hav. n:o 114). Kaskien viljelyn  aikana on metsä niitten ympärillä  
ollut  siemennyskykyistä  mäntyä,  koivua,  leppää,  haapaa  ja kuusta.  
Kolmea viimemainittua kasvaa  erittäinkin kuvan etualaa ja oikeaa 
sivua vastaavilla laiteilla. Nyt  kasvaa  aukeamassa kolme jotenkin  

puhdasta  eri  taimistoa,  mäntyä,  leppää  ja rauduskoivua. Männyntai  
misto on 8 vuotta vanhaa,  vuoden 1906 männynsiemenvuoden  sie  

mentämää vasta viljelykseltä  jääneeseen  kaskeen. Lepikkö  on 6-  

vuotista, silloiselle nuorimmalle alalle syntynyttä,  tavattoman ti  

heää,  n.  2  m korkeaa. Rauduskoivun taimisto (kuvasta  vasemmalla,  

alaalla)  on nähtävästi  myöskin  eri kaskeen  noussutta, vaikka  rajaa  

tämän ja männyntaimistoa  kasvavan alan välillä on vaikeampi  

eroittaa. Mahdollista on myöskin,  että tämäkin osa  on samaa  kas  

kea,  mutta että se  tuoreemamn maaperänsä  takia ja etäämpänä  män  

nynsiemenpuista  sijaitessaan  on runsaammasti koivua ottanut. Sa  

manlaisia tapauksia  olen huomannut muuallakin,  kuten  Virroilla,  

Viitasaarella,  Padasjoella,  Soanlahdella,  Säämingissä  y.  m. Soanlah  
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den Prolavaarassa  oli  syntynyt  m. m. eräs 13-vuotinen erittäin  kaunis  
männikkö mustikka-Oxalis-tyypin  maalle kolmesta  koivikkojen  kes  
kellä pientareella  säilyneestä  männystä. Lohijärven  rannalla Sää  

mingissä  on taas  kaskia,  joita  kolmelta  puolelta  on ympäröinyt  sie  

mennyskykyinen  männikkö ja yhdeltä  puolelta kapea  lepikkö,  joka 

männikön keskelle  on siementänyt  puhtaan  lepikön.  
Kaskeen ensimmäisenä siementyneen  puulajin  mahdollisuus pitää  

hallussaan kysymyksessä  olevaa alaa riippuu  suuressa  määrässä paitsi  

maanlaatusuhteista,  eri taimistolajien  pituuskasvusta  ja valontar  

peesta. Toisinaan näyttää  kuitenkin  siltä, kuin  pelkkä  parin  vuoden 

ero siemenvuosien sattumisessa voisi  yksistään  estää myöhemmin  
alalle siementyneen  puulajin  taimellekin pääsyn.  Tämä voi tapahtua  

ainoastaan aikaisemman puulajin  runsaan siemennyksen  jälkeen.  

Niin ehkäisee 200 a 300 kpl  5—20 cm  pitkää  2—3 vuoden vanhaa 
koivuntainta alan kutakin  m 2:ä  kohti  (hav.  n:o 38)  muitten puulajien  

tulon. Samaten ei nyt 5-vuotisella 1-—-1.5 m korkealla lepäntaimis  

tolla, jossa  vielä on 45—48 kpl  tainta m 2:llä, ole ollut vaaraa me  

nettää kasvualaansa muille, pari  vuotta myöhemmin siihen mah  
dollisesti siementyneille  puulajeille  (hav.  n:o 239, kuv. 17). Männyllä  
ovat  näin tiheät taimistot,  ainakin  laajemmilla  aloilla,  harvinaisem  

pia,  mutta eivät  nähtävästi kuitenkaan mahdottomia. Heinäveden 
Ruunalehdon kylässä  tapasin  m.  m.  erään männikön keskellä  olevan 

kasken (hav.  n:o 83), jossa nyt kasvoi  8-vuotista männyntaimis  

toa. Aaria  kohti luettiin  siinä  350—409 tainta,  joitten  pituus  vaih  

teli  0.6—2.0 m:iin. Tiheimmissä kohdissa oli  osa  taimistoa osittain  

surkastunutta syntyneen  kilpailun  takia. Yhdellä laiteella,  johon  

männyn  taimistoa ei  ollut,  pääasiassa  reunametsän etäisyyden  vuoksi,  

syntynyt,  kasvoi  5—6-vuotista koivun  taimistoa mutta ei  männi  

kön joukossa,  eikä kuolleitakaan koivun taimia siellä  huomattu. 

Siemennyksen  onnistumiseen kaskiahoilla  vaikuttaa ahojen eri  

lainen ikäkin. Edullisimmillaan  ovat siementyminen  ja taimistojen  

synty heti alan viimeisen maanmuokkauksen tapahduttua.  Ennen 

tätä syntyneet  pienet  taimet tappaa  kyntö  ja karhitseminenkin mel  
kein  tarkoin. Poikkeustapauksissa  säästyvät  ne  kuitenkin,  erittäinkin  

kantojen  ja kivien  vierustalla ja  lomissa.  Varsinkin  Hämeessä tällaisia  

tapauksia  näkee. Samaten oli  Heinäveden pitäjässä  Ikosten talon  
maalla kaski,  jolla  kasvoi  5-vuotisia  vuoden 1909 hyvän  männyn  
ja  kuusensiemenvuoden synnyttämiä  taimia harvassa,  suojakohdissa,  

siitä huolimatta,  että viimeisestä  kynnöstä  oli  vasta kolmas kesä  

kulumassa (hav.  n:o 128).  Pitempiaikaisen  viljelyksen  ja sitä  seuraa  
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van niiton ja laiduntamisen aikana ehtivät tällaiset siementaimet 

kehittyä  vastaiseen  metsikköön »susiksi»,  joilla  on vaikutuksensa lä  
heisten nuorien kaskien  siementämiseen. 

Viimeiseen  viljaan  voivat puulajit  sitävastoin usein  siementyä.  
Rukiille  kylvettyyn  kaskeen voi  jo kylvösyksynä  levitä  koivun  sie  
mentä, ja seuraavana  keväänä tulee oraaseen  usein tämän lisäksi  ha  

vupuitten ja lepän siementä. Jos viimeinen vilja  on  kauraa,  voivat 

edellisen kevättalven havupuun  ja lepän  siemenet siementää alan. 
Tämä tapahtuu  erittäinkin silloin kun kaura mullataan ainoastaan 
äestämällä. Ennen kauran kylvöä  eivät nimittäin läheskään kaikki  

siemenet ole  vielä ehtineet itää. Kynnössä  joutuu  osa  siemenistä  liian 

syvään,  joten  sen käyttö  on tässä  suhteessa epäedullisempi.  Viljan  

joukossa  itävät siemenet hyvin, ja taimet kehittyvät  nopeasti.  Sänki  

suojaa  taimia jonkun  aikaa edelleenkin.  

Hyvänä  todisteena tällaisen  luonnonsiemennyksen  onnistumi  

sesta ovat meillä  tehdyt  lukuisat  havupuitten erittäinkin  männyn  

hajakylvöistä  syntyneet  usein erinomaiset taimistot ja metsiköt.  
Ulkomailla on  lehtipuitten siementen kylvöstä  saatu yhtä hyviä  

tuloksia. Siten mainitsee Helms kylväneensä  koivua rukiin ohella 

kynnettyyn  maahan. Rukiin  asemasta sanoo  hän suojakasvina  voi  

tavan käyttää  m.  m.  Lolium perenneä,.  
x ) Saksasta  taas on tietoja  

lepän kylvöstä  viljan  joukkoon. 2) Haavan siemenillä on sitävastoin  

vaikea suurempia kokeiluja  tehdä. Taimimaassa onnistuvat kuiten  
kin  kylvöt  paraiten  jos  kylvöalat  peitetään  risuilla. 3) Yhtä hyvin  
soveltunee haavan kylvöjä  suojaamaan  myöskin  viljakasvi.  

Tarpeellisesta  varjostuksesta  siementen itämisen ja pienien  tai  

mien kehityksen  aikana riippuukin  lehtipuitten  siementyminen  kas  

kiahoille hyvin  suuressa  määrässä. Jos ahon  keskelle  on sattumalta 

jäänyt  joku  tuuhea siementävä koivu,  on sen  eteläpuolella  tavalli  

sesti  harvemmassa taimia kuin pohjoispuolella,  jossa aurinko ei  ole  

maata niin kuivattanut. Pienien taimien suurempi  luku lähellä 

reunametsää kuin  etempänä  johtuu  myös  osittain  tarpeellisesta  var  

jostuksestakin  (esim.  hav. n:o 38). Helms puolestaan  on huomannut 

x ) Joh.  Helms, Birken paa Tidsvilde-Frederiksvserk Distrikt. Tidskr. f 
Skovv.,  1897, Raekke  B. Siv. 216—, 264.  

2 ) Theodor Hartig,  Vollständige Naturgeschichte der forstlichen  Cultur  

pflanzen  Deutschlands, e. m. Siv. 370.  
Heinrich  u. Albert Burckhardt,  Säen  und Pflanzen, 6  Aufl., Trier,  1893.  

Siv.  238. 

3) E. Hofmann, Zur Ansuoht der Aspe.  F. Cbl.,  1902. Siv. 360 —, 



144 

rajan olevan aivan jyrkän  varjostetulla  ja varjostamattomaila  osalla 

nuorennusalaa kasvavien  koivuntaimistojen  välillä. Edellisellä on 
taimisto tiheämpää ja voimakkaampaa.  Kaskiahojen  suuruus  onkin 

nähtävästi  yksi  tärkeimpiä  syitä siihen,  ettei niille  lehtipuutaimistoja  

enempää  nouse. Tämä koskee enin pajua ja  haapaa,  joitten  siemenet, 

melkein poikkeuksetta  leviävät kesän kuivimpana  aikana. x ) Tuo  
reemmilla kaskimaatyypeillä  on lehtipuutaimistoja  yleensäkin  eni  

ten. Kynnökselle  jääneellä  aholla  menestyvät  lehtipuutaimet  myös  

paremmin kuin vastaavalla  karhitulla. Kyntövakojen  tuoreempiin  

pohjiin  nousee nimittäin taimia runsaasti.  Usein muodostavat taimet 

pitkiä  yhtenäisiä  rivejä  säännöllisten välien päähän  toisistaan.  
Puun siementen on huomattu itävän eri  tavalla  hiekkamaan eri  

rapautumiskerroksissa.  Tällaisia  idätysko  keitä on tehnyt  m.  m. 

Holmgren Ruotsissa. Idätykseen  käytti  hän männyn  siemeniä. 100 

siemenestä sai  hän eräässä sarjassa  itämään noin vuoden kuluessa: 

turpeessa  10, humuksen  sekaisessa  hiekassa 41, ruskohiekassa  73  ja 

keltaisessa  hiekassa 66 siementä. 2) Etempänä  mainittavissa  teke  
missäni idätyskokeissa  ei hiekan ja lahoneen suomudan välillä  tässä 

suhteessa sanottavaa eroa ollut. Mutta varmana kuitenkin voidaan 

pitää,  että puitten  siemenet itävät paremmin  nuoressa kuin vanhem  

massa kaskessa,  jossa maanmuokkauksen seuraukset alkavat  yhä  

enemmän hävitä. Jos maasta on humus hyvin  tarkoin poltettu,  voi 

tämä ehkäistä jossakin  määrässä mahdollisesti hyvinkin  runsaasti 

syntyneitten  taimien kasvua. Pelkässä hiekassa kasvavat  nimittäin 
ainakin useitten puulajien  taimet paljoa  hitaammin kuin  multa- ja 

turvepitoisessa  maassa.  Tätä todistavat Möllerin 3), Gyllenhammarin 4)  

ja Holmgrenin  kokeet. Tutkimukset  koskevat mäntyä,  Gyllenham  
marin myöskin  kuusta. Ainakin mäntyyn  nähden ovat omatkin 

havaintoni samanlaisia. Tämän perusteella  ei kuitenkaan voida väit  

tää,  että vanhempi kaskiaho  olisi yleensä,  runsaamman humuspitoi  

suutensa takia,  männyn  nuorentumiselle sopivampi  kuin sitä  nuo  

rempi.  

1 )  Vert. m. m.  Olli  Heikinheimo, Metsämaitten.  kosteussuhteista.  S. 

Metsänhoitoyhd. Julk., 1912.—-Siv.  443—.  
2

) And.  Holmgren, SkogssMd med  tallfrö  i Norrland.  Ärskr.  f. För.  f. 
Skogsv.  i  Norrl.,  1911, I. Siv. 24—•. 

3
) A. Möller, Ueber die  Wurzelbildung der  ein-  und  zweijahrigen Kiefer  

im märkischen  Sandboden. Z. f.  F. u. J., 1902; 1903. Siv. 197—; 257— 

4) Gust. Gyllenhammar, Nagra försök  med uppdragning af barrträdsplan  

tor. Skogsvärdsf.  Tidskr., fackuppl. 1909. Siv. 145
—. 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen  metsiin. 19 

Jos taimet ovat  varttuneet säännöllisesti  parin  vuoden vanhoiksi,  

säilyvät  ne tavallisesti  tämän jälkeen  sattuneitten  kuivien  aikojenkin  

yli.  Useimmiten on osa  niitten juurista  jo tällöin tunkeutunut kyntä  
mättömäänkin kerrokseen,  joka ei  ole kuivumiselle  kovin herkkä.  
Muutamilla kuivilla  ahoilla olen kuitenkin  tavannut vanhempiakin  

kuusen taimia,  jotka nähtävästi ovat kuolleet  kosteuden puutteessa.  

Sen matalaan menevä juuristo  on sille  tässäkin  tapauksessa  haitaksi.  

Jos nuorta kuusen taimistoa nousee niin nuorelle aholle,  ettei  toisia 

puulajeja  ole  sitä  suojaamassa,  turmelee halla sitä hyvin  usein. Var  

sinkin alavilla  korpien  laiteilla vikaantuu se helposti.  Ätsärissä  olen 
tavannut erään alavan ahon,  jossa  luonnon siementämä ja osittain  

istutettu  kuusentaimisto  oli  melkein  kokonaan turmeltunut n. 1.5 ha 

alalla. Samanlaista tuhoa olen huomannut korkeahkoilla  hietakan  

kaillakin  m. m. Tohmajärven  Onkamossa. 
Maanlaadun ja  kaskeamistavan onkin huomattu vaikuttavan 

hyvin  suuressa  määrässä kaskiahojen  siemenmetsien syntyyn.  Kuta 

kuivempi  ja karumpi  maa on, sitä  paremmat  edellytykset  männyllä  

on *päästä  siinä vallitsevaksi.  Kivikkoiset  kuivat  mäet säilyvätkin  

usein männikköinä,  jos vaan kovin  lyhyttä  kaskikiertoa  ei  käytetä  

ja kovin  laajoja  kaskiaukeita  raivata. Esimerkkinä  tällaisesta  alasta 

on se mäki,  josta  kuv.  21  on otettu. Samaan suuntaan käyviä  ilmoi  

tuksia  on kyselykaavakkeissakin  saatu  kaskeamisseutujen  eri  osista.  x )  

Kun runsaamman  polton  ja useamman viljasadon  otolla voidaan pa  

rempikin  maa saada ainakin joksikin ajaksi  »huonommaksi» ovat 

nämä monasti männyn  nousua kaskimaille  edistäneet. Tästäkin on 

kyselykaavakkeissa  ollut tietoja.  2)  

Männyn  nuorentumismahdollisuus on tällaisissakin  tapauksissa  

pienentynyt  sen  kautta,  että aikaisemmin kaadettiin  monin paikoin  

ahojen  reunoilta  männyt  pois,  jotta  nämä eivät  pääsisi  alaa siementä  

mään. Nopeammin  kehittyvä  lehtimetsä voitiin nimittäin kasketa  

pikemmin  uudelleen -  ainakin viertämällä. Kotitarvehakkuut  ovat 

x
)  Liite  III: Kisko  ja  sen. lähiseutu  (n:ot 89—), Ikalinen  ja  lähiseutu 

(n:ot 137—), Janakkala  (n:o 198), Sippola ja lähiseudut (n:ot  210—■),  

Rautjärvi  (n:o 224), Valkjärvi  ja  lähiseutu  (n:ot 237—), Soanlahti ja lähi  
seutu  (n:o 252—), Hartola  (n:o 260), Puumala  ja lähiseutu  (n:ot  276—),  Kiuru  
vesi  (n:o 296), Saarijärvi  (n:o 398), Kuhmoniemi (n:o  437), Ristijärvi  (n:o 438), 
Suomussalmi (n:o 440). 

2) Liite III: Jämsä (  n:o 18S), Kuhmoinen (n:o 188), Valkjärvi  ja lähi  

seutu  (n:ot 237—),  Soanlahti ja lähiseutu  (n:ot  252—), Salmi (n:o 256), Ilo  
mantsi  (n:o 313),  Eno  (n:o 315). 
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erittäinkin  asumusten lähistöltä  hävittäneet havupuita  suhteellisesti  

enemmän kuin  lehtipuita.  

Myöskin  eri koivulajien  siementymiseen  kaskiahoille  vaikutta  

vat maan laatu  ja kaskeamistapa  eri tavalla. Tekemissään raudus  

ja hieskoivun siemenen sekakylvöissä  huomasi Helms x ) pääasiassa  
rauduskoivua nousevan kuivemmille ja hieskoivua tuoreemmille 

kylvöaloille.  Tulokseen on luonnollisesti vaikuttanut näitten taimi  

lajien  erilainen pituuskasvukin  eri maanlaaduilla. Tuoreella maalla 
olevan  kasken  perinpohjaisempi  polttaminen  edistäisi  siis  rauduskoi  

vun  pääsyä  siihen.  Tunnettua myös  on, että rauduskoivu on kuivien,  
hieskoivu  tuoreitten kaskimaitten  puulaji.  

Kaskiahojen  metsittyminen  on hyvin  suuressa määrässä riippu  
vainen myöskin  ahoille  syntyvästä  pintakasvillisuudesta.  Tässä yh  

teydessä  tulee siemennettävän ahon ikä erityisesti  kysymykseen.  
Nuorelle aholle voi  nimittäin puulajien  siemen päästä  ennen pinta  

kasvillisuuden  syntyä,  sitä  vanhemmalla voi  sen  ja taimiston kehitys  
alkaa jokseenkin  samalla kertaa  ja lopuksi  varisevat  puitten  sieme  

net pintakasvillisuuden  sekaan. * 
Erittäinkin  maanlaatu ja kaskeamistapa  vaikuttavat kaskiaho  

jen pintakasvillisuuden  syntyyn.  Lievässä poltossa  ja maanmuok  

kauksessa  säilyy  usein osa  entisen kasvillisuuden  juurista  ja maan  

sisäisistä  varsista  elossa,  joten  ala jo jonkun  vuoden perästä  on saa  

nut suuren  osan  entistä kasvipeitettään  takaisin. Näin  käy  erittäinkin 
tuoreemmilla mailla, joilla  ruohot ja marjanvarretkin  voivat  säilyä  

hengissä.  2) Tästä  syystä  onkin ahojen  edullisin siementymisaika  

ollut  lyhyt  erittäinkin  Uudenmaan ja Hämeen kaskiahoilla.  Muitten 

seikkojen  ohella on tämä ollut  vaikuttamassa  siemenmetsien vähyy  

teen näillä  kaskimailla.  Esimerkkinä siitä,  mitenkä  jo yhden  vuoden 

ero  ahojen  ijässä  voi  aiheuttaa suuria eroavaisuuksia  niitten siemen  

tymisessä,  mainitsen seuraavan  tapauksen.  Padasjoen  Vesijaolla  oli  
Suulisen talon maalla vierekkäin  8 ja 7  vuotta sitten viljasta  jää  

nyt  kaski  saman siemennyskykyisen  männikön reunassa  (hav.  n:o 

65). Näille oli  syntynyt  7-vuotinen männyntaimisto,  mutta oli  edel  
lisellä  102 ja jälkimmäisellä  162 tainta aarin  alalla.  Mitään muuta syytä  

taimistojen  erilaisuuteen ei  huomattu kuin ahojen  erilainen ikä. 

*) Joh.  Helms, Birken  paa Tidsvilde-Frederiksvaerk Distrikt, e. m.   
Siv. 223—. 

2
) Mustikka  ja kanerva  säilyvät  osittain  Odenwaldin polttoviljelyksis  

säkin. 1., Ueber  die  landwirthschaftlichen  Zwischennutzungen in  Waldem, 

ins  besondere iiber  den Roderwaldbetrieb. A. F. u.  J. Z., 1850. Siv. 44. 



Kuv. 21. Vasta kaskena  viljelty kuiva  kivikkoaho.  Niinhyvin  viereisissä  
kaskimetsissä  kuin  viimeksikin kasketulla  alalla  on mänty ollut  valta  

puuna. Padasjoki,  Vesijako.  

Kuv. 22. 9-vuotisessa 30 cm korkeassa kanervikossa  kituneita 7-9-vuotisia taimia. Vasem  

malta oikealle: 3 kpl  mäntyä (pisin 50 cm, latvus vapaana), 2 kpl  rauduskoivua, hies  

koivu,  Salix  livida,  S. nigricans, S. caprea,  haapa (juurivesa).  
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Joskus  syntyy  ahoille runsas  pintakasvillisuus  siemenestäkin hy  

vin  aikaisin.  Erittäin  yleinen  on suolaheinä,  joka kasvaa  joskus  hy  
vin  tiheänä jo viljan  joukossa.  Lyhytaikaisuutensa  takia ei  se  kuiten  

kaan näytä estävän puun taimien kehitystä,  ehkä päinvastoin.  

Parin  vuoden perästä  se tavallisesti  jo häviää (esim.  hav.  n:ot 2,  9,  

10, 16). 

Myöskin  leveälehtistä sanikkaista  (Pteris  aquilina)  nousee usein 

jo viljan  joukkoon  (esim.  hav. n:o 4).  Tiheissä ryhmissä  kasvaessaan  
voi  se ehkäistä  valoa vaati  vien puulajien  nousua.  Keväällä pääsevät  
taimet kuitenkin vapaammin kasvamaan. Kuusta on tällaisen kas  
villisuuden joukossa  hyvin  usein. 

Erittäin haitallisia  taimistojen  synnylle  ovat  n.  k. palosammalet,  

joita  erittäinkin ahojen  tuoreihin kohtiin  nousee*hyvin  pian.  Jo vuo  

den vanhoissa ahoissa  on niitä joskus  mustikkatyypilläkin  runsaasti  
(hav.  n:o 2 runsaus  6,  n:o 9—7,  n:o 10 —3). 3- ja 4-vuotisissa  ahoissa  
voi  tällainen sammalpeitto  olla  jotenkin  yhtenäinen  (hav.  n:o 38—8, 

n:o 7-—9).  Ensi  vuosien tuskin  1 cm korkea  sammal  estää jo  erittäin  
kin  lehtipuitten  taimien nousua. Tämän vuoksi samaten kuin 

kasvipeitteen  synnyn takia yleensäkin onkin lehtipuutaimistojen  

raja  melkein  aina jyrkkä;  ne seuraavat tarkoin kaskialan  viimeistä  

kyntövakoa.  Pari  vuotta vanhemmalle aholle ei niitä sanottavasti 
nouse  (esim.  kuv.  12, 14 ja 17). Toisilla  ahoilla taas on taimia ryh  
missä  vain  sellaisissa  paikoissa,  joissa  sammalta taikka muuta pinta  

kasvillisuutta  ei ole ollut  (esim.  hav. n:o 238: tuoreilla kohdilla kar  

hunsammalta,  muualla 10-vuotista  lepän  taimistoa).  Joskus  jää  aho 

kokonaankin näitten sammalten takia siementymättä  pitemmäksi  

ajaksi  (esim. hav. n:o 46 10 vuodeksi).  

Paremmilla mailla, erittäinkin lehdoissa,  tulee puitten  myöskin  

siementyä  mahdollisimman nuorelle aholle ennenkuin niitten taimet  
voivat  päästä  kasvamaan.  Sellaisissa rehevissä lehdoissa kuin Sor  

tavalan  Kirjavalahdessa  ei vanhempaan  lehtoahoon voi  mikään  kas  
kimailla  tavallisista puulajeista  siementyä  muuta kuin aivan poik  

keustapauksissa.  Havupuita  ei niissä  tapaakaan,  ja suuri osa  lehti  

puistakin  on syntynyt  vesoista. Pintakasvillisuuden  korkeuskasvu 

on niin nopea, että aikaisemminkin syntyneet  taimet  voivat sen  
kautta  tuhoutua. Paraiten siementyvätkin  lehtoihin  nopeasti  kas  

vavat lehtipuut,  erittäinkin  leppä  ja koivut.  Myöskin  haavan  kasvu 

on tällaisilla (kalkkipitoisilla)  mailla paljoa  joutuisampi  kuin 
huonommilla ahoilla. Jotenkin puhtaana lehtimetsänä etupäässä  

vesametsänä pysyy  suuri osa Calamagrostis-tyypin  ahojakin.  

Kuusta  ilmestyy  niihin kuitenkin kasvipeitteen  jo ollessa  rehevää  



148 

kin.  Nähtävästi suureksi  osaksi  pintakasvillisuuden  takia kuusi  kui  

tenkin tällaisilla  mailla on suhteellisesti  useammin jotenkin  saman  

ikäistä toisten puulajien  kanssa  kuin keskinkertaisilla  metsämaatyy  

peillä.  Ainoastaan pari  kertaa olen  tavannut tämän tyypin  kaski  
metsissä 10—20 vuotiseen ahoon siementyneitä  mäntyjä.  Useampaa 
ikäluokkaa ei mäntyä tapaa Oxalis-tyypin  kaskimetsissäkään 

muuta kuin  aivan poikkeustapauksissa.  Jos ala siementyy  männylle  

ennen kasvipeitteen  reheväksi  pääsyä,  voi männyn  taimisto  vallata 

koko ahon. Kuusi  on näilläkin mailla eri-ikäistä, siis eri aikaan sie  

mentynyttä.  

Keskinkertaisellakin  maalla olevat kaskiahot ruohottuvat kas  

keamisen jälkeen  usein hyvin  nopeasti.  Jollei siemennystä  ole  aikai  

semmin tapahtunut,,  jää ala  joksikin  aikaa  aukeaksi  ahoksi  taikka 
taimittuu se  vasta myöhemmin.  *) Alan laiduntaminen ja niitto te  

kevät  uudistumisen vaikeammaksi sen  kautta,  että ruohon juuri  

tihittyy  ja  maan pinnalle  muodostuu tiivis  turve. Kun aholle 

myöhemmin  tulee puolukka-  ja mustikkatyypeille  ominainen kasvilli  

suus,  nuorentuu niihin usein mäntyä, jollei  mahdollisesti  aikaisemmin 

noussut metsä ole tiheää. Kuusen nuorentumiselle on ala vieläkin 

sopivampi.  2) Lehtipuitten  siementaimia kehittyy  sitävastoin aivan 

harvoin. Siemenestä  syntyneitä  hieskoivuja,  jotka ovat hyvinkin  

paljon  nuorempia  kuin varsinainen metsikkö,  tapaa tällaisilla  mailla  

kuitenkin.  Kuten etempänä  nähdään,  pysyvät  tällaiset  koivut  kauvan  
hengissä  runsaastakin varjostuksesta  huolimatta. 

Mitä katajaan  tulee,  olen  sen  huomannut siementyvän  melkein  
kaikille  kaskiahoille jotenkin  yhtä  hyvin,  olivatpa  nämä nuorempia  
tai vanhempia.  Lehtokasvillisuus haittaa senkin nousua.  

Edellisestä  seuraa  siis,  että se aika,  jonka  kuluessa  eri puulajit  
voivat  siementää samaa kaskiahoa,  on lyhempi  lehti- kuin havupuille.  
Edullisimmassa  asemassa  on tässä  suhteessa kuusi. Tämä havupuit  

ten ominaisuus vastaakin  nähtävästi täydelleen  sitä etua, joka leh  

tipuilla  on niitten useammin uudistuvien siemenvuosien takia. 

1) Vert. A. K. Cajander,  Beiträge zur Kenntniss  der  Vegetation der Allu  
vionen  des  nördlichen  Eurasiens, 111. Die Alluvionen  der  Tornio-  und Kemi-  

Thäler. Acta soc. scient.  fennicae XXXVII, Helsingfors, 1909. Siv. 180. 
2 ) Vert. R. Hult, Blekinges vegetation, e. m. Siv. 186—, 191

—, Hult  
sanoo paremmilla laidunmailla (gräsbacke-formation) olevan  ennen alan  ruo  
hottumista  (innan den gräsbands) syntyneitä rauduskoivuja, kuusia, mäntyjä 

y. m. Koivumäillä  (björkbackar)  ei koivu  myöskään siemenny myöhemmin, 
kun ala on sammaltunut.  
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Kaskiahojen  kasvipeitteistä  on myöskin  kanerva yleinen.  Kas  

kiviljelyksen  kautta  onkin kanerva  levinnyt  paljoa  laajemmille  aloille 
knin millä sitä  aikaisemmin on kasvanut.  x ) Siellä missä  se  alkujaan  
kanervattomilla  mailla  pysyväisemmin  on säilynyt,  johtuu  tämä etu  

päässä  maan huonontumisesta. Erittäinkin  runsaampaa maan kalk  

kipitoisuutta  on sen huomattu yleisesti  karttavan.  2)  

Keskinkertaisillekin  kaskimaille  tulee kanervaa  kuitenkin usein. 

Näiltä hävittää  sen kuitenkin  jotenkin  pian  näitten tyyppien  varsi  
nainen pintakasvillisuus.  Hyvänä  esimerkkinä  siitä, ettei maan  
laatu yksistään  ratkaise kanervan esiintymistä,  on seuraava  Tans  

kan nummien lannoituskokeissa tehty  havainto. Vuonna 1903 kyn  

netyille  ja seuraavana kesänä karhituille  koealoille tuli kanervaa 

runsaasta kainiti-  ja thomaskuona-lannoituksesta huolimatta. Lan  
noittamattomille aloille nousi se kuitenkin aikaisemmin kuin lannoite  

tuille. Edellisiin ilmestyi  sitä vuonna 1906, voimakkaimmin lannoi  
tettuihin kesällä  1909. 3)  

Kaskettavan metsätyypin  mukaan näyttävät  kaskiahotkin saa  

van kanervapeitteensä  eri nopeasti.  Tähän voi  tietysti  vaikuttaa 
osaltaan läheisten kanervikkojen  runsauskin. Palaneelle kankaalle 

nousee  usein pieniä  kanervanalkuja  joko  siementaimia tai  vesoja   

jo ensimmäisenä palon  jälkeisenä  kesänä. 1-vuotisissa  ahoissa en 
kanervaa sitävastoin  ole tavannut. Samaten on se vielä seuraavana  

kin  vuonna  aivan harvinainen. Kanerva- ja puolukkatyyppien   

taikka  niitä nykyisessä  tilassaan  paraiten  vastaavilla ahoilla olen 
kanervan ilmestymisestä  ja kasvusta  tehnyt  seuraavat havainnot:  

x ) Vert. A. K. Cajander, Die  Alluvionen  der Tornio-  und Kemi-Thäler, 

e. m.— Siv. 139—140.  

2)  Vert. m.  m.  Eugenius Warming, Lehrbuch  der  Ökologischen  Pflanzen  

geographie,  Berlin, 1896. Siv. 237. 
Oscar  Drude, Handbuch der Pflanzengeographie, Stuttgart,  1890. Siv. 

51  y. m.  
Paul  Graebner, Otto von Bentheim, Handbuch  der Heidekultur, Leipzig,  

1904.— Vert. siv. 18S, 219—220.  Oraebnerin ilmoitukset kanervan  suhtautu  

misesta  kalkkipitoisiin  liuvoksiin  eivät  kaikki  ole oikeita.  
A. K.  Cajander, Die  Alluvionen  der Tornio-  und  Kemi-Thäler, e. m.   

Siv. 154—, 162. 
3

) P. E. Muller,  Johs. Helms, Forsog  med Anvendelse af  Kunstgodning 

til  Grankultur  i  midtjudsk Hedebund, e. m, Siv. 287—•, 379—. 

3-vuotisilla  ahoilla harvakseen  pieniä  taimia,  

4- » » enemmän, (1—4)  korkeus  <10 cm 

5- » » etupäässä  ryhmissä  (+5) » <20 » 



150 

Toisissa  tapauksissa  on kehitys  paljoa  hitaampaa,  eikä  kaner  
vikko tule koskaan 25 cm  korkeammaksi. Pituutta kasvaa  kanerva 

kyllä  paljoa  enemmän.  Pisin mittaamani kanerva oh 1.25 m,  ja oli 

sen  ikä  15 vuotta. 10 cm pituuskasvu  alkuvuosina on hyvin  tavalli  
nen. Erittäinkin  vähän paremmilla  mailla  ovat pitemmät,  useim  

miten hyvin  hennot kanervat yleisempiä.  

Mustikkatyypin  maalle tulee kanerva harvoin ennen neljättä  

vuotta, eikä kanervikko  koskaan  tule siellä niin tiheäksi  kuin huonom  

milla ahoilla. Muun kasvillisuuden  tulon takia alkaa  se tavallisesti  

harveta jo 10-vuotisessa ahossa. Jotkut kanervat pääsevät  kuiten  
kin  täälläkin n. 15-vuotisiksi. Vanhemmaksi kuin 18 vuoden ikäiseksi  

en kanervan ole huomannut huonommillakaan ahoilla tulevan. 

Vedenjakajaseutujen  kaikista  karuimmilla  ahoilla en kuitenkaan 

ole tutkimuksia tehnyt.  15—20 vuotta vanhoilla ahoilla alkaa  pääl  

lysmetsän  varjostuskin  usein haitata kanervaa,  joten sammal- ja 

marjanvarsikasvillisuus  käy  tästäkin syystä  yleisemmäksi.  x )  
Kanervoittuvilla  ahoilla on siis  se aika,  jonka kuluessa  nuori 

aho voi  siementyä,  verrattain pitkä.  Sama  huomio on tehty  sellaisil  
lakin  aloilla,  joista  kanerva on metsän nuorentumisen edistämiseksi 

poistettu.  2)  Tämä onkin suurena syynä  siihen,  että kuivilla  kaski  

*) Wiesner'm tutkimusten  mukaan olisi  kanervan  valontarve-minimi  

1/10 ja mustikan 1/48—1/54  täydestä valosta. J. Wiesner, Der  Lichtgenuss 
der Pflanzen, Leipzig, 1907, — Siv. 164. 

2) Vert. A. K. Cajander,  Ueber Waldtypen. A. Forest. Fenn.  1., Hel  
singfors,  1909. Siv. 135. 

Blomqvist  sanoo palaneen aukeaksi jääneen hiekkanumnaen  täydelliseen 

kanervoittumiseen kuluvan  keski-  ja etelä-Suomessa  15—20 vuotta. (Tällai  
silla  mailla  on kaskia  kuitenkin  aniharvoin.) A.  G. Blomqvist,  Finlands  träd  

slag i  forstligt hänseende beskrifna I. Tallen, e. m. Siv. 144. 
Muualla  on kanervasta  tehty m. m. seuraavat  havainnot.  Kolme  ensim  

mäistä näistä koskee Ruotsin  nummien  kanervoittumista  polton  jälkeen. 
Nilsson sanoo niinhyvin  siemenistä kuin  vesoista syntyneitten kaner  

vain  kehittyvän  yhtä nopeasti. Vanhimmat  hänen  tapaamansa kanervikot  
ovat 23-vuotisia. A Ib. Nilsson,  Sydsvenska  ljunghedar. Tidskr. f. Skogshush.,  
1901. —Siv. 33. 

Hesselman  ja Schotte  mainitsevat  kanervanpolton  jälkeisenä kesänä  voi  
van lm 2  alalla  olla  l,000:kin kanervan  alkua.  3 vuoden  kuluttua  on kanerva  

B—lo8—10  cm  korkea,  5 vuoden  kuluttua  on kanervia  400—500  kpl  m 2:llä  ja 15 

6-vuotisilla  ahoilla vielä aukkoista (±7), korkeus  <  30 cm.  

8- » » joskus  tiheää (8—9), » <40 » 

10- » » usein aivan tiheää (10), » <50 »  
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ahoilla on siksikin  paljon  siemenmetsää. Maan kuivuuden takia on  

nistuu lehtipuitten  siementen itäminen ja pienten  tainten nousu  var  
sinaisilla  kanerva-ahoilla  usein paraiten  vasta sen jälkeen,  kun  ka  

nervaa on noussut harvakseen maata suojaamaan.  Seuraavat  ha  

vainnot osoittavat  minkälainen mahdollisuus eri puulajien  taimilla 

tällaisella maalla on vapautua  kanervikosta.  

Tohmajärven  pitäjän  Onkamon kylässä  olen tehnyt seuraavan  

muistiinpanon.  9-vuotista  tiheää 30 cm korkeaa  kanervaa  kasvavalla  
aholla oli 9 m 2  alalla seuraavat määrät taimia: 

Mäntyjä kanervan  alla  23 kpl,  joista kuolleita  8, kanervasta  vähän  vapautu  

neita, melkein oksattomia  (30—50  cm  pitkiä)  10,  ja taimia, joitten latvus  
oli vapaa (50—100  cm)  5  kpl.  

Rauduskoivuja 10 kpl,  kaikki  kanervan  alla, kituvia, latvat  kuivia,  useat  veso  
neet  tyvestä.  

Hieskoivuja 3 kpl,  kaikki  kanervan  alla,  kuten  edelliset, 1 m  pitkä  kantovesa,  
rehevä.  

Haapoja 9 kpl,  suurin  osa siementaimia, osa juurivesoja,  kaikki  kanervan  
alla,  pensovat. 

Salix  livida  6  kpl,  kaikki  kanervan  alla, latvus  elossa.  

Kaikkien näitten taimien ikä  vaihteli 7—9 vuoteen. Tarkkaan ei 

ikää pienistä  lehtipuun  taimista kuitenkaan voitu laskea.  (Kuv.  22.)  

vuotta  polton jälkeen 80 kpl,  jolloin kanervikon korkeus  voi  olla 50 cm. Tä  
män  jälkeen alkaa  se  kuolla.  Henrik  Hesselman, Gunnar  Schotte, Granen  vid  

sydvästgränsen i  Sverige. Skogsvårdsf.  Tidskr., 1906—.  Siv.  471—.  

Wibeck sanoo puolestaan  kanervikon  olevan  3—6 vuoden kuluttua  en  
tisen  näköistä; vuodessa voi  se kasvaa  pituutta 10 cm. Edw.  Wibeck, Om ljung -  

bränning för  skogskultur,  e. m. Siv.  84—. 

Kanngiesser on huomannut  kanervan  pituuden  vaihtelevan  Liineburgin 
nummella  paljon. Tavallinen  pituus  oli  70 —80  cm, ja  voi  joskus  7-vuotinen ka  

nerva olla yhtä pitkä  kuin  15-vuotinen.  Suurin  huomattu  ikä  oli  27 vuotta, 
mutta arvelee  K. kanervan  »voivan  saavuttaa korkeintaan  ihmisijän». Fried  

rich Kanngiesser, Alter  und Dickenwachstum  von Calluna vulgaris. Naturw. 
Z.  f. L. u.  F., 1906. Siv.  55—. 

Tanskan  nummien  kanervoittumisesta  mainitsee  Briiel  seuraavan esi  

merkin. Vuonna  1902 istutettiin eräälle 10 tynnyrinalan  laajuiselle kanervat  
tomalle  aukealle  kuusentaimia.  Kanervaa  alkoi  ilmestyä  vuonna 1905. Seu  

raavana kesänä  oli  se 2—3 tuumaa korkea.  J. Briiel,  Rodgran, Hvidgran og  

Lyng.  Tidskr. f. Skovv.,  1906. Siv.  86—87.  

Suomessa on kanervan  ijästä  ja kasvusta  tehnyt tutkimuksia  Alma  Keso.  
Tutkimansa  kanervat  on hän  ottanut kalliokoilta. Vanhin niistä  oli  kokonaista  

41  vuotta  vanha  ja oli  sen pituus 156 cm. Pisimmät  vuosikasvaimet  olivat  

10—17.5 cm. Alma Keso, Über Alter  und  Wachstumsverhältnisse der  Reiser  
in  Tavastland. A. S. p.  F. &F. F., 1908. Siv.  42—.  
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Omituinen on lehtipuitten,  erittäinkin  koivujen  vesominen ka  

nervikon  joukossa.  Silloinkin  kun  taimet eivät  ole  kanervan alle  jou  

tuneet, ovat  niitten uinuvat silmut maan rajassa  hyvin  kehittyneet.  

Heti tarpeen  tullen voivat ne  niistä vesoa.  Täten voi  runsaasti  valoa 
vaativa rauduskoivunkin taimi pysyä  kauvan  aikaa hengissä.  Kaner  

vikon harvetessa varttuvat vesat sitten nopeasti.  Hieskoivu elää 
kanervikossa  vieläkin sitkeämmin. Juuristo kehittyy  tällävälin hy  

vin  voimakkaaksi. (Kuv.  22). Haavan siementaimet ja vesat kas  

vavat tällaisella maalla hyvin  hitaasti  ja pysyvät  siten kanervikossa  

kauan. Varsinaisia uusia vesoja  taimen tyvestä  ei  sille myöskään  

synny.  Paraiten pelastuu  kanervikosta  huonollakin maalla  lepän  

taimi. Siten on kuv.  41  oleva  8-vuotinen lähes 2 m korkea lepän  taimi 

kasvanut kuv. 22 olevien taimien vieressä. 

Edullisempi  on ahon metsittyminen  jo vähän tuoreemmalla 

maalla. Seuraava Heinäveden pitäjän  Vihtarin kylästä  puolukka  

mustikka-tyypin  maalta otettu 16 m 2 laajuinen  koeala todistaakin 

tätä (hav. n:o 246).  

Kun kanerva on n.  40 cm korkeaa (ikä  9—lo vuotta),  ovat mel  

kein  kaikki  alle  0.5 m pitkät  taimet  kanervikon joukossa.  Niinhyvin  

lepän  vesat kuin siementaimetkin ovat tässäkin tapauksessa  kaner  

vasta kokonaan vapautuneet.  Suurta vaaraa ei rauduskoivullakaan 
siitä ole. Muut puulajit—paitsi  pajut seuraavat näitä  siinä jär  

*) Ovat  kanto-  ja juurivesojen vesoja. 

Näistä kuuluu seuraaviin  pituusluokkiin  (m) 
kpl — % 

Yhteensä 
Puulaji ja  ikä  

< 0.5 < 1.0 < 1.5 < 2.5 2.6 — 

kpl.  

Harmaaleppä [  
VeS°ja'  10  V  "  

1 taimia, 8 v. ..  

(•2') 

3-60% 

1-8 % 

2—40 

4-33  •/.  7—  59  % 12 

5 1  

Rauduskoivu,  7—8  v  8-1  2% 11—22 33—66 
— — 50  |  

; Mänty, 8—9 v   5—31 8—50 3—19 — — 16 

Kuusi,  10 v   1—50 1—50 — — — 2 

Hieskoivu,  7 —8 v   32-51 26-41 5-8 —  63 

Haapa, n. 7  v   11—85 2—15  — — — 13 

Salix caprea,  n. 8 v   19—83 2—9  2—8 
— — 

23 

o nigricans, n. 8  v   2—100  — — — 2 

» phylicifolia,  n. 8  v   1—33 2—67  
— — — 

3 



Kuv.  24. Kanervaa kaskiahoilta:  oikealla aukealla  kasvanut  15-vuotinen  50 om pitkä  

siementaimi, vasemmalla  tiheän  kanervikon  65  cm  pitkä  8-vuotinen taimi. 

Kuv.  23. Kanervaa kaskiaholta:  oikealla  2 kpl  2-vuotista  siementainta,  kes  
kellä  9-vuotinen tasapäinen taimi  päältä ja sivulta  katsottuna. Suurin 8-vuo  

tinen taimi. 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 20 

jestyksessä  kuin  ne  taulukossa luetellaan. Jos  pajut  luetaan kaikki  

samaan  ryhmään,  tulevat ne hieskoivun ja haavan väliin.  

Kanervan muoto vaihtelee erilaisissa  kasvualoissa  paljon.  Ti  

heässä  kasvavien  kanervain varret ovat pitkiä  ja niitten keski-  ja 

alaosa on oksaton. Täten muodostavat ne tiheimmän katoksen 20—40 

cm korkealla  maasta. Puulajien  taimet voivatkin tästä syystä  elää 

kanervan alla  paremmin  kuin muuten. Tiheä juuristo  voi taimien 

kehitystä  luonnollisesti ehkäistä ja estää uusien taimien syntyä.  

Kaskiahossa  ei  kanervan  juuristo  kuitenkaan tule niin  tiheäksi kuin 
esim. vanhalla nummella. x ) Vapaammalla  kasvupaikalla  pyrkii  

kanerva  taas  leviämään ja tihittymään.  Usein juurtuvatkin  sen  alim  

mat maahan painuvat  oksat.  60 cm leveät  yksinään  kasvavat  kaner  

vat eivät olekaan aivan harvinaisia. Kun näitten juuret  kulkevat  

tiheänä kerroksena  n.  1 cm päässä maanpinnasta,  voivat ne laajem  
mankin alan metsittymistä  estää. 1  m pituiset  juuret  eivät tällai  

sella kanervalla  ole  harvinaisia. (Kuv.  23 ja 24.)  
Omituista  on, että kanerva on muutamien kaskiseutujen  ahoilla 

harvinainen kasvi.  Niin puuttuu  sitä  m. m. Heinäveden pitäjän  Ruu  

nalehdon,  Karvion,  Petruman ja Yihtarin kylien  useasti hyvinkin  
uuvutetuilta kaskimailta  (vert. kuv.  9).  Lähimpänä  syynä  tähän on 

se, ettei  kanervaa ole läheisissä luonnonmetsissäkään. Sitäpaitsi  

sijaitsevat  viljelykset  monasti kaskettujen  maitten ympärillä.  Vaik  

kakin kanervan siemen voi  irtautua  kasvista  lumenkin aikana  ja kul  

keutua  siten verrattain kauvas,  näyttää  sen  leveneminen kuitenkin 

ainakin muutamissa tapauksissa  olevan hidasta.  

Polton vaikutus eri  puulajien nuorentumiseen kaslciahoilla  on eri  
lainen. Palaneille aloille,  joille  useamman puulajin  siemennys  tapah  

tuu siemenpuista  taikka  reunametsästä,  ilmestyy  useimmiten joko  

yhtä  puulajia  taikka on-eri  taimilajien  välillä  toinen suhde kuin  sie  

mennyksen  runsaudesta odottaisi.  Tästä johtuu  helposti  otaksumaan,  

että palosta  aiheutuvilla maan kemiallistenkin  ominaisuuksien muu  
toksilla olisi  kullekin  puulajille  ominainen vaikutus  niitten siementen 

itämiseen sekä pienten taimien kehitykseen.  

Epäedullisimmin  näyttää  poltto  vaikuttavan kuusen uudistu  
miseen. Metsäpalojen  hävittämille maille sitä palon  lähivuosina har  

voin nousee. Ja sama  ilmiö  nähdään myöskin  kaskimailla;  ensimmäi  

senä puulajina  ilmestyy  kuusta niille aniharvoin (hav. n:ot 168,  184, 

245, 247)  ainakaan siinä määrässä,  että siitä  olisi  toivoa saada  edes 

1) Vert. E. Ramann, Bodenkunde, 3  Aufl., Berlin, 1911. Siv.  471 — 
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jotenkin  puhdas metsikkö. Jos kaski  taas jää palamatta,  on tämä 

puulaji  hyvin  usein näillä raseilla vallitsevana,  jos  vain siemennystä  
voi lähistöltä  tulla. Soanlahden ja Korpiselän  hoitoalueissa tapaa täl  

laisia  erittäin  hyväkasvuisia  kuusikoita.  Samoin ilmoitetaan käyneen  

Ristijärven  raseille.  x) Muita puulajeja  nuorempana on kuusi  sitä  

vastoin  monin paikoin  yleinen.  Joskus  on ikäeroitus vain muutamia 
vuosia (esim.  hav. n:ot 24,  30,  32), usein kuitenkin 10-kunta vuotta 

ja sitä  enemmän (esim. n:ot 26,  29,  34,  35,  135, 136, 174). Samaa 
todistavat  kaskeamisesta  kyselykaavakkeitten  avulla saadut  tiedot. 2)  

177 kunnasta,  joista  enemmän taikka vähemmän täsmällisiä  ilmoi  

tuksia on saatu puhtaitten  kuusimetsikköjen  syntymisestä  välittö  

mästi kaskeamisen  jälkeen,  on 125  ilmoitettu, ettei tällaisia  tapauksia  

ole. Muissa vastauksissa  mainitaan kuusimetsikköjä  syntyneen  muu  

tamissa  erikoistapauksissa,  kuten korpien  lähistölle taikka kohtiin,  

missä muuten on runsaasti kuusta siementämässä. Joissakin  kun  

nissa tiedetään olevan  vain joku  erikoinen kuusimetsikkö (esim.  

Ruokolahti,  Multia 3), toisten ilmoittajain  mukaan syntyy  niitä  »ani  

harvoin»,  »joskus»  j.  n.  e. 
Samaten välttää kuusi  muitakin poltettuja  maita.  Polttamalla 

viljellyille  kydöille  ei  se  mielellään tule. Esim.  Mikkelin hoitoalueessa 
olevilla  vanhoilla kytö  viljelyksillä  ei  kuusta sanottavasti  ole siitä  

huolimatta,  että  useat niistä  on  raivattu  korpeen,  johon  siementäviä 

puita  on vielä reunoille jäänyt.  Koivun ja männyn  joukossa  on kuusi  

jos sitä  ollenkaan tavataan useimmiten huomattavasti nuorempi  

puulaji.  Vanhoja  sysimiilun  (tervahaudan)  pohjia  kuusi  myöskin 

karttaa.  Nuorempana  alimetsänä se niissä lepän,  koivun  ja männyn  

alla  kituen elää. Poltettujen  risukasojen  pohjille  ei se nuorennus  
aloilla  nouse, usein vaikka  maata rikottaisiin ja alalle  siementä kylvet  

täisiin. Sekakylvöissä  jää  tällaisiin kohtiin usein  mäntyä. Niitty  -  
miesten nuotion kohdilla olen usein jo seuraavana kesänä lukenut 

satoja  pieniä  koivuntaimia m 2:llä  siitä huolimatta,  että tulta on pi  

temmän aikaa samoissa kohdissa  pidetty  (esim. hav.  n:o 91).  Samaten 

menestyvät  leppä  ja haapa  4)  poltetuissa  kohdissa hyvin.  Kaskeen 

tehty  männyn-  ja kuusensiemen-hajakylvö  synnyttää  useasti myös  

kin  jotenkin  puhtaita  männiköitä
6), vaikka kuusi  hyvillä  kaski  

*) Liite  111, n: o 438.  
2) Liite 111. 

3) Liite  111, n:ot 223, 392.  
4

) Vert. esim. Dahlgrenin ilmoitusta.  Gunnar  Schotte,  Om skogsträdens 

frösättning hösten  1912. Skogsvärdsför.  Tidskr,  1912, allm. del. Siv.  483.  
5) Vert. myös Liite 111  n:ot 224, 261, 390; mainitaan  kuusikylvön  epä  

onnistuneen.  
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mailla joskus hyvinkin  menestyy paraiten  kuitenkin  istutta  
malla.  x )  

Ruotsissa  on erittäinkin Örteriblad  kiinnittänyt  huomiota samaan 
seikkaan. Puhtaita kuusikoita  ei hän sano paloaloilla  tavanneensa ja  
usein on hän nähnyt  palaneeseen  kuusikorpeen  nousevan melkein  

yksinomattani  mäntyä.  2 ) Yleisimmät  puulajit  metsäpalojen  hävit  
tämillä mailla ovat  mänty  ja koivu;  näistä  jälkimmäinen  mieluimmin 

valtaa tuoreemmat,  edellinen kuivemmat alat. Näitten puulajien  
nuorentumiseen pitääkin  hän kohtuullista maanpinnan  polttoa  so  

pivana.  3) Hakkuualojen  polttoa  kuuselle  ei Zellenkä&n suosittele. 4).  
Kaiken  nuorennusalojen  polton  vastustajia  on Ruotsissa  myös.  
Näistä on mainittava erittäinkin  Kempe.  5) Kuuselle pitää  hänkin 

menettelyä  vahingollisempana  kuin männylle.  Nummien metsitty  

mistä  tutkiessaan ovat  Nilsson  6) sekä  Hesselman ja Schotte  7) huo  

manneet, ettei erittäinkään poltetulle  nummelle kuusta  voi luontai  

sesti  nousta ennenkuin vasta pitemmän  ajan  kuluttua,  eivätkä istu  

') Vert. E. Vuori, Studien iiber  die durch Brandkultur  entstandenen  

Nadelholzbestände, e. m. A. Forest. F. 2. Siv. 3—. Onnistuneita kuusen  
nuorennoksia  m. m. Mikkelin  hoitoalueessa, Karviossa  Isohumalajärven  ta  
kana.  

2) Esim. Th. Örteriblad, Om äterväxten  i  Norrbottens skogar. Tidskr.  f. 
Skogshush., 1884. Siv. 162—.  

3) G. G. Holmerz, Th. Örtenblad,  Om Norrbottens  skogar. Bihang  till  

Domänstyrelsens  underdåniga berättelse rörande  skogsväsendet år 1885. 
Vert. siv.  38, 40, 41, 47. 

Th.  Örtenblad,  Om skogarne och  skogshushållningen i  Norrland  och  Da  
larne, e. m. Siv. 63. 

Th. Örtenblad,  Berättelse  om skogsundersökningarna  i Norrbottens  län  
år 1892. Tidskr.  f. Skogshush., 1893. Siv. 106. 

*) Esim. J. O. af  Zellen, Skogslagsfrägan.  Skogsvärdsför.  Tidskr.,  1904, 
Siv. 239. 

5 ) Esim. Frans  Kempe, Afverkad  skogsmarks  återväxt och  föryngring. 

Årskr  f. För.  f.  Skogsv. i  Norrl., 1910, I. -  Siv.  172—.  
Yleisiä  lausuntoja nuorennoksen suhteesta polttoon on tämän  ohella  

m. m.:  

And. Holmgren, Skogss&dd  med  tallfrö i  Norrland, e. m.  Årskr.  f.  För.  f. 
Skogsv. i  Norrl. 1911. I. Siv.  41 —. 

F. Aminoff,  Naturföryngringen i norrlandsskogarna. Årskr.  f. För. f. 

Skogsv. i Norrl., 1910, I. -—Siv. 19. 

Henrik Hesselman  y. m., Tallhedarnas föryngringssvårigheter. Årskr.  f. 
Skogsv.  i  Norrl. 1911, I. Siv.  126 . 

6)  Alh.  Nilsson,  Svenska  ljunghedar, e. m.  

') Henrik  Hesselman, Gunnar Schotte, Granen vid sin sydvästgräns  i  
Sverige,  e.  m. 
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tetutkaan taimet siinä  menesty.  Nummilla toimitettuja  koe uudis  

tuksia  tutkiessaan tuli samaten Wibeck 1)  siihen  tulokseen,  että samasta 

kylvömäärästä  männyn  siemeniä—useaa eri kylvötapaa  käyttäen   
oli vuosina 1888—1890 perustetuille  koealoille  noussut poltetuille  

ruuduille,  yhtä  poikkeusta  lukuunottamatta,  huomattavasti enemmän 

taimia kuin  vastaaville  polttamattomille.  Kun n. 20-vuotisten  puit  

ten  luku jälkimmäisillä  vastasi  0.9  4—3.62  % kylvettyjen  siementen 

luvusta, olivat  vastaavat luvut edellisellä 2.07—7.52 %. Kuusella 

sitävastoin  oli suhde päinvastainen;  poltto  ehkäisi  taimien syntyä  ja 

kehitystä.  Koivulle oli  poltto  taas  eduksi. Samanlaisia huomioita 

männyn  ja kuusen suhteista on Wibeclc tehnyt Norrlannissakin. 2)  

Saadakseni  selville,  millä tavalla eri voimakkaat alkaliset  liuvok  

set vaikuttavat tavallisimpien  metsäpuitten  siementen itämiseen ja 

pienien  taimien kehitykseen,  ryhdyin  kevättalvella 1913 tekemään 

männyn,  kuusen,  koivun  ja  lepän  siemenillä kokeiluja  tätä  tarkoitusta  

varten. 3

)  Käytetyistä  siemenistä olivat  männyn  ja kuusen siemenet 

saman talven satoa Oriveden pitäjästä,  koivun  siemenet (raudus  

koivun)  olivat kotoisin Tanskasta ja  harmaalepän  Norjasta.  Suo  
malaisia  siemeniä en nimittäin onnistunut saamaan. Idätyskokeet  

tehtiin n. k.  Rodewald-Cieslarin idätyslaatikossa  4), joka useamman 
eri  koesarjan  tekoa  varten samalla kertaa jaettiin  lasiväliseinillä  nel  

jään  yhtäsuureen  (10  dm 2 )  osastoon. Lasit upotettiin  metalliuurtei  
siin ja kitattiin tarkoin,  jotta eri  osastoissa  olevat liuvokset  eivät 

pääsisi  sekoittumaan keskenään. Idättäminen tapahtui  23—24° C 

lämmössä,  ja pidettiin  laatikko ikkunan edessä valossa.  
Alkalisena aineena käytettiin  kokeissa  koivun tuhkaa, joka oli  

saatu kuoripäällisiä  koivuhalkoja  polttamalla.  Ennen käyttöä  seu  
lottiin tuhka 1 mm seulalla. Kun luonnossa voi joskus  sattua,  että 

*) Edivard Wibeck, Om ljungbränning för skogskultur, e. ro.  
2

) Edward  Wibeck,  Om självsådd och skogsodling i  övre  Norrland. Skogs  
vårdsför. Tidskr.,  fackafdel., 1913. Siv.  408—.  

Vert. myös A. Wahlgren, Skogsskötsel,  e. m. Siv. 505.  
3) Muutamia  huomioita  puulajien siementen  suhteesta  erilaisiin  liuvok  

siin  on tehty. Niin  mainitsee  Rutger Sernander  (Den skandinaviska  vegeta  
tionens spridningsbiologi,  e. m. Siv. 391) meriveden alentavan  kuusen  sie  
menen itäväisyyttä  enemmän  kuin  männyn. (Kokeet ovat kuitenkin  hyvin 

epätäydellisiä.) L. Hilten ja II
7

. Kinzel  (Über Ursachen  und  die  Beseitigung 
der  Keimungshemmungen  bei verschiedenen  praktisch  wichtigeren Samenarten.  
Naturw.  Z. f. L. u. F., 1906. Siv. 43—.) saivat väkevöidyllä  rikkiha  

polla käsitellyn männynsiemenen itämään  paljon  nopeammin kuin  tavallisen  
siemenen.  

4) Alkuperäisen  laatikon  selitys:  A. Cieslar, Ein  neuer Keimkasten. C.  f. 
d. g. F., 1890. Siv.  251—254. 
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puulajien  siemenet tulevat itämisaikanaan pelkänkin  tuhan yhteyteen,  
otettiin koesarjoihin  tällainenkin tapaus. Samaten ovat toisetkin 

idättämiskohdat olleet hyvinkin  runsaasti tuhkapitoisia.  Tarpeeksi  

pienillä  tuhkamäärillä ei  kokeita  ehdittykään  jatkaa.  Astiakokeilla  

tuli kuitenkin  tämä epätäydellisyys  ainakin osittain poistetuksi.  

Jokaiseen idätysosastoon  pantiin  aluksi  2.5  cm paksulta  hehku  

tettua 1  mm seulalla seulottua hiekkaa ja tämän päälle  1.5 cm vahva  

seuraava  kerros:  

Kun 100 cm
3 käytettyä  tuhkaa painoi  kohtalaisen tiiviinä 58 gr, 

tuli kussakin  osastossa  pintakerrosta  kohti  seuraavat paino-osat  tuh  

kaa:  (I  870,)  II 435,  111 290,  IV 145,  V73ja  VI  0  gr. 1 dm 2
:n  laajuista  

idätyspintaa  kohti tuli  tuhkaa siis (I  87 gr),  II  43.5,  111  29,  IV 14.5, 

V 7.3  ja VI 0 gr.  

Kun käytetyssä  tuhassa oli  kylmään  veteen liukeavaa kalia   

tehdyn  analysin  mukaan —n.7 %, oli  1 dm 2
:n pintaa  kohti tuleva  

kalimäärä  II  n.  3.0,  111 2.0,  IV 1.0, V 0.5  ja VI 0  gr. Tämä oli mel  

kein  kaikki  kaliumkarbonatina. Jos idätysmaassa  (tuhassa)  otaksu  

taan— vedellä kyllästettyä  kun se oli-—olleen  35 volymi-%  eli  4 

l:ssa  1.4 1 vettä,  olisivat  liuvokset,  joissa  eri  osastojen  siemenet tulivat  

itämään,  vastanneet likipitäen  6-,  3-,  2-,  1- ja 0.5-prosenttisia  kalium  

karbonatiliuvoksia.  

Jotta eri  osastojen  erilaiset idätysalustat'  eivät  pääsisi  suoranai  

seen kosketukseen  laatikkoa ympäröivän veden kanssa,  asetettiin  
kuhunkin osastoon vesireikien  kohdalle pelkkää  hiekkaa  n.  2  cm  vah  

vuinen kerros.  Vettä säiliössä  tarpeeksi  usein  muuttamalla voitiin  se 
estää alkaliseksi  käymästä.  Osastossa  VI ja sitä  vastaavassa myö  

hemmin käytetyssä  hiekkaosastossa ei lakmuspaperilla  alkalisuutta  
huomattukaan muuta kuin  hiukan idätyskauden  lopussa.  

Alkujaan  käytettiin  kussakin  osastossa  400 kunkin  mainitun puu  

lajin  siementä. Siemenet otettiin eheitä niin paljon  kuin ulkoapäin  
voi päättää,  (puhtaus  100 %). Näistä asetettiin  200 alustalle  tehtyi  

hin mataliin vakoihin säännöllisiin riveihin. Eri  siemeniäj it eristet  
tiin alustalle pitkittäin  painetuilla  lasisauvoilla  toisistaan. Kus  

I  tuhkaa,  

II  1/2 volymiosaa  tuhkaa,  1/2 hiekkaa,  

III  1/3 » »  2/3 » 
IV 1/6 » » 5/6 »  

v  1/12 » » 11/12 » 
VI hiekkaa. 
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sakin osastossa  koetettiin  sitäpaitsi  asettaa eri  siemenlajit  niin sa  

manlaisiin oloihin valoon ja lämpöön nähden kuin mahdollista. 
Toiset 200 siementä asetettiin  taas idätyskoneeseen  kuuluville  savi  

laatoille. Männyn  ja kuusen siemeniä oli  ensimmäisissä  kokeissa  vielä 

100 kpl  maa- ja tuhka-alustoille asetettujen  imupaperien  välissä.  

Kun siemenet näissä  kuitenkin useimmiten homehtuivat,  ja tästä ai  

heutui häiriöitä idätyksessä,  ei  näitä tuloksia  katsota ansaitsevan ju  

laista. Yleistulos on niistä  kuitenkin se, että siemenet paperin  vä  

lissä  kärsivät  tuhasta paljon enemmän kuin maassa.  Niissä  osas  

toissa,  joissa  maa oli  neutralista,  itivät siemenet savilaatoilla  säännöl  

lisesti.  Sanottavaa eroa  näitten ja maassa  olleitten siementen itä  

misessä  ei  ollutkaan. Siementen itäväisyydeksi  normalioloissa onkin 

otettu näitten tulosten keskiarvot.  Osastoissa  II ja 111 sitävastoin 

eivät siemenet laatoilla itäneet. Tämä onkin helposti  selitettävissä,  

kun alkalisuus  laattojen pinnalla  hyvinkin  pian  kohosi  runsaan haih  

tumisen takia kyllästyskohtaan.  Suoloja  kiteytyikin  laatan pinnalle  

niin, että  siemenet eniten tuhkaa sisältävissä  osastoissa  olivat  valkoi  

sen suolalcerroksen sisässä.  

Osastoissa  IV ja  V itivät  siemenet savilaatoillakin.  Jälkimmäisessä 
oli  männyn  siemen itäväisyys  72.5,  kuusen 32.5,  koivun  23 ja lepän  

37.5 %.  
Idättämistä oli tilaisuus jatkaa  ainoastaan kolmen viikon ajan. 

Siemenerät osastoissa  I, 11, 111 sekä silloisen  neutralisen osaston sie  

menet idätettiin toukokuun 19  ja  kesäkuun 9 päivän  välissä,  osasto  

jen  IV,  V ja niitä  vastaavan neutralisen osaston  kesäkuun 10  ja  hei  

näkuun 1  päivän  välisenä aikana. 
Eri osastojen  antamat tulokset nähdään puulajittain  tehdyistä  

yhdistelmistä.  Niihin on laskettu  itäväisyysprosentit  sekä  se prosent  

timäärä, jolla  normalioloissa vastaavina  aikoina itävien siementen 

itäväisyys  on laskenut tuhkapitoisuuden  vaikutuksesta. Osasto  I  

(pelkkä  tuhka),  jossa  minkään puulajin  siemen ei itänyt,  on yhdis  
telmästä jätetty  pois,  samaten kuin  kuuselle,  koivulle  ja lepälle  saadut 
tulokset osastoissa  V sekä lepän  tulokset osastossa  111,  sillä näissä 

aiheutti  maan satunnainen vesipitoisuuden  vaihtelu  nähtävästi  vir  

heellisyyksiä.  

Saatujen  tulosten mukaan vaikuttavat käytetyt  tuhkamäärät 

haitallisesti  kaikkien  puulajien  lopulliseen  itäväisyyteen.  Vähiten 

kärsivät  siitä mänty  ja koivu,  joittenka  itäväisyys  osastossa  IV ei  

laskenut muuta  kuin  10.4 ja 4.2 %. Männyllä  on itäminen vähemmän 

tuhkapitoisissa  maissa (V  ja IV) tullut aluksi  nopeammaksi.  Paljoa  
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haitallisemmin  on tuhka vaikuttanut leppään  ja kuuseen. Kuusen 

siemen onkin runsaammalle alkalisuudelle arin. 

Mitä männyn  ja kuusen keskenäiseen suhteeseen tulee,  on näit  

ten kokeitten tuloksista vielä  vaikea tehdä ehdottomasti varmaa 

ratkaisua. Paitsi  aineiston vähyyttä  on tässä otettava huomioon 
näitten puulajien  siementen  erilainen itävyys  neutralisessa maassa. 

Sitäpaitsi  häiritsi  kuuseneiemenen suuri taipuvaisuus  homehtumiseen 
itämisen kulkua.  Erittäinkin koivulle jonka itäväisyys  on pienempi  
kuin kuusen osastossa  IV saatu tulos tukee kuitenkin sitä käsi  

tystä,  että kuusen siemenen huomattavasti suurempi  itäväisyyden  
aleneminen kuin männyn  olisi  tälle puulajille  ominaista,  eikä ainoas  

taan siemenen heikkoudesta  riippuvaa.  Luultavaa kuitenkin  on, että 

samankin puulajin  eri  tavalla  itävät siemenet suhtautuvat tuhkaliu  
voksiin  eri tavalla. Jos alkalisuus  on niin suuri,  että itäväisyys  siinä 

laskee,  alenee se nähtävästi suhteellisesti  nopeammin  heikolla kuin 
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Kaskiviljelyksen vaikutus Suomen metsiin. 21 

voimakkaammalla siemenellä. Tähän viittaavat erittäinkin HaacJcin 

kokeet  männynsiemenillä.  x
)  Hän huomasi nimittäin, että 

Ruotsin metsäopistolla  tehdyissä  idätyskokeissa  ei kuitenkaan 
näin suurta eroa itäväisyys-  ja taimi-% välillä ole  huomattu,  vaan 

on taimia noussut  huonoistakin siemenistä  paljon  enemmän kuin mitä 
edelläolevat »edullisissa  oloissa»  saadut luvut  vastaavat.  2)  

Itäviksi  on kokeessa luettu kaikki  siemenet,  joilla  edes  jotenkin  
säännöllinen itu  on kehittynyt.  Kun itujen  laadulla on suuri  merkitys  

taimien kehittymisen  mahdollisuuteen,  merkittiin  jokaisesta  itäneestä 

siemenestä muistiin sen idun laatu. Lehtipuitten  itäneet siemenet 

jaettiin  siten kolmeen ryhmään,  a)  siemenet,  joissa  idussa on helposti  

huomattavia juurikarvoja, b) siemenet, joilla  itu on terve, mutta 

juurikarvoja  ei  huomaa ja c)  siemenet,  joilla  itu on mustunut taikka  

muuten selvästi  vikaantunut. Havupuilla  eroitettiin ainoastaan c  

ryhmän siemenet sekä ne (a  ja b),  joitten idut näyttivät  terveiltä.  Eri 

osastoissa oli tulos seuraava: 

*) Haack,  Der  Kiefernsamen. Z. f. F.  u. J., 1909. Siv.  353—. 
2

) A. Wahlgren, Skogsskötsel,  e. m. Siv.  85—. 

itäväisyyden  ollessa  50 55 60 65 70 75 80 85 90 95  °/ /o  

syntyi  taimia siemenistä:  
edullisissa oloissa  11 15 20 25 30 35 41 47 54 61  »  

epäedullisissa  » — — 2 4 7 9  12 16 20 27 » 

keskinkertaisissa  » 2 7 11 17 22 28 34 41 48 56 » 

Mänty,  osasto  V,  a ja b 93.3 %, C 6.7  % 

» TV, » 75.7 » » 24.3 » 

» III, » 2.2 » » 97.8 » 

» II, » 0.0 » » 100. o  » 

Kuusi,  osasto  IV,  a ja b 75.o %, c  25.0 % 
» III, » O.o » » 100. o » 

» II, » O.o » » 100. o » 

Koivu,  osasto  IV,  a 17.6 %,  b 62.6 %, c 19.8 %  

» III, » O.o » » 50.o » » 50.o » 

» II, » O.o », ± 15.7 » ± 84.3 » 

Leppä,  osasto  IV, a 6.2 %, b 44.6 %, c 49.2 %  

» II, » O.o » » O.o », » 100.o » 
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Tästä päättäen  voisi  siis  koivun  siemenestä kehittyä  taimia  hy  
vinkin tuhkapitoisessa  maassa. Osastossa  111 syntyikin  itäneistä sie  

menistä parissa  vuorokaudessa reheviä n. 1 cm pituisia  taimia,  joitten  
juuri  kulki  maahan jotenkin  säännöllisesti. Samaten näytti  osa osas  
ton II  pienistä  taimenaluista kehittymiskykyiseltä.  Idätyslaatikon  
kanteen tiivistynyt  vesi,  joka  osittain pääsi  valumaan tähän kohtaan,  

teki kuitenkin taimen kehityksen  nähtävästi edullisemmaksi  kuin  se 

muuten olisi  ollut. 

Siitä  huolimatta,  että itäviin  kuusen siemeniin kehittyi  osastossa  
IV jotenkin  sama suhteellinen määrä aluksi  terveeltä näyttäviä  ituja  

kuin männylle,  ei niistä kuitenkaan taimia syntynyt.  Jo seuraavan  
vuorokauden kuluessa  olivat idut pitemmäksi  ajaksi  jätetyissä  itä  

neissä siemenissä  aivan huonot,  osittain mädäntyneetkin.  Kuv.  

25,  26 ja 27  vertaamalla nähdään ero  runsaan  tuhkapitoisuuden  vai  

kutuksessa  männyn  ja kuusen  siementen pitemmälle  kehittyneitten  

itujen  välillä. Kuv.  28 ja 29  on taas lepän  ja koivun siemeniä ja tai  
mia. 

Tuhan vaikutusta eri  puulajien  taimien  syntyyn  tutkittiin mai  
nitussa idätyslaatikossa  vielä  siten,  että neutraliseen maahan sekoitet  

tiin aivan pinnalle  sgr  tuhkaa (0.5 gr 1  dm 2:ä  kohti)  ja kylvettiin  sii  

hen heinäkuun 4 päivänä  100 kpl  kutakin edellämainittua siementä. 

Siemenet peitettiin  seulomalla niitten päälle  1 mm seulan läpi hyvin  
ohkainen kerros  hiekkaa. Kun vettä pidettiin  säiliössä  aivan vähän, 
tuli  maanpinta nyt  olemaan paljon  kuivempaa  kuin  edellisissä  ko  

keissa.  Itäminen tapahtui  tavallisessa  huonelämmössä. Taimia syn  

tyi eri puulajeille  seuraavat määrät: 

Luonnossa ei  maan runsaskaan lipeisyys  säily  kauvaa,  sillä  pin  

taveden mukana kulkeutuu osa  siitä muualle taikka huuhtoutuu sy  

vemmälle maahan. Jotta saataisiin selville,  voivatko konsentroidussa 

tuhkauutteessa olleet siemenet edullisempiin  oloihin tultuaan itää,  

tehtiin seuraava  koe. Edellisen sarjan  osastosta  111 otettiin savilaa  
toilla lipeäsuolan  joukossa  olleita siemeniä neutralisessa maassa  idä  

tettäviksi. Männyn  siemeniä oli  197,  kuusen 185, koivun 130  ja le  

Mänty.  Kuusi.  Koivu. Leppä.  

11/VII   14 4 — 5 

16/VII   37 10 12 7 

19/VII   41  10 22 9 

25/VII  42 9  26 13 



Kuv. 25. Neutralisessa  maassa  itäneitä  männyn 
siemeniä. N. 6 kertainen  suurennus. 

Kuv. 26. Runsaasti tuhkaa  sisältävässä  maassa itä 

neitä  männyn siemeniä.  Idut mutkikkaita,  käret  

ruskeita  





Kuv. 27. Runsaasti tuhkaa sisältävässä  maassa itä  

neitä  kuusen  siemeniä.  Idut hyvin mutkikkaita,  

osaksi aivan mädänneitä.  

Kuv. 28. Neutralisessa  maassa itäneitä  lepän ja 

koivun  siemeniä ja pieniä taimia. Iduissa  ja juurissa 
runsaasti  juurikarvoja. 





Kuv. 29. Runsaasti  tuhkaa sisältävässä  maassa itä  

nyt lepän siemen  ja  pieniä lepän ja koivun  taimia.  

Idut ja juuret surkastuneita talli mutkikkaita. 
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pän 197. Siemenien annettiin ennen  koetta  olla  6  tuntia kylmässä  

vedessä,  jonka  jälkeen  ne filtrumilla  pestiin  useaan  kertaan. Suola ei 
kuitenkaan tällöin vielä kaikki  irtautunut;  usean havupuun  siemenen 

kuori oli  aivan kiiltävä.  Tämän jälkeen  saivat  siemenet kuivaa  pari  

päivää. Näistä eivät männyn  ja kuusen siemenet itäneet  21 vuoro  

kauden kuluttua ollenkaan,  jotavastoin  koivun  siemenistä iti 4.6 ja 

lepän 3.  o %.  Edellisellä  oli  kaikkien  itäneitten siementen iduilla  selvät  

juurikarvat,  lepällä  joka toisella.  
Samalla kerralla  idätettiin myöskin  3  vuorokautta kostean  tuhan 

pinnalla  olleita  siemeniä,  150 kpl  kutakin  lajia.  Näistä itivät  seuraa  

vat määrät. 

Näitten tulosten mukaan menettäisi siis  männyn  siemen voimak  

kaassa  tuhkauutteessa helpoimmin  itävyytensä.  Hyvin  lähellä sitä 
olisi kuusi.  Koivun siemenen itävyyteen  ei  siementen 3  vuorokautta 

kestänyt  kostean tuhan pinnalla  010 ole sanottavasti  vaikuttanut. 
Selvästi  huomattavia juurikarvoja  kehittyi  niinhyvin  koivulle kuin 

lepällekin.  

Luonnon oloissa  eivät  männyn  ja kuusen siemenet kuitenkaan 

joudu  vasta syntyneen  tuhan pinnalle.  Hangelle  varistessaan  saavat 

ne usein  ennen  maanpintaan  tuloa siksi  paljon  vettä,  että ne tulevat 

sillä  kyllästetyiksi.  Männyn  siemenen huomasikin Lakon jo 24  tuntia 

vedessä ollessaan lisäävän  painoaan  n. 36 %,  jota yli  tämä lisäys  ei 

pitemmänkään  ajan  kuluessa kohonnut. 1) Tällä ensiksi  saadulla 

x ) Georg Lakon, Beiträge zur forstlichen Samenkunde. Naturwiss. Z. f. 
F.  u. L., 1911. —Siv. 229—. 

Mänty.  Kuusi. Koivu. Leppä.  

4  vuorokautena  1 1 21 18 kpl.  

5 »  — 2 20 2 » 

6 »  1 1 2  3 » 

7 »  1 4 11 1 » 

8 »  1 1 6 3 » 

9 »  1 — 1 — » 

11 »  4 — — — »' 

15 »  — 2 — — » 

21 »  —  — — 3 » 

Yhteensä 9 11 61 30 » 

eli  % 6.0 7.3 40.7 20 
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vedellä on tietysti  suuri vaikutus siemenen itämiseen erittäinkin  sil  

loin,  kun  siemen joutuu  myöhemmin  epäedullisiin  itämisoloihin.  

Näitä kokeita  täydennettiin  kesällä  1913 Änäsin  maanviljelysta  
loudellisella koelaitoksella  tehdyillä  astiakokeilla. Näissä  voitiin  ni  
mittäin  poistaa  useita  idätyslaatikossa  esiintyneistä  häiriöistä. Sitä  

paitsi  käytettiin  näissä  kokeissa  tavallisia  luonnonoloja  enemmän vas  

taavia tuhkamääriä. 

Keskinkertaisessakin  kaskimetsässä  toimitettavassa poltossa  saa  

tavaa tuhkamäärää on vaikea laskea. Vaikeuksia tuottaa erittäinkin  

lehti-,  havu- ja karikemääräin arvioiminen. Perustana laskelmille  voi  

daan kyllä  käyttää  Ebermayerin,  Ramannin y.  m. tutkimuksia,  mutta 
Suomen kaskimetsiin  nämä sellaisenaan tuskin soveltuvat. Varmuu  

den vuoksi  onkin saatuja  arvoja  alennettava. Kaskessa palavan  tur  

peen  laatu ja palamisen  syvyys  vaikuttavat  kuitenkin eniten saata  

vaan  tuhkapaljouteen.  Paremmilla  metsätyypeillä  on turve luonnolli  

sesti  parempaa, erittäinkin  kali-rikkaampaa.  Noin 30 vuotta sitten  
kasketulta  mustikka-tyypin  maalta ottamastani  7 cm  paksusta  turve  

ja multakerroksesta olen  sen  volymipainoksi  1 1 näytteestä  saanut n. 

0.65 kg,  turpeen  ja mullan ollessa  täysin kuivia. Palavia  aineita oli  

näissä-n.  18 paino-%.  Seuraavassa taulussa on koetettu tehdä syn  

tyneestä  tuhasta likimääräinen laskelma.  Kaskettavassa metsikössä  

on otaksuttu olevan 30 m 3 runkopuuta,  josta  puolet  oletetaan kasket  

taessa  palavan.  Oksia  on arvioitu  olevan 25  %  runkopuun  määrästä 1) 
eli  7.5 m 3.  Niinhyvin  täysin  kuivan  runko- kuin oksapuun  ominais  

painoksi  on otettu 0.50. Metsikössä  olisi  etupäässä  koivua  ja  leppää.  
Suurin osa  tuhasta syntyy  siis  kaskettaessa  maan pintakerrok  

sen  palaessa.  Seunojen  ja muitten lisäpuitten  käytön  merkitys  vähä  

puisten  kaskien  poltossa  onkin juuri  siinä,  että siten saadaan maassa  
olevat  organiset  aineet  palamaan ja niistä suhteellisesti  paljon  tuh  
kaa. 

Kokeisiin käytettiin  alaspäin  hiukan kapenevia  saviruukkuja,  

joitten sisäläpimitta  ylhäältä  oli  30 cm. Kun  ruukkuja  ei täytetty  

aivan kokonaan  vaan käytettiin  ainoastaan 12 1 maata,  oli  maan ylä  

pinta  niissä  7 dm 2
.  1,000  kg  tuhkaa hehtaarin alalla olisi  siis  astiassa 

vastannut 7 gr.  Tämän perusteella  käytettiin  kokeissa  seuraavia 
tuhkamääriä: 1y 2,  3,  6,  12 ja 48 gr. Näissä  samaten kuin  niissä asti  

oissa,  joissa  tuhkaa ei ollenkaan käytetty,  oli  maana noin 1  mm karkeaa 

*) Vert. esim. Max.  R. Pressler,  Gesetz  der  Stammbildung, Leipzig,  1865. 
Siv.  112—. 

Theodor  Hartig, Vollständige Naturgeschichte der forstlichen Cultur  

pflanzen Deutschlands, e. m. M. m.  siv.  298, 343;  oksamäärät  yleensä  pieniä. 
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hiekkaa. Kahteen sarjaan  pantiin  hiekan päälle  5  cm vahva kerros  

jotenkin  lahonutta hienonnettua mutaturvetta. Näillä oli  tarkoitus  
saada selville,  millä tavalla tällaisen turpeen  pieni  happamuus  vai  

kuttaa pienten  taimien syntyyn.  Toisessa näistä sarjoista  levitettiin  

nimittäin turpeen  pinnalle  3  gr tuhkaa happamuuden  hävittämiseksi.  
Hiekka-  ja turvepinnan  vaikutusta  itämiseen ja taimien kehitykseen  

oli  tämän ohella myöskin  tilaisuutta verrata. 

Kokeen aikana kasteltiin  ruukkuja  säännöllisesti  pienellä  ruisku  

kannulla. Astioissa pidettiin  kosteus  koko ajan  samana, noin 70 °/ 0  

suurimmasta vedenpidosta.  Tätä varten  määrättiin aluksi  astioitten 

täyttämiseen  käytetyn  hiekan vesikapasiteti.  Punnitsemalla  ruukut 

määräaikojen  kuluttua  voitiin  laskea  haihtuneen veden määrä ja lisätä  

se kasteltaessa. 

Niihin  astioihin,  joissa  tuhkaa käytettiin,  levitettiin  se maan 
tasoitetulle pinnalle  maan ollessa vedellä kyllästettyä.  Joitakin  

tunteja  tämän jälkeen  kylvettiin  ruukkuihin siemenet,  200 kpl  ku  
takin lajia,  ja peitettiin  ne seulomalla ohut kerros  0.5  mm  seulan  läpi  
menevää  hiekkaa niitten päälle.  Siemeniä käytettiin  näin suuri  määrä 

1) Vert. Ernst Ebermayer, Die gesamte Lehre  der Waldstreu, Berlin, 

1876. Siv. 44—. 

2) Vert. sama, siv.  86—,  293—.  

Emil Wolff,  Aschen-analysen von landwirthschaftlichen Producten, Ber  
lin, 1871.—Siv. 122—. 

Ludwig Klein, Forstbotanik, e. m. Siv. 335.  
E. Ramann, Bodenkunde, 2  Aufl.,  Berlin, 190ö. Siv.  359, 
3 ) Luku on aivan  epämääräinen. 

Kaskessa  palaa 

Paino täy- 
sin kui-  

vana, kg 

T u h 

% 

k  a a  

kg 

Runkopuuta  kuorineen  15.0 m
3

  7,500 0.5 
2

)  37.5 

Oksia  kuorineen 7.5  m
3  8,750 1.0 

s
)  37.5 

Lehtiä  ja havuja  2,500 

(V.,  300.  o 

Karikkeita  ja pintakasvia   5,000 

Organisia aineita  1 cm  syvästä  pintakerroksesta.  

(Tällaisen kerroksen ominaispaino 0.65; kun  hu-  

muspitoisuus on 18 on palava osa 65,000 

X 0.18 kg)   11,700 6.0 
3

)  702.2 ] 

Yhteensä 30,450 — 1,077.0 
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etupäässä  itäväisyystutkimuksien  takia. Astiat pidettiin ulkona 
lasikatoksen alla.  

Kaikkiaan käytettiin  kokeissa  31 astiaa, jotka jakautuivat  eri  

sarjoihin  seuraavalla tavalla:  

Sarja  I, neutralinen hiekka;  4 astiaa: mänty,  kuusi,  koivu,  leppä.  

Sarja  11, tuhkaa 1.5 gr; samoin. 

Sarja 111,  tuhkaa 3.0 gr; samoin. 

Sarja IV,  tuhkaa 6.0  gr; samoin. 

Sarja V,  tuhkaa 12.0 gr; samoin. 

Sarja VI,  tuhkaa 48.0 gr; 3 astiaa: mänty,  kuusi,  koivu. 

Sarja VII, 5  cm  paksu  turvekerros-,  4 astiaa: mänty,  kuusi,  koivu,  

leppä.  

Sarja VIII, 5  cm paksu  turvekerros  ja 3.0  gr  tuhkaa;  samoin. 

Siemenet kylvettiin  heinäkuun 3 päivänä  ja kokeet  lopetettiin  

syyskuun  25  päivänä,  kun niitä ei  katsottu  voitavan enää seuraavana  
kesänä jatkaa.  Tulokset  kokeista  nähdään seuraavasta taulusta. 

MBMlWlåBKwHlaSMMBKira^lftsaHU^Eå^aMBMafifiTOMBMMl1 

nwminffMisssm 

HEII II MIHIHI 
■HHnHff&iHlHr/lKbJ K>2| 

•■':>■ BMP H B  
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Tai: lia Tai  iistä iuu lu q seuraaviii pitui isluol :kiin 

Puulaji 
cc 

£  

*£' 

> 

£ 

kpl  
3S.  

i  S 
t»  

< 0.6 cm 0.6 — ..o cm 1.0 — 2.5 cm 2.6 —  Lo cm  4.0  — ).o cmj  5.0 — cm  

kpl  kpl  % kpl % kpl  % kpl  %  kpl  ; 7o kpl  

*/.  261 

162| 

14 851  11 

VII u/7 

"A !  1631 

«V.  

U /
7 

13oj  
130 

71 69 53 61 47 

VIII 

"/l  ! 1571 
i 

*/>  :  
14-5

 j  
46 79 54 

Kuusi. uh 

23/ 
n 

■/. 
u/7 

51 i  
58 

54 

37 

15 28 31  57  15 

II 

23/, 48 

■/.  
n/7 

48 

52 

19 39 81 

III 

23/,  61 

*/.  58 1 
44 

48 

»/7 45  i  

%  45| 

19 

18 

u/, 

■/» 19! 

"V.  16 

0 

13 1 11 69 6 

VI U/ 7  

!7,  8 

"7» 4 

41 

100 

VII u/
7
 

*/7 62 

"A 57 

38 

48 39 16 28 ; — 

VIII "/7 

"/
7
 51 1 

**/.  45 2 — ! 

Koivu. U /7 15  



168 

Taimia Taimista kuuluu seuraaviin pituusluokkiiu  
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 22 

Kokeitten tuloksiin ovat  vaikuttaneet häiritsevät sivuseikatkin.  

Erittäinkin  koivulle  saadut  luvut ovat epävarmoja,  kuten jo saman 

sarjan  tuloksia vertaamalla helposti  huomaa. Suurena syynä  tähän 
on se, että näihin astioihin oli  ilmestynyt  perhostoukkia,  jotka  söi  

vät pienien  taimien alut ja isommista lehdet. Missä määrässä ne 

ovat  tuhoa aikaansaaneet,  on vaikeaa sanoa. Vielä kokeitten lopussa  

tapasin  näitä toukkia sarjojen  I, V,  VI  ja VIII  koivun  siemenillä  ja 

sarjan  IV  ja VIII lepän  siemenillä sekä  sarjan  VIII  männyn  siemenillä 

kylvetyissä  ruukuissa. Tämän lisäksi  on mahdollista, että kastelta  

essa  on usea pieni  koivunalku  irtautunut maasta ja kuivunut  aivan 
alussa. Sivuuttamalla tällä tavalla syntyneet  virheellisyydet  —-  

mikäli  mahdollista ovat kokeitten  tulokset lyhyesti  seuraavat: 
Neutralisessa hiekassa  on 91 % itävistä  männyn  siemenistä syn  

tynyt  taimia 82 (-f-) %,  60 %  itävistä  kuusensiemenistä 45 (+  ) % 

(47.5  % itävistä koivun  siemenistä 21 (?)  %)  ja 48.5 % itävistä  lepän  

siemenistä 38 %. Vähän happamassa  hienonnetussa turpeessa on  

männyn  ja kuusen taimi-% alkuaikoina suurempikin  kuin hiekassa. 

Lehtipuilla  on asianlaita nähtävästi päinvastoin.  Käytetyt  pienet  

tuhkamäärät (sarjat  II ja III)  eivät sanottavasti ole  vaikuttaneet 

männyn  ja kuusen siementen itämiseen ja taimien lukuun. Lepälle  

on vähän runsaampi  tuhkamäärä (sarja  III)  ollut  nähtävästi  haitaksi. 
Hiekan tuhkapitoisuuden  enetessä (sarjat  IV,  Vja  VI)  laskee taimien 

BIHI^^^^^^^HBx^llitfjfl^^KuEitl^^^l^E^I^^ElKiXfl^Hy&EiläaEisBSKlifieSilEllBiSäSBI^fl  
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luku niinhyvin  männyllä  kuin  kuusella  hyvin  huomattavasti,  jälkim  
mäisellä suurempia  tuhkamääriä käytettäessä  suhteellisesti  enem  

män kuin edellisellä (erittäinkin  sarja  V).  Otettaessa neutralisessa 

hiekassa syntyneitten  taimien luku perustaksi,  on samanlainen ero  
näitten puulajien  välillä olemassa. Lepän  taimien syntyä  estää  run  

saampi  tuhka suhteellisesti  enemmän kuin koivun;  vielä sarjassa  VI 
on koivuntaimia noussut hyönteistuhoista  huolimatta suhteel  
lisesti  paljon.  

Turpeelle  levitetty  pieni  tuhkamäärä on männylle  lisännyt  eloon  

jääneitten  taimien lukua. Lannoittamattomassa turpeessa  ovat män  

nyn taimet nimittäin hyvin  heikkoja.  Siementen itämistä  ei tuhka 

sitävastoin ole koroittanut.  Kuusella taas  on taimiluku tässä sar  

jassa  huomattavasti pienempi  kuin  edellisessä.  Sama on asianlaita 

lepällä,  jotavastoin  koivun  (rauduskoivun)  taimiluku on —niin pal  

jon kuin tuloksista  voi päättää —tuhan johdosta  kohonnut. 

Taimien kokoon  eivät tuhka-annokset ole  näin lyhyen  ajan  ku  

luessa ehtineet vaikuttaa. Paljon  suurempi ero on sitävastoin hie  

kassa  ja turpeessa  kasvaneitten taimien välillä. 

Taimien juuristoon  on maan  runsaampi  tuhkapitoisuus  sitä  

vastoin vaikuttanut häiritsevästi.  Jo sarjassa  IV huomaa kuusen 
taimien juurissa  aivan lähellä maanpintaa  mutkia,  jotka  käyvät  tuh  

ka-annoksen enetessä yhä  selvemmiksi. Sarjassa  VI ei juuri enää 

tunkeudu alaspäin,  vaan kulkee  vaakasuorassa lähellä  pintaa  ainakin 

jonkun  matkaa. Useitten vielä  hengissä  olevien taimien juuret  oli  

vatkin turmeltuneet,  tummanruskeat ja osaksi  mädänneet. Varmaa 

onkin,  että näin suuri  tuhkamäärä maassa  (n.  7,000  kg  hehtaarilla)  

tekee kuusen taimien kasvun mahdottomaksi,  eivätkä  männyn  tai  
metkaan siinä hyvin  menesty.  Osa  niistäkin  on nähtävästi kuollut  

juuriston  vikaantumisen takia,  vaikka  juuret  eivät  näytä  varsin niin 

helposti  vahingoittuvan  kuin kuusella.  Juurikarvojen  ja hienoimpien  

juurisäikeitten  puuttuminen  tällaisilta taimilta on aivan yleistä;  

taimia irroittaessa maasta ei maahiukkasia seuraakaan juurten  mu  
kana sanottavasti. Lepän  taimillakin ovat juuret tuhkaa sisäl  

tävässä maassa  vähemmän kehittyneet  kuin neutralisessa hiekassa. 
Erittäinkin on niitten tavallinen kulkusuunta muuttunut. Koivun  

taimet taas  ovat siksi  pieniä, ettei niistä voi varmuudella mitään 

sanoa. (Kuv.  30,  31,  32 ja 33). 

Kun mainitut idätyskokeet  olivat  jo osittain tehtyjä,  ilmestyi  
painosta Herlinin julkaisu,  jossa  käsitellään  verrattain laajasti  maan 
happamuuden  ja  tuhkapitoisuuden  vaikutusta  eri  puulajien  siementen 



Kuv.

 
30.

 
2

 
Vj

 
kuukauden

 
vanhoja
 männyn taimia. N:o 4 on kasvanut neutralisessa hiekassa, 

muut

 
tuhkapitoisessa

 
hiekassa.

 
N:o

 
2

 
juuret

 
epäsäännöllisesti

 
kehittyneet.
 N:o 4 vastaa sarjaa I, 5 —II, 9—III, 13—IV, 17—V 

ja

 
21—
VI.

 
3

/
l

 
luonnollisesta

 
koosta.

 





Kuv.

 
81.

 2'/ j kuukauden 
vanhoja
 kuusen taimia. N:o 3 kasvanut neutralisessa hiekassa, 

muut

 
tukkapitoisessa

 
hiekassa.

 
N:o

 
18

 
ja

 
22

 
epäsäännöllisesti

 
kehittyneitä
 ja osaksi turmeltuneita. N:o 3 vastaa sarjaa I, 6—

II,

 10—
111,

 14—
IV,

 18—V 
ja

 22—VI.  3
/

4

 luonnollisesta 
koosta.

 





Kuv.  32. 27j kuukauden  vanhoja  lepän  taimia. N:o 1 kasvanut  neutralisessa  hiekassa,  

muut tuhkapitoisessa hiekassa. N:o 1 vastaa sarjaa I, 8 11, 12 111 ja 16 
IV. 3/i luonnollisesta koosta.  

Kuv. 33. 2 '/, kuukauden vanhoja,  tuhkapitoisessa 

maassa  kasvaneita  koivun taimia. N:o 11 vastaa  

sarjaa 111,  15 IV. luonnollisesta koosta.  
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itämiseen. 1) Herlinin tekemät kokeet  ovat kuitenkin  epätäydellisiä;  
koivun  ja lepän  siemenillä ei  idätyksiä  ole  ollenkaan tehty ja alkalisissa  
tuhkaliuvoksissa  käytettiin  ainoastaan 49 männyn  ja 30 kuusen sie  

mentä ja kumpikin  erä jaettiin  näistä vielä kahteen osaan. Tämän 
ohella oli näitten siemenlajien  alkuperäinen  itäväisyys  erilainen,  

männyn  51 % ja kuusen 70 %. Herlinin päätelmät  ovat lyhyesti  

seuraavat: Männyn  siemen on arempi  maan happamuudelle  kuin 

kuusen siemen,  mutta tuhkauutteissa on suhde päinvastainen.  

Lehtipuitten  siemenistä ei  koivun  siemen siedä maan happamuutta  

eikä  alkalisuutta,  jotavastoin  lepän  paksukuorinen  siemen itää  polton  

jälkeen  alkalisessakin  maassa.  Tästä syystä  olisi  leppä  yleinen  puu  

laji  Hämeen vähämultaisilla kaskimailla,  joissa  maa polton  jälkeen  
helposti  käypi  alkaliseksi.  Savon  kaskiin  tulisi  taas sen  sijaan  runsaasti  

koivua,  sillä  siellä  ovat  maat multavampia  ja poltto  ainoastaan  neutra  

lisoisi  turpeessa  olevat humushapot. 2 )  

Nyt tehdyt  kokeet  eivät  kuitenkaan tue useitakaan näistä pää  

telmistä. Koivu on itänyt  hyvinkin  voimakkaissa  alkalisissa  liuvok  
sissa  ja kehittynyt  niissä  taimellekin. Hyvin  rikotussa  turpeessa  se  

myös tekee taimia. Koivut samaten kuin  männytkin  ovat sitäpaitsi  

yleisimmät meidän »happamien» maittemme erittäinkin  soitten 

puulajit.  Kanervakankaille nuorentuu mänty  samoin,  niitten mah  

dollisesta »parkkihappopitoisuudesta»  huolimatta. Kuusi  sitävastoin  
ei nähtävästi rämeitten happamuutta  siedä,  koskapa  sen  taimiakaan 

ei  niillä tapaa.  3)  

Seuraavaan yhdistelmään  on otettu tärkeimmät tulokset edellä  

esitetyistä  havainnoista ja  kokeista. Siinä on lueteltu eri  puulajit  
siinä järjestyksessä,  jossa  ne voivat siementää kaskiahoja,  kun kukin  

mainituista seikoista  saa  yksin  tulokseen vaikuttaa. Eri  ikäisten  kas  

kiahojen  valtauksessa on yhdistelmään  otettu ainoastaan neljä  ta  

pausta.  

*) Rafael Herlin, Jordmänens ooh temperaturens inflytande pä växter  
nas förekomst  och  utbredning. Bihang  tili  Ärskr.  f. För.  f. Skogsv.  i  Xorrl., 
1913, I. 

2 ) Vert. siv.  25—50.  

3) Puhuessaan  syistä  kuusen  vaikeuteen  nuorentua  jäkälä-  ja kanerva  

kankailla  sanovat  Hesselman  ja Schotte:  »Humussyrorna  verka  här  som ett gift  
för granen,  och plantornas utvecklingsmöjligheter förhindras».  Henrik Hes  
selman, Gunnar  Schotte, Granen  vid sin sydvästgräns  i Sverige,  e. m. Siv.  466. 
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Kaskiahojen  vesottuminen.  

Luonnon oloissa  on Suomessa tavattavien metsäpuitten  kasvul  
linen lisääntyminen  verrattain harvinainen. Kulturioloissa on sillä  

sitävastoin  suuri merkitys.  Erittäinkin  varsinaiseen kaskeamiskier  

toon kuuluvista  kaskimaista  ovat sellaiset  harvinaisia,  joilla  tavat  

tavista lehtipuista  ei  ainakin  osa  olisi  vesoista  syntynyt.  
Metsänuudistuksessa kysymykseen  tulevia vesoja  on kahta la  

jia, kanto- ja juurivesoja.  Syntynsä  ja kehitysmahdollisuuksiensa  

perusteella  voidaan nämä vielä jakaa  alalajeihin.  Kuv.  34 valaisee 

näitä  eri  muotoja.  *) Kantovesoja  (Stockausschlag,  Stock  
-lod e n) voi siten syntyä  joko maanpinnan  päältä  taikka alta.  2) 

Maanpäälliseen  kantoon kehittyy  vesoja joko kannon reunalle,  kuo  

ren  ja puuosan väliin muodostuvasta kalluksesta  (1),  taikka  alempaa  

kannon sivulta (2). Maanpinnan  alta  syntyvät  vesat nousevat juu  
renniskasta ja juurihaarojen  välistä (W  urzelstoc  k  1 o d e n  3)  

(3). Myöskin  jotenkin  kohtisuoraan alas kulkevasta  juuresta  synty  

vät vesat (S  tockspr  o  s  s  e  n) (4) luetaan usein kantovesoihin,  

vaikka ne oikeastaan ovat  juurivesoja.  Varsinaisia  juurivesoja  muo  

dostavat kuitenkin ainoastaan jotenkin  lähellä maanpintaa  kulkevat  

juuret  joko  terveinä ollessaan (W  urzelloden,  Wurzelbrut)  

taikka  haavakohdasta (W  urzelausschlag) 4). 

Näistä vesamuodoista syntyvät  kannon reunaan nousevat vesat 

ja juurivesat  adventivisilmuista. Kannon sivulle  muodostuvat vesat 

saavat taas alkunsa uinuvista (proventivi-)  silmuista. 5) Samaten 

syntyvät  juurenniskavesat  joko uinuvista silmuista  taikka  niitä hy  

vin paljon  muistuttavista  muodostuksista (Wurzelstockknospen).  
Kaskimailla  tavattavilla  yleisimmillä  lehtipuilla  on ennen ja nyt  

tehtyjen havaintojen  mukaan seuraava  vesojen  muodostamiskyky.  

1 ) Kuvat  34, 35, 36 ja 37 on  laatinut lopulliseen  asuunsa  Metsäkonduk  
tööri, Taiteilija Lennart Segerstråle,  jolle tästä ystävällisyydestä  lausun  tässäkin  

yhteydessä  kiitokseni. 
2 ) Yert. esim.  Carl  Heyer—  Richard  Hess,  Der  Waldbau, e.  m., II Bd.   

Siv. 177—. 

3) Theodor  H artig,  Vollständige Naturgeschichte der forstlichen Cultur  

pflanzen  Deutschlands. Siv.  303, 311, 312. Eri  vesalajien synnystä  vert. 

myös  selitystä kuvatauluun  n:o 70. 
4

) Julius  Hamm, Der  Aussehlagwald,  e. m. -  Siv. 53. 
6

) Vert. esim. Eduard  Strasburger,  Fritz  Noll,  Heinrich Schenck,  A. F. W. 

Schimper, Lehrbuch der  Botanik, Jena, 1898. Siv.  16, 17, 35. 

O.  G. Petersen, Forstbotanik, e. m. Siv.  40—42.  
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Koivu  muodostaa kaikkien  aikaisempien  ilmoitusten  mukaan kan  

tovesoja,  toisista  tiedoista päättäen  ainoastaan juurenniskasta,  toisista  

myöskin  kannon sivulta.  Juurivesoista ovat  käsitykset  sitävastoin  

hyvinkin  eroavia. Jotkut eivät sano koivulla juurivesoja  olevan ol  

lenkaan. x)  Yleinen on myöskin  se käsitys,  että sille  syntyisi  vahin  

goittuneisiin  juuriin  vesoja,  jotka  kuitenkaan eivät  tavallisesti  olisi 

pitkäikäisiä.  2) Maan pinnalle  kohoaviin juuriin  muodostuisi tällaisia  

lyhytaikaisia  vesoja  myös.  3)  Erittäinkin  ruotsinkielisessä kirjallisuu  

dessa mainitaan koivun juurivesoista  (rotskott)  hyvin  usein. Niin 

sanoo Hult  koivun nuorentuvan Blekingin  koivumäillä  tällä  tavalla.  ,4)  
Samaten puhuu  Örtenblad  koivun juurivesoista.  5 ) Samaan tapaan  
mainitsee Herlin,  kaskimaitten metsittymistä  selittäessään,  koivun 
saman kannon voivan muodostaa juurivesoja  (»rotskott»)  2  ä 3 kas  

keamiskiertoa ja tammen vieläkin  pitemmän ajan!  6) Nähtävästi  

onkin tässä  kysymys  ainoastaan väärän nimen käytöstä.  Nämä il  
moitukset koskevat raudus- ja hieskoivua. Päättäen m. m. Hage  

mannin7),  Barthin 8) ja Anderssonin 9) ilmoituksista  nuorentunee 

sitävastoin tunturikoivu juuristakin.  

Mitä omiin havaintoihini tulee, en koivulla  ole  varsinaisia juu  

rivesoja  tavannut. Jo koivun  juurimuodostus  on sellainen, ettei  se  
voi tällaisia  vesoja  synnyttää.  Maanpintaa  pitkin  kulkee  niinhyvin  

x
) Esim. Richard  Hess,  Die  Eigenschaften und das forstliche  Verhalten  

der wichtigeren in Deutschland  vorkommenden Holzarten, 3  Aufl., Berlin, 
1905.  Siv  118, 122. 

2) Esim. Julius Hamm, Der  Ausschlagwald, e. m. Siv. 53.  
3) Esim. Theodor  Hartig, Vollständige Naturgeschichte der  forstlichen  

Culturpflanzen Deutschlands, e.  m. Siv. 312.  
W. Pfeil,  Die deutsche  Holzzucht,  Leipzig,  1860. Siv.  312.  

4) R. Hult, Blekinges vegetation, e. m. Siv. 191—.  
6) Th. Örtenblad, Om skDgarne och  skogshushållningen i  Norrland  och  

Dalarne, e. m. Siv.  39, 45. Örteriblad viittaa Willkommm  lausuntoon  koivun 

hyvästä vesomiskyvystä.  W. puhuu kuitenkin ainoastaan kannonniskan  sil  
muista  (Wurzelstockknospen)  muodostuvista  vesoista. M. Willkomm,  Forst  
liche  Flora  von Deutschland  und Oesterreich, 1875. Siv. 258. 

') Rafael Herlin, Jordmänens  och temperaturens inflytande pa  växter  
nas förekomst  och utbredning, e. m. -  Siv.  48. 

') Axel  Hagemann, Finmarksbirken.  Den  norske  Forstforenings  Aarbog, 
1889. Siv. 9, 23.  

8 ) Agnar Barth, Skogbrugslsere,  I, Kristiania, 1905. —Siv.  148, 150. 
Sanoo  tunturikoivulla olevan  samanlaisen juurivesojen muodostamiskyvyn  

kuin lepällä ja haavalla. 
9 ) Gunnar Andersson, Om  björkens  tjocklekstillväxt  i  Jämtlands fjäll  

trakter. Skogsvärdsför. Tidskr., 1905. Siv. 418. 



Kuv. 34. Kuv. 36. 

Kuv. 35 Kuv. 37 

Kuv.  34. Havainnollinen  kuva  eri vesalajeista.  

Kuv.  35. Pienen  hieskoivun juuri, johon kaskeamisen jälkeen on vesoja syn  

tynyt. N. '/» luonnollisesta  koosta.  
Kuv.  36. Havainnollinen  kuva  koivun  kantovesojen synnystä. Tummin osa 

vastaa vanhan kannon  kuollutta, pilkutettu elävää  osaa. Valkea osa ku  

vaa vesojen omia kudoksia. Alla  oleva  kuva  on poikkileikkaus  vesan 

syntymäkohdasta.  
Kuv.  37. Lepän palaneeseen juureen syntyneitä  vesoja. Alla oleva kuva  vastaa  

juuren alalaitaa. N. '/j  luonnollisesta  koosta.  
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raudus- kuin hieskoivun juuria  ainoastaan satunnaisesti. (Kuv.  38.)  
Juurivesoiksi voisi  ehkä kuitenkin  nimittää n.  10, korkeintaan 20  cm 

päässä  vanhan kannon laidasta vanhasta juuresta  nousevia vesoja,  

joita  pari  kertaa olen kaskessa tavannut. Molemmissa tapauksissa  
oli  5—7-vuotinen rauduskoivun taimi muodostanut omat  juurensa  ja 
irtautunut emäjuuresta.  Toisella taimella oli kahdesta valtajuuresta  
kasvanut  yksi  kummallekin puolelle  vanhaa juurta,  joten se ikään  

kuin ratsasti  sillä.  Kun entiset juuret  taimen syntymäkohdassa  kul  
kivat lähellä maanpintaa,  on  luultavaa,  että ne  kyntäessä  ovat  vahin  

goittuneet  ja haavakohtaan on syntynyt  vesoja.  Tällaisesta  taimesta 
voi  kehittyä  puu. Eräällä 14 vuotta sitten poltetulla  kaskiaholla  olen  

kin  tavannut hieskoivuryhmän,  jossa  vanhoista kannoista oli  vielä 

säilynyt  tuohi paikoillaan.  Laitimainen säännöllisesti kehittynyt  

puu oli  entisestä  kannosta 35 cm päässä  ja oli  nähtävästi syntynyt  
vanhan juuren  päältä.  

Vasta kaadettuun polttamattomaan  kaskeen syntyy koivulle  

kantovesoja  usein maanpinnan  päältä,  kantojen  laitamilta. Kuta 

vanhempia  ja isompia kaadetut puut  ovat olleet,  kuta kuivempaa  

maa ja kuta tiheämmässä kaadettuja  puita  kantojen  päällä  on, sitä  

vähemmän niitä syntyy.  Vähäpuisissa  kaskissa  hävittää karja,  erit  
täinkin lampaat,  nämä samaten kuin maanpinnan  aitakin  nousevat 

vesat usein hyvinkin  tarkoin. Hies- ja rauduskoivun kantovesojen  

synnystä  luulen huomanneeni,  että edellinen muodostaa suhteellisesti  

enemmän vesoja  kantojen  laitamista kuin  jälkimmäinen.  Jo aivan  nuo  

rilla  siementaimilla näyttää  olevan tämä eroavaisuus. Eräällä kas  
kella (hav.  n:o 110),  josta  n.  5-vuotisia  koivuntaimia oli  vesottu jät  

tämällä niihin 2—lo cm pitkä kannontynkä,  oli rauduskoivulle kehit  

tynyt  2-vuotisia  vesoja  etupäässä  juurenniskasta,  kaikista  pisimpiin  

tynkiin  myöskin  2—3 cm  maanpinnan  yläpuolelta.  Hieskoivulla,  

jolla  vesoja oli  lukuisammin,  mutta lyhempiä,  nousi niitä runsaasti  

myöskin  ylempää.  

Etupäässä  emäkannon laadun mukaan syntyvät  koivun  kanto  

vesat paloilla  eri  tavalla. Jos  kanto on aivan pieni,  korkeintaan pari  

cm paksu,  jäävät  useinkin kannon  kaikki  entiset juuret  eloon ja suu  
rien haavojen  kylestämistä  (palvettamista)  ei  uusien vesojen  tarvitse 

tehdä. Useasti  paisuu  juuri  tällöin  vesojen  syntymäkohdasta  ja käy  

porkkanan  näköiseksi. Tähän paisumaan  syntyy  vesoja  verrattain 

syvällekin,  niin että uusia jumia  muodostuu taimien tyven  yläpuo  
lellekin.  Kaskissa  on tällainen vesottuminen hyvin  yleinen  erittäinkin 
hieskoivun pienien  siementaimien kantoihin. Tällaisia usein ver  

rattain vanhoja,  mutta ainoastaan 0.5 —1.5 cm paksuja  taimia on 
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kaskissa  usein runsaasti. Rauduskoivulla  taas  on kaadetuissa kas  

kissa  näin pieniä  taimia ainoastaan poikkeustapauksissa.  Kuv. 

35 on piirretty  % luonnollisesta koosta  eräästä tällaisesta palaneen  

hieskoivun kannosta ja siihen syntyneistä  1- ja 2-vuotisista vesoista. 
Kaksi oikeanpuoleista  vesaa  on  kuollutta,  muut ovat reheviä. 

Vähän paksummassa  kannossa  kuolee  niinhyvin  osa  siitä kuin  

juuristakin.  Kannon ympäri voi kyllä  suotuisissa  oloissa  kehittyä  

aluksi  vesoja  joka  puolelle,  mutta pian  osa  niistä  kuolee,  eikä  vanhan 
kannon kambiumi  pysy  kaikkialla  elossa.  Elävän puuosan ympärille  

syntyy  vähitellen kylestä,  kunnes alkujaan  hyvinkin  laaja  haava on 
kasvanut  umpeen, ja vanhasta kannosta  onjälellä  ainoastaan pieni  

kappale  siitä  syntyneen  vesan sisässä.  Koivun  kanto lahoo hyvin  

nopeaan, usein s—lo vuodessa,  niin ettei  siitä  ole  muuta kuin tuohi 

jälellä,  jollei  karja  ole  sitäkin  rikki  polkenut.  Ainakaan kaskimailla,  

joilla  vesat eivät  synny  kannon maanpäällisistä  osista,  ei  siten sama  
kanto voi vesoa  useamman kaskikierron  aikana. Muuallakin voi tämä 

tulla  kysymykseen  ainoastaan aivan pienissä  kannoissa. Väite,  että 
koivun  kanto vesoisi  2  ä  3  kiertoajan  kuluessa,  ei  pidäkään  paikkaansa.  
Toiseen kiertoon tultaessa  häviää viimeinenkin osa alkuperäisestä  

vanhasta kannosta,  kun siihen syntyneen  vesan kannon laitaan taas 

vuorostaan kehittyy  uusia vesoja  ja tämän kannon sisus  lahoo. 

Jos vesan taikka vesaryhmän  alapuolelle  sattuu joku vanhan 

kannon juurista kuten  useimmiten  onkin tavallista voi  se  säilyä  

kokonaan elossa,  ellei  se  ole  kovin  suuri.  Tällöin ei varsinaisiin  juu  

riin haavoja  synny,  ja täytettävä  haava kannonkin kohdalla  voi  pa  

rata verrattain nopeaan, kun vesan  kasvu  on voimakkaan juuriston  
avulla joutuisaa.  Tällaista tapausta  osoittaa  kuv.  36 1),  jossa  kannon 

vasemmanpuoliseen  laitaan tällainen vesa on syntynyt.  Kuvassa  
tarkoittaa tummin osa  vanhan kannon kuollutta  puuta,  sitä vaale  

ampi kannon eloon  jäänyttä  osaa  ja valkoiseksi  kuvattu  vesojen  nuo  

ria  kudoksia. Allaoleva piirros  on poikkileikkaus  vesasta  kannon koh  

dalla, jossa  uusi puu kylestyy  kannon eloon jääneen  osan päälle.  
Suuremmasta juuresta  pysyy  sitävastoin elossa  ainoastaan osa;  

usein kuolee vesan syntymäkohdan  alapuolella  oleva osa kan  

toa kokonaan. Lahovian ilmestyminen  vesaan jo aivan alussa  

on silloin hyvin  lähellä. Tämän estämiseksi  koettaakin se va  

pautua  emäjuuresta  niin pian  kuin mahdollista. Tämä käy  päinsä  

l) Vert. Theodor Hartig, Vollständige Naturgeschichte der  forstlichen Cul  

turpflanzen Deutschlands, e. m. Siv.  311.  



Kuv. 38. Rauduskoivun, hieskoivun ja lepän juurimuodostus.  Koivut  
8-, leppä 5-vuotinen. 

Kuv. 39. Rauduskoivun  6-vuotisia kantovesan  kantovesoja.  Vanhasta juuresta  
ainoastaan  osa elossa. 
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ainoastaan uusia,  omia juuria  muodostamalla,  ja näitä kehittyykin  

vesan juurenniskaan  lähelle maanpintaa.  Jo muutaman vuoden 

kuluttua on vesa  aivan itsenäinen,  ja vanha,  ainoastaan kehittymisen  
alkuun pääsemiseen  käytetty  juuri  kuollut.  Tätä tapausta  vastaisi 

kuvaan 36 kannon oikeaan laitaan kuvattu vesa.  

Kuv.  39 on  myöskin  valaiseva. Kuvassa olevasta  juurimuodos  

tuksesta  voi päättää,  ettei  se  ole siemenestä syntyneelle  puulle kuu  
lunut. Kannosta syntynyt  rauduskoivun vesa  on sen  edellisessä  kas  

keamiskierrossa  silloin  kuolevasta  kannosta itselleen eristänyt.  Juuri 
on silloin  ollut  siksi  pieni,  että se on pysynyt  kokonaan elossa.  Alas  

päin  kulkevat pienemmät  juuret  ovat tämän vesan eläessä  kehitty  

neet. Kaadettaessa on vesa  ollut  7cm paksu  tyvestä.  Kuvassa  olevat 
vesat ovat  6-vuotisia  ja  ovat  ne  siis  kantovesan kantovesoja.  Näille on 
entinen juuristo  kuitenkin  ollut  liian suuri. Siksi  on  siitä  elossa  ainoas  

taan vesojenpuoleinen  osa  ja  siitäkin  ainoastaan 1—1.5 cm  paksu  kais  
tale sekä alaspäin  kulkevat  juuret.  Toinen sivu  ja  vanhan juuren kärki 

ovat  jo lahoja.  Uusista  vesoista  onkin  jo  kehittynyt  omia juuria  run  
saasti.  Keskimmäinen pienin  taimi on  jo aivan  itsenäinen,  ja  nähtä  

västi  ei  olisi  tullut  kulumaan kauvaa,  ennenkuin toisetkin  taimet oli  
sivat  kannosta irtautuneet. Kolmannessa käskeamiskierrossa  siis  tämä 

alkujaan  joko  siementaimen taikka  vesan  silloinen nuori juuri  kuolee.  

Harmaalepän  vesomisesta ovat aikaisemmatkin  havainnot jo  
tenkin yhtäpitäviä.  Sillä on niinhyvin  kanto-  kuin  juurivesoja.  Edel  

liset muodostuvat samaten kuin koivulla  niinhyvin  kannon laitaan 
kuin erittäinkin  juurenniskaan.  Näistä  kehittyvät  viimemainitut,  ku  

ten koivullakin,  käyttäen  edellisen sukupolven  juuristoa  apunaan pi  

temmän taikka lyhemmän ajan  (kuv.  40).  

Kantovesoja  tärkeämmät ovat  lepällä  kuitenkin  juurivesat.  Lä  
hellä maanpintaa  kulkevat  juuret  soveltuvatkin  tähän hyvin.  (Kuv.  

38.)  Näitä syntyy  ensiksikin puun alkaessa  syystä  taikka toisesta  ki  

tua, taikka  kun  se  on kaadettu. Molemmat nämä tapaukset  ovat  kas  

kimetsissä  aivan yleisiä.  Kun leppä  jää metsikössä  varjoon,  alkaa 

se muodostaa hyvinkin  varjostettuun  maahan juurivesoja.  Tällaisia 

tapaa m. m. 40—70-vuotisissa männiköissä,  joista lepän ensi 

sukupolvi  on häviämässä taikka kokonaan kuollut (esim. hav. 

n:o 198). Vesat ovat  tavallisesti  I—4 m pitkiä,  ja osa  niistä kuo  

lee jo aikaisemmin. Jos metsä on harvempaa,  on metsikkö  jon  
kunlaista  välimetsää (hav.  n:o 122), päällysmetsä  siemenestä synty  

nyttä (mäntyä,  koivua),  alimetsikkö  vesoista.  Tiheässä siemenestä 

syntyneessä  leppämetsikössäkin  on tällaista nuorempaa sukupol  
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vea x ).  Eräässä  tällaisessa 30-vuotisessa  metsikössä  (hav.  n:o 213)  
ei  se kuitenkaan kasvanut  O.i—0.5 m korkeammaksi.  Näillä pie  

nillä'vesoilla  on kaadetun kasken  vesottamisessa  sama merkitys  kuin 

pienillä  hieskoivun vesoilla;  niistä  syntyy  uusia kantovesoja.  

Vasta kaadettuun kaskeen nousee juurivesojakin  jo aivan  ly  

hyen  ajan kuluttua. Nämä ovatkin  tavallisesti  paljoa  lukuisampia  
kuin  kantovesat  ja kasvavat  monasti  hyvinkin  runsaasti  varjostavien  

puukasojen  alle. Paloon nousee juurivesoja  usein myöskin suhteelli  
sesti enemmän kuin kantovesoja.  Kuta vähemmän kynnettäessä  

juuria turmellaan ja kuta kivikkoisempi  maa on, sitä  runsaammasti 
niitä nousee. Usein on saman juuren  vesaryhmiä  aivan lähekkäinkin,  

n.  10 cm päässä,  varsinkin  sellaisissa  kohdissa,  jotka  ovat  aivan  lähel  

lä maanpintaa.  Kyntäminen  ja poltto  eivät  kuitenkaan milloinkaan 
hevillä  lepän  juurivesojen  syntyä  lopeta. Jos juuresta jää pienikään  

osa  eloon,  tavallisesti  sen alalaita,  voi  se  sukua  jatkaa.  Vesoja  muo  
dostuu tällöin mieluimmin  entisten pienien  juurien  taikka vesojen  

tyveen,  joka  tällöin laajenee,  usein pullomaisesti.  Esimerkkeinä tästä  

ovat ne  tapaukset,  joita  kuv.  37 valaisee. Vanhaan lepän  juureen,  

joka on ennen  kaskeamista  ollut  niin lähellä maanpintaa,  että sen 

yläosa  on palanut  ja kaikki  muu paitsi  halkeaman alla  oleva laide 

polton  takia kuivunut,  on noussut 1-vuotisia  juurivesoja,  jotka  ovat 

muodostaneet omia juuria  Frantcia-pesäkkeineen.  Halkeama on juu  

reen  tullut nähtävästi  kynnön  aikana. Vanhasta juuresta  on nyt 

elossa  ainoastaan n.  4 cm
2  laajuinen  ala  vesojen  kohdalla. Alempana  

oleva piirros  näyttää,  mitenkä uudet vesat syntyvät  entisten pienien  

juurien  tai vesojen  tyvestä,  jotka  tällöin paisuvat.  Piirrokset  ovat  

% luonnollisesta  koosta.  

Emäpuun  kaataminen ja kituminen eivät kuitenkaan ole  vält  

tämättömiä edellytyksiä  lepän  juurivesojen  kehittymiseen,  vaikka  

usein niin väitetään. 2) Päinvastoin muodostavat hyvinkin  elinvoi  
maiset siemenestä  taikka  vesomalla syntyneet  puut  näitä vesoja.  Tällai  

nen  vesomiskyky  on niillä  jo hyvin  nuorena, usein jo  aikaisemmin kuin  

siemententeko-kyky.  Kuv.  41 näyttääkin  tästä mielenkiintoisen esi  
merkin.  Siinä  olevalla  nyt  8-vuotiaalla 1.6 m pitkällä  lepän  siemen  
taimella on niinhyvin  2-  kuin 1-vuotisia 10—35 cm korkeita  juuri  

vesoja,  yhteensä  12,  ja uusia ryhmiä on jumi kehittymässä  hyvin  
voimakkailta näyttävistä  silmuista.  Taimen kaikki  juuret  kulkevat 

maanpinnan  suuntaan,  joskus  laskeutuvat ne korkeintaan Bcm  sy  

1) Vert. W. Pfeil,  Die  deutsche Holzzucht,  e. m. Siv.  340.  
2) Esim.  Julius  Hamm, Der  Ausschlagwald, e. m. Siv.  53. 



Kuv.  40. 4—5- vuotisia  lepän, raidan ja Salix lividan  kantovesoja. Kaikki  entiset 

pintajuuret ovat palaneet. Leppä on muodostanut  uusia  juuria ja on jo  melkein  irti  

vanhasta  juuresta. Raidan  juuren toinen puoli on laho.  

Kuv.  41. 8-vuotinen  lepän siementaimi,  jolla on I—2-vuotisia  juurivesoja. Kaikki  
juuret kulkevat  lähellä  maanpintaa. Juurten  pituus n. 10 m.  
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välle,  kohotakseen taas aivan lähelle pintaa,  jolloin  vesoja  etupäässä  

syntyy.  Suurin osa  juurista  on %—2 cm syvässä.  Vanhimmat ryh  

mät ovat  syntyneet  hyvin  hienoille juuren  haarautumille. Nytkään  ei 

ryhmiä  emätaimeen liittävä  rihma ole  2 mm paksumpi.  Juuren kären 

ja ryhmän  välinen osa  juurta  kehittyykin  paljon  enemmän,  eikä näh  

tävästi  tarvitse  kulua montakaan vuotta, ennenkuin tällaiset vesat  

ovat  aivan itsenäisiä.  Kun taimen juuret  ovat n. 10 m pitkiä  (ku  

vassa  on niitä 7.1 m),  voi  tällainen taimi nuorentaa verrattain laajan  
alan. Eräällä 14  vuotta sitten  poltetulla  kaskialalla  (hav.  n:o 247)  oli  

vatkin n. 3 m pitkät  lepänvesat  synnyttäneet  juurivesoja  4:kin m 

päähän  ja eräällä  toisella  viereisellä  alalla (hav.  n:o 246)  oli  10 vuotta 

vanhoista lepänvesoista  noussut 5—50 cm korkeita  juurivesoja  yli  
10:kin kpl  m 2:llä.  

Kaskialojen  valtauksessa  on tällä  seikalla  erittäin  suuri merki  

tys.  Kun useain toisten puulajien  samaan aikaan syntyneet  taimet ja 

vesat  (haapa)  taistelevat vielä olemassaolosta  pintakasvillisuuden,  

kanervain,  ruohojen  y. m. kanssa,  kykenee  leppä  jo synnyttämään  

uutta sukupolvea  (usein  siemenistäkin),  joka vuorostaan voi  käydä  

emäpuun  ikäisille  vieraille puulajeille  vaaralliseksi.  Kuv. 41 oleva 

taimi onkin samalta alalta,  josta  kuv.  22 otetut kanervikossa kasva  

neet taimet ovat.  Samassa  yhteydessä  on hav.  n:o 246 ollut  aikaisem  
min kysymys.  

Haapa  vesoo kannosta huonommin,  mutta juuresta  aikaisempien  

havaintojen  mukaan paremmin  kuin  leppä.  Haavan huonoa kanto  

vesojen  muodostamiskykyä  todistaa mielestäni jo se, etteivät  sen 

pienet  taimet penso  hetikään niin runsaasti kuin koivun ja lepän  

karjan  niistä latvan  syötyä  taikka  niitten jouduttua  kanervikon se  

kaan. Jotenkin harvinaisia  ovatkin varsinaisista kantovesoista  syn  

tyneet  haavat kaskimailla. Ryhmissä  tapaa  niitä muutenkin harvoin. 

Kun haavan kehittyminen  on siemenestä hidasta,  ei  siementaimi muo  
dosta juurivesoja  niin aikaiseen kuin leppä.  Tuoreella maalla kehit  

tyvät  juurivesat  usein  nopeasti,  ja silloin  voi niille syntyä  uusia 

juurivesoja  jotenkin  aikaiseen. Niillä  seuduilla,  missä  haapaa  kaske  
tuilla aloilla  kerran on vähänkään suuremmassa määrässä kasvanut,  

säilyykin  se  juurivesojensa  avulla melkein varmasti,  erittäinkin  jos 

maaperä  on sellainen,  ettei  siinä  kaskiauralla  päästä  juuria  kovin  kat  

komaan  ja niitä maanpinnalle  kohottamaan. Usein syntyy  kuiten  

kin  tällaisestakin  kappaleesta  vesoja,  ja näyttävät  kappaleet  pysyvän  

hengissä hyvinkin  pitkän  ajan. Varsinkin juurien  uloimmat päät  

vesovat runsaasti. (Kuv. 42).  
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Paitsi  valtajuurille,  syntyy  haavan  juurivesoja  niitten hienoihin 

haarautumiin,  kuten  lepällekin.  Monessa tapauksessa  olen huomannut 

tämän hienon siteen olleen vain n. 1  mm paksun.  Remsin korvessa 

Soanlahden hoitoalueessa samaten kuin muuallakin olen tavannut 

juurivesoja  25—30 m päässä  vanhasta emäpuusta.—Puun  kaata  

minen edistää vain vesottumista. 

Kuv.  43 saadaan jotenkin  hyvä  käsitys  haavan  vesomiskyvystä.  

Oikealla  puolella  on juurivesan  kanto,  johonka  viimeisen kaskeami  

sen  jälkeen  on syntynyt  kantovesoja.  Ainoastaan takana oleva näistä 

on kuitenkin varsinainen ylöspäin  pyrkivä  kantovesa;  etupuolella  
muodostunut kulkee nimittäin jotenkin  vaakasuoraan ja siihen on 

kehittynyt  omia »vesoja».  Nähtävästi  olisi  tämä vaakasuora runko 

juurtunut  maahan ja muodostanut edelleen vesoja.  Kannon vasem  

massa  laidassa  on jotenkin tätä vastaava muodostuma. Siitä  on al  

kujaan  jatkunut  hieno juuri, nähtävästi kuvassa  oleva pitkä  rihma.  

Kun  väliltä  oli  kynnön  takia osia  poissa,  ei tästä voinut päästä  var  
masti selville.  Vasemmalla olevat  vesat olisivat  siten sellaisen  juuri  

vesan  juurivesoja,  jonka  emä juurelle  voi  puolestaan  vielä vesoja  syn  

tyä. Jos nyt  kehittyvän  vaakasuoran vesan  tiedettäisiin juurtuvan,  

voisi  siis  tässä  vasta poltetussa  kaskessa  otaksua olevan yhdenikäi  

siä  haavan juurivesoja,  jotka olisivat  syntyneet  kolmella eri  ikäas  

teella olevista  samaan n. 4 om paksuun kantoon eri  korkealle  yh  

tyvistä  juurista.  

Eri  pajulajien  vesomisesta ei  nähtävästi ole  tarkkaa tietoa. Ylei  

nen havainto on kuitenkin se, että kaikki  pajut vesovat hyvin.  *)  

Useilla  lajeilla  voisi  syntyä  samalla kertaa sekä  kanto-  että juurive  

soja.  2) Toisten mukaan olisi  juurivesojen  synty  kuitenkin  harvinai  

nen, ainakin puiksi muodostuvilla pajulajeilla.  Ainoastaan vahin  

goittuneisiin  juuriin  niitä kehittyisi  ja vieläkin harvemmin kuin koi  

vialla.  3 ) Yksityisistä  pajulajeista  muodostaisi Salix  alba juurive  

soja  ainoastaan silloin,  kun juuret  kulkevat  matalassa. Raita taas 

ei  tällaisia  vesoja  tekisi,  sillä  sen  juuret menevät syvään. 4)  Hempel  ja 
Wilhelm ovat kuitenkin  sitä mieltä, ettei millään pajulajilla  varsi  

x
) Vert. esim. Richard  Hess,  Die  Eigenschaften und  das  forstliche  Verhal  

ten der wichtigeren in  Deutschland vorkommenden  Holzarten, e. m. Siv.  
171—185. 

2) Carl  Heyer-Richard Hess, Der  Waldbau, e. m. Siv. 178.  
3) Julius  Hamm, Der  Ausschlagwald, e.  m. Siv.  53, 73.  

*) Leopold Dengler, W. H.  Gwinnera  Waldbau, Stuttgart,  1858. Siv.  191. 
W. Pfeil,  Die deutsche Holzzucht,  e.  m. Siv.  359,  361.  



Kuv.  43. Haavan  juurivesan kanto-  ja juurivesoja. 

Kuv.  42. Pihlajan ja haavan  juurivesoja. Kyntäessä ovat  juuret  katkenneet  ja niit  
ten kärkiä  jäänyt maahan Katkeamiskohtaan  on pihlajalla syntynyt maanpintaa 

pitkin kulkeva  maahan juurtunut rönsy, jossa on vesoja. Oikeanpuoliset  vesat  ovat 
vanhasta  juuresta, samoin haavan vesat.  
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naisia juurivesoja  ole. 5
) Mitä taas kantovesoihin tulee,  syntyisi  

niitä  hakkauskohdan laitaan,  muutamille lajeille  kallukseenkin.  

Varsinaisia  juurivesoja  en  kaskimailla  ole pajuilla  tavannut. 
Ainakin Salix caprean, lividan ja nigricansin  juuri tunkeutuukin 

hyvin  syvälle  maahan (Kuv.  22,  40.)  Kantovesoja  sitävastoin  syntyy  
hyvin  runsaasti  samalla tavalla  kuin lepällä  ja koivulla.  Vielä viljalla  
oleva kaski  voikin olla  hyvin  pensottunut.  (Kuv. 44.) Hiekkamaalla  

kaan ei  kyntämällä  kaikkia  pieniä  kantoja  saada maasta  nousemaan. 
Kannon yläreunasta  en ole  nähnyt  pajun  polttamattomillakaan  kas  

killa  vesovan.  

Tervalepällä  ei  ole  kykyä  muodostaa vesoja  juurista.  Hamm lu  

keekin tervalepän ja puiksi  muodostuvat pajut  samaan luokkaan 

tässä  suhteessa. Kantovesoja  syntyy  sitävastoin paremmin  kuin koivul  
la  ja harmaalepällä.  Seuduilla,  joissa  tätä puulajia  kaskimailla  esiin  

tyy,  voikin  se olla  tästä syystä  valtapuuna.  (Kuv.  45.)  Kun kanto  

säilyy  hakkuun jälkeen  kauvan,  tapaa  palamattomilla  aloilla  van  
haan kantoon maanpinnan  yläpuolelta  syntyneen  kantovesan  kanto  

vesoja.  

Pihlaja  muodostaa vesoja  sekä kannosta että juurista.  Sen 

juuret  kulkevatkin  laajalla  alalla.  Omituisia ovat  sillä  katkenneitten 

juurien  päistä  muodostuvat rönsyt,  jotka  synnyttävät  runsaasti  ve  

soja  (kuv. 42).  

Tuomi on kaskimailla harvinainen. Sillä  on myöskin  niinhyvin  

kanto- kuin juurivesoja,  joista  jälkimmäiset  voinevat syntyä  alaspäin  

menevästä juurestakin  (»Stocksprossen»),  
Kaslcen  kaatoajalla  ei ole  suoranaista  vaikutusta kasketun alan 

metsittymiseen,  sillä  heti kaadon jälkeen  syntyneet  vesat kuolevat  

poltossa.  Välillisesti  voi siitä  kuitenkin  olla  joitakin  seurauksia,  sillä  

eri  vuodenaikoina tehdyillä  kannoilla on erilainen mahdollisuus estää 

kannon kuiviin  juoksu  ja sen  elinvoiman  väheneminen. Vaaralli  

simpana  on pidetty  yleensä sitä aikaa,  jolloin  puun elintoiminta on  
voimakkaimmillaan. Tämä koskisi  erittäinkin koivua.  2) Kevät  

kaato olisi  heikentänyt  joittenkin  mielestä tammenkin vesomiskykyä  

esim.  Odenwaldissa. 3 ) Vesametsän edullisimmasta  kaatoajasta  ovat 

1 ) Gustaf  Hempel,  Karl  Wilhelm, Die  Bäume  und  Sträucher des  Waldos, 
e. m. Siv. 100. 

2)  Leopold Dengler, W. H. Omnners  Waldbau, e. m. Siv.  163. 

W. Pfeil, Die deutsche Holzzucht,  e. m.  -  Siv.  312. Raita  sitävastoin  ei  

tällaisesta  kaadosta  kärsisi;  siv. 363.  

3 ) Hausrath, Die  Hackwaldwirthschaft im badischen  Odenwald, e. m.  

F. Cbl., 1903. Siv. 609.  
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mielipiteet  kuitenkin  monasti  vastakkaisia.  x ) Kasken  kaato  tavalli  

seen aikaan ei  nähtävästi  vesomista edistä. Ainakin niissä tapauk  

sissa,  joissa  minulla on  ollut  tilaisuutta tehdä vertailuja  aikaiseen 

keväällä,  keskikesällä  ja syksyllä  kaadettujen  puitten  vesomisesta,  

olen huomannut,  että  ainakin kantovesojen  synty  on kesällä kaade  

tuissa puissa  suhteellisesti  pienin.  Monin paikoin  pidetäänkin  kevät  

ja syysaikaa  huonona rajojen-aukaisuaikana,  »mahlanaika» on  taas 

hyvä  niittyjen  raivausaika. Ennen ja jälkeen  juhannuksen  hakattujen  

kaskien mahdollisesti erilaisesta  vesomisesta  en luotettavia  vertailuja  

ole  onnistunut tekemään. Heinävedellä näin kuitenkin  kaksi  samana  

kesänä  hakattua alaa,  joihin  koivun  ja  lepän vesoja  oli  hyvin  runsaasti  

syntynyt.  Myöhemmin  kaadettujen  puitten  kannoilla oli  niitä sitä  

vastoin  jotenkin  vähän. Eroavaisuuteen vaikutti tässä  kuitenkin 
maanlaatukin. Häiriöitä aiheuttavat vertailuihin vielä kaatoaikana 

sattuvat sääsuhteet. Kuivalla säällä muodostuu nimittäin kantoon 

kallus  nopeammin  kuin sadeaikana,  joten nesteitten juoksu  kannosta  
silloin pikemmin  estyy.  Kuivaa kesää  seuraisi siis  runsaasti nuoria 

vesoja,  sadekesää vähän. Kuivilla kaskiahoilla luulisi  kuitenkin  
kohtuullisten  sateitten edistävän vesomista,  sillä  pouta-aikoina  kui  

vaa maa niissä hyvin  syvään.  
Jos kaadettuun kaskeen on syntynyt  vesoja  ennen sen polttoa,  

alentavat nämä nähtävästi jonkun  verran  palon  vesottumista. Sa  

mana vuonna hakatussa ja erittäinkin kevätviljalle  valmistetussa  

(nauris-  ja ohra-)  kaskessa  onkin vesominen jo tästä syystä  voimak  

kaampaa  kuin tavallisissa ruiskaskissa.  Sotkamosta  ilmoitetaankin 
nauriskaskeen syntyvän  aina leppää.  2)  

f j Lehtipuitten  juuriston  luontainen kehittyminen  eri vuodenai  

koina voi olla  yhtenä  syynä  vaihtelevaan vesottumiseenkin puita  eri 
aikoina kaadettaessa. Näitä seikkoja  ei meillä kuitenkaan ole tut  

kittu. 

Useissa  tapauksissa  on kasken  polttaminen  vesomiselle  hyödyksi.  
Sen  kautta hävitetään ensinnäkin maata varjostava  puusto.  Kanto  

1) Esim. Julius Hamm, Der  Ausschlagwald, e. m. —Siv. 106—.  Maini  
taan  useain kirjailijain  toisistaan poikkeavia  ilmoituksia.  Hamm  itse  kannattaa 

syyskaatoa.  

Carl Heyer-Riohard Hess,  Der  Waldbau, e. m. Siv.  180—■. Puolletaan 

syys-  ja aikaista  kevätkaatoa.  

Agnar Barth, Skogbrugslaere, I,  e. m. Siv.  153. Syyskaatoa  pidetään  
parhaana. 

Hermann  Reuss, Die forstliche Bestandesgrundung, e. m. -  Siv.  356.  
Aikaista  kevätkaatoa  pidetään parhaana; syyskaadosta  monta haittaa.  

A. Wahlgren, Skogsskötsel,  e. m. Siv.  336. Puolletaan  kevättalvea.  
2 ) Liite  111, n:o 436.  



Kuv.  44.  Tattaria  kasvava  kaskiala,  johon 011 noussut  runsaasti  raidan, Salix  lividan  

ja nigricansin kantovesaa. Tohmajärvi, Onkamo.  

Kuv. 45. Etupäässä kantovesoista  syntynyttä  tervaleppää. Seassa  on mäntyä 

Sulkava,  Vekara. 
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vesojen  vastaisen kehityksen  turvaa poltto  myös,  sillä  melkein  poik  

keuksetta  kuolee kannon  maanpäällisen  osan  nilakerros,  joten  vesojen  

synty  sinne estyy.  Tämä onkin vain eduksi,  sillä  juurenniskaan  ja 

juurihaaroihin  kehittyvät  vesat juurtuvat ja muodostuvat itsenäi  

siksi  puiksi  paljon  varmemmin. Siten  tulee pitkäkin  kanto »lyhyeksi».  
Alussa voivat kyllä  yläällekin  kantoon syntyneet  vesat olla  reheviä.  
Eräällä tällaisella  1-vuotisella  60 em pitkällä  lepänvesalla  oli  siten 

suurin lehti  17 cm  pitkä ja 13  cm leveä ja 155  cm pitkällä  raidanve  

salla 16 cm pitkä  ja 16 cm leveä. Jonkun ajan  kuluttua suurin osa  

vesoja  kuitenkin  kuolee.  1) Jonkunverran on poltosta  senkin  kautta 

hyötyä,  että kanto hiiltyy  ja lahoo vähän hitaammin kuin poltta  

mattomalla alalla. 

Paljopuisessa  kaskessa  taikka viertoa käytettäessä  palavat  kui  

tenkin  kannot monasti hyvin  syvältä.  Aivan kuolleita  lepän  ja koi  

vunkantoja  olenkin vasta poltetuilla  kaskilla  tavannut. Leppä  vesoo  
silloin  usein eloon jääneen  juuren  tyvestä,  mutta koivu  ei  kasvullisesti  
voi  lisääntyä.  Lähellä  maanpintaa  olevat,  helpoimmin  vesovat  osat 

lepän  ja haavan juurista  palavat  silloin myös. Tästä seuraakin,  että 
tällainen kaski  on kauvan aukeana ahona,  varsinkin  jos sopivia  sie  

menpuita  lähistöllä ei ole. Tähän perustuu siis etupäässä  »nilelle  

palaneen»  kasken  huono metsittyminen.  Erittäinkin niissä luonnon  

metsissä käytetyissä  kaskeamisissa,  joissa  kaksi  polttoa  on toimitettu,  

on alalla  mahdollisesti  olleitten lehtipuitten  vesominen samasta syystä  

estynyt.  Tähän on voinut  vielä  vaikuttaa kasken  pitkä  kuivumisai  
kakin  ennen polttoa.  

Paraiten säilyy  vesomiskyky  sellaisissa  kaskeamistavoissa  kuin 
Uudenmaan ja Hämeen menettelyissä,  joissa  lievän polton  ohella li  
säksi  maan  muokkauskin  on vähäistä. Syvempään  ja  moneen kertaan 

kyntö  sekä  runsaampi  poltto  idempänä  haittaa nähtävästi huomatta  
vasti  lepänkin  säilymistä  kaskissa. 2) Hyvänä  esimerkkinä perusteel  

lisemman maanmuokkauksen vaikutuksesta tässä suhteessa,  on Ble  

kingessä  Ruotsissa  tehty  huomio,  että ne kasket,  joissa  perunaa vil  

1
) Kannon  maanpäällisien  osien  vesat saadaan varmimmin  kasvamaan 

kokoamalla  maata kannon  juurelle niin  paljon, että vesan tyvi  peittyy.  
2) Seuraava Oyldenin lausunto  kaskilepikköjen  synnystä  ja säilymisestä  

on mielestäni  huomattava.  »Emedan svedjeskogens reproduktion  sker  förnäm  

ligast  genom  skott  fran  rötter  och  stubbar, ooh  uppä länge under tätä omlopp  
bearbetade svedjemarker, förmar  allenast graalen fran  dess ät djupet g&ende, 
för  plogen  och  elden  oätkomliga rötter, skjuta  skätt,  hvarföre ock detta träd  

slag blifver pä gamla svedjemarker rädande.» C. W. Oylden, Handledning för 

skogshushällare i  Finland, Helsingfors, 1853. Siv.  128. 
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jeltiin,  alkoivat  kasvaa  puita  ja ruohoa paljon  myöhemmin  kuin  toiset. 

Tästä syystä  perunan viljely  kaskissa  kiellettiin.  x )  

Kaskeamista koskevain kyselykaavakkeiden  vastauksissakin  

ilmoitetaan polton  ja maanmuokkauksen runsauden vaikuttaneen 

kaskimetsien laatuun. Lievä poltto  ja yksi  kyntäminen  olisi syynä  

lehtipuitten  runsauteen Karjan  kaskimailla.  2)  Samaten mainitaan 

poltolla  olevan tässä  suhteessa merkityksensä  Luopioisista  ja Tuulok  

sesta saadussa ilmoituksessa.  3) Huonosti poltetulle  ja rasiksi  jää  
neelle aholle syntyisi  nähtävästi vesomalla etupäässä  koivua  

Hankasalmella ja Rautalammilla. 4) Sama seikka sekä  maan vähäinen 
muokkaus ovat  syynä  »kydötettyjen  laidunmaitten» runsaaseen  lepän  

kasvuun  Lammilla,  jotavastoin  viljan  saantia  varten kaskettu  ala  

saa  paremman (siemen-)  metsän. 5 ) Useaan kertaan kyntämisen  

viitataan lepän  vesomiskykyä  vähentävän Soanlahdelta y. m. saa  

duissa vastauksissa. 6) Yhden viljan  otto on edistänyt  Kärkölässä,  

Nastolassa,  Hollolassa,  Koskella,  Asikkalassa  ja Padasjoella  lehti  

metsän syntyä, 7)  kolme viljasatoa  on koivun  vesomisen lopettanut  

Salmissa,  lehtipuitten  vesomisen kannosta Petäjävedellä,  ja samaten 

on kasken  kesääminen hidastanut sen metsittymistä  Jyväskylän  
maaseurakunnassa. 8) 

Kuta kivikkoisempi  maa on, sitä vaikeampi  on vesoja  hävittää. 
Usein näkeekin erittäinkin  juurivesojen  nousevan kivien  välistä ja 
laitamilta. Kivinen ja kovapohjainen  maa pakoittaakin  juuret  kohoa  

maan ainakin silloin tällöin lähelle maanpintaa,  joten vesomismahdol  
lisuus  niissä kohdissa  on suurin. Tuoreessa syvämultaisessa  lehdossa 

on juurien  ja kantojen  kuivamisvaara  kaatokesänä ja polton  aikana  

pienempi  kuin  kuivalla mäkirinteellä. Tästäkin syystä  lehtipuut  säi  

lyvät  paremmilla kaskimaatyypeillä  paremmin  kuin  huonommilla.  
Kajaanin  kihlakunnan hikevät vaarojen rinteet ja nykyiset  lepikkö  

niityt ovatkin  nähtävästi etupäässä  tästä syystä  lepän  vallassa.  9 )  

Ruohottuminen estää myöskin alan nuorentumisen muuten kuin ve  
sottumalla. 10)  

x ) Th. Hahr,  Samling  af  gällande  författningar, e. m. Siv. 85—. 
2

) Liite 111, n:o 5 .  
3) Liite 111, n:ot 190, 191. 
4) Liite 111, n:ot 287, 288.  
5 ) Liite 111, n:o 205.  
6
) Liite  111,  n:ot 252, 253, 254, 257.  

') Liite 111,  n:ot  201, 202, 203, 204, 206, 207. 
8) Liite 111,  n:ot 256, 394, 395.  
9

) Vert. Liite 111,  n:ot  436, 438.  
10) Vert. Liite 111, n:o 276. 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 24  

Maanmuokkauksen syvyys  pitää  samaten hietakankaan metsän 
monilla seuduilla etupäässä  siemenmetsänä. Samasta syystä  voi  mul  
tavaan  kivettömään lehtoon syntyä joskus  siemenestä lepikkökin.  

Poltosta  ja kynnöstä  sekä  useitten viljasatojen  otosta huolimatta 

nuorentuu koivukin  kaskimaille  vesoista odottamattoman hyvin.  x )  
Kaskettavan metsän laatu vaikuttaa poltetun  alan vesottumiseen 

muutenkin kuin  eri  puulajien  kautta. Tärkeä tekijä  on erittäinkin  

kaadettujen  puitten  ikä.  Parhaimmillaan sanotaan vesomisen olevan,  

kun  puu kaadetaan nopeimman  pituuskasvunsa  aikana. Kaskimet  
sien  siemenestä kehittyneillä  lehtipuilla  on tämä aikakausi tavallisesti 

20—35 ikävuoden välillä.  Vesoilla  on kasvu  nopeimmillaan  jo aikai  

semmin,  ja siksi  synnyttäisivätkin  ne uusia vesoja  parhaiten  jo kym  

menkunta vuotta tätä  ennen. 2) Koivusta on kyllä  tästä eroavia  
kin  tietoja,  sillä  sanotaan siemenestä syntyneen  koivun  muodostavan 

vesoja  hyvin  ainoastaan 12—15 vuoden ikään. Kuta useampia ikä  

polvia  vesoja  peräkkäin  syntyy,  sitä  pienemmäksi  kävisi  uinuvien 

silmujen  ja samalla vesojen  synty.  3 ä 4 sukupolven  kuluttua ei  

kasvullista  lisääntymistä  enää jatkuisikaan.  3)  

Kantovesojen  synnyn  väheneminen puun iän  kohotessa  on aivan 

yleisesti  huomattu ilmiö. 40—60-vuotisissa koivikoissa  ei  tavallisesti  
ainakaan kuivemmalla maaperällä  hakkuun jälkeen  vesoja  nouse  kuin 

aivan vähän. 4 ) Aivan  ehdottomasti ei  koivun  vesominen kuitenkaan 
vielä tällöin pääty.  Vieläpä  itsestään  kuolevaan koivuun voi joskus  

syntyä  kantovesoja  verrattain runsaasti (hav.  n:o 150). Usein sa  

notaan syynä  vesomisen niukkuuteen olevan  vanhempain  puitten  kan  

tojen  paksun  kuoren,  jota vesat eivät voisi lävistää. Tästä syystä  
olisi  myös  paksukuorisella  rauduskoivulla  vähemmän vesoja  kuin  hies  

koivulla.  Kuoren paksuuteen  nähden eroavatkin  eri  koivulajit  toi  
sistaan. Itse  olen nähnyt  n. 15-vuotisten rauduskoivun kantovesojen  

10—13 cm  paksun  tyven  tuohen usein halkeilevan ja kaarnoittuvan. 

Kun  kuori  juurenniskassa  on hienoin,  nousisi  vesoja  samasta syystä  

1)  Tämän  huomasi  von Bergkin Suomessa käydessään. Hän  sanoo:  »Die  
Ausschlagsfähigkeit der  Birke  ist  hier  sehr  bedeutend, selbst  die abscheuligste 

Behandlung, die schlechten  Abhiebe, hohe  Stöcke, die vielen Verletzungen 
durch  die Ackercultur des  Svedjebrukets,  die Einwirkung  des Feuers, nichts 

vermag  den  Ausschlag zuriickzuhalten.>> Die Wälder in  Finland, e.  m.  Jahr  
buch  der Königl.  sächs.  Akademie fiir Först- und Landtwirthe zu Tharand, 

1859.  Siv. 86—. 

2) Vert. Julius  Hamm, Der  Ausschlagwald, e. m. Siv. 109. 
3) Carl Heyer-Bichard Hess,  Der Waldbau, e. m. Siv. 203—.  
4)  Vert. Liite 111, n:ot 258, 259, 264—-269.  
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parhaiten  sinne. Niissä  tapauksissa,  jolloin  kantovesat  syntyvät  ui  

nuvista silmuista,  ei  tämä selitys  luonnollisesti sellaisenaan pidä  paik  
kaansa. Kuorta  ei silmujen  päällä  nimittäin ole, vaan  kasvaa niitten 

varsi  sitä mukaa kuin puukin  paksunee,  joten  silmu itse pysyy  koko  

ajan  vapaana. Puun  vanhetessa vähenee sen  elinvoimakin,  joten sil  

mut kuolevat  tästä  syystä  vähitellen. x ) Tähän kuolemiseen voinee  

paksu kaarnakin  vaikuttaa. Pelkkä  kannon ikä ei nimittäin tässä  

yksistään  ole määrääjänä,  sillä  samanikäisistä  erittäinkin vanhem  

mista  kannoista muodostaa tavallisesti pienempi  runsaammasti vesoja.  

Seuraava,  eräältä 3 vuotta sitten kauralta jääneellä  keskinkertaisella  

maalla olevalta  aholta  (hav.  n:o  115) otettu  4x4 m 2 suuruinen  koe  
ala voi  tästä  olla  esimerkkinä.  Alalla oli  seuraavat määrät taimia ja 

vesoja:  

Seuraava Korpiselältä  metsänvartija  Vornasen vasta  paloon 

tehdyssä  naurishalmeessä 1 a:n alalta otettu koeala on myöskin va  
laiseva. Entinen metsä on ollut  25-vuotista lehtipuun,  männyn  ja  

kuusen sekametsää. Maa on tuore rinne. Vesattomia ja vesallisia  

kantoja  oli seuraavalla tavalla: 

1) Vert. Theodor  Hartig, Vollständige Naturgeschichte der forstlichen 

Culturpflanzen Deutschlands, e.  m. Siv.  311, selitys  kuvatauluun  70, siv. 7.  

Zoivun kantoja 1 kpl  10  ja 1 kpl  7  cm  paksu,  joissa  ei oli  llut vesoja oi  llenkaan. 

'auduskoivuja :  

Kanto 7  cm, vesoja  2 kpl  (0.4—2.0 m pitkiä). 
» 5 » » 6 » (0.4—

1 .3 >> ).  

lieskoivuja :  

Kanto  6 cm, vesoja 2 kpl (1.8  m).  

» 6 » >> 8 » (0.5-—l.o  m).  
» 4 » »2 » (0.4—l.o m).  

» 4 » »8 » (0.4 m).  

>> 3 >> >> 3 >> (1.8 >>  ).  

faapoja : 
Kanto  15 cm, vesoja ei ollenkaan.  

» 13 >> »4 kpl  (0.4—1.5  m).  
» 4 » >>2 >> (l.o—1.5 »).  

,eppiä:  
Kanto 8 cm, vesoja ei  ollenkaan.  

» 4 » >> 4 kpl  (2. l m).  

laita: 

Kanto 5 cm, vesoja  6  kpl  (0.3—1.5  m).  
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Tämän mukaan  olisi  siis  leppä  vesonut kannosta huonommin kuin 
koivu. Suurin luku 1-kuukautisia  vesoja  oli  5—15 cm paksuissa  koi  

vun kannoissa. Näin nuorien puitten  kannoissa  ei kannon suuruus  
aina vesojen  syntyyn  ehdottomasti  vaikuta.  

Koivun saman kannon eri  paksuilla  vesoilla  on myöskin  vesoja  eri 
määrät. Vasta palosta  kynnetyssä  tuoreella rinteellä  olevassa  kas  

kessa  olen lukenut  seuraavat määrät n. 1  kuukauden vanhoja  ve  

soja  kolmella aivan vierekkäin olevalla hieskoivun kannolla: 9 cm 

paksulla  41 kpl,  8  cm vahvalla 60  ja 3 cm täyttävällä  45 kpl.  
Tällaisissa  tapauksissa  on vesoja  usein n. 20 aivan  yhdessä  tukossa.  
Joskus  ei  kannossa  olekaan muuta kuin  pari  tällaista  ryhmää. Van  
hemmilla koivuilla  on joskus  pieni  sivuvesa  tyveen  kasvaneena. Kun 

nämä kaadetaan,  syntyy  vesoja  tavallisesti  vain pienempään.  Ikä  
eroitus  ei näillä kannoilla ole tavallisesti  suuri. x )  

Juurivesojen  syntyyn  eivät emäpuun  ikä  ja kannon suuruus  

näytä  vaikuttavan niin paljon kuin  kantovesoihin. Kun vanhem  

paan ja isoon kantoon  ei  vesoja  synny,  voi tästä olla  se  seuraus, että 

juurivesat  ovat voimakkaampia.  Nähtävästi heikkenee kuitenkin  

lepän  juurten  vesominen aina kun  se  luonnostaan alkaa  kuolla (esim.  

hav. n:o 97).  Kuta paksummaksi  juurien  kuori  tulee,  sitä  vaikeampi  

onkin adventivi-vesojen  syntyä.  Aikaisemmin nousseitten juuri  

vesojen  avulla pitää  leppä kuitenkin vanhemmissakin metsiköissä 

osan juuristaan elossa hyvinkin  varjostetussa  paikassa.  Haavan 

juuret  eivät  myöskään  puun kuollessa  kuivu;  vanhan puun juuret  

vesovat  hyvin,  ja itsenäisiksi  erinneistä vesoista jatkuu  suku,  jos  vain 

kasvupaikka  on tarpeeksi  aukea.  
Yleensä  voidaankin sanoa, että kaskiviljelyksessä  käytetty  en  

nen tavallisin 15—25-vuotinen kierto on soveltunut erinomaisesti 

1 ) Tunturikoivu-ryhmissä  vaihtelee  eri  puitten  ikä  usein  huomattavasti. 
Vert. Gunnar  Andersson, Om björkens  tjocklekstillväxt  i  Jämtlands fjälltrakter,  

•e. m. Skogsvärdsför.  Tidskr., 1905. Siv.  419.  

Koivut: 

Kannot <C  5 cm, vesoja ei  11 kpl,  vesoja  on 37 kp]  
» 5—15 » »  » 12 >> » » 35 »> 

» 15— » >> » 1 » » »> 11 » 

Lepät: 

Kannot <C 5 cm, vesoja ei 10 kpl,  vesoja on 7 kpl  

» 5—15 » » » 14 » » » 2 » 

Raidat:  

Kannot <C 5 cm, vesoja  on 1 kpl.  

»> 5—15 » » » 1 » 
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kaskivesametsien  kasvatukseen.  -  Lyhyen  kaskeamiskierron  seu  

rauksiin tässä suhteessa viittaavat saadut tiedot m. m. Jämsästä,  

Kuhmoisista,  Luopioisista,  Tuuloksesta,  Suistamosta ja Muuruvedel  

tä. x ) Rautjärveltä  ja useista lähipitäjistä  taas on aikaisempaa  kas  

kikiertoa pidetty  liian lyhyenä  runsaalle vesottumiselle. 2)  Tämä oli  

si  kuitenkin  selitettävissä  ainoastaan siten,  että nuorien puitten  juu  

ret j a kannotkin  nousivat  ennen usean sadon  oton j  a  siitä johtuneen  

perusteellisen  muokkauksen takia maasta tarkemmin  kuin  nykyjään.  

Haavan ja lepän kanto-  ja juurivesojen  yleisyyttä  vasta polte  

tussa  ja kynnetyssä  palossa  osoittavat seuraavat luvut.  Ala  oli  15 m  2  

suuruinen osa  hyvin  hikevää tiheään vesonutta rinnettä. (Kuv.  10.) 

Siitä  syystä  olikin  kantovesoja  aluksi  runsaasti. Haavan 10 kannossa  

oli  yhteensä  47 vesaa  ja 49 juurivesaryhmässä  kasvoi  kaikkiaan  149  

vesaa.  Lepällä  oli  kantoja  2  ja niissä 21 vesaa  sekä juurivesaryhmiä  

18 ja juurivesoja  115. Kussakin  ryhmässä  oli  lepällä  siis  keskimäärin 

paljon  enemmän vesoja  kuin  haavalla. Nähtävästi vaikuttaa tässä  

jo puitten  erilainen valontarvekin. Jos tällainen vesakko  säästyisi  

karjan laiduntamiselta,  eikä sen kehitystä  muutenkaan häirittäisi, 

olisi  taimien luku ryhmässä  jo seuraavan  kasvukauden aikana paljon  

pienempi.  3 ä  4 vuoden vanhalle alalle sopii  edellä mainittu,  koivua,  

haapaa,  leppää  ja raitaa vesonut ala (hav.  n:o  115)  esimerkiksi. Tällöin 

on samassa  ryhmässä  enää ainoastaan joitakin  taimia,  ja kasvavat  

ryhmät mieluimmin eri  puolella  kantoa. 

Sopivalla  maanlaadulla kehittyy  usein saman taikka aivan lä  

heisten ryhmien  vesoista  useita puiksi.  Kuv.  46,  47,  49,  50 osoitta  

vat sellaisia  tapauksia  lepällä,  hieskoivulla  ja raidalla. Kaikki  nämä 

puulajit  ovat  kasvaneet  samalla multavalla kaskimaalla. Leppäin  ja 

hieskoivujen  ikä  on 29,  raidan  34 vuotta. Lepän  kantovesaryhmässä  

(kuv. 46) on 8 puuta,  joitten paksuus  rinnankorkeudella (1.3 m 

maasta)  on 11.0, 10.5, 9.5, 8.3, 8.0,  7.5,  6.5 ja 5.5 cm. Pienimmät 
vesat ovat  kuitenkin  jo kituvia.  Toinen leppäryhmä  on  melkein  var  
masti  juurivesasta  syntynyt,  sillä  siinä ovat puut peräkkäin  aivan 

suorassa  rivissä,  niinkuin vesat usein juureen  syntyvät.  Siinä olevat 

5 puuta  ovat  13.7, 11.5, 9.5,  9.0 ja 6.0  cm paksuja.  Hieskoivuja  

on myös  5  kpl,  ja on  näitten paksuus 16.0, 15.5, 15.5, 9.5 ja 3.5 cm.  

8  raidan (kuv.  50)  paksuus  on 29.0, 18.0, 18.0, 16.5, 15.0, 14.0, 9.0 

ja 8.5  cm. Kuv.  48 on n. 60-vuotisia  rauduskoivun kantovesoja  kaksi  

ryhmää,  joista oikeanpuolisessa  olevat puut ovat  22.0,21.5  ja 20.0 cm 

!) Liite 111,  n:ot 185,  188, 190, 191, 253, 300.  
2) Liite 111, n:o 224—, 



Kuv.

 
47.

 Kaskimaalla kasvava lepän 
29-vuotinen

 
juuri

 vesaryhmä.
 Heinävesi, 

Hukkamäki.

 

Kuv.

 
46.

 Kaskimaalla kasvava lepän 
29-vuotinen

 
kan

 
tovesaryhmä.
 Ryhmässä 8 puuta. 

Heinävesi,

 Hukkamäki.  





Kuv.

 
49.

 Kaskimaalla kasvava hieskoivun 
29-vuotinen

 kantovesarylimä. Heinävesi, 
Hukkamäki.

 

Kuv.

 
48.

 Kaskimaalla kasvavia kantovesoista 
syntyneitä

 
n.

 
60-vuotisia
 rauduskoivuja. Heinävesi, 

Hukkamäki.

 





Kuv. 50. Kaskimaalla kasvava  raidan  34-vuotinen  kanto  

vesarvhmä.  Hyhmässä 8 puuta. Heinävesi, Hukkamäki.  
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sekä  vasemmanpuolisessa  26.0 ja 24.5 cm paksuja.  Raidat  eivät  ole  

kaikki  saman kannon vesoja,  vaan entisen kanto vesaryhmän.  Run  

saamman valon saannin takia onkin vesoille  eduksi  päästä  kehitty  

mään kantoryhmän ulkolaitaan. Tällä tavalla voi alkuperäisestä  
siementaimesta syntyä vesomalla seuraavien sukupolvien  aikana 

ikäänkuin yhä  laajempaan  kehään vesoja  ja puita.  Lepän kantove  

sat  ovat luultavasti  myöskin  entisen ryhmän  kannoista syntyneitä.  

Laiduntamisen  ja  niiton sekä  lehdeksien  ja havujen  oton 
vaikutus kaskiahojen  metsittymiseen  ja kaskimetsien  laatuun.  

Kaskiahojen  metsittymiselle  laiduntamisesta johtuva  haitta on  
viime vuosikymmenien  aikana ollut suhteellisesti  suurempi  kuin 

sitä  ennen. Tähän ei ole vaikuttanut ainoastaan ahojen  rauhoitusta 
koskeneitten lakimääräysten  peruuttaminen,  vaan erittäinkin  nuo  

rien  kaskiahojen  väheneminen ja karjamäärien  samaan  aikaan ta  

pahtunut  nopea eneneminen. Viimemainittua seikkaa valaisee seu  

raava  Suomen kotieläinten  lukua eri aikoina osoittava yhdistelmä.  

1) Gabriel Rein, Statistisk teekning af Storfurstendömet  Finland, 

m. Siv.  122—•.
 

Vuosi 
Hevosia,  

kpl  

Naula  kur-  

jaa, kpl  

Lampaita, 

kpl  

Vuohia, 

kpl  
Huomautuksia 

1805  »)  134,580 549,830 467,390 Koskee  silloista Ruotsin- 

Suomea. 

Böckerin  tilaston mukaan. 1825  ')  156,663 574,720 655,252 — 

1850  ')  239,388 918,672 802,354 19,059 Kuvernöörien kertomusten 

mukaan. 

1870 254,820 997,960 921,745 30,639 Samoin. 

1880 276,463 1,131,002 977,096 20,182 Samoin. 

1890 293,391 1,305,187 1,054,027 15,266 Samoin. 

1900 310,793 1,427,560 985,218  7,584 ' 

Samoin. 

1910 365,967 1,603,702 1,330,769 11,081 Maanviljelyshallituksen v.  
1910 tilaston mukaan. 

Suuri osa  tästä karjamäärästä  on käynyt  kesäisin  metsälaitu- 

millä, joihin  kaskimaatkin etupäässä  kuuluvat. Kun laitumet var-  

sinkin  aikaisemmin ovat olleet yhteisiä,  voidaan otaksua  kaskiseu-  

tujen jotenkin  kaikkien  kotieläinten käyneen  kaskiahoilla  laitumella. 

Ahot tulivatkin  täten hyvin  perusteellisesti  syötetyiksi.  Vuoden 



190 

1870 tienoilla jäi karjan laidunmaiksi vuosittain noin 50,000  ha 

joko vasta  viljeltyjä  taikka niitettyjä  nuoria ahoja.  Näin suureksi  

on nimittäin silloisten  vuosittain kaadettavien kaskien ala arvioitu  

(vert.  siv.  53—). Jos otaksuttaisiin,  että senaikaisten  kaskiseutujen  
kotieläinmäärä olisi  vastannut Hämeen, Viipurin,  Mikkelin  ja Kuo  

pion  lääneissä samaan  aikaan olleitten kotieläinten lukua,  olisi  kulle  
kin 10 ha alalle näitä nuoria kaskia  voitu laskea noin 25 hevosta,  

100  lehmää ja 78  lammasta. Näissä lääneissä  oli  nimittäin yhteensä  

noin 126,400  hevosta,  502,300  lehmää (»lehmää,  härkää ja nuorta  

karjaa»)  ja  392,000  lammasta. Kun laskelma  tehdään yksistään  Kuo  

pion  läänistä,  saadaan vuoden 1880 tienoilla vastaaviksi  luvuiksi  
noin 62  hevosta,  286  lehmää,  135 lammasta ja 1  vuohi. x)  Vuonna 

1910 olivat  taas vastaavat luvut: noin 338 hevosta,  1,819 lehmää,  

1,220 lammasta ja 2 vuohta. x) 

Todellisia oloja eivät  nämä laskelmat luonnollisesti tällöin enää 

vastaa. Monilla paikkakunnilla  ei  nuoria ahoja  ole ollut  karjan  käy  

tettävänä,  ja usein päästää  kasken  viljelijä  ainoastaan oman karjansa  

parhaille  ahoilleen. Maanviljelyshallituksen  vuoden 1910 tilastosta 
olisi  kyllä  voitu laskea se karjamäärä,  mikä kaskiviljelystä  harjoit  

tavilla viljelmillä  oh,  mutta kun tämäkään tulos ei olisi aivan tark  
kaan voinut osoittaa nykyisten  kaskiahojen  laiduntamisen run  

sautta, ei  tähän suuritöiseen tehtävään ole katsottu ansaitsevan 

ryhtyä.  
Eri  aikoina kaskeamiskiertoon  kuuluneita maita kohti  voidaan 

vastaavat kotieläinmäärät myöskin jakaa.  Jos otaksutaan,  että  
kaskeamista  olisi  vuosien 1850 ja 1880 välillä  harjoitettu  vuosittain 

ainoastaan niin suurilla aloilla kuin tämän aikakauden viime vuo  

sina,  olisi  vuonna 1880 30-vuotisille  ja sitä  nuoremmille kaskiahoille  

voitu Kuopion  läänissä laskea kutakin 10  ha kohti noin 2  hevosta,  

10 lehmää ja 4 lammasta. Vuonna 1910 olisivat  vastaavat luvut 
olleet:  11, 61 ja 41. Vaikkakin  käytettävinä  olevia kaskiahoja  on mai  
nittuina aikoina ollut enemmän kuin tässä on laskelmaan otettu, 

on laiduntaminen kaskimailla kuitenkin ollut hyvin  »voimaperäistä».  
Ruotsissa lasketaan yhden  lehmän tarvitsevan kesäksi  maanlaadun 

1) Vuosittain kaadettiin  Kuopion  läänissä  kaskia,  kuten  ennen on mainittu,  
v. 1880  tienoilla  (siv.  53)  n. 4,900 ja v. 1910 (siv.  52)  n. 1,170 ha  laajoilla aloilla. 
Vuoden  1880 kotieläinmäärä oli  n. 30,600 hevosta, 140,000 lehmää,  66,000 
lammasta  ja 540  vuohta  sekä  vuoden  1910: n.  39,500, 212,800, 142,800 ja 255.  

Viimemainitutkin luvut  ovat Maanviljelyshallituksen vuoden  1910 tilastosta 
(käsikir  j  oit  uksesta).  



Kuv.
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mukaan 4—15 ha metsälaidunta. x ) Tällaisen suhteen toteuttamiseen 

meillä eivät kaskiahot  enää riitä. 2)  
Paitsi  kaskiahoilla laidunnettavan karjan  paljoudesta  riippuu  

laiduntamisen tuottama haitta erittäinkin karjan  ja aholle syntyvän  
metsän laadusta sekä ahon maaperäsuhteista.  

Mitä eri kotieläimiin  tulee,  tiedetään niitten tekevän metsän  
uudistumiselle eri tavoilla  vahinkoa. Vähiten vaarallisia ovat epäi  

lemättä hevoset,  jotka eivät näytä  nuoriakaan taimia puremalla  

vahingoittavan,  ainakaan muuten kuin aivan satunnaisesti. Mat  

koillani  olenkin  tavannut monta hevoshaaksi aidattua kaskiahoa,  

joissa  kaikkien puulajien  latvakasvaimet ovat säilyneet. Aivan  

nuorilla ahoilla turmeltuu  taimistoa sen kautta,  että hevonen liik  
kuessaan rikkoo  pieniä  taimia. 

Suurempi  on lehmien tuottama hävitys,  sillä  nämä syövät  ai  
nakin useitten lehtipuitten  lehtiä ja turmelevat samalla niitten kas  
vaimien  käretkin.  Kaikkialla  eivät  kuitenkaan havupuun  taimetkaan 

näiltä säily.  Kuvaavana esimerkkinä  on tästä moni hakamaa,  jossa  

muuta karjaa  kuin lehmiä ei ole pidetty.  Suurimmaksi  käy  tuho 

silloin,  kun  karjaa  on jo navetassa totutettu havujen  syöntiin.  Huo  

non heinävuoden jälkeisenä  keväänä  voi  nimittäin sattua,  että män  

nyn havujakin  käytetään  hätärehuna. Tällainen karja  jatkaa  aikai  

seen keväällä  laitumelle päästyään  männyn  latvakasvainten ja ha  

vujen  syöntiä,  ja näyttää  tapa  pysyvän  samoilla eläimillä seuraavi  
nakin vuosina siitäkin huolimatta,  että eläimet  siirretään toiselle 

paikkakunnalle.  Niin väitettiin ainakin Padasjoella,  jossa  selvimmät  

todisteet tällaisesta lehmien tuottamasta hävityksestä  näin. Vesi  

jaolla Kainiemen talon maalla on runsaasti  männyn  taimistoa kas  

vavia kaskiahoja,  joissa 9—lo-vuotiset taimet ovat  10—25-lat- 
vaisia. Usein on taimen oksiston  leveys  70—120 cm ja taimen kor  

keus  60—100 cm.  (Kuv. 51). Vähän vanhemmilla ahoilla on taimien 
latvus  jo  niin korkealla,  että se  kasvaa  säännöllisesti.  Useissa  niissä  
kin on kuitenkin monta latvaa. 

*) Carl  Björkbom, Nils Schager, Om hagmarksskötsel  och dess  ekonomi.  

Skogsvardsför.  Folkskr.,  n:o 34. Siv.  17. 
2)  Karjatalouden ja kasviviljelyksen  suhdetta  kaskiseuduilla kuvannee  

suhde karjamäärien  sekä  peltojen ja niittyjen  yhteisen alan  välillä. 1,000 tyn  

nyrinalaa kohti  viimemainittuja  oli  Kuopion  läänissä  vuonna 1880 346  ja Mik  
kelin  läänissä  377 lehmää, kun  vastaava  luku  koko  maassa oli  256 ja Uuden  

maan läänissä  230.  Bidrag till  Finlands  officella statistik  11. Öfversikt  af  
Finlands  ekonomiska  tillstand, 4. Siv. 24. Muitten seikkojen ohella  on 

kaskiviljelyskin  tähän  eroon syynä.  
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Lampaat  syövät  niinhyvin  lehtipuitten  kuin havupuittenkin  

taimia. Pääasiassa  lehdeksillähän niitä monella paikkakunnalla  

talvikausi elätetäänkin ja muun rehun loppuessa  tarjotaan  niille  

ensimmäisenä havupuun  taimia  ja oksia. Vanha väki  väittää ai  
nakin Ätsärissä  vielä  nytkin,  että lampaat tarvitsevat  männyntai  
mia keväällä  ennen laitumelle pääsöä,  voitiinpa  niille sitten antaa 

riittävästi muuta rehua tai ei! 

Vuohet ovat metsälle  kaikista kotieläimistä  vahingollisimmat.  
Niitten laiduntamista ei  kruununmetsissäkään sallita, ja jo hyvin  

aikaiseen on monessa  maassa  kielletty  niitten metsälaitumilla pito  

kokonaan,  taikka on se sallittu  ainoastaan määrätyillä  ehdoilla. 1)  

Onneksi ei vuohia kaskiseuduilla ole sanottavammassa määrässä 

ollut. 

Eroa lehmien ja lampaitten  kaskiahojen  metsittymiselle  tuotta  

man vahingon  suuruudessa tasaa jonkunverran se, että edelliset  
voivat  turmella latvan korkeammasta taimesta kuin  jälkimmäiset,  

joten taimisto on niitten hävityksen  alaisena pitemmän  aikaa. Tä  

män sekä eri  taimilajien  eri  nopean pituuskasvun  perusteella  onkin 

männyn  katsottu vaativan maanlaadun mukaan 12—16 vuotta 
kestävän rauhoituksen ennenkuin lehmiä nuorennusalalle saisi las  

kea  ja lampailta  olisi  sitä  suojattava  9—12 vuotta. Kuuselle pide  

tään  vastaavina lukuina 16—20 ja 12—16 vuotta, lepälle,  haavalle ja 

pajulle  6—9 ja 4—6  vuotta sekä koivulle  ja muille lehtipuille  7—lo 

ja s—-8  vuotta. Samaten määrättiin eräässä  saksilaisessa  asetuksessa 
vuodelta 1813,  että taimistoja  tuli  suojata  lehmiltä, siksi  kunnes  tai  

met olivat  4 kyynärää  korkeita ja lampailta  kunnes taimet pääsi  

vät 2.5 kyynärää  korkeiksi.  2) Nämä ovat varmasti riittäviä mit  

toja.  Vuohesta kerrotaan kuitenkin,  että se  söisi  latvakasvaimet vielä 

1.5 m korkeista  puista! 
Eri  lehtipuulajeistakin  kelpaavat  karjalle  muutamat paremmin  

kuin toiset.  Lepän  arvellaan  usein säilyvän  tällaiselta vahingolta  

kokonaankin. s ) Kaskiseuduilla  ei  kuitenkaan näin ole  asianlaita,  sillä  
totutetaanhan karjaa  jo  talvella leppälehdeksiä  syömään. Etempänä  

mainittavat havainnot osoittavat  kuitenkin,  että leppä  saa  kärsiä  
tällä tavalla paljon  vähemmän kuin toiset lehtipuut.  Tästä ja sen  

nopeasta pituuskasvusta  onkin osaltaan seurauksena sen vallitse- 

x
) Vert. Max Endres, Die  Waldbenutzung, Tubingen, 1888. Siv. 52.  

2
) G. W. Oylden, Handledning för  skogshushallare  i Finland, e. m.   

Siv. 100 —. Ilmoitukset Hundeshagenin mukaan; alkuperäistä  teosta en ole  
saanut. 

s
) Esim.  W. Pfeil, Die  deutsche  Holzzuoht, e. m.  —Siv. 341.  
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Kaskiviljelyksen  vaikutus Suomen metsiin. 25 

vaksi  puulajiksi  pääseminen  erittäinkin  rinta-  ja hakamailla. Tähän 

seikkaan viittaavat  useat kyselykaavakkeissa  saadut vastauksetkin.  

Niin sanotaan laiduntamisen edistäneen lepikköjen  syntyä  Vihdissä 

(myös  Karjalla),  Lammilla,  Salmissa  sekä Konginkankaalla.  Sa  

manlaisia johtopäätöksiä  voi tehdä monesta muustakin  ilmoituk  

sesta, jossa  karjan  syötön  mainitaan turmelevan toisia  puulajeja.  
Eri koivulajeista  pidetään  hieskoivua karjalle  mieluisempana  

kuin rauduskoivua. Wibeck  otaksuukin tämän seikan olevan suurim  

pana syynä siihen,  että hieskoivu etelä-Ruotsin nummilla on paljon  

lyhempi  kuin samanikäinen rauduskoivu. 2) Kovin suurta eroa en 

puolestani  tuoreilla kaskimailla  ole  tässä suhteessa  näitten koivulajien  

välillä huomannut. Kun rauduskoivu kasvaa  etupäässä  kuivemmilla 

ahoilla, on karjan  sille  tuottama haitta tästäkin syystä  suuri. Kuta 

huonompi  maanlaatu on, sitä  enemmän täytyy  näet eläinten turvau  
tua  puista  saatavaan  ravintoon. Mutta jos  hieskoivua tällaisille  maille 

tulee, on sen  kärsimä vaurio vieläkin tuntuvampi,  sillä  hitaamman 
kasvunkin takia pysyy  sen latva kauvemmin karjan  ulotuttavissa.  
Tällaista tapausta  osoittaa kuv.  52.  Maa on vierinsoraharjanne.  

Etualalla on 18—20-vuotinen aho,  jolla  karjan  syötön  takia  on ai  

noastaan harvassa huonoa metsänalkua. Erittäinkin  koivujen  (eni  

ten hieskoivujen)  siementaimet ovat syötyjä,  niin että 15-vuotisina 

useat niistä  ovat alle 1  m. pitkiä.  Isoin  koivu on 18 vuotta vanha 

rauduskoivu,  joka on kantovesasta syntynyt.  Taustassa oleva tiheä 

metsikkö on paria  vuotta nuoremmalle aholle noussutta lepikköä,  

jossa  olevista  rauduskoivuista  jotkut  ovat  leppää  pitempiä,  hieskoivut  
sitävastoin eivät  siinäkään ole  karjan  vahingonteolta  vielä pelastu  

neet. 

Karjan  koivuille  tuottamasta vahingonteosta  huomautetaan saa  

duissa ilmoituksissakin.  3) 

Haapa  ei näytä  olevan ainakaan kaikille  kotieläimille  niin mie  

luinen kuin  koivut. Vahingonteolta  se enemmän syötetyillä  ahoilla 
kuitenkin harvoin säilyy.  

Pajuja  syö  karja  mielellään. Niitten nopea vesottuminen ai  
heuttaa kuitenkin sen, että ne monella nuorella aholla tästä huoli  

matta pysyvät  kauvan aikaa  yleisimpinä  puulajeina.  

!)  Liite 111, n:ot 14, (5),  205, 256, 404.  
2
) Edw. Wibeck,  Om ljungbränning för  skogskultur,  e.  m. Skogsvårdsför.  

Tidskr., 1911.—Siv. 101. 
3 ) Esim. Heinävesi  ja Liperi;  n:ot  282, 305.  
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Kataja  on se puulaji,  joka  laiduntamisesta vähiten kärsii.  Näh  

tävästi  etupäässä  tästä syystä  se  onkin lepän  kanssa  vallitsevana eni  

ten uuvutetuilla talojen  läheisillä  kaskimailla,  kuten m. m.  Lammilla, 

Sysmässä,  Kiteellä  j.  n.  e.  
M. m. Lothigius  on huomannut,  että karja  turmelee mäntyä  ja 

kuusta  jokseenkin  yhtä  paljon.  Runsaasti syötetyillä  nuorennusaloilla 

arvioi  hän vahingoitettujen  taimien usein tekevän yli  70:kin % tai  

mien koko  luvusta. Säännöllisesti  kehittyneistä  taimista ja  puista  

jäävät  turmeltuneet taimet jälelle  ainakin 3—lo vuoden kasvun,  

jolleivät  ne kokonaan kuole.  x ) — Kuusesta on kaskimailla  vähän 

tilaisuutta havaintoja  tehdä. Männystä  mainitsen seuraavat tapa  
ukset. Eräällä kanervoittuneella aholla Korpiselän  Tolvajärvellä  

oli  7-vuotisia männyn  taimia keskimäärin 37 kpl aarin alalla,  ja oli  

näistä 25 kpl  eli  68 % karjan  selvästi  vahingoittamaa.  Tällaisten 

taimien pituus oli  keskimäärin ainoastaan 30 cm. Eräältä toiselta 

samanlaiselta alalta otin saman kylän  mailla 3 a suuruisen koealan. 

Tällä oli  13-vuotisia männyn  taimia 107  kpl,  joista  terveiksi voitiin 

merkitä ainoastaan 6,  jotavastoin  11 tainta oli aivan kuollut,  ja  muut 
olivat  monilatvaisia 30—50 em korkeita.  Tämä oli  etupäässä  lam  

paitten  tuottamaa tuhoa. Padasjoen  Vesijaolla  oli  taas eräällä kivi  

sellä kuivalla kaskiaholla  (kuv.  21) aarilla keskimäärin  100—150 

tainta,  joista  oli  karjan  vahingoittamia  55 %.  2)  

Eri  puulajien  suhteesta laiduntamiseen samoilla aloilla kasva  

essaan mainitsen edellisten lisäksi seuraavat esimerkit. 

Hav. n:o 39. Korpiselkä,  Tolvajärvi, n. 15 v. sitten  kaskettu  kanerva-aho.  

1 a:lla  13-v. m. 22 kpl,  pituus  0.5 —1.4  m; 1. vesoja ja taimia  57 kpl, pi  
tuus  0.8 —1.5  m; katajia 12 kpl,  keskim.  30 cm  korkeita.  Karjan  tuot  
tama  vallinko:  n. joka neljännessä  m. taimessa, ja pienimmissä  l:ssä  vähän 
tuhon  merkkejä,  katajissa  ei ollenkaan.  

Hav. n:o 13. Soanlahti, Havuvaara, 10-v. osaksi kanervaa  kasvava  aho. 1 

a:lla  9-v.  m. taimia 12 kpl,  keskim.  pituus  I—2 m; 3 kpl 1. vesaryhmää, 
pituus 1,2 m; 5 kpl  raudusko.  vesaryhmää, pituus  0,2  m; 5 kpl  h. vesaa, 

pituus 0.  l—o.  2 m;  2 kpl  k. tainta, 6-v,  pituus 0.  l—o.  2 m. Vahinko:  

karja  syönyt  etupäässä ko.,  h. ja vähän  1. 

x) W. Lothigius, Betesfrägan.  Ärskr.  f. För.  f. Skogsv.  i  Norrl., 1911, 
11. Siv. 48—. Samantapaisia huomioita  ovat tehneet  muutkin  esim.  And.  

Holmgren, Skogssadd  med  tallfrö  i  Norrland, e. m. Ärskr.  f. För. f. Skogsv.  i  
Norrl., 1911,1. —Siv. 46—. 

2
) Karjan havupuille tuottamasta vahingosta puhutaan m. m. seuraa  

vissa  ilmoituksissa: Liite  111, Hartola  (n:o 260),  Heinävesi  (282), Rantasalmi  

(284), Liperi (305), Soini (379), Pihlajavesi  (391), Konginkangas (404). 
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Viimemainittu havainto osoittaa, että laiduntamisesta voi kes  

kinkertaisilla  kaskimailla  olla  joskus  hyötyä. Lehtipuita  (erittäinkin  

koivua)  runsaammin syömällä kuin havupuita,  edistää se hitaam  

min kasvavien  havupuitten  vapautumista.  Erittäinkin tiheissä tai  

mistoissa on tällä  merkitystä.  Karjan  laiduntaminen korvaa  näissä  

siis  ainakin jonkun  verran kaskimetsissä  tavallisesti  laiminlyödyn  

vesomisen! x ) 

Heinäveden pitäjässä  olen  eräältä runsaasti laidunnetulta mus  

tikka-aholta  ottanut 16 m  2  laajuisen  koealan,  jossa  eri  puulajit  jakau  

tuivat seuraaviin pituusluokkiin.  2) 

Jos näitä lukuja  vertaa siv.  152 aikaisemmin mainitun laidunta  

mattoman havaintoalan (n:o  246)  tuloksiin,  huomaa,  että taimet ovat 

tässä  tapauksessa  paljon  lyhempiä.  Tällainen ero  on olemassa siitä  

huolimatta,  että edellinen ala on otettu paljon  huonommalta maalta,  

jolla  taimet ovat  saaneet taistella kanervan kanssa.  Terveitä taimia 

olivatkin  tällä aholla  ainoastaan useat lepän  ja aniharvat männyntai  
met. Vahingon  suuruuden mukaan voidaan eri puulajit  tässä ta  

pauksessa  asettaa jotenkin  siihen järjestykseen  kuin missä  ne  edellä- 

l ) Vert. Liite 111, n:o 128. 

2
) Taimien  vähyyden takia  ei  prosenttimääriä ole laskettu.  

3) On kantovesan  juurivesa. 

Näistä  kuuluu seuraaviin pitus- 
luokkiin (m) kpl  

S  
pt 

® 

Puulaji  ja ikä 

< 0.15 < 0.60 < 1.00 <  1.60 1.60 — 

U2  

gs: 

Pf 

( vesoja, 13 v  (l) 3) 

1 

3 3 

Harmaaleppä  [ 
1 taimia, 10 v   1 

Mäntv, 8—10  v  1 1 2 

Kuusi,  9  v   7  12 

Haapa, 9 —10  v   i 1 2 

Salix caprea,  10 v   1  1 

» livida,  n. 9 v   1 — 1 

» nigricans,  n. 9 v   1 

7 

1 

29 4 — 65  |  
87  |  Rauduskoivu, 8—10 v  75 5 5 2 
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olevassa  luettelossa ovat. Edullisimmassa  asemassa  olisi  leppä,  huo  

noimmassa koivut.  

Alalta otetuista taimista saa jotenkin  hyvän  käsityksen  kuv. 

53  ja 54  avulla.  Näissä  olevat  taimet ovat  kaikki  9-vuotisia (pienim  

mät kuuset  mahdollisesti 7-vuotisia).  Kaikkien muitten lehtipuitten  

alkuperäiset  siementaimet ovat  laiduntamisen takia vaihtuneet niitten 
»kantovesoiksi». Isoimmassa rauduskoivussa on luettu kokonaista 

28 vesaa, joista  15 kpl  on vielä  elävää ja muut kuolleita (näistä  vielä 

pystyssä  8). Vesoessa paisuu  juurenniska,  ja kun  ryhmästä  uudelleen 

syödään  vesat usein  muutamienkin päivien  väliajoilla  levenee 

ryhmä nopeaan. Toiset taimet eivät muodosta vesoja  näin runsaasti,  

eikä niitten juuristo  kehity  kovin  voimakkaaksi.  Joskus  onkin ve  
soista  ainoastaan yksi  elossa,  ja  luulee tällaisia vesoja  helposti  parin 

vuoden vanhoiksi taimiksi. Kun irroittaa kasvin  maasta, huomaa 

siinä kuitenkin kuolleitten vesojen  tynkiä  ja kehittyneitä  silmuja;  

vesojen pituus  vaihtelee siten noin 2—25 cm. Havaintoalalta 
haettu huonoin leppä  vesoo  myöskin runsaasti,  kuten kuvasta  nä  

kyy,  mutta haapa sitävastoin pensoo vain latvasta. Männyssä  

huomaa kuvassa  selvän rangan vaihdoksen sekä pahiten  syötyjen  
oksien kuolemisen. Kuusi  pysyy  syötön  takia hyvin  pienenä  ja 

kehittää turmellun kasvaimen sijaan läheisistä  silmuista  uusia kas  

vaimia. 

Tällä tavalla  hidastaa siis  laiduntaminen kaskiahojen  nuorentu  

mista. Kuv.  55 osoittaa  tällaista tapausta  muuten suotuisissa nuo  

rentumisoloissa olevalta kaskiaholta. Männyn  uudistumiselle sopi  

vasta  maaperästä  ja erinomaisista siemenpuista  huolimatta ei tätä 

puulajia  noin 12-vuotisella aholla ole. Ainoastaan tasalatvaisia  pari 

m korkeita  lepän  vesaryhmiä on harvakseen siellä täällä.  

Erittäinkin huonommilla kaskimailla on  tästä metsittymisen  
hidastuttamisesta muukin seuraus  kuin alan tuottamattomana 010 

laiduntamisen aikana. Tällävälin ehtii  nimittäin erittäinkin kanerva 

vallata alan, ja pitää  se ahoa  vuorostaan hallussaan siksi  kunnes 

se  noin 15 vuoden  ikäisenä harventuu. Joku leppäpensas,  voimakkain 

koivun  vesa ja joskus joku  havupuukin  kohoaa jo tätä ennen kaner  

van läpi, mutta varsinaista  metsää eivät nämä kykene  muodosta  

maan. Täten ovatkin  selitettävissä  erittäinkin  hietikkomaitten ka  

nerva-ahot,  joita näkee runsaasti vielä nytkin  erittäinkin  keski-  

Suomessa. Parinkymmenen  vuoden kasvun  hukka  on tällaisilla  
mailla siis  johtunut  muutaman vuoden kestäneestä mitättömän 

vähän hyötyä  tuottaneesta laiduntamisesta. Jos  läheinen reunametsä 
•ei  ole  tarpeeksi  siemennyskuntoista,  voivat tulokset  olla,  jos  mahdol- 



Kuv. 54. Karjan turmelemia  9-vuotisia  männyn ja kuusen  taimia sekä  Salix lividan  kanto  

vesoja (siementaimeen syntyneitä).  Kuusen  taimien  pituus  B—ll  cm. Heinävesi, Vihtari.  

Kuv. 53. 9  vuoden  vanhoihin  siementaimiin  laiduntamisen  takia  syntyneitä  »kan  

tovesoja». Rauduskoivuja 3 ylintä vasemmalla, hieskoivuja 3 ylintä oikealla  
Alhaalla  raita, pihlaja, leppä ja  haapa. Heinävesi, Vihtari. 





Kuv.  55.  Laidunnettu 12-vuotinen kaskiaho, jolle sopivasta maanlaadusta  ja hyvistä  

siemenpuista  huolimatta ei ole  männyn taimistoa noussut. Leppävesaryhmiä  on siellä 
täällä. Sulkava, Lohikoski.  

Kuv.  56. Niitettyjä  6-vuotisia  lepän taimia. Toinen  taimi vasemmalta  on niitolta 

säilynyt. Heinävesi, Petruma.  
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lista, vieläkin epäedullisempia.  Usein ryhdytäänkin  silloin alan 
metsittämiseen  keinotekoisella  tavalla. 1)  

Syynä  aukeitten ahojen  syntymiseen  tai  ainakin ahojen  metsit  

tymisen  hidastumiseen pidetäänkin  laiduntamista monissa saaduissa 
ilmoituksissa. Nämä tiedot ovat  eri osista  maata. 2)  

Paremmilla kaskimailla,  erittäinkin lehdoissa,  käypi  karja  
laitumella pitempään  kuin  kanerva-ahoilla,  mutta täällä se hävittää 

pääasiassa  syntynyttä  pintakasvillisuutta.  Tällä tavalla voi karja  
näillä mailla tehdä ahojen  metsittymisajan  pitemmäksi ja vapaut  
taa  pintakasvillisuudesta  sen  varjoon  jääneitä  taimia. Kuten ai  
kaisemmin on mainittu,  edistää laiduntaminen täten erittäinkin 

kuusen nuorentumista. 3)  

Karjan  kaskiahoille tuottama hävitys (hyöty)  käy  sitä pienem  

mäksi,  kuta etäämpänä  aho asutuksesta  sijaitsee.  Parhaiten  huomaa 

eron ahojen  metsittymisen  nopeudessa.  Erittäinkin  sellaisissa  tapa  

uksissa,  jolloin  nuoret kaskiahot ovat asumusten (kylien)  ympärillä,  

on niitten metsittyminen  hidasta. Paitsi  syömällä  turmelee karja  

polkemallakin  nuoria taimia erittäinkin tällaisilla ahoilla. Pari  

kertaa vuorokaudessa kulkee se ahojen  yli,  tavallisesti  eri kohdista.  

Seuraukset tästä nähdään m.  m. kuv. 9. 

Ahojen niittämisellä on niitten metsittymiseen  myöskin  suuri 
vaikutus. Usein ovat  seuraukset  siitä jotenkin  samat kuin  laidunta  

misesta. Tavallisesti  jatkaa  karja  niiton tuottamaa hävitystä,  joten  
näistä aiheutuneita tuhoja  on vaikea eroittaa toisistaan. Ainoastaan 

laidunnettuja  ja niitettyjä  ahoja  keskenään verratessa on kuitenkin 

useissa tapauksissa  taipuvainen  pitämään  edellistä metsän uudistu  

miselle  vaarallisempana.  Tähän vaikuttaa erittäinkin  se,  että jälkim  

mäistä harjoitetaan  samalla alalla  tavallisesti  paljon  lyhemmän  aikaa,  

J ) Kuvaavaa  laiduntamisen  hietakankailla  tuottamista  seurauksista on, 

että m.  m.  pohjois-Saksan laajojen nummien ovat  jotkut  selittäneet  syntyneen 
runsaan laiduntamisen  (ja  polton) takia. Vert. esim. Paul  Oraebner,  Otto von 
Bentheim, Handbuch  der Heidekultur, e. m. -  Siv. 45, 100—. 

Karjan vaikutuksesta  Ruotsin  nummien  metsittymiseen mainitsee  
m.  m. Alb.  Nilsson, Sydsvenska  ljunghedar, e. m. Tidskr.  f. Skogshush., 1901.  

Siv. 29—.  

2) Liite  111, Vihti  (n:o 14), Suomusjärvi  (90),  Kalvola (168), Puumala  

(276), Suonenjoki (286) ja Ilomantsi (313.) 
3

) Vert. Alvar  Palmgren, Studier  öfver  löfängsomr&dena pa  Aland. I. 
Vegetationen. A. Soc.  p. F. & F. F., 42,  n:o 1. Siv.  136—. Julkaisu on il  

mestynyt  tätä  tutkimusta  painettaessa (vert.  siv. 120).  
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ja sitäpaitsi  uudistuu tuho ainoastaan kerran  kunakin kasvukautena.  
Erittäinkin  nopeaan kasvavat  puulajit  pelastuvat  siten niitolta ver  

rattain  pian. Edullisimmassa  asemassa  on nytkin  leppä.  Sen sie  

mentaimisto  voi joskus tulla niitetyksi  3:nakin kesänä,  mutta tämän 

jälkeen  ei ala enää heinää kasva,  ja taimisto puolestaan  on liian 
vahvaa niitettäväksi.  Kuv.  56  on tällaisia  useaan  kertaan  niitettyjä  

taimia. Ne on otettu samalta alalta kuin  kuv. 17. Vasemmanpuoli  

sessa  taimessa huomataan kahden niiton jälki,  ja seurauksena on 

ollut  rangan vaihdos. Oikealla olevia  taimia on niitetty  vielä myö  

hempäänkin;  vasemmanpuolinen  niistä  on tästä syystä  käynyt  pen  

sasmaiseksi;  laitimaisen taimen runko on kokonaan kuollut  ja on 
sille  syntynyt  uusi kantovesa. 

Samalla tavalla  suhtautuu niittoon myöskin koivun  taimisto.  

Kim sen lehdekset ovat halutumpia  ja pituuskasvu  usein hitaampi,  

voidaan taimiston kasvu  estää pitemmäksi  aikaa. Usein syntyy  

koivulle  niiton jälkeen  kantovesoja,  joitten pituuskasvu  on sopivalla  
maalla suuri. 4—5-vuotisessa taimistossa on varsinainen niitto ta  

vallisesti liian raskasta.  

Haavan  siementaimelle on niitto sen  huonon vesomiskyvyn  takia 
haitallista.  

Vesoista syntyneet  lehtipuut  pelastuvat  niitosta yleensä  aikai  

semmin. Jos ahoa edelleenkin niitetään, latvotaan erittäinkin koi  

vunvesoja  viikatteella vielä niitten päästyä  1, vieläpä  1.5 m korkui  

siksi. Kantovesoille  on niitto monasti vaarallisempaa  kuin juuri  
vesoille. Kasvun hidastumisen takia ehtii  näet laho levitä vanhassa 

kannossa,  ja usea vesa  voi  siten kokonaan kuolla  taikka  saada laho  

vian. Tämä voi luonnollisesti  tapahtua  vieläkin helpommin  laidun  

netulla aholla. 

Jos karja lasketaan jo niiton aikana runsaasti lehtipuuta  kas  
vavalle alalle, ei  laiduntaminenkaan enää voi metsittymistä  estää. 

Useilla  paikkakunnilla  kertovat  kasken viljelijät  itsekin joitakin  vuo  

sia  aidassa  pidetyn  ja  niitetyn  sekä tämän jälkeen  laidunnetun ahon 

kasvavan  paremmin  metsää kuin yhtä  vanhan ainoastaan laitumena 
olleen alan. 

Havupuille  on niitto turmiollisempaa  kuin  lehtipuille  x)  ja erit  

täinkin männyn  taimiston nousun  estää se  aivan  kokonaan,  jos  niitto  
tehdään lyhyeen  sänkeen. Kuusi  elää suhteellisesti  pitemmän  ajan,  

mutta kun sitä kuitenkin nousee etupäässä  tuoreille ahoille,  joilla 

1
) Vert. Liite 111, Kärkölä  (n:o 201), Puumala  (276), Sulkava  (277).  

Karttula  (290). 
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niittoa voidaan pitkittää  10-kunnankin vuotta, turmeltuu sen  ensim  

mäinen sukupolvi  monasti  kokonaan. Ainoastaan kivikkoihin,  vesa  

ryhmien  sisään  ja muihin niitolta  säilyviin  kohtiin se  pääsee  rauhassa 

kasvamaan. Tällaiselta alalta on otettu kuv. 57. Kun vanhimmat 

kivikossa  olevat  kuuset  ovat  13-vuotisia,  on ahoa niitetty  jo kauvan.  

Niitetyissä  kohdissa oli  keskimäärin 4 kpl  ainakin 7-—lO-vuotista 

3—6 cm korkeaa  kuusen  taimen tynkää  2  m 2:llä.  Joitakin yhtä  van  

hoja  samankokoisia männyn  taimia oli aholla myös.  

Pitkäaikaisesta  niitosta huolimatta syntyy  tällaisille tuoreillekin 
maille niiton jälkeen  usein runsaasti havupuuta.  Havaintoja  voi  

tästä tehdä m. m. Mikkelin  hoitoalueen Hukkamäen vartiopiirissä  

Heinävedellä. Noin 25 vuotta sitten annettiin siellä  multavia lepi  

köitä viljeltäviksi  sillä  ehdolla,  ettei niitä  polteta. Aloilta  on otettu 

1 ruis-  ja 2 kaurasatoa sekä niitetty  heinää keskimäärin  10 vuotta. 

Yleisimpiä  puulajeja  ovat näillä lehtipuut,  jotka  ovat  syntyneet  etu  

päässä  niitossa turmeltuneitten taimien tynkien  vesoessa.  Mutta 

myöskin  kuusta  ja mäntyä  näillä  aloilla  on. Näistä  on  osa  syntynyt  

jo viimeisen viljan  aikana ja muut alan heinämaana ollessa.  

Jos ahossa  viljellään  kylvöheinää,  on metsän ilmestyminen  

vieläkin vaikeampaa.  Hämeen matalaan muokatuilla mailla estyy  

sen  kautta  niille muuten ominainen leppävesakkojen  syntykin  pitem  

mäksi aikaa. Padasjoen  Vesijaolla  olen tehnyt  vierekkäin olevilta 
tuoreilta ahoilta  seuraavat muistiinpanot.-  

Aho  A. 2-v. aho, niitetty  luonnonheinää.  Alalla  on jotenkin  run  

saasti  20—30  cm  korkeaa  ko.  kantovesaa  ja 1. kanto-  ja  juuri  

vesaa sekä 2  m 2:llä keskim. 95  kpl  I—lo1 —10 cm  korkeaa  ko.  
siementainta sekä 12 kpl  h. ja 6 1.  

Aho  B. 8-v.  aho, niitetty luonnonheinää  5 v., nyt  karjan laitu  
mena. Alalla  1.5—2.0 m  korkeita  ko. ja 1. vesaryhmiä sekä  

tiheää ko.  ja 1. 30—60  cm korkeaa  vesakkoa, joka  on synty  

nyt niitettyjen taimien  »kantoihin». Joku etupäässä vahin  

goittunut 7-v. m. taimi on alalla  myös.  
Aho  C. 6-v. aho, jolle kylvetty  heinää, niitetään  vielä.  Alalla  

on aniharvoja 3—lo  cm korkeita  1. ja  ko. puolikuivia  kanto  

vesaryhmiä ja joitakin 1., ko.,  k. ja m. siementaimien  ly  

hyitä  tynkiä.  
Aho  D. 10-v. aho, josta niitetty  kylvöheinää koko  ajan. Vanhan  

sukupolven vesoja ei alalla  ole  muuta  kuin  isojen kivien  lai  
teella keskim.  1 ko.  ja 1. 2—3 ja 3—4  m korkea  vesaryhmä 

2 a kohti. Siementaimien sänkiä  on alalta luettu  2 m 2 kohti 

keskim.:  m. 3  kpl,  6 cm korkeita,  3—6-haaraisia; k. 6  kpl,  

jotkut ovat näistä  niin  nuoria, että ovat jääneet niittämättä; 

hiesko.  15 kpl,  näistä  ainakin  joka toinen  kuollut; 1. 4  kpl,  ve  
sonut,  joten muodostaa  ryhmiä,  osa myös  isojen vesojen juu  

rivesoja.  
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Kylvöheinän  viljelystä  aiheutuva suurempi  haitta johtuu  etu  

päässä kauvemman aikaa kestävästä niitosta sekä siitä, että ala 

niitetään tarkkaan. Kylvöheinän  tiheä juuristo  estää myöskin myö  
hemmin tulleen  siemennyksen  onnistumisen. Ainakin kuusta  nousee 
kuitenkin  niinä vuosina,  joina ahoa niitetään (aho  D). 

Aivan puhtaita  männiköitä ilmoittaa  af Hällström syntyneen  
Kuusamossa Oulankajokivarren  kasketuille  hietikoille siitä huoli  

matta, että maita on niitetty  10-kunnan vuotta  kaskeamisen  jälkeen.  
Männiköt ovat  hyvin  tiheitä. x ) 

Jos niittoa harjoitetaan  kanervikoissa,  viivästyy  ahon metsitty  
minen tämän takia  paljon.  Kanerva pensoo nimittäin tällöin run  

saasti,  ja kun  sen  pituuskasvu  on niiton jälkeen  nopeampi  kuin erit  

täinkin niitossa  vahingoittuneitten  männyn  taimien,  on näitten vai  
kea kanervikosta  vapautua. Seuraus on siis  sama kuin laiduntami  

sestakin.  2) Soanlahden Havuvaaran kylän mailla on  tällaisia 16- 
vuotisiakin 10-kunnan vuotta niitettyjä  kanerva-ahoja,  joilla  nytkään  
vielä ei  ole  kuin joku  vapautunut  alle 1 m pitkä  männyn  taimi siellä  

täällä. Kuvaava on myöskin seuraava tulos  eräältä 14-vuotiselta 

9  vuotta niitetyltä  kanervaa kasvavalta  aholta. 1 a  alalla kasvoi  

siinä seuraavat määrät kanervasta  juuri vapautuvia  taimia ja vesoja:  

Raudusko.  27 kpl,  50—70  cm  korkeita, suurin  osa alkujaan siemenestä. 
P. 15 kpl,  40 cm korkeita  ryhmiä.  
H.  5 kpl,  50 cm, siemenestä.  
L. 3 kpl,  50  cm, alkujaan siemestä  ja vesoista.  

M. 3 kpl,  40—60  cm.  
K.  2 kpl,  30  cm.  

Havupuille,  erittäinkin männylle,  voi  niitostakin  olla joskus hyö  

tyä. Jos männyn  taimet pääsevät  kasvamaan  jonkun  matkaa  niitto  

korkeuden yläpuolelle,  ei  niitä niitettäessä useinkaan enää  katkota. 
Samankokoiset lehtipuun  vesat sitävastoin kaadetaan. Tällä tavalla  

pääsevät  männyt  usein hyvän  matkaa kasvussa  lehtipuista  edelle ja 

voivat siten vastaisessa sekametsikössä  paremmin  säilyä. Jos lehti  

puut  ovat mäntyä  nuorempia,  on männyn  menestyminen  sitäkin 

varmempaa. Esimerkkinä  tästä on eräs  mustikka-tyypin  aho,  jossa  

10-vuotiset männyntaimet  olivat  0.6—1.5 m korkeita,  mutta näit  

ten välissä kasvaneet 7—B vuoden vanhat lehtipuitten  taimet oli  

') Liite  111, n:o 458. Kuusamon  ja etelä-Kuolajärven kaskista  on tiedot  

lähettänyt Metsänhoitaja E. af Hällström. 
2 ) Vert. Liite 111, Ilomantsi  (n:o 313).  
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 2G 

niittämällä katkottu. Samaten oli  suurin osa  7—9-vuotisista kuusista  

vielä niitetty.  Runsaasti  niitetyt  hieskoivun monihaaraisiksi käy  

neet kantovesat  olivat  kuitenkin jonkun  verran  mäntyjä  pitempiä. 

Lehdeksien  otto on kaskiahoilla  ollut  joko  vahingollista  tai  hyö  

dyllistä  riippuen  siitä, miten se on tehty. Sekataimistoissa  on sen  

avulla voitu vapauttaa  erittäinkin  havupuita,  ja leppiä  poistamalla  

myöskin koivua.  x) Lehtikerpuiksi  ja vastaksiksi  soveltuvat  myös  

kin  monet ahoille varjostavaksi  päällysmetsäksi  nousseet vanhat kan  

to- ja  juurivesat,  joitten  poistamisen  jälkeen siementaimisto on pääs  

syt  vapaammin  kasvamaan. Tällaiset lehdeksien otot  ovat  monasti 

nykyjäänkin  vielä harvinaisia,  ja ennen tarvitut suuret lehdesmäärät 
koottiin luonnollisesti  sieltä  mistä ne  helpoimmalla saatiin. 2)  

Havujen  otolla on taas ainoitakin kuusia kaskiahoilta  hävitetty.  

Kuvaavia ovat  erittäinkin Blomqvistin  ilmoitukset;  hän sanoo nimit  
täin yhden  talon voivan tarvita 2,000  ä 3,ooo:kin  kuormaa kuusen 

havuja  vuodessa ja  saatavan niitä noin 1.5 ha alalta 600—700 kuor  

maa. 3) Varsinaisilla kaskiseuduilla on kuusen asemasta käytetty  

navetoissa ja lantakasoissa lehtipuitten  lehtiä ja  oksia.  

Erilaiset  kaskimetsät  ja niitten kehitys.  

Parhaan kuvan  metsiköstä  sekä  sen  entisestä ja vastaisesta  kehi  

tyksestä  saa tutkimalla sen kehitysluoklcajaoitusta.  Tämä koskee  

yleensä  kaikkia  metsikköjä:  eri  tavoilla  syntyneitä,  tasaikäisiä ja eri  

ikäisiä,  puhtaita  metsiköitä  ja sekametsiköitä.  

Eri  puulajien  tasaikäiset sulkeutuneet taimistot ja nuoret metsi  

köt  kehittyvät  eri  tavalla. Toisilla puulajeilla,  kuten männyllä,  pääsee  

osa taimista muista edelle kasvussa,  taimien latvan kautta kulke  

vaksi  ajateltu  pinta  on epätasainen,  ja pian  eroittautuu taimistosta 

*) Vert. Liite  111,  n:o 276.  
2

) Vert. Liite  111, n:o 224.  
Rein arvioi  Kuopion läänissä  saadun  v. 1860  ainoastaan  n. y 3 koko  rehu  

tarpeesta niityistä;  puuttuva osa oli  korvattava oljilla,  lehdeksillä  y. m.  
Gabriel Rein, Materialier till Finlands  statistik. I. Kuopio  län, e. m. Siv.  

197, 132—. 

3
)  A. O. Blomqvist, Finlands  trädslag.  11. Granen, e. m. Siv. 97.  
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eri  pituusluokkaryhmiä.  Toisenlainen on kehitys  esim. kuusikossa.  

Siinä varttuvat taimet jotenkin  yhtä  nopeaan, taimisto ja  nuori 

metsikkö  pysyvät  hyvin  tiheinä,  ja tästä seuraa  niitten hidas kehitty  
minen. Tähän puulajien  erilaisuuteen on erittäinkin Hauch, viitan  

nut kirjoituksissaan.  Syynä  tähän eroavaisuuteen sanoo hän olevan 

puulajien  erilaisen »leviämiskyvyn»  (Spredningsevne),  jolla hän tar  
koittaa  puulajien  kykyä  levittää oksiaan  ja lehvistöään metsikössä  

sekä vapautua  viereisistä  puista.  1) Kun tämä nimitys  voi johtaa  

väärinkäsityksiin,  on Hesselman aivan oikein tahtonut kysymyksessä  

olevaa ominaisuutta kutsuttavaksi  »kerrostumiskyvyksi»  (skiktför  

mäga)  2). Melkein kaikissa  kehitysluokka-eroitteluissa  on nimittäin 

metsikön  puitten  Vaihteleva pituus  ja tähän perustuva  metsikön ker  

roksellisuus  ollut  tärkeimpänä  perustana.  3) Kaksi  pituusluokkaa,  
valtametsikkö  ja alimetsikkö,  eroitetaan m. m. Königm  4), Saksan  

koelaitosten yhteisessä  5), Hangin  6)  m. y. tavoissa. Molemmissa 

näissä luokissa on alaluokkia,  jotka  eroavat toisistaan puitten  kor  

keuteen mutta samalla myöskin  latvuksen muotoon ja puun tervey  
dentilaankin nähden. Nämä näkökohdat on otettu huomioon erit  

täinkin Kraftm  luokituksessa.  7) Pääasiassa tämän tavan perusteella  

L ) L. A. Hauch, Om den  saakaldet »Spredningsevne» hos  vore Trsearter. 
Botanisk Tidskrift, Bind 26, H. 2, Kobenhawn, 1904. 

L. A. Hauch, Ueber  das  sogenannte Ausbreitungsvermögen  unserer Holz  
arten. A. F. u. J. Z., 1905. —Siv. 41 —. 

Vert. myös  A. Schiffel,  Beiträge zur Begriindung der  Lehre  iiber  die  Er  

ziehung der  Fichte. C. f. d.  g. F., 1910.  • Siv.  291—.  
2) Henrik Hesselman, Om trädens  skiktnings-  eller skiktförmäga.  Skogs  

v&rdsför.  Tidskr., 1914. —Siv. 696—. 

3) Muutamat  jaoitustavat,  kuten  esim. Presslerin, ovat tästä  poikkeuk  
sena. Puitten  merkityksen  mukaan  metsikössä ryhmitti  Pressler  ne: hyödyl  

listen,  merkityksettömien  ja vahingollisten  puitten  kehitysluokkiin.  M. R. 
Pressler, Forstliche  Hiilfsbuch  fiir  Schule  und  Praxis,  Berlin, 1868. Siv.  

174—. 

Samansuuntaista periaatetta  noudatetaan  myös  n. k. tanskalaisessa  jaoi  
tustavassa.  Esim.  G. Metzger, Dänische  Reisebilder. Miindener  Forstliche  Hefte, 

1896, H.  9. Siv. 86. 

4 )  G.  König, Die  Hauptmomente  der  Buchenhochwaldzucht.  A. F. u.  J. Z., 
1854. Siv. 453. 

5 ) Esim. Anleitung fiir Durchforstungsversuche. (Vahvistettu v. 1873.) 
Das  forstliche  Versuchswesen, Bd. 11, 1884. Siv. 245—. 

6 ) Haug, Beitrag zu der  Durchforstungsfrage. A. F. u. J. Z., 1894.   
Siv. 65—.

 

7 ) Gustav Kraft, Beiträge zur Lehre  von den  Durchforstungen, Schlag  
stellungen und Lichtungshieben, Hannover, 1884. Siv. 22. 
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olen aikaisemmin laatinut ryhmityksen  1), jota tämänkin tutkimuk  

sen yhteydessä  käytin  kesällä  1912. 

Puut  olen  mainitussa menettelyssä  ryhmittänyt  kahteen pää  

luokkaan: I valtapuut  ja II syrjäytetyt  puut. Näissä  olen eroittanut 

seuraavat alaluokat: 

la. »Sudet» eli  varsinaisen latvuskatoksen  yläpuo  
lelle ulottuvat isolatvaiset  jä usein  huonomuotoiset puut.  

I b. Varsinaiset vallitsevat  puut,  jotka  muodosta  

vat ylimmän  latvuskatoksen,  ja jotka  yleensä  ovat  metsi  

kön parhaita  ja kehitysmahdollisimpia  puita.  

Ic. »Toveripuut»,  jotka ovat  edellisiä  huomattavasti 

lyhempiä,  mutta joitten  latvuksien  yläpuoli  on jotenkin 

vapaa. 

II a. Ahdistetut puut,  joitten  latvat  etupäässä  edel  

liseen luokkaan kuuluvien puitten  takia ovat epäsään  
nöllisesti  kehittyneet  joko yhdeltä  taikka useammalta 

puolelta.  

II b. Edellisten kehitysluokkien  alle varjoon jääneet  

puut. Jos tähän luokkaan kuuluvat puut ovat valo  

puita,  kuolevat ne  pian,  varjopuut  (kuusi)  ja puolivarjo  

puut  (leppä,  hieskoivu)  voivat sitävastoin elää pitkän 
aikaa. 

II c. Kuolemaisillaan olevat  ja aivan kuivat  puut.  

Tähän luetaan myös huonoimmat lumenmurtamat y. m. 

samantapaiset  puut.  

Vuonna 1912 alettiin Ruotsin Metsätieteellisellä Koelaitoksella  

käyttää  uutta kehitysluokkajaoitusta,  jolla edellisiin nähden on 
siksi  monta etua,  että käytin  sitä edellisen asemasta kesällä  1913. 
Ensiksikin  on ryhmittely  laajempiin  kehitysluokkiin  siinä mahdolli  

simman  objektivinen. 2) Schotte 3 ) joka menettelyn  on kehittänyt,  

jakaa nimittäin puut  aluksi  pelkästään  korkeuden  mukaan seu  

raavaan  neljään  latvuskerrokseen  (kronskikt),  joita  olen nimittänyt  

pituusluokiksi:  

*)  Olli  Heikinheimo, Harvennushakkauksista ja niiden  merkityksestä  

metsätaloudessa, toinen  painos, Hämeenlinna, 1907. Suomen Metsänhoito  

yhdistyksen  käsikirjasia,  uusi  sarja,  n:o 1. Siv. 11—. 
2

) Erittäinkin  luokka  II con edellisenä  vuotena käyttämässsäni  tavassa 

epäjohdonmukainen, sillä  siihen  voi  kuulua  aivan  eri  kehitysasteella kuolleita 

puita. 
3

) Gunnar  Schotte, Om gallringsförsök. Skogsvärdsför.  Tidskr. fackafd., 

1912. Siv.  429—. 
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I. 1) Vallitsevain puitten  latvuskerros,  jonka met  

sikön valtapuut  (pisimmät  puut)  muodostavat. 
11. »Toveripuitten»  latvuskerros,  johon kuuluvien 

puitten  korkeus  on  n.  5  
6
 edellisen luokan puitten  korkeu  

desta. 

111. Syrjäytettyjen  puitten latvuskerros;  puitten  
korkeus  n. 2/# I luokan puitten  korkeudesta.  

IV. Alimetsikön latvuskerros;  puitten  korkeus n,lj
2
 

I luokan  puitten  korkeudesta.  

Vastakohtana IV luokalle muodostavat siis  I—III luokat val  

tametsikön. Eri  pituusluokkina  voidaan näitten ohella pitää  edel  

lisestä  sukupolvesta  jääneitä  puita  (ylispuita)  (ö) ja ihometsää (u).  
Tutkimuksissani olen kuitenkin lukenut ihometsän alimetsikön  

latvuskerrokseen.  

Jos näihin pituusluokkiin  kuuluvien puitten  latvus ja runko on 

terve ja säännöllinen,  käytetään  niitten merkitsemiseen vastaavia 
numeroita. Jos  niissä  sitävastoin on epäsäännöllisyyksiä,  ryhmitetään  

ne  useampaan luokkaan,  joille  Schotte käyttää  aikaisemmin jo käy  

tettyä nimeä »puuluokka» 2) Näihin ryhmitetään  puut  seuraavien 
näkökohtien mukaan: 

a.  puut,  joitten latvus on yhdeltä  puolelta  epä  

säännöllisesti kehittynyt,  toispuolinen;  

b. nopeaan kasvaneet  iso-oksaiset  puut  (paremmat 

»sudet»);  

c. erittäin  mutkaiset,  oksaiset  ja haarottuneet puut  

(huonommat  »sudet»);  
d. puut, joitten  latvukset  ovat puristuneet  toisten 

puitten  väliin tai  läheisten puitten  takia  muuten vahin  

goittuneet;  

e. hyönteisten  ja sienien  vahingoittamat  puut;  
f. kuivat,  katkenneet  ja lumen murtamat puut.  

Erittäinkin tasaikäisten sekametsikköjen  »kerrostumiseen» ja 

kehitysluokkasyntyyn  vaikuttaa hyvin  suuressa määrässä puulajien  

1) Tutkimuksissani olen  käyttänyt  latinalaisia  numeroita  Schotte  n ara  
bialaisten asemasta. 

2 ) Samantapaisen ryhmityksen  on aikaisemmin  tehnyt  Heck. Hän  jakoi 
nimittäin  jokaisen Kraftin 7:stä kehitysluokasta  7:ään alaosastoon, jotka ero  
sivat toisistaan  pääasiassa  puitten teknillisten  ominaisuuksien  perusteella. —• 

Carl  Robert Heck, Freie  Durchforstung, Miindener  Forstliche  Hefte, 1898, 
H. 13. Siv.  18—. Sama, Freie Durchforstung, Berlin, 1904. 
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'pituuskasvu  ja sen kulku  eri ikäkausilla. Vaikkakaan eri puulajien  

pituuskasvu  ei  sekametsiköissä ole  aina samanlainen kuin tasa  
ikäisissä  puhtaissa  metsiköissä,  ovat jälkimmäisissä  tehdyt  tutkimuk  

set  kuitenkin hyvänä  ohjeena,  kun  tahdotaan selittää sekametsiemme 

vielä hyvin  vähän tunnettua biologiaa.  Tasaikäisten metsikköjemme  

pituuskasvututkimuksista  ovat epäilemättä  Blomqvistin  huomatta  

vimmat. Tutkimuksia  on hän  tehnyt  männystä,  kuusesta ja koivusta.  
Keskenään rinnastettuina olen Blomqvistin  näille puulajeille  saamat 

tulokset  tavannut hänen käsikirjoituksissaan,  ja ansaitsevat ne siinä 

muodossa tulla julaistuiksi. 1) Tulokset  ovat keskiarvoja  »tasa  

ikäisten  sulkeutuneitten  metsikköjen  valtapuitten  pituuksista».  Kas  

vupaikka  vastaa  paremmanpuoleisia  murtosora- (kaski)maita.  

1) Mäntyä ja  kuusta  koskevat  tiedot  ovat painettuina: A. O. Blomqvist,  
Finlands trädslag.  I, Tallen, e. m. Siv. 24—. 11,  Granen, e. m. Siv.  32. 

Blomqvistin keräämän  aineiston  perusteella on Heikkilä laskenut männyn, 
kuusen  ja  koivun  korkeudet  tasaikäisissä metsiköissä niitten  eri  ikäkausilla.  
Näissä  on kuitenkin metsikköjen korkeus  arvioitu  metsikön  eri  kehitysluok  
kien  keskiarvoina,  joten saadut  tulokset  soveltuvat  vielä  huonommin  seka  

metsikköjen  kehityksen  tutkimiseen  kuin  valtapuitten pituuteen perustuvat 

tulokset. T. Heikkilä, Tuotantotaulut  pääpuulajeillemme:  männylle, kuuselle  

ja koivulle.  S. Metsänhoitoyhd. Julk.;  erikoistutkimuksia  2, Helsinki, 1914.  
Metsikön  valtapuitten  pituudet ovat  huomioon  otetut Thomén ja  Minnin  

kanerva-tyypin  ja Karlssonin ja Silfverbergin mustikka-tyypin  tasaikäisistä  
männiköistä  tekemissä korkeustutkimuksissa. Nils  Thomé, P. E. Minni, Lisä  

kas  vututkimuksia  vierinkivimailla puhtaissa,  tasaikäisissä,  apuharvennetuissa 

mäntymetsissä.  S. Metsänhoitoyhd.  Julk.,  1908. Siv.  116—. Gunnar  Karlsson,  
Jarl  Silfverberg, Undersökning öfver beståndstillväxten  i  tallskog af myrtillus  

typ i Vesijako  kronopark. S. Metsänhoitoyhd. Julk., 1910. —Siv. 195—. 
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Mitä koivuun tulee,  koskevat tiedot luonnollisesti etupäässä  

siemenestä syntyneitä  puita.  Laajempia  tasaikäisiä ja niin sään  

nöllisiä vesakoivikoita,  että ne  koealojen  ottoon olisi valittu, ei 

nimittäin juuri  ole. Paljon  luultavampaa  sitävastoin on, että useassa  

metsikössä  on  osa  valtaluokan koivuista ollut  vesoista syntyneitä.  
Suurin  osa  koealoja  koskee  rauduskoivua,  sillä  puhtaat  hieskoivu  

metsiköt  ovat  harvinaisia,  ja sekakoivikoissa  on  tällaisella maalla 

rauduskoivu vallitsevana. 

Omiin tutkimuksiini  ei  Blomqvistin  tuloksia voida verrata, sillä  

perusteellisemmin  olen tutkinut ainoastaan joitakin  säännöllisiä 

kaskimetsiköitä.  Vanhempia  puhtaita  kuusikoita en ole  tavannut 

kaskimailla  yhtään, ja tällaisten metsikköjen  harvinaisuus on ollut  

siihenkin syynä,  että edelläolevasta tilastosta  puuttuu  tietoja  keski  
suomesta. Mustikka-Oxalis-tyypin  maalta ottamiini mänty- ja 

koivuhavaintoaloihin soveltuvat  taulukossa olevat  pituusluvut  joten  

kin hyvin.  Jonkun verran  pienempiä  ovat lukuni  kuitenkin. Tähän 

vaikuttaa osaltaan sekin,  että havaintoni olen tehnyt  jotenkin  poh  

joisessa etupäässä  Padasjoella,  Heinävedellä,  Soanlahdella ja 

Korpiselässä.  Samanlaisella kaskimaatyypillä  kasvaneista  tasa  

ikäisistä siemenlepiköistä  saamani tulokset katson  voivani rinnastaa 
näitten etelä-Suomea vastaavien lukujen  kanssa. Tulokset 13  ha  

vaintoalasta ovat seuraavat: 

Puhtaita siemenhaavikoita kaskimailla tuskin  tapaa,  joten  sieme  

nestä syntyneitten  haapojen  pituuskasvusta  en  katso  voivani var  
muudella mitään sanoa. Sopivalla erittäinkin kalkkipitoisella   
maalla  voi sen  kasvu  vetää vertoja  muitten lehtipuitten  pituuskas  

vulle, vieläpä  olla sitä nopeampikin.  Parhaat haavat  olenkin ta  

vannut Salmissa  ja Suo  järvellä  kalkkipitoisissa  lehtokorvissa,  joissa  

puut  voivat olla  60  cm paksuja  rinnankorkeudelta ja 28  m pitkiä.  

Puulajien  pituuskasvu  jo niitten taimi-ijällä  vaikuttaa vastaisen 

metsikön kehitykseen.  Erilaisten tasaikäisten taimistojen  pituus  
kasvusta  olenkin tehnyt  muistiinpanoja.  Eri olosuhteissa  vaihtelee 

3-vuotinen lepikkö  .. ..
 0.7  m 11-vuotinen lepikkö  ..  4.3 m 

4- » » ..
 l.i » 12- » » 5.9 » 

5- » » .
 
.
 1.3 » 16- » » ..

 7.1 » 

5- » » 
.

 
.

 1.5 » 25- » » 
.

 
.

 12.8 » 

6- » » .
 
.
 1.5 » 29- » » 

.
 14.0 » 

6- » » 
..

 2.0 » 31- » » 
.

 13.5 » 

6- » » 
..

 2.2 » 
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samankin puulajin  kasvu  kuitenkin  niin paljon,  että tarkkojen  keski  

lukujen  saaminen on vaikeata. Tärkeä on kuitenkin  se yleinen  ha  

vainto,  että leppä  kasvaa  kaikilla  maanlaaduilla harvoja  poikkeus  

tapauksia  lukuunottamatta -  nopeammin  kuin  mikään toinen puu  

laji. 1) Tavallisilla  kaskimailla  ovat  esim. haavan  pisimmätkin  taimet 

ainoastaan 0.5  m korkeita  niitten ollessa  5-vuotisia,  ja usein eivät 

taimet 10-vuotisinakaan ole tämän korkeampia. 2) Kuiva maaperä  

on haavalle hyvin  epäedullinen.  Rauduskoivu sitävastoin kasvaa  
tällaisissakin  oloissa  suhteellisen nopeasti  (vert.  siv. 152), vaikka  

kin taimen kasvu  parina  ensi vuonna on usein hidas. Mustikka  

tyypin  maalla ovat jonkunlaisia  keskilukuja  seuraavat  pituudet:  

4-vuotisena 0.3 —0.4,  6-vuotisena 1.2, 8-vuotisena 2.1 ja 10-vuotisena 

3.0 m. Nähtävästi tarkoittaa Blomqvist  rauduskoivua mainitessaan 

(käsikirjoituksissa)  1-vuotisen koivun taimen olevan tavallisesti  

2—3", joskus  10", 2-vuotisen l', 3-vuotisen 2',  4-vuotisen 3%' j a 
5-vuotisen s'.  Nämä tulokset  on saatu »hyvällä»  maalla. Ainoastaan 
tuoreella maalla seuraa  hieskoivu  kasvussa rauduskoivua.3) Kai  

killa  kasvupaikoilla  kasvaa  mänty  melkein poikkeuksetta  nuorena 
hitaammin kuin koivu. 4 ) 

1
) Vert. esim. Th.  Örtenblad,  Anteckningar om trädens  biologi,  e. m.   

Siv.  35. 

Gustaf  Hem/pel, Karl  Wilhelm, Die  Bäume  und  Sträucher des  Waldes, II 
Abt., e. m. Siv. 16. 

2) Hofmann sanoo ensikesäisten haavantaimien  voivan  taimimaassa tulla  

20 å 25 cm pitkiksi.  Jos taimet koulutetaan 1-vuotisina, ovat ne toisena syk  

synä 1.6—1.8  m  pitkiä.  E. Hofmann, Zur  Anzucht  der Aspe. F. Cbl.,  1902.   
Siv. 364—. 

Samantapaisia  ilmoituksia on muitakin. 1-vuotisena on taimi  metsä  
maalla  usein  yli  20 cm, 2-vuotisena  yli  70  cm. Guse, Einiges  iiber  die  Espe.  
A. F. u. J. Z„ 1912. Siv. 376.  

s) Tutkimuksia eri  koivulajien  pituuskasvusta  on tehnyt m.  m.  Örten  
blad. Hän  huomasi  rauduskoivun  erittäinkin  hiekkamaalla  kasvavan  nopeam  
min  kuin  hieskoivun.  Savimaalla oli suhde  päinvastainen.  4-vuotisten, 1-vuo  
tisina koulutettujen taimien pituuserot olivat  kuitenkin jotenkin pienet; 
taimet olivat  keskimäärin  80—104  cm  pitkiä.  Th.  Örteriblad,  Om skogarne ooh  
skogshushållningen i Norrland  och  Dalarne, e. m. Siv. 43. 

Yleensä  on koivun taimen  pituuskasvu  rikkomattomalla maalla ensi  vuo  
sina  hidas.  Esim. G. G.  Holmerz, Th. Örtenblad,  Om Norrbottens skogar,  e. m. 

Siv.  36. Rikotussa  maassa sanoo Helms koivun  tulevan  ensi vuonna 

10—ll:kin tuumaa pitkäksi.  Taimimaassakin on sen kasvu usein  hitaampi; 
I—3'1 —3' pitkä on se tavallisesti  3—4-vuotisena.  Joh.  Helms, Birken  paa Tids  
vilde-Frederiksvserk Distrikt, e.  m. Siv. 229, 266. Eri koivulajien suhde  

erilaisiin  maanlaatuihin  siv.  223—. 

4 ) Eri  puulajien  pituuskasvun suhteista eri  ikäkausilla on tietoja m.  m. 
Heinrich Mayr,  Waldbau, e. m. Siv. 132—.  
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Myöskin  vesojen  pituuskasvusta  on tutkimuksia vähän. Varsi  

naisia vesametsiä kaskimaitten tavallisimmista  lehtipuista  onkin 
kasvatettu  aniharvoin. Vertailevia  tutkimuksia rauduskoivun sie  

men- ja vesametsien kasvusta on Saksassa  kuitenkin tehty,  ja  tulok  

sina mainitsee näistä m. m. Hartig, 1) että koivun  vesojen  kasvu on 
ensi 5-vuotiskautena 4—5 kertaa suurempi  kuin siementaimien. 

Jo seuraavan  5 vuoden kuluessa tasoittuu ero kokonaan,  joten  mo  
lemmat ovat 10 vuoden vanhoina jotenkin  yhtä  pitkiä. Tästä lähtien  

on siemenestä syntyneillä  puilla  y  3—%  suurempi  kasvu  kuin  vesoilla. 2) 
Tekemieni havaintojen  mukaan on rauduskoivun vesojen  kor  

keus  mustikka-tyyppiä  vastaavilla  ja jonkunverran  sitä  paremmilla  
kin kaskimailla keskimäärin seuraava:  

Nämä luvut  sopivat  jotenkin  hyvin  samanlaisissa  oloissa kasva  
valle  lepällekin,  mutta yli  16-vuotisissa metsiköissä  hidastuu sen  kasvu  

nopeammin  kuin koivun.  Raudus- ja hieskoivun vesojen  kasvussa  ei  
tällaisella maalla suurta  eroa ole. Haavan ja raidan vesat kasva  

vat joskus  ensi  vuosina jotenkin  yhtä  nopeaan kuin edelliset,  mutta 

jonkun  vuoden kuluttua jäävät ne jälelle. 

Mitä saman puulajin  kanto- ja juurivesojen  kasvuun tulee,  kas  

vavat edelliset  useasti nopeammin  kuin jälkimmäiset.  Kantovesat 

voivatkin useimmiten käyttää  hyväkseen  voimakkaampaa  juuristoa  
kuin juurivesat  (vert.  siv.  175—), joitten  emäjuuret  ovat  kyllä  laajat,  

mutta vesomiskohdassa sivuhaaroja  aluksi  hyvin  vähän. Emäkannon 

x ) Theodor  Hartig, Vollständige Naturgeschichte der forstlichen Cultur  

pflanzen  Deutschlands, e. m. -  Siv. 275—, 287. Erilaista  kasvupaikkaa ei  
näissä  vertailuissa  ole  nähtävästi  otettu tarpeeksi huomioon.  

2)  Tietoja vesojen kasvusta  on vielä  m. m. Th. Örtenblad,  Om skogarne 
ooh  skogshushållningen i  Norrland  och "Dalarne, e. m. Siv. 44—. Hyvällä  
hakamaalla  oli  eri  koivulajien vesain  pituus  seuraava: 

rauduskoivun:  1-v. 6.0 dm, 2-v.  11.5 dm, 3-v.  16.9 dm, 4-v. 22.5  dm; 

hieskoivim: » 6.3 » » 12.2 » »17.7 » » 23.3 » 

Sanottavaa eroa ei siis  ollut  eri  koivulajien välillä.  Huomattava  kuiten  

kin  on, että hieskoivu  kasvoi  tuoreimmilla kohdilla.  Kummankin  lajin suu  

rimmat yksilöt  olivat 4-vuotisina  3. lm. Poikkeustapauksissa  sanoo Örteriblad 
tavanneensa 4-vuotisia  vesoja, jotka olivat  yli  4 m  pitkiä.  

2-vuotisena  
....
 l.o m 10-vuotisena  

...
 4.7 m 

4- »  
.... 1.8 » 12- »  

...

 5.7 » 

6- »  
....
 2.7 » 14- »  ...

 7.0 » 

8- »  
....

 3.6 » 16- » 
....

 
...

 8.2 » 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 27 

suuruus, ikä,  terveydentila,  vesojen  syntymäkohta  ja erittäinkin se, 

syntyykö  samaan kantoon  enemmän tai  vähemmän vesoja,  vaikutta  
vat kantovesojen  kasvuun.  

Tuloksena edellisestä on, että eri puulajit  järjestyvät  pituus  

kasvuunsa nähden ja kerrostuvat  tämän ominaisuutensa perusteella  

sekametsiköissä  tavallisilla  kaskimailla  luonnon oloissa  seuraavalla 

tavalla, jos pisimmät  puulajit  (kehitysluokat)  luetellaan ensimmäi  
sinä. Haapa  ja raita, joitten kasvu  on  yleensä  vaihtelevin,  ovat 

luettelosta  jätetyt  pois. Koivulla tarkoitetaan tässä  yhteydessä  etu  

päässä  rauduskoivua. 

Seuraavina kehityskausina  kohoaa mänty  yhä korkeammalle,  

kunnes se tapaa  koivun  ja menee siitä  edelle.  Eri  oloissa  tapahtuu  

tämä eri  aikoina,  Blomqvistin  mukaan hyvänpuoleisella  kaskimaalla  

80 vuoden tienoilla. Samaten jouduttaa  kuusikin  kasvuaan.  

Kuten etempänä  nähdään,  kerrostuvat  puulajit  tasaikäisessä  
sekametsikössä  monesti toisellakin tavalla. 

Syntytapansa  perusteella  on kaskimetsät  ryhmitetty  seuraavassa  

kolmeen luokkaan: siemenistä syntyneet  kaskimetsät siemenmetsät 
vesoista syntyneet  kaskimetsät vesametsät, sekä siemenistä ja 
vesoista  syntyneet  kaskimetsät välimetsät. Kahta ensimmäistä 

metsikkömuotoa  on jotenkin  vaikea tavata puhtaana.  Yksityisiä  pui  

ta,  jotka  ovat  toisella  tavalla syntyneet  kuin  muut puut,  mutta jotka  

eivät  metsikön  kehitykseen  ole  vaikuttaneet,  ei metsikön muotoa 

määrättäessä voidakaan ottaa huomioon. Usein käy  raja  eri metsik  

kömuotojen  välillä  epävarmaksi  siitäkin  syystä,  että erittäinkin van  

hoissa metsiköissä,  joissa  eri tavalla syntyneitten  puitten  korkeus  

Puitten ollessa 

5  v.  10 v.  15  v.
 I 20 v.  25 v. 30 v. 35 v. 

I  

f  L. vesat 

iKo. »  

L. 

Ko. 

M. 

Ko. 

fL.  vesat  
\  Ko.  . 

L. 

Ko.  

M. 

K. 

f L - L - 
'  Ko.  vesat  f  Ko.  vesat  
II. » \L. » 

Ko. Ko. 

M. M. 

K. K. 

L. 

Ko. vesat  

| Ko.  

(L.  vesat  

M. 

K. 

L.  

Ko. 

Ko. vesat 

L. » 

M. 

K. 

Ko. 

L. 

Ko. vesat!  

M. 

L. vesat  i  

K. 



210 

erot ovat tasautuneet ja vesaryhmistä  jälellä  ainoastaan yksityisiä  

puita,  on vaikea päättää,  millä  tavalla syntyneistä  puista  kulloinkin 

on kysymys.  Useimmiten kasvavat  kyllä  vesat alussa  siksi  paljon  no  

peammin, että tarkastamalla vanhempain  puitten  sisimpiä  vuosilus  

toja  maanrajassa,  voi  varmasti päättää,  millä  tavalla  puu on saanut  

alkunsa. Mustikka-tyypin  kaskiahoilla kasvavien  rauduskoivujen  

taimien olen huomannut olevan tyvestä  kuoren alta  keskimäärin  seu  

raavan  vahvuisia: 4-vuotiaina 0.5 cm, 5-vuotiaina 0.8 cm, 6-vuo  

tiaina 1.2 cm, 7-vuotiaina 1.7 cm j. n.  e. Lepän  taimet sitävastoin  

ovat usein 3-vuoden vanhoina 1.4, 4—2.1,  5—3.0,  6—3.9 ja 7—5.0 

cm paksuja.  Niinhyvin  lepän  kuin koivun  vesojen  vastaava paksuus  
on esim.  7-vuotisina 5—6 cm.  Eri  tavoilla syntyneitä  leppiä  on siis  

tämän perusteella  vaikea eroittaa,  erittäinkin jos  taimet ovat kasva  

neet harvassa. Koivuista on vaikea selvää saada erittäinkin silloin, 

kun vesat ovat alussa  hitaasti  kasvaneet,  kuten kaskimailla  monien 

häiriöitten takia usein sattuu.  

Kaskimetsien vaihtelevaisuus vaikuttaa myöskin  sen,  että saman  
kin  puulajin  runkomuoto vaihtelee niissä hyvin  paljon. Voidakseni 

tämänkin avulla selittää erilaisten  metsikköjen ja eri  kehitysluok  

kainkin taloudellista arvoa, tein useista havaintoaloista myöskin  
runkomuototutkimuksia. Näihin käytin  tapaa,  jota Cajanus  011  

muutama vuosi sitten suositellut, 1 ) ja jolla  on se  etu,  ettei  puitten  

vaihteleva  pituus  estä  hyvinkin  erikokoisista puista saatuja  tuloksia 

toisiinsa vertaamasta, kuten muissa menettelyissä  on  asianlaita.  

di d 2 
Puun rungon muoto kuvataan tässä suhteina qj = r—, q  2 =  , ,q3  = 

iij n 2 

d 3 d 9 

r—, q  9 =- ,  jossa  d 1; d  2 d  3  j. n.  e. tarkoittavat puun run-  
"9 

gon läpimittaa  1/
10 ,  

2/
10,  3/

10
 j. n.  e. puun pituutta  latvasta  lukien 

sekä hi,  h  
2,
 h  3  j. n. e. vastaavien mittauskohtien etäisyyttä  puun 

latvasta. Puitten paksuusmittaukset  olen tehnyt  kuoren  päältä 
millimetrin  tarkkuudella ja laskenut d:n arvot kahden  kohtisuoraan 

toisiaan vastaan tehdyn  mittauksen tuloksista.  Puun pituuden  olen 

mitannut desimetrin tarkkuudella. 

Liitteessä  V ovat tulokset näistä muototutkimuksista. Parhaim  

man kuvan eri  puiden  muodon eroavaisuudesta saisi  piirtämällä  q:n 

1) Werner  Cajanus, Puunrungon muotoa  koskevia  tutkim usmetoodeja. 

S. Metsänhoitoyhd. Julk., 1911. Siv.  363 —.  
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arvojen  perusteella  grafillisia  käyriä.  Näillä  olisi  sitä  enemmän arvoa, 

kuta  useammasta samaa metsikkömuotoa tai kehitysluokkaa  vastaa  

vasta  puusta  ne  olisivat  keskiarvoja.  Täysin  luotettavain tulosten 
saamiseen on aineisto  kuitenkin liian pieni.  Sellaisenaankin kuvaavat  

kuitenkin  q:n  arvot  puun muodon hyvin.  Eri tavalla syntyneitten  

metsikköjen  puitten  runkomuodon eroa osoittavat esim.  lepistä  n:ot 

17 sekä  78 ja 79  saadut luvut.  Näistä on ensimmäinen vesasta  synty  

nyt  haaralatvainen ja huonorunkoinen alikasvuleppä  ja  toiset  tasaikäi  

sen tiheän siemenlepikön  puita.  Vesoista  ovat  saaneet alkunsa  myöskin  

rauduskoivut n:ot 80  ja 87,  jotavastoin  esim.  hav.  n:o  25  hyvämuotoi  

set koivut  ovat tasaikäisestä  metsiköstä  otetut. Harvassa kasvaneit  

ten oksikkaitten  puitten muoto on huono siemenmetsässäkin,  kuten 

puut  n:ot 55—57 osoittavat.  Saman kehitysluokan  puilla  ei  läheskään 
aina ole  yhtäläinen  muoto eri  metsiköissä,  ja usein  vaihtelee se  sa  

massakin  metsikössä  (esim.  n:ot 11—16). Ihometsäkuusien (lib.,  

IV) muoto vaihtelee paljon  siitä  huolimatta,  ettei  niillä oksatonta 

runkoa ainakaan sanottavasti  ole, etupäässä  sen  mukaan,  kuinka  
rehevä oksisto  on (esim.  n:ot 18—21, 27, 47,  82  j. n.  e.). Esimerk  

keinä siitä, että saman metsikön varjoon  jääneillä  puilla on runko  

muoto usein parempi  kuin vallitsevilla  puilla,  ovat männyt  n:ot 54 

ja 46,  joista  edellinen on lib luokan pienilatvuksinen  solakka puu 

ja jälkimmäinen  Ib luokan suhteellisesti  oksaisempi  edustaja.  

Vertauksen vuoksi on puista  myös laskettu  muotosuhde 4»  eli  

puun keskeltä  mitatun läpimitan  suhde rinnankorkeusläpimittaan,  

jota  suhdetta Schiffel x )  ja  Maass2)  ovat  käyttäneet  puun rungon muo  

don määräämiseen. Puitten koon vaihdellessa ei tällä luvulla ole  

suurtakaan  arvoa  (vrt. esim. puita  n:ot 18,  21,  43 y.  m.).  

Eri metsikkölajien  yhteydessä  viitataan  lähemmin niissä teh  

tyihin  muototutkimuksiin. 

A. Siemenmetsät. 

1. Puhtaat mäntymetsät.  

Puhtaista männyntaimistoista  on siv.  142 (hav. n:o 83)  ollut  esi  

merkki. Taimistosta syntyvän  nuoren  metsän kehitystä  kuvaa  seu  

') Adalbert  Schiffel,  Form und Inhalt  der Fichte. Mitth. a. d. forst. 
Versuchsw.  Österr.,  H.  XXIV,  1899.  

2 ) Alex. Maass, Esim.  Tabell för träduppskattning.  Skogsv4rdsför.  
Tidskr., fackuppl., 1909. Siv. 27—. 
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raava  Vesijaon  kruununpuistosta  kaskeen kylvetystä  männyn  tai  

mistosta otettu 

hav. n:o 67. Myrt.-Oxal.  t., ala  3  a (13 X  23 m 2), 25  v. Alalla  kasvavat  kuu  
set  ovat luonnon  siementämiä, eivätkä ole  mäntyjen kehitykseen  sanot  

tavasti vaikuttaneet.  Lehtipuita on  vesottu  3 kertaa; nämä  ovat tietysti  
jonkun verran häirinneet  mäntyjen  kasvua. Havainto  on tehty 1912, 

joten kehitysluokat  on määrätty siihen asti  käyttämälläni  tavalla.  

Metsikön  kehityksen  nopeutta  tällä ikäkaudella todistaa kehitys  

luokkaan II  c  kuuluvien puitten  lukuisuus.  Näistä  kuuluu suurin  osa  

pienimpiin  paksuusluokkiin,  kuten luonnollista on. Hehtaarin alalle 
tulisi  havaintoalan mukaan noin 6,500  mäntyä,  joista  noin 3,800  on 

vielä hengissä.  Osoitteeksi siitä, minkälainen puhtaitten  mänty  
metsien kehitys  on  Blomqvistin  tutkimusten mukaan etelä-Suomessa,  
olen  hänen saamiensa puulukujen  perusteella  x ) laatinut seuraavan  

taulun. 

x ) A. G. Blomqvist,  Suomen  puulajit  metsänhoidolliselta  kannalta. I, 
Mänty, Helsingissä,  1892. Siv. 40—.  

Vert. Olli Heikinheimo, Harvennushakkaukset. Maahenki, jälkimäinen 

osa, Helsinki, 1910. —'Siv. 664.  

;  SPEnVr 1 ' ,v ~"  '^r  

"  lEEKBliBKl &'  - 

.■..-. , ■  a .  £5" .. TraT t V-.-. 
g»i3BHCEMESgCEgC^EI!l 

2^3ES^33E£E2E2IEiwS^*0^i 



Kuv.  58. Kaskeamisen  jälken syntynyttä  melkein puhdasta, apuharvennettua n. 70-  
vuotista  männikköä. Punkaharju, Kaarnaniemi. 

Kuv. 59. Raiskattua  n. 70-vuotista mäntykaskimetsää. Sulkava,  Lohikoski  





Kuv. 60. Istutetun  kuusikon päälle kasvanutta  luonnon  sie  
mentämää, hyvin oksaista  mäntyä Punkaharjun kruunun  

puistossa. 
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Parhaalla maalla olisi  siis tämän mukaan kuollut  10  ja 120 ikä  

vuoden välisenä aikana  94 %,  huonolla maalla 95 % puista. Puita,  

joista  tämä vanha metsikkö kehittyy,  on kysymyksessäole vassa  met  
sikössä  28.9 % puitten  luvusta (kehitysluokat  I  a ja I b).  

Metsikön tiheydestä  johtuu myöskin  männyn  hyvä muoto 

(liite  V,  n:ot 68,  69).  

Kuv.  58 osoittaa kuivalla  maalla kasvavan  tasaikäisen apuhar  

vennetun kaskimännikön laatua. Metsikkö  on syntynyt  luonnonsie  

mennyksen  kautta Punkaharjun  kaltevalle  laiteelle,  jossa  maa  vastaa 

parhaiten kanerva-puolukka-tyyppiä.  Valtaluokkiin kuuluvia koi  

vuja  on metsikössä  vielä siellä  täällä. Kuv.  59 näyttää  taas jät  

teitä jotenkin edellisen ikäisestä mutta parempikasvuisesta  mustikka  

tyypin kaskimänniköstä,  jossa propsihakkuun  jälkeen on jälellä  

etupäässä  kehitysluokkia  (Schotten 1
))  II  ajall  d. 

Erittäin yleisiä  kaskiahoilla  ovat  myöskin  männiköt,  joissa puut  

ovat hyvin  lyhytvartisia  ja oksaisia »räkämäntyjä».  Nämä synty  

1 ) Schotten kehitysluokista  huomautetaan  aina  käyttämällä  merkkiä  (8.). 

Metsikön ikä, 

Mäntymetsikkö 

parhaalla  maalla: mäntykankaalla: 

vaotta 

puita  

kuollut 10 vuoden 

aikana puita puita, 

kuollut 10 vuoden 

aikana  puita 

kpl  kpl  

kpl  '/o kpl  V. 

10   14,182 18,234 

20   
9,536 67 11,945 65 

4,646 6,289 

30   
884  19 1,104 18 

3,762 5,185 

40   
863  23 1,101 21 

2,899 4,084 

50   
715  25 928 23  

2,184 3,156 
438  20 648  21 

60   1,746 2,508 
261 15 466 19 

70   1,485 2,042 
184 12 340 17 

80   1,301 1,702 
150 12 262 15 

, 90   1,151 1,440 
138 12 183 13 

100   1,013 1,257 

j 110   
132 13 163 13 

881 1,094 
91 10 122 11 

120   790  972 
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vät joko alkujaan  puhtaista  harvoista männyntaimistoista,  taikka  

kuten useammin on asianlaita ahoa laidunnettaessa ja nii  

tettäessä. Tällaisen metsikön tyypillinen  mänty  nähdään kuvassa  

60. Kun tällaisten puitten  huonot ominaisuudet eivät periydy,  voi  
daan näitä mäntyjä käyttää  siemenpuinakin. 1) Yhtenä esimerkkinä  

täten syntyneistä  kauniista männyn  taimistoista on siv. 142  mainittu 
13-vuotinen tiheä männikkö Soanlahden Prolavaarassa.  

2.  Puhtaat kuusimetsät.  

Tasaikäisten kuusikkojen  kehitys  on Blomqvistin  aineiston 2)  

mukaan seuraava:  

l ) Vert. A. K. Cajander,  Puulajien maantieteelliset rodut  ja puurotujon 
jalostaminen. Metsät.  Aikak.,  1915. Siv. 23. 

Vert. tähän: T. J. Blomqvist,  Det finska svedjebruket. Skogsvårdsför. 
Tidskr., 1907. Siv.  247—. 

2
) A. O. Blomqvist,  Suomen  puulajit metsänhoidolliselta  kannalta.  11,  

Kuusi, Helsingissä,  1891. Siv. 42-—. 
Vert. Olli  Heikinheimo, Harvennushakkaukset, e. m. Siv. 664.  

Metsikön ikä, vaotta 

Kausimetsi k  k  ö 

parhaalla maalla: huonolla maalla 

I  

puita,  

kpl  

kuollut 10  vuoden 

aikana puita  

kpl | */o 

puita 

kpl  

kuollut 10 

vuoden . 

aikana,  kpl  

20  10,130 14,117 

30  
5,033 50 7,058  j 

5,097 7,059 

40   
1,699 33 2,353  

3,398 4,706 
781 23 1,084 

50  2,617 3,622 

60  
621 24 858  

1,996 2,764 

70  
331 17  458  

1,665 2,306 

80   
237 14 331 

1,428 1,975 

90   
204  14 281 

1,224 1,694 

100   
170 14 235 

1,054 1,459 

110   
136 13 189 :  

918 1,270 

120   
102 11 142 

816 1,128 



Kuv.  61. Vanhalle  tukinhakkuualalle  raivattuun  kaskeen  nous  

sut 34-vuotinen  hyvin tiheä  rauduskoivikko.  Edessä  joitakin 

haapoja. Heinävesi, Huuhtamäki. 
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Näihin verrattavia tutkimuksia  ei  kaskimailta  sanottavasti saa. 

-  Suo  järvellä  olen Venäjän  valtion omistamissa metsissä  nähnyt  

erään 29-vuotisen  melkein  täydelleen  puhtaan  puolukka-tyypin  kuusi  

kon,  jossa  aarin alalla oli  yli  200:kin  keskimäärin 1.2 m  korkeaa  puuta.  

Tämäkin havainto todistaa kuusen huonoa »kerrostumiskykyä»,  
erittäinkin huonolla maalla. Kysymyksessä  oleva kuusikko  oli vanhan 

kuusimetsän ympäröimä,  joten  sen  synty  on täten selitettävissä. 
Kaskeen  kylvämällä  nousseihin kuusikkoihin,  samaten kuin 

rasiksi  jääneihin  kohtiin,  ilmestyy  kuusikon joukkoon  tavallisesti  

siksi paljon  lehtipuita,  että ne vaikuttavat alla  olevien kuusien  kas  

vuun. Seuraavissa havainnoissa ei  näistä  kuitenkaan ole sanottavaa 

haittaa ollut. 

Hav.  n:o 60. Padasjoki,  Vesijaon kruununpuisto. Rasiksi  jäänyt osa: Myrt.-  
Vacc. t.,  a:lla  keskim. 180 kpl  keskim.  2 m pitkää  (pisimmät  5—7 m),  
20-v.  k. Kaskettu  osa: Myrt.-Oxal.  t., kylvetty  k. ja m. siementä, 

nyt  jotenkin  puhdas 17-v. k. taimisto, joka harvempaa ja  keskimäärin  

pitempää  kuin  edellinen.  
Hav.  n:o 119. Heinävesi, Haukkamäki, Myrt. t.  Rasiksi  jääneellä osalla:  har  

vahkoa  35-v., rinnankork.  keskimäärin  23 cm  täyttävää, 10—15  m  pit  
kää  k.  —r  Kasketulla  osalla: harvan  lehtimetsän  joukossa  29-v.,  keskim,  
6—B cm  vahvaa  2—5 m korkeaa  k. 

Syynä  kuusien pienuuteen  edellisen havaintoalan rasiksi  jääneellä  

osalla  on  etupäässä  maanlaatu ja metsikön tiheys.  Jälkimmäinen ha  
vaintoala osoittaa tavallista  suhdetta rasiksi  jääneen  ja kasketun  

osan  kuusien kasvussa,  joskaan  ero  ei aina ole  näin suuri. 

3. Puhtaat koivumetsät. 

Siemenestä syntynyt  rauduskoivun taimisto on mainittu m. m. 

siv. 142  (kuv.  15). Tällaisista  taimistoista syntyvät  metsät voivat 

kehittyä  sopivallakin  maalla hitaasti. Tästä on  esimerkkinä  seu  

raava  

hav. n:o 144, kuv.  61. Heinävesi, Huuhtamäki, Myrt.  t., vanhalle  tukinhak  
kutialalle raivattuun  kaskeen  noussut  34-v. rauduskoivikko,  jossa  vä  

hän  siemenestä  syntyneitä  h. Metsikkö  tavattoman  tiheää, puut keski  
määrin  6 cm  paksuja  9 m  pitkiä.  

Jos metsikkö on harvempaa  taikka siinä kasvaa  vähän jotakin  

koivua kestämättömämpää puulajia,  on tulos paljon edullisempi.  

Tällaisessa metsikössä on pääasiassa  ainoastaan valtaluokan puita.  

Erinomainen rauduskoivikko on m. m. se, josta kuv.  62 on otettu 

ja seuraava havainto tehty.  
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Hav. n:o 132. Heinävesi, Hukkamäki, Myrt.  t., ikä  31  v. Metsikössä  on näh  
tävästi joitakin vesoista  syntyneitä ko. Välipuuna on ollut  siemen-  ja  

vesaleppää, joka nyt on kokonaan  kuollut. Metsikössä  ainoastaan  ke  
hitysluokkia  I b  ja joitakin I c. Alalla  myös  joitakin  elpyviä  alikasvuk.  

Ehdottomasti eniten on kehitysluokan  I b puita  seuraavassakin 
metsikössä. 

Hav. n:o 27. Soanlahti, Pirttivaara kr.  maalla, Calamag. t., ikä  61  v. Melkein 

kaikki  ko.  siemenestä syntyneitä,  1., joita on ollut ainoastaan  vähän, 
ovat kuolleet. 1 b ko.  (liite  V, puu n:o  29)  21.0  m, oksatonta runkoa 
64.3  %,  I b—l  c ko. jotenkin  saman pituinen  (n:o 28)  vaikka  paljon hie  

nompi, II a (latvus  säännöllinen) 14.8  m. Nyt  on I a luokankin puitten  
kasvu  hidastunut, esim. n:o 29 oli:  6  m pitkä 15-v., 9  m 23-v., 12 m 

29-v.,  15 m 35-v.,  18 m 44-v.  6  m päässä on sama puu  kasvanut  

paksuutta: 10 v:ssa 6.  o cm, 20 v:ssa 8.5 cm, 30 v:ssa  12.8  cm, 40 v:ssa 
14.7 cm. Puitten  muoto  on hyvä. 5 a suuruisella ympyräkoealalla  ja  
kautuivat koivut  seuraavalla  tavalla  kehitysluokkiin:  

Siemenistä syntyneistä  puhtaista  hieskoivikoista ei tarkempia  

tutkimuksia ole  tehty.  Raudus-  ja hieskoivun suhdetta samassa  met  
sikössä  ja eri maanlaaduilla selittävät  seuraavat havainnot. Niissä  

olevat muut puulajit  eivät nimittäin ole  metsikköjen  kehitykseen  
sanottavasti vaikuttaneet. 

Hav. n:o  99. Heinävesi, Mikkelin hoitoalue, Karvio, Rouvanlehto, kivinen 

Myrt.  t., raudusko.  ikä  54  v.,  hiesko.  nähtävästi  sama, parista  111  pituus  
luokan  puista voitiin  kuitenkin  laskea ainoastaan  43 ja 45 v. Jo alun  

pitäen ovat jälkimmäiset  kasvaneet  hyvin  hitaasti, edelliset jotenkin ta-  

Paksu a  sl  nokka, cm 

Kehitys-  

i i i i i I i 1 ! Yhteensä 
lnokka.  

8 10 12 14 16 18 20 22 26 28 . 

• III 1 1  

1 
, 

Ib.... — — — 7 9 10 6 11 1 1 45 —65 

I o 
....
 1 - 5 8 — 1 — - — —10  — 14 

II a.... - 1 3 4 1 — — — — - 9 — 13 

II b.... 1 1 — — — — — — — — 2—2 

Ile.... 
—
 1 —

 
—
 2 —

 
—
 

—
 

—
 

—
 3— 4 

•2% 

.5 » 

.0 » 

.9 » 

.4 0 

Kpl 2 3 s| 14 12 11 6 11 li 1 69  
,ii 

% 2.9 4.81  11.61 20.31 17.4 15.9 8.7 15.9 1.5) 1.61 100  ■o'/,'  



Kuv.

 
62.

 
31-vuotinen

 mustikka-tyypin kaskeen syntynyt rauduskoivikko, jossa leppien 
varjoon

 
jouduttua

 
ja

 
kuoltua

 
on

 
ainoastaan

 
valtaluokkien
 koivuja. Metsikköä ei ole hakattu. 

Heinävesi,

 
Hukkamäki.
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Kaskiviljelyksen  vaikutus Suomen  metsiin. 28 

saisesti, paitsi  viime  10 v. hyvin hitaasti.—Eri pituusluokkiin  (S.)  ja  
kautuivat  puut 3 a suuruisella alalla seuraavalla  tavalla: l ) 

Koealan kaikista  rauduskoivuista kuuluu 40.  o % kehitysluok  
kaan I, 5.0  % I a ja 2.5  %  I  b. Tämän pituusluokan  puilla  on jo  

tenkin hyvä muoto (liite  V, n:o 86).  
Tämä kaskimetsissä  tavallinen suhde eri koivulajien  välillä on 

useassa  muussakin havaintoalassa,  kuten n:o 81  (siv.  225),  n:o 88 

(siv. 233).  
Toinen asema on hieskoivulla tuoreilla mailla, kuten seuraava 

esimerkki  osoittaa. 

Hav. n:o 100. Otettu n:o 99 vieressä  olevalta  korpimaiselta  kankaalta  (ha  
vaintoalojen väliä n. 10 m), notkelmasta, jossa keväisin  juoksee vettä. 

Koivujen  ikä  45—49  v. 2  a laajuisella  alalla  ryhmittyivät  puut seuraaviin  

pituusluokkiin  (S.):  

4. Puhtaat leppämetsät.  

M.  m. sivulla 129, havainto n:o 239,  on ollut  kysymys  puhtaista  

harmaaleppätaimistoista.  Vanhempien  lepikköjen  kehitystä  osoit  

tavat seuraavalla sivulla olevat tulokset allamainitusta havainnosta. 

Hav.  n:o 79.  Heinävesi,  Karvio,  Papinniemen  tien  ja maantien  välinen  niemeke, 

Myrt.-Oxal.  t., ikä  23 v., ala  4 a. Alalla olevat ko.  ja k.  eivät  ole  vai  
kuttaneet  lepikön  kehitykseen. Pituusluok.  (S.)  I on 4 n.  13 m  pituista  
leppäryhmää (ä,  2—4 puuta), jotka ovat vesoista  syntyneet. 

1
) Painatuskustannusten  takia  on, erittäinkin  näin  pienistä aloista, jä  

tetty paksuusluokkajaoitus pois.  

Raudusko. Hiesko.  M. L. 

I 
..
 
.... ]9 kpl  47.6% — 5 kpl  26.3  % 1 kpl  16.7 % 

II 
..

 6 » 15.0 » — 4 » 21.1 » — 

m.. 15 » 37.5 » 4 kpl  40.o%  8 » 42.1 » B » 50.0 » 

IV 
..

 — 6 » 60.0 » 2 » 10.5  » 2 » 33.3 » 

Raudusko. Hiesko.  L. K. 

I 6 kpl  50.o  % 8 kpl  24.2  % — — 

II 2 » 16.7  » 9 » 27.3 » 2 kpl  66.7  °/
0 — 

III 3 » 25.0 » 3 » 9.1 » 1 » 33.3 p — 

IV 1 » 8.3 » 13 » 39.4 » — 3 kpl  100.o% 

Pienien  kuolleitten  koivujen tynkiä runsaasti, mahdoton  sanoa kum- 
manko  koivulajin.  
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Kuv. 63. Tukinhakkuun  jälkeen kasketulle  maalle  syntynyt  
31-vuotinen siemenlepikkö. Heinävesi, Huuhtamäki.  





Kuv. 64. »Kaskipeltoon» v. 1877—1881  istutettua  siperialaista  lehtikuusta 
Punkaharjun kruununpuistossa. 

Kuv. 65. »Kaskipeltoon» v. 1880—1883  istutettua  europalaista lehtikuusta  

Punkaharjun kruununpuistossa. 





Kuv. 66. Kaskimaalle  v. 1842 (1843) istutettua siperialaista  lehtikuusta 
Kiteen  pitäjän Koivikossa.  

Kuv. 67. Kaskimaalle  v. 1896 istutettua sembramäntyä  Punkaharjun 
kruununpuistossa. 
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Tämä metsikkö  on siis  vielä hyvin  tiheää. Vallitsevat  puut  ovat 

tästä huolimatta jotenkin  oksaisia. Toisissa  tapauksissa  on tulos 

kuitenkin  parempi,  kuten 

hav.  n:o 136, kuv. 63. Heinävesi, Huuhtamäki, Oxal. t., ikä  31  v. Kuten  
kuvasta  näkyy,  on metsikössä pääasiassa I  ja  II pituusluok.  (S.) puita, 
joitten rungosta n. 60 % on oksatonta. Paksuimmat  puut 15 cm rin  
nankork.  ja 13 m  pitkiä.  Metsikkö  on syntynyt  tukinhakkuun  jälkeen 
kaskettuun  notkoon.  

5. Keinotekoisesti  kaskimaille,  perustetut  lehtikuusisembramänty-,  

pihtakuusi-  y. m. metsät.  

Melkein kaikki  huomattavammat ulkomaalaisia  puulajeja  kas  

vavat metsämme ovat kaskimaille (myös  »kaskipeltoihin»)  muodos  

tetut. Mainittavimmat näistä ovat Uudenkirkon, 1 )  Kiteen ja Pun  

kaharjun  lehtikuusikot,  joista kahdesta viimemainitusta kuv.  64,  

65 ja 66 on otettu. Onnistunutta sembramäntyistutusta  valaisee 

kuv.  67. Myöskin pihtakuusikoita  on kaskimailla  m. m. Punka  

harjun  ja Evon kruununpuistoissa.  

6. Mänty-kuusi-sekametsät.  

Varjopuuna  voi  kuusi  näissä  metsissä  olla männyn  kanssa  saman -  

tai eri-ikäinen, vaikkakin tällaiset tasaikäiset kaskimetsät ovat 

jotenkin  harvinaisia. Seuraavat keinollisella tavalla  syntyneet  

metsiköt  valaisevat  näitten kehitystä.  

l)  Kuvaava on seuraava ote julistuksesta  »Hans  Kejserl.  Maj:ts  Nådiga 

Kungörelse angående den  öfwer Skogarnes wård  i  Wiborgs Län  wordneForst  
mästeri-Inrättningens upphörande,  Skogames förwaltning och Sågwerkens 

återförsättning i gång», 18 19/ VII 16. Hwarjemte till  Lärkträdens  
förwarande  för framtida åwerkan, Wi härigenom wele i  Nåder  stadga, att den  
eller  de af enskilde  personer, hwilka  utan  tillstånd  nedfälla  eller  nedfälla  låta  
i  sagde park  redan  befintelige eller  framdeles  uppwäxande Lärkträd, likasom  
de genom naturlig sådd  af Lärkträdfrön  i  Skogarne deromkring, ware sig å  
Krono-  eller  Skattejord tillkommande  Lärkträd, skall  anses  med  det  answar, 
62 § i Kongl. Skogs-Ordn. af den 1 Aug.  1805 utsätter  för dem som nedfälla  
Ek  å Kronans  parker;  hwaremot  till  wederbörandes  uppmuntran, att enskildt  

och  närmare  wårda sig om de uppwäxande Lärkträdstelningarne Wi i  Nåder 

wele  förunna  enskildte  Jordägare samt Kronohemmans-Åboer sådan  ersätt  
ning och Stubbelön för wäl  skötte och befredade, samt till  storwirke tjenlige 

Lärkträd, som 42 § i berörde  Skogsord.,  jemte Kongl.  Förord,  af den  27 Jan. 

1807, för wårdade  Ekar och storwirksträd utsätta. -  Samling  af Placater,  
e. m., 2 dl. 

—•
 Siv. 259. 
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Hav. n:o 187, kuv.  68. Punkaharjun kr.  puisto,  Vacc.-Myrt.  t., ikä  19 v.  Kas  
keen  kylvetty  hajakylvöllä  m. (n.  3  kg.  ha:lle)  ja k.  (n.  2  kg  ha:lle),  näistä 

m. vallitsevana.  

Hav. n:o 68. Padasjoki,  Vesijako, Myrt.-Oxal. t., ala  4 a (20 X2O m 2),  ikä  
20 v. Metsikkö syntynyt  kaskeen  toimitetun  hajakylvön  jälkeen. Kuten  

kehitysluokkataulusta  näkyy,  ovat m. vallitsevina, vaikka  niitä onkin  
paljon vähemmän  kuin  k. Eri  puulajit kasvavat  etup. pienissä  ryhmissä,  

joissa  k:kin  voi  varttua vapaammin. Puitten koko  ja muoto nähdään  
liitteestä  V (n:ot 71—74). Kuolleita  mäntyjä  ei  tässä metsikössä ole  
niin  runsaasti  kuin  hav.  n:o 67 (siv.  212). 

Hav.  n:o 56. Loimola, Loimolan  kylä,  Vacc. t.,  ikä  33 v. M. ja k. siemenen  
hajakylvöstä kaskeen on syntynyt  metsikkö,  jossa a:lla  keskim.  10 kpl  
6-—9  m  pituista  m. ja 175—250 kpl  iy 2

—5  m pituista  k. 

Tasaikäisissä mänty-  ja kuusikaskimetsissä  onkin kuusi  keskin  

kertaisilla ja sitä huonommilla mailla nuoremmissa metsiköissä ali  
kasvuna.  Paremmilla metsätyypeillä  se erittäinkin metsikön tullessa 

vanhemmaksi alkaa  vähitellen kohota valtaluokkiinkin,  jos päällä  

oleva  metsikkö  on tarpeeksi  harvaa. Tätä kehitystä  selittävät  vielä 
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Kuv.

 
68.

 
Männyn

 
ja

 kuusen siemenen hajakylvöstä syntynyttä 
19-vuotista

 
taimistoa

 kaskimaalla
 Punkaharjun 

kruununpuistossa.

 



. 



Kuv.

 
69.

 40—52-vuotista mänty-kataja-sekametsää lähellä 
Kiteen

 
kirkonkylää.
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etempänä  olevat  havainnot. Männyn  kasvua  estävä  kasken  ruohottu  

minen ja vesottuminenkin edistävät usein kuusen valtaan pääsyä.  

Huuhinlammin läheisyydessä  Heinäveden Karviossa oli 15-vuo  

tisella mänty-  ja  kuusi-hajaltylvöalalla  vallitsevana n. 4 m pitkä  

kuusi;  mäntyjä  olivat  myyrät  tappaneet  nakertamalla  kuoren  pois  

tyvestä.  Sitäpaitsi  oli maa Oalamagrostis-tyyppiä,  joka yleensäkin  

jouduttaa  kuusen vapautumista. 1)  Jos havupuut  kasvavat  harvassa  

ja karjan  laiduntamisella estetään lehtipuitten  kasvu,  voi kuusi  

tällaisella maalla olla joskus  jo 20-vuotisessa metsikössä  männyn  

pituinen.  

Eri-ikäisissä luonnon siementämissä  kaskimetsissä,  joissa  kuusi  

on mäntyä  nuorempi,  on edellisen kituminen männyn  alla  vieläkin  

luonnollisempi.  Kuta kuivempaa  maaperä  on,  sitä suurempi  on ero  

näitten puulajien  jakautumisessa  kehitysluokkiin.  M. m. Karjalan  
»rigeikköjen»  tiheys  johtuu  kuusen hitaasta kasvusta  ja huonosta 

kerrostumiskyvystä.  Seuraava esimerkki  kuvaa kuusikon tiheyttä  

männikön alla  kasvaessaan. 

Hav. n:o  24. Soanlahti, Sammalvaara, Vacc.-Myrt.  t., m. ikä  37 v., k. 30 v. 
A:n  alalla  m.  35  kpl,  k.  247 kpl,  joitten pituus  vaihtelee 0.  5—2  m.  M. kes  

kipaksuus  rinnankork.  12 em, paksuimmat 24 cm. Vallan kuolleita  kuu  
sia on alalla  aivan  aniharvoja. 

7. Mänty-kataja-sekametsät.  

Joskus  on katajaa  kaskimetsissä  niin runsaasti,  että se  muodostaa 

toisten puulajien  kanssa  metsikköjä.  Yleisimmät  tällaiset  puulajit  ovat  

mänty ja leppä,  ja useimmiten ovat näitten metsien syntyyn  vai  

kuttaneet laiduntaminen,  niitto ja hakkuut. Kuv. 69 on otettu 

tällaisesta metsiköstä,  ja valaisee sitä seuraava  havainto. 

Hav.  n:o 254. Kiteen pitäjä,  kirkonkylä,  Vaec.  t., hiekkaharjanne. Aikaisem  

min  on metsässä  ollut  l:kin,  nyt  45—50-v.  8-—9 m korkeaa  oksaista  m. 

ja 40—52-v.  ka. Kuvassa oikealla  oleva  kataja on 3.8 m  korkea ja ty  

vestä 12.5 cm  paksu, 51 v.  vanha. Katajikko on paikoin  hyvin tiheä, 
katajat  suureksi  osaksi pensaina.  

8. Mänty-koivu-sekametsät.  

Männyn  ja koivun kasvusuhteet ovat keskihyvillä  kaskimailla  
siksi samanlaisia,  että nämä puulajit  ryhmittyvät  täysin  tasaikäisissä  

*)  Vert. E. Wuori, Studien über  die  durch  Brandkultur entstandenen Na  
delholzbestände, e. m. 
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nuorissa ja keski-ikäisissä  metsiköissä  jotakuinkin  samoihin kehitys  
luokkiin. Poikkeuksena on kuitenkin hieskoivu,  joka voi kauvan  
elää männyn  varjossakin.  Rauduskoivun ja männyn  valontarve on  
sitävastoin siksi  suuri  että jo vähäinenkin ikäeroitus  tai maaperän  

muutos aiheuttaa toisistaan eroavain metsikkömuotojen  synnyn.  
Tätä selittävät  seuraavat muistiinpanot: 

Hav. n:o 151, kuv.  70.  Tohmajärvi, Onkamo, Uuranmaa, Vacc. t.  (nyt  50 

cm  pitkää kanervaa). Kasvaa  harvassa  esiintyviä  lehtipuuvesoja lukuun  

ottamatta tiheää  11-v.  m.  ja raudusko.  taimistoa. Tuoreemmilla  kohdilla  

on ko.  melk. m. mittaista, 1.7—2.0  m pitkää. Kuivemmilla  rinteillä, 

kuten kuvan  etualalla, on m. huomattavasti  pitempää. 

Samalla maalla on paljon  noin 20-vuotisia  metsiköitä,  joissa  

huomaa aivan selvään samanlaisen suhteen: mustikka-tyypin  tuo  
reimmilla kohdilla  ja kumpujen  N-rinteillä on koivu varjostanut  

mäntyä  huomattavasti,  kuivemmilla  paikoilla  ovat molemmat puu  

lajit joko  yhtä  pitkiä  tai on mänty  pitempääkin.  

Hav. n:o 69  (siv.  228)  ja n:o 127  (siv. 235—) on suuri  osa  män  

tyä  joutunut  koivun  varjoon.  Muut puulajit,  erittäinkin leppä,  ovat 
tulokseen myös  vaikuttaneet. 

Vanhemmissa metsiköissä pääsee  mänty voitolle. Seuraavat 
esimerkit  todistavat tätä. 

Hav.  n:o 34. Korpiselkä,  Tolvajärvi, Lehtinenvaara, Myrt.  t. rinne.  K.,  joita 
on runsaasti, eivät ole  m. ja ko.  kehitykseen  sanottavasti vaikuttaneet. 
M. ikä  60—65  v.,  ko.  mahdoll. vähän  nuorempia, k. 35—52  v. 15 a (30  X 
50  m 2)  alalla  jakautuivat eri  puulajit seuraavasti: 

M. kuuluu  suurin  määrä, 18.6 %,  22  cmpaksuusluok.,  ko.  30.2  %6, 26.2  % 
Bja 17.8 % 10  cm paksuusluok. Suurin  m. on 34 cm  paksu,  suurin  ko.  
18 cm. Puitten  pituus  ja  muoto  liitteessä  V, n:ot 45—54.  

Hav. n:o 123. Heinävesi, Hukkamäki, Oxal.-Myrt.  t., ikä  n. 66  v. Metsikön 
puut on arvioitu  seuraaviin  pituusluok. (S.):  

Luokan I m. keskipituus  on 25 m, ko.  22.6  m,  joten jälkimmäiset ovat 
alkaneet  jäädä jälelle. 

Kehitysluok.  Ia Ib Ic  II a II b II c 

M., 113 kpl,   .
 

.
 0.9 55.8 9.7 10.6 1.8 21.2  

Ko., 202 i>  — 9.9 8.9 20.8  43.1 17.3 

K., 328 »  -— — — — 100. o  — 

Pituusluok. I II III IV 

M., 40 kpl, 
.....

 47.5  27.5 20.  o 5.0  

Ko., 27 » 37.1 25.9  37.0 
— 



Kuv.  70. Puolukka-tyypin  kaskeen siementynyttä  11-vuotista männyn ja rauduskoivun  
taimistoa, jossa joukossa (korkeimmat  puut) on lehtipuun vesaa. Tohmajärvi,  

Onkamo, Uuranmaa.  

Kuv. 71. 35-vuotinen  kaskikoivikko,  jossa on erittäin  tiheä  kuusi 
ihometsä. Korpiselkä,  Lehmivaara.  





Kuv.  7'2. Tasaikäinen  65-vuotinen koivu-kuusi-sekametsä,  jossa 
kuusi  011 vapautumassa. Soanlahti, Remsin  korven  saareke. 
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Edellisissä havaintoaloissa ovat koivut  olleet  rauduskoivuja,  
paitsi hav. n:o 34,  jossa  osa  pienimmistä  on hieskoivua. Hav. n:o 

123 on ihometsänä 1.5—3 m pitkää  hieskoivua,  paikoin  10-kunta 

aarin alalla. Näitten  ikää ei  metsässä ole  voitu tarkalleen määrätä; 
suurin osa  on niistä  kuitenkin  yli  30 vuotta vanhoja.  Eri  koivulajien  
suhdetta mäntyyn  osoittaa  vielä  m. m. hav.  n:o 88 (siv.  233—).  

9. Mänty-leppä-seka  metsät.  

Jos leppä  kasvaa  tällaisissa  metsiköissä  alunpitäen  tiheässä,  

tappaa  se  nopean kasvunsa  takia männyn  vieläkin  aikaisemmin  kuin 
rauduskoivu. Hyvänä  esimerkkinä ovat  tästä hav.  n:ot 152 (siv  228)  

ja 255 (siv  228). Kun lepän  pituuskasvu  ei  ole maaperästä  niin 

riippuvainen  kuin koivun,  on männyn  tuhoutuminen siemenlepi  

köissä  melkein aina varma; nuorempana puulajina  ei  leppää  nimittäin 

tässä metsikkölajissa  ole. Lepän  lyhyen  iän takia pelastuu  mänty  
kuitenkin muutamissa suotuisissa tapauksissa.  Tämä seikka on  

vaikuttanut m. m. hav.  n:o 88 (siv.  233—) metsikön syntyyn.  

10. Koivu-kuusi-sekametsät.  

Melkein poikkeuksetta  on kuusi  näissä  metsiköissä  ainakin jonkun  

aikaa ihometsänä,  joka voi olla  yhtä  tiheää kuin metsikkölajeissa  

6  ja 11. Kuv.  71 on otettu tällaisesta  metsiköstä.  Ainoastaan hyvällä  

kaskimaalla pääsee  kuusi jo  aikaiseen  keski-  ja ylimpiin  pituus  

luokkiin,  jos se,  samaten kuin koivukin,  kasvaa  tarpeeksi  harvassa.  
Tästä seuraava esimerkki. 

Hav. n:o 33. Korpiselkä,  Tolvajärvi, Lehtinen  vaara, Myrt.  t.  Raudusko. 
50—55-v., k.  36—40-v. (liite  V, n:ot 36—44). 10 a  alalla  oli  ko.  225  kpl,  
joista 44.  4 % kuului  I b luokkaan.  K. oli  26,  joista 15.2 % kuului  II a'  
luokkaan ja muut  II b. 

Kuv. 72 on tällainen 65-vuotinen metsikkö, jossa  kuusi  on 

vapautumassa.  Metsästä on nyt  kaikki  koivut (hieskoivuja)  pyäl  

letty  noin metrin korkeudella  maasta,  jotta ne kuivuisivat  ja kuusi  

yhä  varmemmin pääsi  kasvamaan. 
Koivikko harvenee muutenkin kuin yksinomaan  vanhuuttaan. 

Erittäin yleinen  on kaskimetsien koivikoissa  n. k. maannou  

sema,  jonka takia koivut lahovat ja kaatuvat hyvinkin  aikai  

seen. Niin oh hav. n:o 33 elossa olevista  koivuista  22.6 %  tämän 

vahingoittamia  ja hav. n:o 25 (siv  229—)  29.5 %. Hav.  n:o 81 

(siv. 225)  hieskoivuista on 43.5 % samalla tavalla turmeltuneita 
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(etupäässä  111 e), jotavastoin  rauduskoivut ovat terveitä. Jälkim  

mäiset eivät lienekään tuholle varsin niin alttiit  kuin edelliset.  Tois  

taiseksi ei liene tarkemmin tutkittu tämän taloudellisessakin  suh  

teessa  erittäin  haitallisen tuhon syntyä  ja  kehitystä.  Sienillä  (erittäin 

Forties  nigricans),  on siinä  kyllä  osansa, mutta puolestani  luulisin 

maan rajassa  syntyväin  pakkashalkeamain  olevan  taudin alkusyinä.  

»Maannousema» ei rajoitu  määrätyllä  tavalla syntyneihin  tai erikoi  
sella maanlaadulla kasvaviin  koivikkoihin,  se  on jotakuinkin  yhtä  

yleinen  siemen- kuin  vesametsissäkin,  ja entisillä kytö  viljelyksillä  

samaten kuin varsinaisilla  vesiperäisillä  mailla ei se  nähtävästi ole  

tuhoisampi  kuin kaskimaillakaan.  Kuv. 73 osoittaa tällä tavalla  

turmeltuneen noin 50-vuotisen koivun tyveä.  

Myöskin  lumi murtaa ja hävittää hyvin  usein koivuja  tällai  

sessa  metsikössä  vapauttaen  siten kuusia. Tällainen tapaus  näh  

dään kuvassa  74. 42  vuoden vanhassa,  jotenkin  tasaikäisessä  metsi  

kössä  ovat puut entuudestaankin kasvaneet  harvassa,  joten osa  

kuusista  on pitempiä.  Toiselta puolen  murtaa lumi  myöskin kuusia,  

vaikkakaan ei  varsin niin usein kuin  metsikkömuodossa 11. Lunta 

vastaan onkin koivusta  kuusille hyötyä;  usein näkee metsikön par  
haat ja pisimmät  kuuset  aivan koivun latvuksien alla,  jossa  ne  voi  

vat työntää  latvaansa koivun  runkoakin pitkin. 

Jos kuusi on huomattavasti koivua nuorempaa, kehittyy  se 

yleensä  paremmin  kuin tasaikäisissä  metsiköissä.  Ensiksikään  ei  sen  

tarvitse kitua tiheän koivikon alla,  vaan pääsee  se heti vapaammin  

kasvamaan,  ja sitäpaitsi  ei  lumentuho näytä  tuottavan sille  kovin  

paljon  haittaa. Erittäin reheviä  nuoria kuusia olenkin tavannut 

useissa  koivikoissa,  samaten kuin lepiköissäkin.  

11. Leppä-kuusi-sekametsät.  

Nämä metsiköt ovat paljoa lyhytikäisempiä  kuin metsikkö  

laji  10. Se seikka,  että siemenestä syntynyt  lepikkökin  kasvaa  usein 
oksikkaaksi  tai hyvin  tiheäksi,  vaikeuttaa suuresti kuusen kasvua.  

Kuv.  75 on otettu tällaisesta  melkein tasaikäisestä metsiköstä,  jossa  

juurimetsä on hyvin  tiheä. 

Kuusta turmelee lumi tässä  metsikkölajissa  runsaasti. Tuhoi  

sin on  se isoa kuusta kasvavien  korpien  laiteilla tai notkelmissa  
olevilla kaskimailla. Useissa tällaisissa metsiköissä  olen laskenut  

paljon  yli  50  % kaikista  kuusista  olevan melkein pilalle  vahingoi  

tettuja, tavallisesti  latvapoikkeimia. Kuvaava esimerkki tästä on  



Kuv. 73. Kaskikoivikoissa  hyvin yleinen »maannousema» n. 50-vuotisen koivun 

tyvessä. Tohmajärvi, Onkamo. 





Kuv.

 
74.

 
42-vuotista
 koivu-kuusi-sekametsää, jossa lumi 

on

 
koivuja

 
taivuttanut

 
ja

 
murtanut.
 Suojärvi. Venäjän 

valtion

 
metsää.

 





Kuv.  75. Melkein  tasaikäinen  n. 28-vuotinen leppä-kuusi-kaskimetsikkö  
mustikka-tyypin  maalla. Korpiselkä,  Lehmivaara.  

Kuv. 76 Lepikössä kasvavia  31-vuotisia  kuusia, joita  lumi  on turmellut. Pisimmät  
kuuset  ovat  1,7 m  korkeita  ja  jotenkin yhtä leveitä. Heinävesi,  Karvio.  
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kuv.  76,  jossa  näkyvistä  kuusista  ei  ole  yhtään  kunnollista. Metsikkö 

on luoteesta kaakkoon kulkevassa  notkossa,  jonka pohjoispuolella  

on noin 10 m korkea  vuori.  Kuuset  ovat  31 vuotta  vanhoja  ja pisim  

mät niistä 1.7 m pitkiä  sekä likipitäen  saman levyisiä.  Kun osa  

lepistä  on kuollut,  olisi  kuusilla tarpeeksi  tilaa kasvaakseen;  lumi 

yksistään  estää  siis kuusien  kasvun.  Joitakin koivuja  on metsikössä  

myös,  mutta ei  lumi näitä ole vahingoittanut  yhtä  vähän kuin lep  

piäkään.  
Jos tämä metsikkölaji  saa  rauhassa kehittyä,  syntyy  siitä lepän  

kuoltua epäsäännöllinen,  usein ryhmittäinen  kuusikko.  

12. Koivu-leppä-  sekametsät.  

Hav.  n:o 152  (siv.  228)  nähdään,  miten koivut  jo aivan  nuorissa  

metsiköissä  jäävät  lepän  varjoon ja kuolevat.  Jos koivu säilyy  vä  

hän vanhemmaksi,  vapautuu  se jotenkin  pian. Kuta enemmän tätä 

puulajia  metsikössä  on, sitä  varmemmin muuttuu koivu vallitse  

vaksi,  kuten on käynyt  m. m. hav.  n:ot 25  (siv.  229—) ja 69 (siv.  228).  

13. Mänty-kuusi-koivu-  sekametsät.  

Tämäkin metsikkölaji  vaihtelee hyvin  paljon  maanlaadun sekä  

ikä- ja puulaji-suhteitten  mukaan,  kuten seuraavat  esimerkitkin  

osoittavat. 

Hav. n:o  81, kuv. 77.  Heinävesi, Karvio, maantien varsi lähellä  Papinnie  

men tien  risteystä,  Myrt.  t. M. 88-v., ko.  nähtävästi  vähän  nuorempi 
kuuset 55-v.  ikäisiä.  Kehitysluokkajaoitus (S)  on 2  a alalla  seuraava: 

M. on kuolleita  (111 fja IVf)  10 %,  k. (IV  f)  ainoastaan  1. 1%. Suurin osa 

(48.0 %)  m. kuuluu  I kehitysluokkaan, k. (64.3  %) IV luokkaan.   

Pisimmät puut 25 m. 

Metsikön kehitykseen  on vaikuttanut  jossakin määrässä  myös 1.,  jota 
hav. on vielä  elossa  2  (II b  ja 111  a). 

Hav.  n» 26. Soanlahti, Pirttivaara (kr.  maa), Oxal.  t. Ko.  (raudusko.)  ovat 

n. 68—70 v.,  m. nähtävästi tähän  nuorempia, k. 54-v. vanhoja (vert.  
liite V, n:ot 23—27). 

Pituusluok. I II III IV 

M., 50 kpl,  ...  . . . 62. o 28.0  2.0 8-0  % 

K., 168 » 
...

 0. 6 3.6  10.2 85.6 % 

Raudusko., 4 » ...  ...  100. o —  — — %  

Hiesko., 25 •> — 
4. 3 65.2  30.5 % 
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10 a suuruisella alalla ryhmittyivät  puut seuraavalla  tavalla:  

I b luokan  54-v. k.  (liite  V, n:o 26)  on kasvanut  jotenkin vapaana.  Ver  
tauksen vuoksi  rinnastetaan seuraavassa tämän ja samaan luokkaan  
kuuluvan m.  ja ko.  pituuskasvu  (liite  V, n:ot  25  ja 23):  

Tällaisella  kasvupaikalla  on siis  kuusi  kasvanut  huomattavasti 

nopeammin kuin männyt  ja koivut.  
Seuraavassa samanlaisella maalla  kasvavassa  jotakuinkin  tasa  

ikäisessä  metsikössä  onkin kuusta valtaluokissa suhteellisen paljon.  
Korkeimmat männyt  ja kuuset  ovat siinä 30.5 m pitkiä.  

Hav. n:o 58. Padasjoki,  Vesijaon kr.  puisto,  Oxal. t. Metsikön  ikä  79—85  v. 

(vert.  liite  V, n:ot 58—65). 12 a (40 X 30  m  2)  laajuisella alalla  jakautuvat 

puut sillä  tavalla  kuin  seuraavalla  sivulla  oleva  taulu  osoittaa. Alalla  

on kasvanut  1., joka nyt on melk. kokonaan  hävinnyt. Tällaisessa  
metsikössä on k. oksatonta ja sen runko täyteläistä.  

Usein kehittyy  tämä metsikkölaji  kaskimailla  hyvin epäsäännöl  
lisesti. Tähän eivät  vaikuta ainoastaan laiduntaminen,  niitto ja 

hakkuut,  vaan  myöskin  lumen ja hyönteisten  tuhot. Kuv. 78 on 

otettu männyn  ja kuusen hajakylvöalalta  johon  koivua myös on 

siementynyt.  Kun koivua ovat  hyönteiset  turmelleet pitemmän 
aikaa ja se  siitä syystä  on tihittynyt  ja käynyt  pensasmaiseksi,  on 

havupuu  ainoastaan paikottain  vapautunut  ja  kasvanut hyvin 

oksaiseksi.  

Kehitysluok.  Ib Ic II a II b 11c 

M.,  18 kpl   ...
 55.6 22.2 5.6 — 16.6 % 

Ko.,  69 »   ...
 33. a 14.5 4. 4 36.2 ll.«  % 

K., 79 » 3.8 1.8 1.3 88.6 5.0 % 

Puut ovat olleet  3 6 9 12  15 18  21 m pitkiä:  

m. 9 14 21 28 36 47 60 V. vanhana  

ko. 12 19  23 32 37 48 60 » 

k. 9 13  19 23 30 38 52 » » 



88 
Kuv. 77. --vuotista  kaunista  kaskisekametsää,  jossa kuusi on osittain  

vapautunut. Heinävesi, Karvio. 





Kuv.  78. 15-vuotinen  männyn ja kuusen  hajakylvöala,  johon siementyneet  
ja runsaasti  hyönteisten vahingoittamat  rauduskoivut ovat  tappaneet havu  

puita ja tehneet  metsikön  epäsäännölliseksi. Heinävesi, Papinniemi. 

Kuv. 79. 21-vuotista kaskilehdossa  kasvavaa  hieskoivuvesametsää 

Soanlahti, Prolavaara. 
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Havaintoala n:o 58.  
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14. Mänty-kuusi-leppä-  sekametsät.  

Näistä ovat sellaiset  metsät harvinaisia,  joissa  mänty  ja leppä  

ovat  tasaikäisiä ja jälkimmäistä  kasvaa  runsaasti. Hyvin  pian  muut  

tuvat ne metsikkömuodoksi 11. Joskus muodostavat kuitenkin 

leppä  ja mänty  yhdessä  varjostavan  ylämetsän,  kuten seuraavassa  

tapauksessa.  

Hav. n:o 124. Heinävesi, Hukkamäki,  Myrt.  t.  Kaikki  puulajit  nyt  30—31-v.  
Metsiköstä  on 18-v. poistettu  1., joten m. on tästäkin syystä  säilynyt.  
9m 2 alalla  on 3 v. sitten  ollut  91  kpl.  kuusta.  Nyt  on se harvennettu  ja 
siitä poistettu 72 kpl. K. pituus kasvanut  30—60  cm  vuodessa.  

15. Mänty-koivu-leppä-  sekametsät.  

Tällaisten nuorien metsikköjen  kehitys  on tavallisesti  seuraava, 

jos leppää  on tarpeeksi  paljon.  

Hav. n:o 152. Tohmajärvi, Onkamo, Rauvunsalo, kr.  maa, Myrt.  t. Puulajien 
ikä  vaihtelee  11—12  v. Pituusluok. olen puut  ryhmittänyt  40 m 2  alalla 

seuraavalla  tavalla: 

Vähän erilainen on tulos  seuraavassa  metsikössä:  

Hav.  n:o 255. Kiteen  pitäjä, lähellä  kirkonkylää,  tasainen  mäen  laki, Myrt.  t.  
Puitten ikä  vaihtelee  16—18 v. Suurimmat pituusluok.  1. ja raudusko., 
jotka 5.5—6  m  pitkiä.  II ja IV pituusluok.  hiesko.  ja kuolevaa  m. 

Jos koivua on alkujaan  runsaasti,  voi se pysyä  vallitsevana,  ja 
tällöin säilyy  mäntykin paremmin,  kuten seuraava  tapaus  todistaa. 

Hav.  n:o  69. Padasjoki,  Vesijako, Jussilan talon  maa, kivinen  Myrt.  t. Ikä 
24—27 v., ko. pari  v. 1. vanhempia. Kehitysluokkajaoitus  4 a alalla: 

Pituusluok. I 

L., 74 kpl, 43.2  

Raudusko.,  41 >> — 

Hiesko., 3 » — 

M., 32 » — 

R., 3 » — 

II III 

18.9 20.8  

2.4 — 

— 100. o 

IV 

17.6 % 

97.6 % 

-  % 
100.  o % 

100. o % 

Kuolleita 

kaikkiaan 

l.< % 
7.3 % 

O.o % 

43.8 % 

O.o % 

Pisimmät  1. ovat 5.5—6.  o m, ko.  O T to o»  m  ja m. 0.2—l.i m. 

Kehitysluok.  Ia Ib Ic 11 a II b II c  

Ko., 321 kpl,  .

 
.

 0. 8 15.9 9. 6 32.7 24.6 16.9 % 

L., 79 » ...
 3.8 7.6 27.8 46.9 13.9 % 

M., 14 » 21.4 — — 35.7 42.9 % 

K., 6 » 
....

 —; 
—-  — 

100. o — % 
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Jos kaskeamista  harjoitetaan  lievästi  soistuneilla mailla, joilla  

kuusi  on enemmän taikka vähemmän vallitsevana,  keskeytyy  soistu  
minen joksikin  aikaa. Jollei kaskeamista  uusita,  voi soistuminen 

uudistua jo ensimmäisen metsä-sukupolven  aikana. Soanlahden 

pitäjässä  olevan Remsin korven  läheisyydessä  näkee tämän yli  100- 
vuotisilla pykäläkaskilla  hyvin usein. Metsä on mänty-kuusi  
koivu- sekametsää,  jossa kuusta on kaikissa  pituusluokissa.  Osa  

näistä  maista on jo korpi-kangasta.  

16. Koivu-kuusi-leppä-  sekametsät.  

Näistä vaihtelevista metsikkölajeista  on hav. n:o 79 (siv.  217)  

ollut esimerkki. Tässä  metsikössä on leppä  valtapuuna,  mutta seu  
raavalla havaintoalalla ei tällä puulajilla  sitävastoin ole  näin suurta 

merkitystä.  

Hav. n:o 25. Soanlahti, Sammalvaara, kr.  maa, Pertisenjärven NO-puoli, 

Oxal.-Calamgr. t., ko.  41 —44-v., 1. ja k. vähän  nuorempia (vert.  liite  V, 
n:ot 1—22). Metsikkö näyttää  nyt  melk. puhtaalta normeliselta  koivi  
kolta, jossa puitten muoto on hyvä.  Seuraavalla  sivulla  on metsikön  

kehitystä  osoittava taulu, joka vastaa  25  a alaa.  
Kun  koivikko  on tiheää, eivät  k. ole  päässeet  kasvamaan;  ensi  10-v. 

lustoja  ei  paljain silmin  voi  eroittaa, tämän  jälkeen on kasvu  enentynyt 

ja viime  10 v. ovat  latvuksetkin käyneet suipoiksi.  K. kasvaa  samalla  
alalla erinomaisesti;  eräs vapaana kasvanut  45-v. k.  on rinnankork.  26 
cm ja 17.5 m  pitkä  eli  ko. pitempi.  

17. Koivu-mänty-lehtikuusi-  sekametsät.  

Kiteen pitäjän  Koivikossa  on puolukkatyypin  kaskeen  siemen  

tynyt  rauduskoivua,  mäntyä  ja lehtikuusta sekä paikoin  leppääkin.  
Siemenmetsää kasvavat  alat eivät ole  laajoja,  sillä  vesoista  synty  

neitä lehtipuita  on alalla runsaasti. Eräässä kohdassa  sain metsikön 

tyyppipuitten  suuruudeksi ja iäksi: rauduskoivu joka on vallitse  

vana —■  ikä  ID  vuotta, rinnankorkeus-paksuus  11 cm ja  pituus  7.5  m, 

männyn  vastaavat luvut  olivat  21 vuotta,  11 cm ja 7.0 m sekä  lehti  
kuusen 20 vuotta,  14 cm ja 7.0  m. Koivun kasvua  on karja  alussa  

häirinnyt.  Paljon  lehtikuusia on koivikon alla.  
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Havaintoala n:o 25.  
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18. Mänty-kuusi-koivu-leppä-haapa-raita-pihlaja-  sekametsät. 

Haapa,  raita ja pihlaja  eivät sanottavasti kaskisiemenmetsien  

kehitykseen  vaikuta,  sillä  ainoastaan harvoin on  niitä metsikössä  

enemmälti. Yleisin näyttää  siemenestä syntynyt  haapa  olevan muu  

tamissa ylipaloviljelyksen  jälkeen  syntyneissä  kaskimetsissä,  ja sopi  
valla maalla kehittyy  se  niissä jotakuinkin  samalla  tavalla kuin  koivu  

(vert. kuv.  5). Tällaisen kaskeamisen jälkeen  on syntynyt  m. m. 

seuraava  metsikkö,  joka selittää muittenkin puulajien  keskenäistä  

suhdetta. 

Hav. n:o 103, kuv. 6. Heinävesi, Vihtarin  kr.  maa, Tetrivaara, Myrt.  t., 
ikä  85—90  v. 4 a alalla ryhmittyvät  puut seuraavalla  tavalla:  

Runsaasti on haapaa  hav. n:o 37,  josta  seuraavalla sivulla on 

kehitysluokkataulu.  Valtaluokkiin pääsee  siitä kuitenkin suhteelli  

sesti  pieni  osa  siitä  huolimatta,  että niihin kuuluu verrattain vähän  

puita. Ihometsänä oleva kuusi sitävastoin on erinomaisen tiheää,  

eikä se  pienissä  aukkopaikoissakaan  kasva  pituutta  juuri  nimeksikään. 
Päinvastoin ovat pisimmät  ja rehevimmät kuuset  lehtipuitten  alla.  
Tällaiseen tulokseen ovat osaltaan vaikuttaneet kasvupaikan  laatu  

ja vanhan metsän läheisyys,  joka aiheuttaa lumen kokoutumista  
alalle. Raidoista ja  pihlajista  on suurin osa  maahan taipuneita  

ja kuolleita. 

Hav. n:o 37.  Korpiselkä,  Tolvajärvi, Timinänselän  N-pää, Vacc.-Myrt.  t.  

(kanerva kuollut). Ko,  1. ja h.  36-v., k. 21—26-v.  K. 0.5—3.0 m  pitkiä,  
jotkut lehtipuitten  suojassa olevat 6 —7 m. Kehitysluokka-tutkimus  
on 10 a alalta.  

Pituusluok.  I II III IV 

K., 53 kpl   13.o 20.9 32.1 34.0 % 

Raudusko., 38 »  42.0  18.5 39.5 — » 

M., 10 »  50. o 10. o 40. o — » 

R., 6 »  — 16.7 66.7  16. 6 » 

H., 4 » 50. o — 25.0 25.0 » 

L., 2 »  . . .  . — — — 
100. o » 

P., 5 >>   
....  — — — . 100. o >> 
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Havaintoala n:o 37. 

Puulaji  
Kehitys-  

I* a  k  s u isluokka,  cm 

Yhteensä luokka 
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19  — 29.2  o/„  
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3- 4.6  % 

Kpl.  

°/ 
/o 
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11 

16.9 m li 
7 
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2  

3.1 
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II a 
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II b  
....

 

II c  
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27 

1 

25 
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10 

9 

5 

4 

1 

2 

2 

— 2 

2 — 

1 — 

—1 4 

1 

1 

— — 

4-  2.9 «/J 
2- L5  •/.  

2- 1.5% 

65-47.8%  
63  —  46.3% 

Kpl.  

% 

— 49 

36.0 

43 

31.6 

19 

14.0 

9 

6.6 

5 

3.7 

31 6 

2.2  j 4.4  

2 

1.5 

— 136 

100.o% 

Haavat  
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Ib.... 
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II a 
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II b 
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II c 
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19 

2 
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2 
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— 
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0/ 
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37 
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13 
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— 

-i 1 
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— 
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— 
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4 
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2  
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Muista useaa puulajia  kasvavista  metsiköistä otetaan tähän 

tarkka selitys  hav. n:o 88,  josta nähdään, miten runsas  kehitys  

luokkiin  (S.)  eroittuminen on tiheissä nuorissa metsissä. Suhteelli  

sen  paljon  kuolleita puita,  m. m. mäntyä,  on tällä  alalla. Raudus  

ja hieskoivu  ryhmittyvät  tässäkin tavalliseen tapaansa.  

Hav. n:o 88. Heinävesi, Karvio,  kr.  maa, Isohumala järven O-ranta,  Myrt.  
t.  M.,  raudusko. ja 1.  ikä  29—31 v., k.  22—30  v. Hiesko.  on varmasti voitu  

lukea  18,  20 ja 21 v., mutta voivat ne olla vanhempiakin.  Vert. myös  
liite V, n:ot 83-—85. Osa 1. on vesoista syntynyt. Hav. on 4 a.  

Ainoastaan pieni  osa metsikössä olevista puista kuuluu hav. 

n:o 127:kin I ja II pituusluokkaan  ($.); rauduskoivuista on  niissä  

yhteensä  19.9 %  ja männyistä 25.7 %, kun sitävastoin  kuolleita  

puita  (IY  f.) on edellisistä  46.6 ja jälkimmäisistä  43.1 %. Tässä 

metsikössä,  samaten kuin  useassa  muussakin,  kuten  erittäinkin hav.  

n:o 88 jossa  mäntyjä  on suhteellisesti  enemmän eivät  männyt  
IV  pituusluokkaan  jouduttuaan  elä,  jotavastoin  rauduskoivut vielä 

säilyvät  jonkun  aikaa hengissä.  Tästä päättäen  olisi männyn  valon  

tarve suurempi  kuin rauduskoivun. Lepistä  on  osa  vesoja,  ja se  

lienee osaltaan myös tämän puulajin  aikaiseen kasvun  hidastumiseen 
vaikuttanut. 

Pihlaja  on merkillinen tällä alalla siitä, että sille on syntynyt  
runsaasti 10—20 cm pitkiä  7—B-vuotisia siementaimia. 2 m  2  alalla  

on niitä paikoin  6—lo kpl.  

Hav.  n:o 127. Heinävesi, Hukkamäki, Myrt.  t. rinne.  Ko.,  m. ja  1. 30—31-v. 

Alalta  on aikoinaan  hakattu  runsaasti tukkia  ja näitten jätteet on kas  
kettu. Kehitysluokka-tutkimukset  on tehty 4 a alalta. 
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B. Vesametsät. 

19. Koivuvesametsät.  

Tästä  metsikkölajista  on otettu kuv.  79. Puut  ovat siinä 21-  

vuotisia heiskoivuja,  joista  voi B:kin  olla yhdessä  ryhmässä.  Puut,  

jotka  ovat kasvaneet  joko aivan erikseen taikka vapautuneet  ryh  

män muista puista,  ovat suoria  ja nopeimmin  kehittyneitä.  

Useimmiten tavataan koivuvesametsät lehtomailla ja siksi ovat  

kin ne  yleensä  ahkeraan laidunnettuja,  ja on  niissä  melkein  yksinomaan  

hieskoivua. Paikottain  on niitä raivattu pysyviksi  hakamaiksikin.  

Aivan harvinaisia eivät kuitenkaan ole rauduskoivuvesametsätkään,  

joista  vanhimmat olen  tavannut Heinäveden Karviossa Isohumala  

järven  rannalla,  jossa  koivut ovat 60—100-vuotisia. Harvinaisia 
eivät  täällä ole 2—4 puun ryhmät,  joissa  koivujen  rinnankorkeus  

paksuus  vaihtelee 25—40 cm. Varsinaista metsää ei ala kuitenkaan  

ole,  sillä  vuosikymmenien  aikana on sitä  niitetty, eivätkä muutaman 

aarin suuruiset aukot siinä ole  harvinaisia. 

20. Leppävesametsät.  

Varsin puhtaana  ei tämä metsikkölaji  ole niin yleinen  kuin  
olisi taipuvainen  otaksumaan. Vesaryhmien  välillä kasvaa  nimit  

täin siellä täällä siemenestä syntyneitä  leppiä  (vert.  hav. n:o 101,  

siv.  242),  joten metsikkö  on välimetsää. 
Nämä metsät voivat olla  joko jotenkin  tasaikäisiä tai  kaksi  

ikäisiä  (oikeastaan  eri-ikäisiä), jos  vanhempien  vesaryhmien  väliin 

syntyy  näitten juuriin vesoja (vert.  hav. n:o 52, siv.  241 ja hav. 

n:o 124, siv.  244 —). 

Usein on tämä metsikkölaji  pensasmaista,  sillä harvakseen 
olevissa  ryhmissä  eivät puut  kasva  kauvan pituutta,  ja sitäpaitsi  

on suuri osa  niistä  sinne tänne nojallaan.  Juurivesat,  jotka useim  

min kasvavat  yksitellen,  ovat yleensä  parempimuotoisia.  

21. Haapavesametsät.  

Ainoasta tapaamastani  varsinaisesta  haapavesametsästä  on otettu 
kuv.  80. Metsikkö  on syntynyt  melkein yksinomaan juurivesoista,  

joista  suurin osa kasvaa  erikseen,  joten  se  muistuttaa siemenmetsää. 



Kuv.

 
80.

 15—18-vuotista 
haavan
 juurivesani etsää. Pisimmät puut ovat 4.4 m korkeita, 

melkein

 
kaikissa

 
on

 
tyvessä

 sydänlabo.
 Tohmajärvi, Onkamo, 

Miiluvaara.
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Eräästä vesoneesta vanhasta juuresta  on tehty  seuraavat ikämää  

räykset:  x )  

Kun vesan  ikä  on 17 vuotta,  on siis  vanha juuri  ollut  noin 30-  
vuotias kaskeamisen aikana,  jos  oletetaan,  että siihen on säännölli  

sesti  vuosilustoja  kehittynyt.  
Eräästä  toisesta 16-vuotisesta vesasta tehdyt tutkimukset  osoit  

tivat  taas, että vesonut juuri  on ollut  16 vuoden ikäinen ja ainoas  

taan noin 3mm paksu.  Vesan syntymisen  jälkeen  on siihen kehitty  

nyt 16 selvää vuosilustoa;  lähinnä vesomiskohtaa on vanha juuri 
57 + 32 

nyt mm paksu.  Vesan  alta on tämä emäjuuri  lahonut jo 
A ' 

aikaiseen poikki  ja toisaallekin on siitä  tuoretta ainoastaan 12 cm 

pituudelta  (vert.  siv.  180). Useat  muut vesat ovat kuitenkin  emä  

juuren  kautta vielä toisissaan kiini.  Uusia  16-vuotisia juuria on  

syntynyt  emäjuureen,  mutta paljon  enemmän on niitä  kuitenkin  

itse vesassa, jossa  niitten ikä  on 12—-16 vuotta. 
Metsiköstä  olen tehnyt  m.  m. seuraavat muistiinpanot:  

Hav. n:o 80, kuv.  80. Tohmajärvi, Onkamo, Uuranmaa, Miiluvaara, Vacc.-  

Myrt. t., vähän  kivinen mäki, ikä  15—18 v. Pisimmät puut 4.4 m.  
Melkein  kaikki  puut ovat jo sydämmestä  lahoja, yleisiä ovat  myös  toukka  

käytävät. 40 m 2  alalla ryhmittyvät  puut  seuraavalla tavalla:  

Alalla on myös 3 kpl.  I luok.  1. kantovesaa  sekä 7 kpl.  IV luok. m.,  

joista 2 on kokonaan  kuollutta.  

22. Koivu-leppä-  sekä  haapa-vesasekametsät.  

Erittäinkin  kahdesta ensinmainitusta  puulajista  syntyy  seka  

vesametsiä,  jotka tavallisesti ovat jotenkin  ala-arvoisia. Harvinai  

semmista haapaa  ja leppää  kasvavista  metsistä olen tarkemmin tut  

kinut  seuraavaa. 

1 ) Työn on hyväntahtoisesti  tehnyt Neiti Hilja Laksonen  käyttämällä  
46-kertaista  suurennusta. Työtavasta  vert. O. J. Lakari, Studien iiber  die  

Samenjahre, e. m. Siv.  57. 

Vesan  syntymäkohdassa on juuren paksuus 35 mm  ja ikä  47 v.. 
6  cm päässä siitä   27 » » >> 46 » 

12 » » »  21 » » » 42 » 

18 i> » »  19 » >> >> 41 >> 

24 » » »  18 » » >> 37 >> 

Pituiisluok. I II III IV Kaikista kuolleita 

Kaikkiaan  93 kpl.,  joista 40.9  19.4 16.2 23.5  % 4.3% 
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Hav. n:o 31. Soanlahti, Pertisenjärven  NO-ranta, kr.  maa,  Myrt.  t. H. syn  

tynyt  sekä kanto-  että juurivesoista, 1. nähtävästi kantovesoista (osa 
ehkä  siemenistä). H. n. 50 v., 1. samoin tai vähän  nuorempaa (vert.  
liite V. n:ot 30—33). Jotenkin  kaikki  h.  ovat tyvilahoja sienitautien 
takia (Fomes igniariua). 3 a suuruisella  ympyränmuotoisella  alalla  on 

puut luettu seuraaviin  kehitysluok.:  

C. Välimetsät. 

Välimetsiä voidaan eroittaa vieläkin  useampia lajeja  kuin 

siemenmetsiä. Tässä mainittavat metsikkölajit  on ryhmitetty  sen  

mukaan,  muodostavatko koivu,  leppä tai  molemmat näistä  metsikön  

vesametsäosan. Tämän perusteella  saadut nimitykset koivuväli  

metsä,  leppävälimetsä  ja koivu-leppä-välimetsä  eivät kyllä  useinkaan 

vastaa metsikön todellista laatua näitten puulajien  vesoista syn  

tyneet  puut  kun  tavallisesti  ovat  vähemmistönä metsikössä  -  mutta 
tällaisina ryhmäniminä  voidaan niitä kuitenkin  hyvällä  syyllä  käyttää.  

23.  Koivuvälimetsät. 

Parhaiten vastaa tätä nimitystä metsikkömuoto,  jossa  kasvaa  
sekä vesoista että siemenistä syntynyttä  koivua. Tällaisesta olen 

tehnyt  seuraavan muistiinpanon:  

Hav. n:o 234. Heinävesi, Petruma, Myrt.  t.  rinne. Kasvaa  jotenkin har  
vassa 16-v. &—7 m pitkiä  raudusko.  vesaryhmiä sekä näitten  välissä 
tiheää  7—v. 1.5—2 m korkeaa  raudusko.  siementainta.  

Tästä metsikkölajista  on tavallaan esimerkki  kuv.  15, vaikka  

siinä vesat ovat hyvin  harvassa. Jollei vesojen  ja siemenestä syn  

tyneitten  puitten  ikäeroitus  ole  suuri,  saavuttavat jälkimmäiset  jo  
tenkin pian  vesat (vert. hav. n:o 117, siv.  243).  

Tiheässä kasvanut  koivuvesakko  tukahduttaa kaskiahoilla  hyvin  

pian  samanikäisen tai sitä  nuoremman männyn.  Jos koivikko  on 

harvaa,  kehittyy  siitä epäsäännöllinen  oksikas mänty-koivu-seka  

metsä (vert. kuv.  78). Kuusen kehitys  koivuvesakon alla  on  jota  
kuinkin samanlainen kuin  vastaavassa  siemenmetsässä. Koivuryh  

Kehitysluok.  Ib  Ic II a II b II c 

H.,  88 kpl   ..

 43.2 4. 5 13.6 17.1 21.6% 

L., 12 »  8.8 — 
33.4 50.  o 8. 8 » 



Kuv.

 
SL.

 
13-vuotista

 rauduskoivu-kuusi-välimetsää, jossa olevia 
koivuja

 
on

 
harvennettu.

 
Kuuset

 
ovat

 syntyneet hajakylvön jälkeen. Sääminki, 
Kokinmäen

 
tila.
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miä jo alunpitäen  harventamalla saadaan syntymään  hyvinkin  sään  
nöllinen välimetsä (kuv.  81),  ja olen  tällaisesta  tapauksesta  tehnyt  

allaolevan muistiinpanon.  

Hav.  n:o 206, kuv. 81. Sääminki,  Kokimnäen tila, Myrt.  t. Alalle  kylvetty  
13 v. sitten hajakylvöllä  m.  ja k.,  joista  edellinen  melk. kokonaan  kuollut. 
K. erittäinkin  aukkopaikoissa  tiheää 0.5—1.0 m  korkeaa  alikasvua. Ve  
soista syntyneet harvennetut  raudusko.  rinnank.  n. 8 cm paksuja ja 

5—7 m pitkiä.  

Seuraavassa metsikkömuodossa kasvavat  koivut  niin harvassa, 

että niitten väliin on  siementynyt  useita puulajeja  sekä  noussut  sie  

menleppien  juurivesaa,  joten vesametsä on kaksi-ikäistä.  

Hav.  n:o 52. Korpiselkä,  Tolvajärvi,  Opotinvaara,  Vacc.-Myrt.  t. 1 a alalla  
kasvaa  paitsi  10 kpl.  vesoista syntynyttä  

Kiteen lehtikuusikoitten läheisyydessä  on kaskimailla  luonnon 

siementämää lehtikuusta vesakoivikon joukossa.  Yleisenä puulajina  
on näissä  myös  mänty. Tällaisilla  puolukka-mustikka-tyypin  mailla 

ei  siperialainen  lehtikuusi,  kuten kuv. 82 näkyy,  tavoita vesoista 

syntyneitä  vähän vanhempia  koivuja  vielä 21-vuoden ikäisenä. 
Kuvassa  olevista  lehtikuusista on pisin noin 8  m korkea  ja sen  vie  

ressä  oleva rauduskoivun vesa  noin 10 m. 

24. Leppävälimetsät.  

Lepän  vesoista ja siemenestä syntyneistä  puista  muodostuneessa 

välimetsässä kasvavat  siemenlepät  vesoista edelle,  jolleivät ne ole 

sanottavasti vesoja  nuorempia  (vert. hav. n:o 117,  siv.  243). Tällä 

tavalla voi näitten varjoon  jäädä  kaksi  vesasukupolvea,  vanha ve  

sakko  ja nuoremmat juurivesat.  

Leppä-  ja mänty-välimetsistä  on seuraava  havainto tyypillinen.  

Hav. n:o 92.  Heinävesi, Karvio, Humalajärven W-ranta, Vacc.  t.  harjanne. 

Kasvaa  10—12-v. jotenkin tiheää  4—5 m korkeaa  1. vesaa ja tämän,  
alla 9-v.  l.o—1.2 m korkeaa surkastuvaa m. 

25- v., n. 5 m pitkää ko.:  

4 kpl.  22-v.,  » to c 1 CO o » m., 

17 » 18-v., >> 3 » » siemenl., 

5 » 20- v., >> 2 » » k., 

1 » 13-v., » 0. 5 >> » katajaa,  
runsaasti eri-ikäistä O.i—l.o » >> 1. juurivesaa 
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Rauduskoivun suhde lepän  vesoihin on jotakuinkin  sama, kuten  
allaoleva muistiinpano  osoittaa. 

Hav. n:o 84. Heinävesi, Ruunalehto, Myrt.  t. Kasvaa  tiheänlaista  

14-v. 6—7 m  pitkää  vesal.  ja sen  alla  osittain surkastuvaa  14-v. 4—5  m 
pitkää  siemenestä  syntynyttä  raudusko. ja  samanikäistä ja yhtä pitkää  m. 

Usein on vesaleppien  kasvu keskinkertaisellakin  kaskimaalla  

paljon  hitaampaa  ja muilla puulajeilla  parempi  tilaisuus vapautua.  

Aivan nuori tällainen harva metsikkö  on seuraava. 

Hav. n:o 12. Soanlahti, Havuvaara, Vacc.-Myrt.  t. 1 a alalla  kasvaa:  

25. Koivu-leppä-välimetsät.  

Seuraavan kahden havainnon avulla olen koettanut kuvata ve  

soista ja siemenistä syntyneitten  koivujen  ja leppien  suhtautumista 

toisiinsa samassa  metsikössä. Kun  eri tavalla syntyneitä  puita on 

erittäinkin näin tasaikäisissä  metsiköissä melkein mahdotonta toi  

sistaan eroittaa, on aivan luonnollista,  että tulokset eivät ole aivan 

oikeita. Tämä koskee  erittäinkin leppää.  

Hav.  n:o 101. Heinävesi, Karvio, Oxal. t. hakamaa.  Kasvaa 16— 17-v. 1. ja 
hiesko.  Edellisistä on suurin  osa syntynyt  vesoista;  tarkemmin  tutki  
tulla  1.25 a alalla  on niitä  120 kpl.  ja niitä  vastaavia  ryhmiä 31. Ko.  

on ainoastaan  4  varmasti  kantovesaa  ja kuuluvat  ne kaikki  pituusluok.  I, 

jonka keskipituus  on 5. sm. Puut olen  ryhmittänyt  allaoleviin  pituus  
luok.  (S.)  

Kuten  odottaakin voi,  ei siemenestä syntynyt  hieskoivu kasva  

pituutta  yhtä nopeaan kuin  lepät. Saatuun tulokseen vaikuttaa 
luonnollisesti puulajien  erilainen  suhtautuminen valoonkin, vaikka 
hieskoivun säilyminen  elinvoimaisena pituusluokassa  IV:kin osoit  

taa, ettei sen ja lepän  valontarpeen  välillä ole suurta eroa.  

31 kpl. n. 3 m korkeaa  14-v. vesal., 

6 o » 2 o » 10-v. siemenko. 

6 >> 0.5 1.5 » 0 11-v.  k.,  

2 » 1.7 » » 7-v. m. 

Kuolleita 
Pituusluok. I II III IV 

kaikkiaan  

Vesal., 120 kpl.  30.8 22.5 8.5 38.2% 3.3% 

Siemen!., 45 » 40. o 17.8 ll.l  31.1 » 2.2 » 

Siemenko., 33 » 24.2  12.1 18.2 45.5  » 0. o » 



Kuv. 82. Vesasta  syntynyttä  rauduskoivua sekä  siperialaista 
lehtikuusta  ja mäntyä kasvavaa  kaskisekametsää. Kiteen 

pitäjä.  Koivikko.  
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Hav.  n:o 117. Heinävesi,  Hukkamäki,  kr.  maa. Myrt.  t. tasainen kangas.  
Alalla  kasvaa  n. 29-v. vesoista ja siemenistä  syntyneitä raudus-  ja hiesko.  
sekä 1. Mahdollisesti luotettavampien  tulosten saamiseksi on sellaiset 

puut, joitten synty on näyttänyt epävarmalta, merkitty  erikseen. Ryh  

mityksen  tulos  on seuraava:  

Myöskin  seuraavat  luvut  antavat  hyvän kuvan  rauduskoivuista,  joista 

vesoja on 25.7  %; niistä  kuuluu: 

Siemenestä  syntyneitä raudusko. on 59.  3 %, joista kuuluu:  

Metsiköissä olevia  kuolleita  puita ei  ole  otettu huomioon  viimemainittuja  

lukuja laskettaessa. Näitä on: nähtävästi siemenestä syntyneitä  raudus  

ja hiesko. 33 kpl. (1 kpl.  111  f, 33 kpl.  IV f),  sekä kaikista  lepistä 54  kpl.  
eli  91.5  %. Niin  ovat kaikki  pituusluok.  II ja IV 1. kuolleita, 111  64.3  %.  

Kuolleita ovat myös  kaikki  metsikössä olevat  m., joista 1 kpl.  kuuluu  
111  fja 2  kpl.  IV f. K.  on 64  kpl.,  joista luok.  IV 54  kpl.  ja IV dlO kpl.  

Tämä havainto osoittaa siis  erittäin selvästi,  miten leppä  useissa 
kaskimetsissä  kuolee jo 25—30 vuoden  vanhana melkein täydelleen.  x )  

!) Vert. lepän esiintymisestä  kaskimetsissä saatuja  ilmoituksia. Liite 
111, sareke  10 (ja  12). 

Rauduskoivut, 120 kpl.:  

I pituusluok.,  

II » 

III » 

IV » 

45 kpl.,  joista vesoja 51.  l, siemenestä 28.9, epävarm.20. o% 
26 » » >> 15.4, » 69.2, » 15.4» 

36 » >> » 8. 8, » 88. 9, » 2.8 » 
13» » » 7. 7, » 92. 8, » 0. o» 

Hieskoivut,  34 kpl.:  

I pituusluok., 6  kpl.,  joista vesoja  50.  o, siemenestä 33.  s,  epävarm. 16.7% 
II » 5 » » >> 40. o, >> 40. o, » 20. o » 

III » 11 » » » 45. 5, » 45. 4, » 9. l » 

IV » 12 » » » 0. o, » 100. o, o 0.  o » 

Lepät, 59 kpl.:  

II pituusluok.,  15 kpl.,  joista vesoja 46.7, siemenestä  40.  o, epävarm. 13.8% 
!II » 14 » » » 71.4, » — » 28.6» 

.V t> 30 » >> >> 70.  o, » -—- » 30.  o » 

I pituusluok.  74.2 % III pituusl.  9.7 % 
II » 12. 9 » IV »> 3.2 » 

I pituusl.  12.7  % III pituusl.  45.  o % 
II » 25.4 »  IV » 16.9» 
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Sellaisten välimetsien kehitys  on tavallisesti hyvin  lyhyt,  joissa  
runsaasti valoa tarvitsevia siemenestä syntyneitä  puulajeja  kasvaa  

koivun  ja lepän  vesojen  joukossa;  vesojen  takia monet hoitamattomat 
kaskeen  hajakylvöllä  hankitut  männyntaimistot  tuhoutuvat,  ja  nämä 

ovat  myöskin  yhtenä  syynä  runsaasti  kaskettujen  seutujen  männyn  

köyhyyteen.  Jos lehtipuusto  ei ole  varsin tiheää,  voi siellä täällä 

joku  mänty  nuoremmasta iästäänkin huolimatta säilyä  ja^vesakon  
harvettua päästä  täysin  vapaaksi. Esimerkkinä tällaisesta  nuoresta 

metsiköstä  on seuraava, jossa  männyn  ohella on siemenestä synty  

nyttä  koivua ja kuusta.  

Hav.  n:o 5. Soanlahti, Havuvaara, Vacc.-Myrt.  t. la  alalla  on seuraava 
puusto: 

Kuta suurempi  vesojen  ja  männyn  ikäeroitus  on,  sitä  vaikeampi  

on  luonnollisesti männyn  tulla toimeen,  kuten seuraavastakin voi 

päättää. 

Hav. n:o 23. Soanlahti, Havuvaara, Myrt.-Oxal. t. 2.2  5 a  alalla  on seuraavat 
määrät  puita: 

M. voivat olla  vanhempia, sillä  nähtävästi  ei eläviinkään  ole  viime  

vuosina  selviä vuosilustoja syntynyt.  Aivan  kuolleita on niistä  72.2  %.  

Männyn  suhteellinen runsaus  ja metsikön tasaikäisyys  (jota  

kasvupaikkakin  edellyttää)  ovat  olleet  suurimpana  syynä  siihen, 

että mänty on valtapuuna  seuraavassa  metsikössä,  jossa  lepän  van  

hempi  sukupolvi  parhaillaan  kuolee ja  uusi juurivesoista  syntyy.  

Hav.  n:o 124. Heinävesi, Hukkamäki  kr. maa, Calamagr.-Oxal.  t. N. 33-v.  

metsikön kehitys  selviää  allaolevista 4 a alaa  vastaavista luvuista: 

11 kpl.  n. 15- v., n. 3. B m pitkää 1. vesaryhmää,  
10 » o 12-v., » 3.2» » siemenl.,  

3 »> »> 15-v.,  » 2.  5 » >> raudusko. vesaryhmää 
6 »> 12-v.,  » 2.5 » » raudusko., 

5 » 9-v.,  » 1.5 » » m.,  

1 » 11-v., >> 0. 6 » k. 

25 kpl.  n. 30-v., 6—10 m pitkää vesahiesko. 

-fr 00 30-v., 3—9 » » vesal., 

18 » » 21-v., n. 4 » >> m., 

3 » 15-v., » 3 » >> k.  

Pituusluok. 
Kaikkiaan 

I. 11. III. IV. 
kuolleita 

M., 59 kpl.,..  49.1 20.4  23.7 6.8% 27.  i % 

Raudusko., 7  » 71.4  14.3 14.8 0. o o 

L., 51 » ..  2.0 33.5  29.5  35.0 » 19.5 » 



Kuv.  83. Välimetsä, jossa vesasta  syntynyt  rauduskoivu  on 
siemenestä  ja vesoista syntynyttä  leppää sekä  mäntyä ja 

kuusta  vanhempaa. Heinävesi, Karvio. 
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Ko.  ovat nähtävästi  vesoista, vaikka  osa  niistä  kasvaa  yksikseen.  Erit  
täin  omituista  on, että pituusluok.  IV kuuluu  vielä 15 kpl.  raudusko.  (13 
kpl.  IV,  1 kpl. IV a, 1 kpl.  IV d), jotka ovat  siemenestä syntyneitä.  
Näistä  on voitu  lukea  paikalla ainoastaan  15—20 vuosilustoa, mutta 
varmaa on, että ne ovat vanhempia.  2—ll-v.  1.  juurivesoja  on luettu 

yhteensä 297  kpl.  

Harvoin ovat  välimetsän vesoista syntyneet  vanhemmat puut  
sanottavasti  eri-ikäisiä,  sillä ne syntyvät  tavallisesti  samoihin aikoi  

hin,  joko kasken  viljelyn  aikana tai  heti sen  jälkeen.  Niiton  ja lai  

duntamisen takia voivat kuitenkin jotkut  vesaryhmät  tai  yksityiset  

vesat päästä  aikaisemmin kasvamaan ja säilyttää  valta-asemansa 

kauvan aikaa. Näin on käynyt  rauduskoivulle siinä metsikössä,  

josta kuv.  83 ja seuraava  havainto ovat otetut. 

Hav.  n:o  80, kuv.  83. Heinävesi, Karvio,  Myrt.-Oxal.  t. 4 a alalla  on 7  kpl.  
oksaista  40-v. raudusko., joista  2 kuuluulb  ja 51c. Näittenrinnankork.  
paksuus  vaihtelee 18—36  cm, ja pisimmät  ovat 17 m  korkeita; oksatonta  
runkoa  eräässä 4.3 m  eli  25.3  % (vert.  liite  V, n:o  80, puun  muoto  huono). 
Alussa  ovat  ne kasvaneet  hyvin  nopeasti,  esim. ilman  kuorta on  paksuus 
ollut: 

Näitä seuraa useita n. 5 mm  leveitä  vuosilustoja. 

Kaikki  muut puut ovat 29—33 v. vanhoja. L. on n. 1/3  syntynyt  
vesoista. Ko. ovat 111  ja IV pituusluok.  puut siemenestä  syntyneitä  
hiesko., joista kaikki  ovat elossa, jotavastoin vastaavista 1.  on 33.3  % 

kuolleita. 4 a alalla  on puitten jakautuminen seuraava: 

Erittäinkin  Calamagrostis-tyypin  kaskimailla  on sellainen met  

sikkömuoto  yleinen,  jossa vesoista syntyneen  lepän  ja hieskoivun 

(myös  raidan) joukossa  kasvaa  kuusta.  Näistä saa  jotenkin  hyvän  

käsityksen  kuv.  84. Hyvin  yleisiä  ovat niissä lumen tuottamat va  

hingot;  siitä syystä  ovat aukkopaikoissakin  kasvavat  kuuset  usein 

tasalatvaisia,  kuten kuvastakin  näkyy.  Seuraavat muistiinpanot  on 

tehty tästä metsikkömuodosta. Hav.  n:o 108 osoittaa,  mitenkä hies  

koivut  säilyvät  metsikössä  suhteellisesti  paljon  paremmin  kuin lepät.  

1-v. 6 mm 3-v.  17 mm 5-v. 30 mm 

2-v. 11 » 4-v. 25 >> 6-v.  42 » 

Kaikkiaan  

Pituusluok. I. II. III. IV. 
kuollut  

L., 90 kpl   . 29.9 16.6 20.1 33.4% 14.4% 

Ko.,  54 » . 27.8 ll.i  31.5 29.6  » o O � 

M., 23 »  . 39.1 26.1 17.4 17.4 » 47.8  » 

K., 88 » 0. o 0. o 2. 3 97.7 » l.i » 

Kaikki  III ja  IV pituusluok.  m.  ovat kuolleita.  
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Hav.  n:o  32. Soanlahti,  Sammalvaara, kr.  maa, Kitshunvaara, Calamagr. t. 

Ko.  ja 1.40—45 v., k. 38  v., jota hyvin  runsaasti. Osako.  »susia»  (vert.  liite 
V., n:o 34). L. kuolevia, k. lumen  turmelemia n. 30 %. 

Hav. n:o 108. Heinävesi, Vihtarin kr.  maa., Calamagr. t. L., hiesko. ja  r.  
kaikki  vesoista, ikä  28 v., pisimmät 1. 12.6  m, ko.  15.  sm. L. harvetessa 
kasvavat  k.  pituutta n. 30 cm vuodessa. 4 a alalla  olen  ryhmittänyt  

puut seuraavalla  tavalla:  

Kehitysluok.  (S.)  L.  91  kpl Ko., 23 kpl R. 
I 2.2% 60.9% 

10 kpl  K. 42  kpl  

a l.l » — — — 

b 2.2 » 4. 3 » — — 

d 

e 

5. 5 >> 

6. 6 » 17.6% — 65.2% 

II 8.8 » 4. 8 » — 

a 6. 6 » 17.4 » 10. o » 

d 11.1 » 
— 

— 

f 14.2 •> 40.7 » 21.7 » 
— 

10. o >>  

III ~T7i » 4. 4 » 

a 2. 2 » — 30.  o o 

d 4. 4 » — 
— 

f 25.2 » 32. fl » — 4.4 >> 
30. o  » 60.  o >>  

IV — 8. 7 » 10. o » ■& •-! 100. o» — 

f 8.8 » 8.8» 8.7 » 
20. o » 30. o » 100.  o kpl.  



Kuy. 84. Calamagrostis-tyypin  maalla  kasvavaa  kaskivälimetsää,  jossa  
olevat  lepät, hieskoivut ja raidat  ovat  vesoista  syntyneet.   

Soanlahti, Prolavaara.  

.Kuv. 85. N. 70-vuotisen kaskimetsän  jäännös, josta männyt on hakattu  ja koivut  suu  
reksi  osaksi  kuolleet. Olisi nuorennettava  kaskeamalla. Tohmajärvi, Onkamo, 

Raudunsalo.  





Kaskiviljelyksen  vaikutus  metsäpuitten esiintymiseen 
Suomessa.  

Kaskiviljelyksen  ensi vaikutuksista metsien kokoomukseen  ja 

laatuun saadaan hyvä  käsitys  tarkastamalla luonnonmetsissä toimi  

tettujen  kaskeamisten  (huuhta-,  ylipaloviljelysten,  y. m., vert. siv.  

83—) jälkeen  syntyneitä  metsiä. Nämä ovat melkein poikkeuksetta  
Suomen parhaita:  usein  eri-ikäisten,  harvahkojen  ja huonokasvuisten  

kin  luonnonmetsien ') (vert. siv.  121) sijaan  on  saatu tasaikäisiä ja 

täysitiheitä  siemenmetsiä. Metsien kasvu  on yleensä  hyvä,  sillä  

useimmiten kasvavat  eri puulajit  niille sopivalla  maalla,  ja alulla 

olleen metsämaan soistumisen on  alan viljeleminen  pysähdyttänyt  aina  
kin  joksikin  ajaksi  (vert.  siv.  229).  Eniten ovat näitten metsien ko  

koomukseen vaikuttaneet reunametsien puulajisuhteet,  mutta sa  
malla myöskin  kaikki  muutkin seikat,  joista  riippuu  eri  metsäpuit  

ten kyky vallata kaskettuja  maita siemennyksen  avulla itselleen 

(vert. siv.  123-—).  

Yleisin puu on näillä mailla mänty,  josta  on syntynyt  niinhy  
vin puhtaita  kuin muitten  puulajienkin  sekaisia  elinvoimaisia  met  

siä. Erittäin kuvaavia ovat ylipalottain  viljellyistä  kruununmaista 
metsänhoidontarkastuksissa saadut tiedot. Niin on pohjois-Ilomant  
sin  hoitoalueen kaskimetsistä  12 960 ha eli  97.6 %  (vert.  siv. 78,  112) 

sellaisia,  joissa  mänty  on vallitsevana. Suhteellisesti  eniten on puh  
taita ylipalomänniköitä  kuivilla  kankailla;  ihometsäksi  on kuusi  tun  

keutunut kuitenkin niillekin. Huolimatta nuoremmasta ijästään  

on se  tuoreemmilla mailla kasvavissa  männiköissä kuitenkin vapau  

tumassa,  sillä  ylipaloahojen  yli  1.5 milj.  kpl.  rinnankorkeudelta vä  

1
) Savolaiseen ylipalo viljelykseen käytettyjä  metsiä  kuvaa  Bennet  seu  

raavalla  tavalla:  »Det är egenteligen branta  ooh  stenbundna  Tracter belägna 
i  stupningen  af höga Berg,  ooh  steniga Berg-äsar;  som icke  bära i deras  wildhet 
annat än Mar-granar, förwäxta  Björkar,  halfruttna Aspar ooh  Tjurwridna 

Tallar; som til  detta ändamäl  bäst  tjena, ooh pä tiden gifwa de  frodigaste Circu  
lationsmarker>>. Stephan Bennet, Kortt Underrättelse om det  Savolaxska  

Swedje-Bruket  pä torra  Marker, e. m.  -  Siv. 42. 
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hintaan 25 cm täyttävästä  tukkipuusta  on 6.6  % kuusia. Kaskea  
mattomilla mailla on vastaava luku  8.0  %,  vaikkakin näihin kuuluu 
kuuselle aivan sopimattomia  maita. Kaskimetsien  ja luonnonmet  

sien  erilaisuutta osoittaa sekin,  että edellisissä on keskimäärin 115 

mainitun mitan täyttävää  tukkipuuta  hehtaarilla,  mutta jälkimmäi  

sissä  ainoastaan 77,  siitä  huolimatta,  että  kaskimetsistä  on yli 100 
vuoden vanhoja ainoastaan 20.  o  %,  mutta luonnonmetsistä 60.2 %.  

Jossakin määrässä on  tämä ero riippuvainen  myöskin  hakkuista. 
Erittäin paljon  mäntyä  on myöskin  Korpiselän  hoitoalueessa (vert.  

siv.  79,112),  jossa  ylipaloviljelys  on  ollut suurena  syynä  siihen,  että hoi  
toalueen kasvullisesta  maasta on etupäässä  mäntyä  kasvavaa  90.4 0,  
kuusta  4.40 ja koivua  5.15 %. Jongunjoen  hoitoalueessa,  jossa  erit  

täin laajoja  kauniita ylipalometsiä  on, ei  tukkipuista  ole kasvullisilla  

mailla kuusia  muuta kuin 3%. Kajaanin  kihlakunnasta on tietoja  

m. m. Piispajärven  hoitoalueesta (vert.  siv.  80). jossa  kasvullisesta  
alasta on etupäässä  männyn  hallussa  81.6, kuusen 7.0 ja koivun 

11.4 %. Kuusen vähyyteen  kaikilla  näillä seuduilla ovat luonnolli  

sesti  syynä  kaskiviljelyksen  välillisetkin vaikuttimet niistä synty  

neet lukuisat  metsäpalot.  

Suhteellisesti  eniten on kuusta  niillä ylipaloaloilla,  joitten reu  

nalla viljelyksen  aikana on ollut kuusikorpi.  Jos maa on tuo  

retta, tapaa näillä joskus metsiä, joissa  kuusi on vallitseva  

nakin (vert.  kuv. 5).  Toisinaan on niissä valtapuuna  koivu. Tällai  

sia  ovat m. m. Simon hoitoalueen kaskimetsät,  jotka  ovat nousseet 
viime vuosisadan alussa  raivonneitten laajojen  kulojen  jälkeen  syn  

tyneitten,  etupäässä  lehtipuuta  kasvaneitten metsien sijalle. Kun 

kasketut  metsät eivät olleet vanhoja,  ja maata ei juuri nimeksikään 

muokattu,  on lehtipuista  suhteellisesti  suuri osa  vesoista  syntynyt.  

Kuten kyselykaavakkeihin  saaduista vastauksista  näkyy,  ovat  lehti  

puut  hyvin  yleisiä  myöskin  muissa pohjois-Suomen  kruununmaitten 

kaskimetsissä,  kuten  Rovaniemellä,  Pudasjärvellä  ja lissä  x). Näh  

tävästi  on täälläkin ollut kaskettavissa  metsissä runsaasti  lehtipuita,  

erittäinkin kun etupäässä  tuoreempia  maita viljelykseen  käytettiin.  
Sisä-Suomen kruununmailla on  kaskimetsissä  myöskin  runsaasti  lehti  

puita,  etupäässä  koivua.  Sopivana  esimerkkinä on  tästä Jämsän hoitoa  

lue,  jossa  30.45 % (vert.  siv.  112) kasvullisesta  metsämaasta on lehti  

metsää. Tähän eivät  ole syynä  ainoastaan maanlaatu ja kiertokaski  

metsien läheisyys,  vaan erittäinkin se, että metsistä suuri osa  on  syn  

1 ) Liite  111, n:ot 461, 456, 454. 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 32  

tynyt  toisen kaskiviljelystavan,  nimittäin kaskimetsissä  toimitettu  

jen  kaskeamisten (vert.  siv.  83—)  jälkeen.  

Ylipalometsiä  muistuttavat hyvin  paljon  ne kaskimetsät,  jotka  
ovat  syntyneet  vanhojen  tukinhakkuualojen  kaskeamisessa.  Melkein 

poikkeuksetta  ovat ne  siemenmetsiä,  joissa kuitenkin  lehtipuut  ovat  
suhteellisesti paljon  yleisempiä  (vert.  siv.  219, hav. n:o 136;  siv.  231, 

hav. n:o  103; siv.  235,  hav. n:o 127; kuv.  61,  63). Alat sijaitse  
vatkin yleensä  lähellä kiertokaskimetsiä.  

Tehdyt  tutkimukset  ovat osoittaneet täysin  selvästi,  että kuta 

lyhyempää kiertoa kaskiviljelyksen  uudistamisessa käytetään,  sitä 
vaikeampi  on  arvokkaampien  metsäpuitten  kaskimetsissä  säilyä.  
Jo pelkän  siemennyksen  puutteessa  häviää niistä  kuusi  (vert. siv.  

127),  jotavastoin  mänty  sietää paljon  lyhempääkin  kaskeamiskiertoa.  
Tätäkin varmemmin pysyy  kaskimailla  koivu,  ja muille puulajeille  
sietämättömissä oloissa uudistuu niihin vielä harmaaleppä. Tämä 

perustuu  etupäässä  lepän alhaiseen  siemennysikään  (vert.  siv.  128—), 

runsaaseen  siemennykseen  (siv.  141—), sekä kykyyn  kestää  laidun  

tamista ja niittoa suhteellisesti  hyvin  (siv.  192
—, 198)  sekä  nopean pi  

tuuskasvunsa  perusteella  pelastua  pintakasvillisuudesta  (siv.  147,152,  

172). Kilpailussa  toisten puulajien  kanssa  on niinhyvin  sen  vesojen  
kuin taimienkin nopea kasvu  myös  eduksi  (siv.  206—■).  Jo runsaasti 

kaskeavien  yksinäisten  talojen  ja kylien  lähistöllä  näkyvät  seuraukset 

tästä: tiheimmin kasketuilla mailla viljelysten  ympärillä  ovat metsät 

puhtaita  lepiköitä,  näitten ulkopuolella  on vähän harvemmin viljelty  

vyöhyke,  jossa  koivu on vallitsevana,  tätä seuraavat etupäässä  män  

tyä  kasvavat  kaskimetsät,  ja  vasta kaskeamisalueen ulkopuolella  voi 

kuusi  olla  yleisin  puulaji.  Kuta runsaammasti maita kasketaan ja 

kuta sopivampia  ne siihen ovat,  sitä selvemmät ja leveämmät kin  

ovat  vyöhykkeet.  Kun olot  kehittyvät  ja kaskeamisesta  aletaan luo  

pua, häviävät vyöhykkeet  ulkoa sisälle päin.  Jonkun aikaa senkin 

jälkeen,  kun seudulla viimeksi kaskeamista on harjoitettu,  on har  

maaleppä vielä viljelyksien  lähin puulaji. Tällaista kehitystä  todis  

tavat kyselykaavakkeitten  ohella saadut tiedotkin (liite  111, sarek  
keet  10 ja 12): varsinaisilla  kaskiseuduilla  on  leppä yleisin  puu  tiheim  

min kasketuilla  mailla,  ja kaski  viljelysalueen  ulkoreunoilla tavataan 

sitä  vielä haka- ja rintamailla. 

Kaskimetsävyöhykkeitten  syntyä  ovat edistäneet  välillisesti  eri 

puulajien  arvosuhteetkin;  ala-arvoisimpana  puuna on harmaaleppää  

käytetty  taloudessa ainoastaan hyvin  vähän  (lehdeksiksi,  siv.  201),  

ja siitä syystä  kaskilepiköt  ovatkin  saaneet hakkuilta  rauhassa kehit  

tyä. Usein on myöskin kataja  samasta syystä  yleinen  asumusten 
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ja kylien  lähistöllä  muutamilla seuduilla,  eikä  sitä  ole  täällä laidun  

taminenkaan tuhonnut (vert. siv.  194). Sen kaskien  valtapuuksi  

pääsyä  ovat kuitenkin haitanneet epäedulliset  nuorentumissuhteet. 

Kasvavia  koivumetsiä on  myöskin  hyvin  vähän omia tarpeita  var  

ten hakattu, sillä polttopuita  on saatu yllin  kyllin  kaskipaloista  

(vert.  siv.  95, 115). Havupuita  on sitävastoin  moneen tarkoituk  

seen kaadettu,  ja jos  niitä läheisimmillä  kaskimailla  oli,  kulutettiin 

ne tietysti  sieltä  ensin. Isoimmat  niistä otettiin rakennuspuiksi  ja 

lehtipuukaskien  polttoon,  seunoiksi (vert.  siv.  99-—,115).  Havuk  

keiksi  kului  myös kuusia paljon (vert. siv.  201). Kaiken tämän 
ohella suosi  kaskiviljelijä  itsekin lehtimetsiä,  jätätä  varten koetti  hän 

hävittää kaskettavan  kohdan läheisyydestä  kaikki  siementävät havu  

puut  (vert.  siv. 145), 
Näin  tyypillinen  tulos kiertokaskeamisen  vaikutuksesta  metsä  

puitten  esiintymiseen  saadaan parhaiten  sellaisilla mailla,  jotka kaut  
taaltaan ovat kaskiviljelykseen  sopivia.  Usein jää kuitenkin  kaski  
alueen sisään polttoon sopimattomia  maita, kuten kuivimpia  hieta  

kankaita,  vuoria ja louhikkoja  sekä  rämeitä ja korpia.  Nämä ovat  

kaskenpolttoa  pakeneville  puulajeille  pakopaikkoja,  joihin kaske  

amisen suoranaiset seuraukset eivät ulotu. Näiltä mailta siementyy  
läheisille ahoille sitkeästi  mäntyä ja ihometsäksi myöskin  kuusta  

sekä paikoittain  myöskin  koivua  ja haapaa. Havaintojen  tekoon  

tällaisten kaskeamattomien metsien vaikutuksesta  soveltuvat  saaret  

sekä viljelyksien  ympäröimät maat taikka muuten yhtenäisestä  

metsästä eristetyt  alueet. Näistä ovat  täydelleen  kaskeamiseen kel  

paavat  tavallisesti  puhtaita  lepiköitä,  jolleivät  alueet ole kovin  laa  

joja. Lepiköiksi  ovat  muuttuneet m. m. useat Sortavalan lähellä 

olevista  Laatokan saarista,  kun  sitävastoin läheisissä,  mutta kalli  
okkoisissa  on kaskimailla runsaasti muitakin puulajeja. Suureksi 

osaksi  vaihtelevan maaperänsä  takia ovat Saimaan, Päijänteen,  

Viitasaaren reitin y.  m. vesistöjen  saaret  runsaasti mäntyä  ja seka  
metsiä  kasvavia. Niillä  seuduilla taas, joissa  asutus  on harvaa,  

on luonnonmetsänkin vaikutus vyöhykkeihin  hyvin  tuntuva. Ja 

kaiken tämän lisäksi  on  erittäinkin viime  aikoina siemenpuitten  jättä  
misellä (vert. 96—) ja keinotekoisilla  uudistuksilla  (vert.  siv.  256—) 

ryhdytty  jouduttamaan männyn  ja osittain kuusenkin vaellusta 

sisimpiin  vyöhykkeihin.  
Säännöllisten puulajivyöhykkeitten  syntyä  pelkän  kaskeamisen 

runsauden mukaan häiritsee kaskiahojen  maanlaatukin. Kuivalla 

maalla, johon lehtipuitten  on vaikeampi  siementyä  (vert.  siv.  141, 

143-—•)  ja vesottuakin (siv.  183), pitää  mänty  suhteellisesti  hyvin  
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puoliaan,  sillä  täällä voi se  sietää lyhempääkin  kaskeamiskiertoa  kuin  
tuoreemmilla mailla, jossa  se useastikin  tekee siementä vasta myö  

hemmin (siv.  126). Maanlaadun vaihteluille on erittäinkin  haapa  

hyvin  arka, eivätkä sille  Suomen kaskimaat yleensäkään  sovellu  

(siv.  206, 231).  *)  Maanlaatu on  myöskin  suureksi  osaksi  syynä  siihen,  

että ne suhteellisesti  pienet  alueet,  jotka  kiertokaskina on Karjalan  

kruununmailla viljelty,  ovat,  ympäröivistä  luonnon- ja  ylipalomet  
sistä  huolimatta,  etupäässä  koivua ja leppää  kasvavia. Tällaisia 

maita on  pohjois-Ilomantsin  hoitoalueessa metsänhoidontarkastus  

kirjain  mukaan ainoastaan 321 ha eli  2.4 %  koko  kasketusta  alasta,  

ja Soanlahden hoitoalueessa on vastaava ala arvioitu  2,025.7  ha eli 

11.3 % kasvullisen  maan alasta. Suurin osa  näistä kaskimetsistä  

on lehtomailla ja lihavilla vaarojen rinteillä.  2)  
Pääasiassa  samojen  yleisten  perusteitten  mukaan kuin pienem  

millä kaskialueilla  esiintyvät  metsäpuut  Suomessa varsinaisilla  kaski  
mailla kokonaisuudessaankin. Niissä  osissa  maata, joissa  kaski  

viljelystä  runsaimmin harjoitetaan  (vert.  kaskeamiskarttoja)  ja asu  

tus on tiheää,  on kaskeamiskeskuksia  niin lähellä toisiaan,  että uloim  

mat kaskimetsävyökkeet  yhtyvät  toisiinsa,  ja seurauksena tästä 
on sellaisten  metsien häviäminen, joissa kuusi  on vallitsevana.  Sa  
malla estyy  sitä siementymästä  metsiin muualta kuin korpimailta,  

ja jollei  näitä sanottavasti  ole,  vetäytyy  kuusi  pois  hyvinkin  laajoilta  

aloilta. Jotakuinkin näin on käynyt  Savossa  muutamissa pitäjissä,  
kuten Parikkalassa,  Sulkavassa,  Säämingissä,  Kerimäellä ja Ranta  

salmella,  joissa  paikoittain  ei  ole  sen  vertaa kuusta,  että siitä saatai  
siin edes  kaskiviljelyksessä  tarvittavaa  oksakarhia. Kuusen hävit  

tämistä kaskiseuduilta  ovat tämän ohella suuresti  edistäneet  kas  

kista syttyneet  lukemattomat metsäpalot  (siv.  115—),  ja seunojen  

hakkuulla (siv.  99
—,  115) ja havujen  otolla (siv.  201)  poistettiin  sitä  

myöskin niiltä mailta,  joissa  se  muuten olisi  säilynyt.  Tällä tavalla 

vastaavat kaskirikkaita  seutuja  usein  kuusiköyhät  luonnonmetsätkin. 

Poikkeuksena tästä ovat yleensä  sellaiset  seudut,  joissa  kuusikorpia  
tai  korpimaisia  maita on suhteellisen paljon,  kuten erittäinkin mo  

x )  Suomen  rajan ja Äänisjärven  välissä  muodostaa haapa usein  laajoja  

puhtaita kaskimetsiköitä. ./. P. Norrlin, Flora Karelia 1 Onegensis, I, 
e. m. Siv.  87. Samaten  ovat tällaiset  metsät  yleisiä  Äänisjärven  itäpuolella 
olevilla  kasketuilla  rinteillä ja  notkoissa. A. K. Cajander, etupäässä suul  
lisia  ilmoituksia.  —•  Nämä maat  ovatkin  yleensä kalkkirikkaampia  kuin Suomen 
kaskimaat.  

Vert. myös  Henrik Hesselman, Svenska skogsträd. 2. Aspen. Skogsvårds  
för. Folkskr. n:o 21. Siv.  s—.5 —.

 

2 )  Vert. myös liite  111, n:ot 436, 439, 441.  
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nessa  seudussa itä-Suomessa. x )  Vasta kaskeamis-  ja samalla kulo  

alueen  ulkopuolella  ovatkin Suomen varsinaiset  kuusimetsät. Etu  

päässä  muodostavat ne kapeamman  tai  leveämmän vyöhykkeen  pit  

kin  rannikkoa Uudenmaan,  Turun ja Porin sekä  Vaasan lääneissä. 2)  
Niin uutterasti ei kaskeamista missään kaskeamisalueen osassa  

ole harjoitettu, että harmaaleppä  olisi  päässyt  kokonaisen pitäjän  

valtapuuksi.  Yksityisten  talojen  metsät voivat kyllä  paikottain  
erittäinkin Mikkelin ja Kuopion  lääneissä olla jotakuinkin  puhtaita  

lepiköitä,  ja muuallakin on  niitä monesti kymmenien,  jopa satojen  
kin  hehtaarien laajuisilla  aloilla. Niin  riippuvainen  on harmaalepän  

esiintyminen  kovilla  mailla viimeaikaisesta kaskiviljelyksestä,  että 

jos sen  yleisyydestä  laadittaisiin pitäjittäin  runsauskartta,  tulisi se  

hyvin  suuressa  määrässä muistuttamaan kaskiviljelyksen  yleisyyttä  
kuvaavia  karttoja  n:ot 3 ja 4. Lepän  yleisen  esiintymisen  rajat ulot  
tuisivat jotakuinkin  niille  seuduille,  joissa  kartan n:o 3  kaskiviljelysra  

jat kulkevat;  eniten olisi  se  siirrettävä taaksepäin  pohjois-Suomessa,  

jossa  kiertokaskeamista  on hyvin  vähän käytetty.  Kaikkia kartalla  

n:o 4 olevia vierekkäisiä värieroituksia ei näin saatavassa  kartassa  

nähtävästi olisi, sillä  paikallisia  kaskiviljelyksen  yleisyyden  muutok  
sia  ei  leppä  kaikkialla  olisi  ehtinyt  seurata,  ja sitäpaitsi  ovat  vesistöt  

ja maaperäsuhteet  omiaan poikkeuksia  aiheuttamaan. 

Kaskiseutujen  valtapuiksi  jäävät  tällä tavalla  mänty  ja koivu,  

joitten  esiintymistä  metsäpalotkin  edistävät. Näistä on mänty  eh  
dottomasti yleisempi,  sillä vaikkakin koivua kasvaa  suurella  osalla 
kaskimetsiä sekapuuna,  esiintyvät  koivunvaltaiset metsät kuiten  

kin  suhteellisesti  pienillä  aloilla. Yhtenäisiä laajempia  koivualueita 

tavataan kaskiseuduilla kuitenkin,  erittäinkin Savossa  ja Karjalassa,  

mutta myöskin  pohjois-Hämeessä,  jossa  muutamilla taloilla on ai  
noastaan koivumetsiä,  ja yhtenäiset  kaskikoivikot  voivat Blomqvistin  

havaintojen  mukaan 3

) olla tuhansia hehtaareja  laajat.  Muittenkin 

seutujen  mainittavammat koivikot  ovat kaskeamisen  jälkeen synty  

neitä. Samaten kuin maaperäsuhteet  vaikuttavat pienillä  aloilla  

puulajien  esiintymiseen  kaskimailla,  samaten riippuu  niistä metsä  

puitten  yleisyys  kokonaisissa  pitäjissä  ja  pitäjäryhmissäkin.  Tämä 
koskee  myöskin koivun ja männyn  suhdetta. Kuivien kankaitten  

yleisyyden  takia ovat erittäinkin vedenjakajaseutujen  kaskimetsät  

etupäässä  männiköitä.  Ja epäilemättä  ovat  yleensäkin  Suomen kuivat  

x
)  Vert. liite  111,  n:o 311, Tohmajärvi. 

2)  Vert. A. G. Blomqvist,  Finlands  trädslag 11. Granen, e. m. Siv.  91—. 
3

) A. G. Blomqvistin  käsikirjoitukset  koivusta. 
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hiekka-  ja morenimaat samaten kuin  rämeitten yleisyys suurena 

syynä  siihen,  että maan metsistä  suuri osa  nyt  on siksikin  hyvien  

mäntymetsien  hallussa. Parhaat ja laajimmatkin  kaskikoivikot  ovat 
sitävastoin  tuoreemmilla mailla;  varsinaisissa  lehdoissa on suhteelli  

sesti  paljoa  enemmän ala-arvoisempia  vesa-  ja  välimetsiä. Niissä  

seuduissa,  joissa  kaskiviljelys  on joko loppunut  kokonaan tai  sitä 

käytetään  ainoastaan harvinaisesti,  on mänty  päässyt  vallitsevaksi  
osittain siitäkin  syystä,  että metsiköistä  on hävinnyt  mäntyä  kestä  

mättömämpää  lehtipuuta  (vert. siv.  221-—).  
Valaisevia tietoja  metsäpuitten  esiintymisestä  kaskiseuduissa 

antavat  Professori  Cajanderin  useissa  Savon  ja Karjalan  pitäjissä  
tekemät tutkimukset,  joitten tuloksista hän on hyväntahtoisesti  

osan  käytettäväkseni  antanut. Tutkimukset ovat koskeneet niin  

hyvin  kaskettuja  kuin kaskeamattomiakin maita, mutta eivät var  

sinaisia  rämeitä ja korpia.  Tuloksena on ollut se, että mänty  on 
ollut vallitsevana noin 60,  kuusi  15, koivu 15  ja harmaaleppä  7  % 
tutkitusta  alasta. Muita puulajeja,  m. m. haapaa,  on ollut aivan 

vähän. Jos tulokset sovellutetaan yksinomaan  kaskimetsiin,  kohoa  

vat lehtipuitten  osuudet,  jotavastoin  kuusen suhde laskee. Näihin 

soveltuu Impilahdeltakin  saamani ilmoitus,  että siellä puhtaita  leppä  
metsiä on noin 10 % kaskimetsien alasta,  eikä Ilomantsista  tullut 

arvio,  että pitäjän noin 20-vuotisista kaskimetsistä on usein 70  % 

leppää,  ole  ristiriidassa  edellisen kanssa. *)  -  Myöskin  lähettämieni 

kyselykaavakkeiden  avulla olen saanut tietoja  kaskimaitten puulaji  

suhteista (Liite  111,  sareke 12). Kun en  kaavakkeita lähettäessäni 
aivan erikoisesti  tullut huomauttaneeksi,  että puulajit  olisivat  vas  

tauksissa lueteltavat järjestyksessä  yleisyytensä  mukaan,  ei ole 

aivan varmaa,  ovatko  kaikkien  vastauksien lähettäjät  näin tehneet. 

Täysin  yhtäläisiä  eivät eri  henkilöitten ilmoitukset  samasta pitäjästä  

ole,  ja liitteeseen 111 ottamani tiedot ovat siten muutamissa tapauk  

sissa  jonkinlaisia  »keskiarvoja».  Jotakuinkin hyvän  yleiskuvan  kaski  

metsien puulajisuhteista  antavat ne  joka  tapauksessa,  jos  ne  kunnat,  

joista  ilmoituksia on saatu,  ryhmitetään  metsäpuitten  yleisyyden  mu  

kaan eri  luokkiin. Kun  useissa  kunnissa mainitaan erikoistapauk  

sissa,  kuten nuorimmilla kaskimailla,  eri  maaperälaaduilla  j. n. e. 
olevan vallitsevina  toiset puunlajit  kuin tavallisesti,  ei näitä tapa  

uksia ole luonnollisesti otettu huomioon. Ryhmityksen  tulos on 

täten se,  että mänty  on yleisimpänä  puuna 147 kunnassa  eli  75.8 % 
mainituista kunnista ja koivu  47 eli 24.2 %. 63 kunnassa mainitaan 

!)  Liite 111, n:ot 257, 313. 
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valtapuista  ainoastaan mänty,  muissa mänty  ja koivu,  ■ — mänty,  

koivu ja leppä, mänty,  leppä  ja koivu, mänty,  koivu,  leppä  

ja kuusi. Niistä  kunnista,  joissa  koivu on ensimmäisenä mainittu, 

ovat hyvin  yleisiä  sellaiset,  joissa  järjestys  on koivu  ja mänty,   

koivu,  mänty  ja leppä.  Mutta suhteellisesti paljon  eli  noin 12 % kai  
kista  ilmoitetuista kunnista on sellaisia,  joissa  lehtipuut,  koivu  ja 

leppä,  on asetettu männyn  edelle. Näistä  ovat  enimmät Kuopion  
läänissä. Jos kuusi ilmoituksissa  mainitaan, on se melkein poik  
keuksetta  neljäntenä  tai kolmantena puuna. 



Keinoja  ala-arvoisten  kaskimetsien  muuttamiseen  

taloudellisesti kannattavammiksi.  

Metsätalouden tärkein perusvaatimus  on se, että sen hallussa 
olevat maat kasvavat  niin runsaasti kuin suinkin kuhunkin kohtaan 

parhaiten sopivaa  mahdollisimman arvokasta puulajia.  Jotkut 
kaskimetsät  eivät  täytä  yhtään  näistä ehdoista. Kun ala-arvoi  

simmat  näistä sijaitsevat  yleensä  asumusten  lähistöllä ja melkein 

poikkeuksetta  sellaisissa  seuduissa,  joissa  puutavaralla  on suuri arvo,  

ja ainakin osa  niistä kasvaa tähänastisesta uuvutuksesta huoli  

matta maan  parhailla  metsämailla,  ei  ole  ihmeteltävää,  että täl  

laisia metsiä on koetettu muuttaa taloudellisesti kannattavammiksi. 

Useimmista tähän tarkoitukseen käytetyistä  keinoista on mai  

nittu saaduissa kyselykaavake-vastauksissa  (liite 111, sareke 15, 

myös 14). 

Sellaisessa  tapauksessa,  että kaskiaholle  on ilmestynyt  sille so  

pivaa  ja arvokasta puulajia,  mutta sitä kasvaa  niin harvassa,  että 
taimisto on aukkoista,  on muutamilla paikkakunnilla  sitä  keinollisella  

tavalla tihitetty.  Näitä »täydennysistutuksia  ja -kylvöjä»  on käy  

tetty  niinhyvin  männyille  kuin kuusillekin.  Kylvötavoista  on ruutu  

kylvö  yleisin, joka useasti  on antanutkin jotakuinkin  tyydyttäviä  
tuloksia. 

Saaduista ilmoituksista päättäen  ovat taimistojen  perkaukset  

ja apuharvennukset  (»kotitarvehakkaukset»)  verrattain yleisiä  epä  
edullisten kaskimetsien parannuskeinoja.  Edellisiä on käytetty  sel  

laisilla  ahoilla,  joille on syntynyt  jonkun  lehtipuunsekaisen  metsikön 

(siv.  221—■)  alku,  jota on koetettu  kehittää mahdollisimman runsaasti  

havupuunvoittoiseksi.  Jo aikaiseen on niillä pyritty  muuttamaan 
välimetsien alkuja  siemenmetsiksi  raivaamalla vesoja  havupuutai  

mistojen  päältä  pois.  Keinotekoisten metsitysten  onnistuminen 
varsinkin tuoreella aholla onkin ollut  melkein aina tästä toimen  

piteestä  riippuvainen.  Apuharvennettu  on jo hyvinkin  erialaisia 

kaskimetsiä,  ja useimmiten on tällä tavalla onnistuttu edistämään 

havupuitten  valtaan pääsyä.  Parhaiten ovat hakkuut toimitetut 
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muutamien puutavarayhtiöitten  omistamissa,  hyvinkin vaihtele  

vissa kaskimetsissä.  Näillä ja kruunun omistamilla  mailla on har  

vennuksiin toisin paikoin  ryhdytty  niinkin huonoissa menekkioloissa,  

ettei isojakaan  lehtipuita  ole katsottu ansaitsevan pois  kulettaa. 

Työkustannusten  supistamiseksi  on tällaiset puut  monin paikoin  

kuivatettu  pystyyn  pyältämällä  tai  kaulaamalla runko noin rinnan  
korkeudella maasta samaan tapaan  kuin  ennen ylipalokaskissa  (vert.  

siv.  94). (Vert. kuv. 72.)  

Useissa  vähän vanhemmissa huonoissa kaskimetsissä on arvok  

kaampia  puulajeja,  etupäässä  mäntyä  (koivua),  niin paljon,  että se 

riittää alueen siementämiseen,  jos  ala-arvoinen osa  metsiköstä hävi  

tetään. Tällaista luonnollista kaskimetsien  uudistuskeinoa onkin 

käytetty  verrattain paljon.  Harvoin on silloin  tyydytty  pelkkään  

alan raivaukseen,  sillä  lehtipuitten  vesominen ja pintakasvillisuus  

ovat  siementaimiston synnyn  ehkäisseet. Joskus  on maanpinta  rikottu 
ruuduttain taikka ajamalla  kaskiauralla  yhdensuuntaisia  vakopareja  

siemenpuitten  väliin. Jos  runsas  siemennys  on  sattunut jotenkin  pian 

maan valmistuksen jälkeen,  ovat tulokset olleet hyvätkin,  kunhan 

perkauksilla  on vesojen  valtaanpääsy  estetty.  Useimmin on maa 

saatu siemennyskuntoon  sen kautta,  että siinä on viljelyskasvia  

kasvatettu,  tavallisesti  kaskeamalla. Ainoastaan Leivonmäeltä ja 
Joutsasta1) ilmoitetaan, että  siellä on  harjoitettu  n. k.  kannikko  

viljelystä,  jossa  ei polttoa  ole  ollenkaan käytetty.  Maanmuokkaus 

ja viljasadon  otto ovat  samanlaisia kuin  kaskiviljelyksessä,  ja huoli  

matta heinän niitosta on  uudistus ollut erittäin hyvä.  Polttamatta 

on metsämaita lyhemmän aikaa viljelty  myöskin  Heinäveden pitä  

jässä  olevilla kruununmailla,  vaikkakaan siellä ei ole siemenpuita  
voitu jättää,  sillä tähän tarkoitukseen on käytetty  etupäässä  lepi  

köitä  (vert.  siv.  199). Varsinaisiin kaskiin  on  männyn  siementyminen  
onnistunut poikkeuksetta  hyvin,  jotavastoin  kuusien ja koivujen  

säilyttäminen  kaskessa  palon  yli  on useimmiten epäonnistunut.  
Niissä  tapauksissa,  joissa  viimemainittu puu  on  alalla säästynyt,  

ovat taimistot  olleet  hyviä  (vert.  siv.  96—). 
Sellaisissa  huonoissa kaskimetsissä,  joissa  siementävää puulajia  ei  

ole taikka joissa  puut  ovat  nuoruutensa tai huonoutensa takia siemen  

puiksi  sopimattomia  (vert.  kuv.  85),  on keinotekoiseen uudistukseen  

kaskiviljelyksen  yhteydessä  ryhdyttävä.  Tavallisin tapa  on silloin  

hajakylvö,  jota Mikkelin  läänissä on koetettu jo 1850-luvulla2

) ja 

l )  Liite  111, n:ot 262, 263.  
2 ) Nylands och Tavastehus läns  Landtbrukssällskaps Handlingar för 

&r 1857. Siv.  31. 
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kruunun mailla verrattain  runsaasti  usean  seuraavan  vuosikymmenen  

aikana (vert.  siv27—,Bl —). Myöskin  puutavarayhitöitten  ja  yksityis  
tenkin metsänomistajain  mailla on sitä  harjoitettu  eri  osissa kaskea  
misseutua. 1) Kotoisin on menettely  nähtävästi  Saksasta,  jossa  saman  

tapaisilla  keinoilla viime vuosisadan ensi puoliskolla  ja myöhemminkin  
erilaisien  metsäkas  vi viljelysten  ohella metsiä uudistettiin (vert.  siv.  

13 y. m.). Kuten luonnollista on, ovat havupuun  siemenen haja  

kylvöt  onnistuneet parhaiten,  jos ne on toimitettu joko kevätviljan  

taikka  rukiinoraan joukkoon  keväällä. Syyskylvö  rukiiseen soveltuu 

paremmin  koivulle,  mutta lienee tätä puulajia  Suomessa kaskeen 

hyvin harvoin keinollisesti  uudistettu (vert. siv.  143).  Syntyneet  

männyn  taimistot ovat olleet hyviä,  jollei siemeniä ole liian syvään  

peitetty. 2) Kuusen kylvöt  sitävastoin ovat useimmiten epäonnis  

tuneet (vert. siv.  154—),  ja edullisimmaksi  uudistuskeinoksi  on sille 
huomattu viljan  korjuun  jälkeen  tehty  istutus, 3)  jos  vain sille vah  

taan tarpeeksi  hyvä  maaperä.  Tuoreilla mailla on mänty  paremmin  

menestynyt,  jos  usea viljasato  on kaskesta  otettu,  jolloin alan ruo  

hottuminen ei  ole  niin runsas  kuin  muuten (vert.  siv.  145).  Pari niittoa 

on taimiston vapautumista  myös  voinut edistää,  jollei  niitto ole  tehty 
liian lyhyeen  sänkeen.4) Männyn  ja  kuusen siemenen sekakylvöt  

ovat  myös  melkein poikkeuksetta  epäonnistuneet;  sopivaa  puulaji  
sekoitusta  ei saada. 5) Hyvällä  maalla säätänee parempi  tulos, jos 

kumpikin  siemenlaji  kylvetään  erikseen pienemmille  aloille esim. 
sitkaimenvälittäin  tai yhdistämällä  niitä useampiakin  samalle  puulle.  
Täten saatuja  metsikköjä  ei Suomessa kuitenkaan vielä  ole,  sillä ko  
keilut  ovat vasta hiljakkoin  tehtyjä. Viimeisen viljan  korjuun  

jälkeen  on sänkeen toisinaan kylvetty  havupuita  ruutukylvöllä  ja 

erittäinkin kaskiauralla tehtyihin  vakoihinkin. Puitten siementen 
itämiselle ja pienten  taimien kasvulle  viljasta  johtuva  hyöty  jää 

täten kuitenkin hyväksi  käyttämättä  (vert.  siv.  143). Näissä tapa  
uksissa  on männyn  ja kuusen sekoitusta  koetettu saada järjestämäl  

lä puulajit  rivittäin, mutta eivät  nekään ole suotuisiin tuloksiin  
vieneet. 

x ) Vert. liite  111,  sarekkeet  14 ja 15. 
2 ) Vert. edellä  siv.  82 sekä liite  111, n:o 276 sareke  14. 
3
) E. Wuori, Studien liber  die durch  Brandkultur  entstandenen Nadel  

holzbestände, e.  m. 
4 )  Vert. liite  111, n:o 259.  
5

)  Vert. myös  Edw.  Wibeck,  Om ljungbränning för skogskultur,  e. m,  
Siv. 92 

—.
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Ulkomaalaisia puulajeja,  etupäässä  lehtikuusta,  pihtakuusta  ja 

sembramäntyä  kaskiahoille  istuttamalla on myöskin  joitakin  huo  

noja  kaskimetsiä  arvokkaammiksi  saatu  (vert.  Siv  219).  Varjostusta  
sietäviä  puulajeja  on toisinaan istutettu harvojen  kaskilehtimetsien  
alle,  ja on m. m. pihtakuusi  silloin  hyvin  menestynyt.  Vähitellen 

poistamalla  varjostavat  puut  saadaan metsiköistä  puhdas  pihtakuu  

sikko. 



Lisäys.  

Siv.  18—20. 

Kun tutkimus jo oli  painettuna,  sain tietää,  että aivan  hiljakkoin  
on ilmestynyt  luettelo pohjois-Venäjän  ja Suomen metsätaloudelli  
sesta  ja kasvimaantieteellisestä  kirjallisuudesta  1)  ja että siinä mai  

nitaan myös  erinäisiä  julkaisuja,  jotka koskevat  Venäjän  kaskivilje  

lystä.  Katsoen siihen,  että Venäjän  viimeaikaiset kaskiviljelysalueet  

ovat ehdottomasti  laajimmat  Europassa,  olen  niistä ottanut tähän 
edellisten lisäksi seuraavat tiedot. 

Paitsi Aunuksen,  Novgorodin,  Pskovin  ja Pietarin kuverne  
menteissä on kaskiviljelystä  harjoitettu  vielä  viime aikoina runsaasti 

Vologdan  kuvernementissä  sekä  Permin ja Vjatkan  kuvernementtein 

metsärikkaissa pohjoisosissa,  vieläpä  eräässä  kihlakunnassa Ufankin 
kuvernementissä.  2)  Varsinkin Vologdan  kuvernementissä harjoite  

tusta  kaskeamisesta on suhteellisen paljon kuvauksia.  3) Niinhyvin  
kaskien  kaato  kuin  poltto  ja maan  muokkauskin  ovat  siellä  jotakuin  

kin  samanlaisia  kuin Suomessa: käytettävän  viljelyskasvin  (ruis,  ohra,  

vehnä,  kaura,  tattari, pellava,  nauris)  mukaan poltetaan  kaski  eri  

aikoina,  usein viertämälläkin,  maa muokataan ennen kylvöä  taikka  

kylvetään  suoraan  paloon,  johon siemen mullataan oksakarhilla.  Yksi 

viljasato,  ruis, on otettu kruununmetsissä viljellyistä  kaskista,  joita  
metsähallinnon toimesta on  yksityisille  vielä viime aikoihin asti  vuok  

rattu. Toisinaan on kaskettu  etäisiä sydänmaanmetsiäkin,  joskus  50-— 

') P. ILojie, yKa3aTejii> jiicoßOflCTßeHHofi h öoTannico-reorpacJjiniecKoft 

jmTepaTypLi CtßepHoi Poccin  h <l>hhjihh;uh, IleTporpaax, 1915. 
2

) B. H. Cejnemes-1 nm-  LUancKiu,  Poccia.  V, Ypajix h Ilpnypajrte, C.-lle- 

TepÖyprt, 1914. Siv.  241.  
3
) I. meKomoes, CejibCKOXO3HlicTBeHHaH  KyjitTvpa  bt.  ciBepHMXX yt3flax% 

BoJioroflCKofi ryöepiiiii. CejißCKoe xorniitcTßo h JifecoßOflCTßo, 1882, flHßapt,  

«Peßpajit. Siv.  103  y. m.  

I.  H. menomoes, JltconoJii>iian  cHOTeMa  xo3HftcTßa. CejitcKoe  xo3hhctbo 

h JitcoßOflCTßo, 1884, OitTHÖpt, Hoaöpt. Siv. 65—, 175—. 

TpyflH 3KCiiefliiuin no aeMejit neqopoicaro  icpan, BoJioros  
cKoft ryöepmn. 11.  Il3fl. tio;i'£>  peflaKnieii 11. H.  CoKOJioea.  C.-lleTepöyprß, 1910. 

Siv. 72—77.  
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60  virstan päässä  kylistä.  Usein kutsutaan kaskia  nimellä »hobiihh». 
Kruununmetsissä olevilla  kaskimailla on runsaasti lehtipuita,  etu  

päässä  koivua,  mutta osittain myöskin  haapaa.  -1 )  

Venäjän  kaskiviljelyksestä  on ystävällisesti  minulle tietoja an  

tanut myöskin  pohjois-Venäjän  kasvimaantieteellisten  olojen  tuntija  
Filosofian-tohtori R.  Pohle. Hän on huomannut sitä käytettävän  
Suhona- ja Wytshegda jokien varsilla,  ja idässä loppuu  se viimemai  
nitun  joen  ja Petshoran latvan välillä  olevalle vedenjakajalle.  Tiheään 
kasketuilla  ja laidunnetuilla mailla  on harmaaleppä  hyvin  yleinen,  
jota  vastoin paremmin rauhoitetuilla aloilla on erittäinkin mänty 
valtapuuna.  Vanhoja  mäntyjä  ja lehtikuusia  onkin kaskiin  hyvin  usein 

jätetty.  Etäämmällä asumuksista  oleviin  lehtipuukaskimetsiin  nousee 
ihometsäksi usein kuusta,  pihtakuusta  ja sembramäntyä.  

') M. m. CepeÖpeHHUKoes, Tunti HacaiKfleHift BepimiHCKofi jitcHoft aain.  

JltcHoft HcypHaJTt,  190 J,  bhi. 1-fl. Siv.  75.  

A. Eumpuxs, OiepKT> jitcoßi YcTB-CKicoJiiCKaro yicaa. JltcHofi xcyp-  

HajTß, 1908, BHn. 4-ft h 5-ft. Siv.  416. 

r.  Enmpuxs h rojijouiKUM, K'b  xapaicrepucTiiKi tiiiiob'b nacaacfleiiift 110- 

MO33HHCKaro  JltcHHiecTßa. JltcHOÖ acypHajTß, 1910, bhb. 3-ft. Siv.  267—,  
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Käytetyt yhennykset.  

A. F. u. J. Z. = Allgemeine Forst-und Jagd-Zeitung.  
A.  Forest. Fenn. = Acta Forestalia  Fennica.  

Calamag.  t.  = Oalamagrostis-tyyppi.  
Call. t. = Oalluna (kanerva)-tyyppi.  
C. f. d. g. F. = Centralblatt  fur das  gesamte Forstwesen. 

I). Forstl. Forsogsv.  i  Danm.  = Det  Forstlige Forsegsveesen  i  Danmark.  

F. Cbl. = Forstwissenschaftliches Centralblatt. 

F. Forstför. Medd. = Finska  Forstföreningens Meddelanden. 
F. M. = Forstliche Mittheilungen.  

H. = Haapa.  
Hav. = Havaintoala. 

Hedes.  Tidskr. = Hedeselskabets  Tidskrift. 

K. = Kuusi  

Ka. Kataja.  
Ko. = Koivu. 

L.  = Leppä (harmaaleppä). 

M. = Mänty.  

Medd. a. Soc. p. F. &  F. F. = Meddelanden af Societas pro Fauna  et Flora 
Fennica. 

Medd. f. stat. Skogsförsök.  = Meddelanden från statens Skogsförsöksanstalt 
Mitt. a. d. forstl. Versuchsw.  Osterr.  = Mitteilungen aus dem forstlichen 

Versuchswesen  Österreichs.  

Myrt. t. = Myrtillus (mustikka)-tyyppi.  

Naturw. Z. f. L. u. F. = Naturwissenschaftliche Zeitscbrift fur  Land-  und  

Forstwirtschaft. 

Oxal. t. = Oxalis (käenkaali)-tyyppi.  

P. = Pihlaja.  

R. = Raita. 

S. Metsänhoitoyhd.  Julk. = Suomen Metsänhoitoyhdistyksen  Julkaisuja. 
Schweiz. Z. f. F. = Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen. 

Skogsv.  = Skogsvännen. 

Skogsvårdsför.  Folkskr. = Skogsvårdsföreningens  Folkskrifter.  
Skogsvårdsför.  Tidskr. =  Skogsvårdsföreningens Tidskrift. 
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Tapio = Tapio, Suomen  Metsänhoitoyhdistys  Tapion  aikakauskirja.  
Tidskr. f. F. L. o. S. = Tidskrift  för Finlands Landtbruk  och  Skogshushållning.  
Tidskr. f. Skovv.  = Tidskrift for Skovvaesen.  

Tidskr.  f. Skogshush. = Tidskrift  för Skogshushållning. 

Vacc.  t. = Vaccinium  (puolukka)-  tyyppi.  

Z. f. F. u. J. = Zeitschrift fur Först-  und  Jagdwesen.  

Arsskr.  f. För.  f. Skogsv.  i  Norrl. = Årsskrift  från Föreningen  för  skogsvård  
i  Norrland.  



LIITTEET. 
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Liite I 

') Kihlakuntajaoitus on vanha, eikä sellaisenakaan  täysin tarkka, 

kirjoitettu Suomen tilastollisessa vuosikirjassa  käytetyllä  tavalla. 3 ) Tähän  

Kaskimaitten  ja muitten huomattavampien  tiluslajien 

| g 

1-3 

P 

Lukumäärä  Tiluksia,  

CC eT 

\ P"  
** 

1 P 
• ts 

r*- 

! P  

Pitäjä 2) 

et- 

2  s  
o _ 
<n p 

ff 

e+ 

g" 
ie 

< 9 

g e* 

O 

2. ®  
3 ci-' 
?!   

£■ 

M  

3 3 

*
 i  

SD 

< 

e" 

Tonttia, 
pel-
 

toa,

 (pelto-  maata)  
Niittyä 
niit-
 tymaata)  

| 1 2 S 4 5 « T 8 

Uudenmaan  lääni 

Helsingin  pitäjä   1842 1702—1838 223 451 4,215 15,745! 

Nurmijärvi   1841 1724—1800  162 446 2,420 8,109| 

Tuusula   1841 1700—1782  105 291 1,754 6,818 
'  w 
! ® Mäntsälä   1842  1704—1832 155 603  2,929 10,585 

; GO_ 
5' Sipoo   1842 1694—1797  180 378 2,910 11,186 
E 

Porvoon  pitäjä (Pornai- 

nen,  Askola, Pukkila)  1842  1690—1833 607  1,267 12,071 35,202 

Yhteensä — 1,432 3,436 26,299 87,645 

Espoo ..  1842 1G94—1832  164 305 2,432 

2,880 

8,723 

Kirkkonummi  1842 1756—1842  210  392 9,899  

1? Lohja (Nummi, Pusula)  1865 1765—1845  370  811 5.280 13,602 

\%  Siuntio  1842 1740—1840  176 380 2,928 8,240  
:  " 

Vihti  (Pvhäjärvi)   1842 1766—1831  203  723  4,183  11,920 

Yhteensä — — 1,123 2,611 17,703 52,384  

Inkoo   1842 1693—1839  212  327 3,233 9,841 

Karja (Snappertuna, 

1 W Mustio)   1842 1689—1830 233 398 3,394 9,968 
9 
SO 
m 

<D 

*73 
O 

Karjalohja (Sammatti)  1842 1761—1804  93 206 1,626 3,527 

Kisko   1842 1762—1804  39 84 704  2,152 
*-< 

Pohja   1842 1694—1835  144 216 1,752 5,073 

Tenhola ;  1842 1691—1834  212 352 3,158 7,866 

Yhteensä — — 933 1,583 13,867 38,427 
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Sulkujen sisään  on merkitty vastaava  nykyinen  nimi. *) Pitäjien nimet on 
kuuluvat:  kaskimaat,  kankaat  ja vuoret.  

suuruus  Suomen eri  pitäjissä  vanhimpien  mittausten  mukaan. 

tynnyrinalaa  Edellisen makaan tulee 

Kaskimaata  
(ja

 kaskia)  Kangasta  
< g  
g 1 
_ <D 

s a 

P jC  
p 

P= 
et- 

P & 

kutakin 
tiian-
 numeroa 

koliti
 kaskimaata,  ha 

tontti-, pelto-  
ja

 niittymaan  
suhde kaski-  maahan  

05 
_
 *- 

®  5—. B f 
r+ SD P C5  »  
P= P P  E 
e>  s »

s
;  

C*- f» P ® 
P ® W pr o  

T' r  ©* 

Huomautuksia 

s> .0 1 1 12 13 1 4 1 5 

• 

Uudenmj iän lääni. 

211 43,322 49,520 — — 0.5 

17,681 

9.319  

92,073  

41,433 

— — 
20.0 

23.4 

18.019 87,799 — 
— 

21.6 

3,960 

11.549 

42,540 

132,133 

54,284 

159,266 00

 
00

 
Ö

 
Cn

 
60,739 384,489 484,375 42 1:0.53 13.6 

648  35,830 46,459 — 1.8 

5,429 36,181 51,957 — 13.0 

18,757 103,011 124,949 — 
— 15.4 

1,376 31,302 37,508 — 4.2 

18.305 92,268 119,588 16.6 

44,515 298,592 380,461 40 1:0.64 13.0  

10.659 21,519 48,322 — 33.1 

2,694 35,758 46,626 7.0 

2,640 23,494 27,483 — 
— 

10.1  

2.058 20,475 24,124 — — 9.1 

1.264 47,362 58,550 — 2.6 

7.046 66,013 79,994  — 9.6 

26,361 214,621 28 1:0.50 10.9 
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Lukumäärä Tiluksia,  

1 s CC 
g 

I L'  

e*- 

<  §  s
 1 

r+ cf
 H M 

83 

?r 

5 

Pitäjä  O i-. 

CC SC 
M. p 

S 3  
a S! 6  5 

®  
SB 

O o 
a  p 

p 
-*  ■*  e*- 

—
 3" 3

 5  
i C+- 
1 p 

m". 

B 

P ?  M» S  

* 1 
5 

3 »•ö p" tf 

ff 

s
 3 

f 
® 
' 

o © 
e+- j  

1 1  2 3 4 5 6 7 8 

Elimäki (Anjala)   1842 1729—1829 330 628  5,627 12,348 

Lapträski   1842 1762—1837 142 501 3,451 8,435 

Iitti  1842 1786—1840 178 1,053 7,233 10,858 
i  

Myrskylä   1842 1769—1831 64 • 248 1,729 4,061 
,  

«S. Orimattila (Artjärvi).  ..  1842 1766- 1837 146 834 6,056 9,528 

p 

Pernaja   1842 1694—1834  329 756  5,974 15,315 

Ruotsinpyhtää  (Pyhtää)  1842 1692—L833  106 323 2,732 7,684 

Yhteensä  
— 

— 1,295 4,343 32,802 68,229 

Finströmi (Geta)  180-1 

Tur  

1759—1846 

un ja Po 

113 

rin  lää  ni. 

1,567 4,244 

Föglö (Köökari,  Sottun- 

ka)   1853 1764—1853  145 — 572  

1 > Hammarlanti (Ekkeröö)  1864 1735—1859  152 1,330 4,698 

<1 
CD  
D  

Jomala  1853 1735—1853  152 1,675 4,694 

P  Kumlinki   1866 1772—1853  84 1.460 
1 3 

B  
P 

Lemlanti  (Lumparlanti) 1853 1742—1853  91  — 
816 mm 

p 

Saltviiki  1866 1709-1859  ~ 1,162 2,239 

Sundi (Vordöö)  1864 1700—1856 111 
— 1,483 3,026! 

Yhteensä — -  951 — 9,055 24,991 
I  

Perniö   1845 1691—1826  235  7a 4,457 13,470 

Halikko   1845 1654—1816  145 3,102  8,516  

Kiikala  1844 1779—1825  94 2,141 7,821  
w  
E. Kemiö (Dragsfjärdi,  Ves- 

*r tanfjärdi, Hiittinen)..  1845 1687—1816  385  Vs  — 4,262 13,311 
o 

Kisko  (Suomusjärvi) .. | 1844  1763—1809  94 • 
—

 1,606 4,832 

Uskela (Pertteli)   1844 1776—1814  245 — 6,010 21,857 

Yhteensä  — 1,199 — 
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tynnyrinalaa Edellisen mukaar tulee 

K

 aski m 
nata
 

(ja

 kuskia)  Kangasta  
K!  

< 
CT 

CC e*" 

5 
3 as 

S SK 

§" 2T 

kutakin tilan-  
numeroa 
kohti
 kaskimaata,  li
 a  

tontti-, pelto-  
ja

 niittymaan  suhde kaski-  maalian  kaskimaa 
ole-
 maan käski-  

jä

 kangas-  
maan yhtei- 

sestä

 alasta 
°/
0

 
Huomautuksia 

9 10 11 12 13 14 15 

38,064 55,165 —  — 32.9 

39,685 51,136 — — 6.5 

132,981 170.014 7.2  

2,003 27,482 — 
— 6.8 

21,564 

688  

62,392 

69,964 
mm 

—
 1 

— 
25.7 

1.0 

Osa Orimattilaa on 

luettu Hollolan 

kihlakuntaan. 

11,430 24,351 39,142 — 31.9 

67,477 394,919 513,917 52|  1:0.67 14.6  

Turun  ja Porin  lääni.  

173 18,634 31,594 — — 0.9 

— 11,840 38,578 1 0.0 

l 66  24,833  36,116 — 0.3 

214  15,471 21,271 — — 1.4 

— 21,705 30,354 — :  — 0.0 

251 14,401 22,895 — ;  — 1.7 

62 13,305 22,482 —

 : 
— 0.5 

130 20,012 32,138 —

 1 
— 0.6 

896 140,201 235,428 1 1 :0.03  0.6 

12,075 38,619 60.943 1 23.8 

5,863 18,778 29,180 — — 23.8 

7,809 36,367  51,700 — — 17.7 

9,270 50,212 91,627 —

 I  15.6  

8,681 25,289 42,549 — — 25.6 

16,045 53,623 80,201 -

 1 
— 

23.0 
f 

50 1:0.65 21.1 
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;  5  g* 
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Lukumäärä Tiluksia, 

tr 

i to  
7r 
0  

: 3  
I ct- 

&  

Pitäjä 

> °  
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o 
5C S3 
H- fe 

g 

<  | 
0 et- 

S.  1 
&  1  

s.  1  
~ ~ 

05  

<  

C  

Tonttia, 
i

 toa, (pelt  maata)  
g 

5  
S •< 
!0 

C/l  ct  ? ® 
25 1 

ct- 

1 2 3 * 5 6 7 8 

Parainen  1845 1696—18B8  230 3,461 7,825 

Paimio   1845 1777—1834 241 1L 4,334 11,471 
! 5 

Piikkiö  1845 1689—1817 

/ 2  

107 2,514  4,8461 

F? Sauvo (Karuna)  1845 1691—1831  241 4,322 10,354 
O: 

Kaarina  (Kakskerta)...  1845 1691—1823 104 —  2,233 3,336 

Yhteensä — — 923  V,j  — 16,864 37,832 

Lieto   1845 1730—1801  163  2/3 3,597 10,113 

Masku   1845 1702—1836 146 2,705  8,302| 

Nousiainen  1845 1761—1828  152 2,801  7,315'  

Pöytyä  (Yläne,  Prunk-  

kala,  Oripää)   1845 1779—1794  152 5,062 21,004 
g 
P? 

C 
Raisio  (Naantalin maas.)  

Marttila  (Koski,  Eura, 

1845 1691—1825  110 — 1,854 3,789 

Karinainen)  1845 1761 1802 228  5,555 25,752j 

Rantamäki  (Paattinen) 1845 1706—1842  119 — 2,564 5,691 

Yhteensä  
— 1,070 Vai — 24,138  81,966 

Korpo (Houtskari)  ....  1853 1767—1852  193 
— 1,565 4,413 

Lemu  (Askainen)   1845 1667—1841 121 1,854 3,318 

bi»  Nauvo   1852 1690—1851  128 1,554 3,538: 

<c 
' Ö Rymättylä  (Merimasku)  1849 1691—1839  150  

— 2,295 4,945 
a"  
cc:  

Mynämäki (Karjala, 

E Vehmainen, Mietoi- 

nen)   1846 1780—1838  353  — 5,871 17,026 

Yhteensä  
— — 

945  
— 13,139 33,240 

! <1 Laitila  1848  1696—1838  233 3,876 15,100 
CD 
tr Uusikirkko   1848 1696—1838  245 1,932 6,284 5 

S Uudenkaupungin maas.  1845 1696—1799  20 — 336 437 
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tynnyrinalaa Edellisen mukaan talee 

S 
*■ 

s 
X 

ff 

1 
w

 

T, 

ff 
'M 

S Kangasta  
1 ®  
% ® 

g 1 
& *■ 
ff  g. 

_
 M.  I £. 

5  B  g B  

C*- o £" 

.i
8  gg  

CD •=?* r*  

s 
P  o 

B  ag.£ 
1 lp- 
ff  s "3'S  
z ®  p  ® 

£g S 
T -go 

® 3~-2 SB 

g;JD P  P  ® 
"•§  *■»  s-  
Z ~ Z 

en 3 PC 

co ? p 
a 

P rc ® 5!° 
>• i' ST 

Huomautuksia 

a 10 ii 12 13 14 15 

996 25,069 38,077 3.8  

3,024 29,212 39,680 — — 
9.4 

1,120 8,490 12,158 — — 11.7  

3,775 24,848 35,279 — —  
13.2  

645  8,427 10,287 7.1 
m 

9.560 96,046 10  1: 0.17 9.1 

2.785 21,072 28,225 11.7 

1,558 24,051 29,639 — 6.1 

3.261  17,393 24,684 — 
15.8  

8.265  64,186 88,359 11.4  

333 9,175 12,524 
■ 

—
 

— 3.5 

9,610 66,127 81,714 • 
—

 12.7 

1,835 15,513 20,676 — 10.6 

27.647  217,517 285,821 26 1: 0.26 11.3 

3.776  19,073 41,171 —  16.5 

4.376 4,955 11,251 — — 
46.0 

625  21,577 37,170 — — 
2.8 

2.995  13,624 24,668 — — 18.0 

10.101 50,750 06,636 16.6 Kaskimaita ei ole j 

eroitettu kankaista; 

tässä laskettu  16.6 °/
0
 

kaskimaiksi.  21,873 79 180,896 23 1:0.47 16.6 

2  8,269 51,£ 46 75,854 —' 
— 35.5 

8,241 22,9 00 35,481 — 
— 26.4 

-  -  4,9 9,423 — — 0.0 
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—— 

x H Lukumäärä Tiluksia,  

w a S?» 

S3 

p-' 
<   rt

 9 
P -.«-3 Z 

9 

pr 

c 

Pitäjä  
C  3 
O H- 

CO p 
M. p 

c+_ 

O 
_
 

"• 5. 
S et- 

* 3 

H S 

H 
P 
< 

H  0 2 3i° S- 

p 

e* M> 
<< ej 
3 *< 
SS SK  

P  

tn 

*
 s 

® 

p' p SL 
w'  

0 ® 

rf- "3" 

•5t  
M.
 

! 1 
"  

3 4 5 6 7 8 

< 
Pyhämaa   1848 1783—1810  116 

— 1,070 4,150 
! ® 

! ty  Taivassalo (Velkua)....  1864 1696-1827 — 2,612  8,0991 
;  3 

; se 

! JO 
Vehmaa (Lokalahti) .  ..  1854 1696—1854  2717* — 3,630 7,887: 

Yhteensä — —-  1,125 Vs  — 13,456 41,957 

> 
Ulvila (Noormarkku, 

1 

CO 

Nakkilät 7^ 1854 1766—1852 349 
— 6,985  32,025;  

SO 
rt- 

9: 

Eura (Kiukainen,  Honki-  

c  
lahti, osa  Ylänettä).. 1846 1777-1812 128 

— 4,686 17,882 
s 

e+ 

£0 
Rauman  maas  1847 1776—1851  57 — 1,886 5,350!  

3 Eurajoki  (Luvia)   1847 1735—1848 171 — 4,659  12,752 

T Lappi   1847 1770—1793 65 
— 1,540 6,663j  

v? Merikarvia   1847 1775—1805 54 — ■ 652  4,643  

s  
£  

Yhteensä — 
— 824 79,315 

y  
et- 

, ?°  Ikalinen (Parkano, Kan-  
• c 

b kaanpää,  Karvia,  Hon- 

• 5  kijoki)   1847 1775-1845 533 
— 9,689 89,478 

■   Hämeenkyrö (Viljak-  

kala)   1848' 1769—1846 213 5,142  
�—1 

pr  

EL Ruovesi  (Kuru, Teisko)  1846 1791^-1846 120 — 2,576 5,201; 

inen)  Yhteensä  
— !  — 866 — 17,407 

. 

54,824 

Huittinen (Kauvatsa) .. 1846! 1762—1844  264 — 7,314  23,602 

cc  
SO Köyliö   1846 1788—1797  60 — 1,858 5,745 
se 
pr Kokemäki  (Harjavalta)  1846 1777—1793 214 — 5,197 18,235 
B 
B 

B 
Loimaa (Alastaro, Met- 

£- sämaa, Oripää)   1846 1765—1844 326 — 8,167 31,213 

Punkalaidun   1846 1788—1795  54 — 1,214 4,870 

2 
B Säkylä   1846 1796 39 — 942 5,415 
B 
S» 

£, Yhteensä — 1 — 957 — 24,692 



9 

Kaskiviljelyksen  vaikutus Suomen metsiin. 2 

tynnyrinalaa 
Edellisen mukaan tulee 

O * 
S 

* K 

go S  

W i» 

m
 86 

P rt- 
w pe  

i

 Kangasta  Yhteensä 
kui-
 vaa

 maata 
3 tr 

tra e 

s® s  st  
SO S p 

x® ** 

"iK 
l?£ 
» -g 

<rt- 3 

tontti-, pelto-  
ja

 niittymaan  tuhde kaski-  maahan  
® 3  

—
 3 P 

5-S  s»  p  p 
p: P  

—

 SB 5. 

s
b

P
B 3  

® S 
80 

rfrt-P ® 

p ®  
M)  X© 

• ' "®" 

Huomautuksia 

9 10 n 12 13 14 15 

3,157 16,868 25,438 — 
— 

15.8 

2,715 38,540 55,172 — 
6 6 

— 26,464 30,429 — 0.0 

42,382 
i  

161,042 231,797 .38 1: 0.76 20.8 

450 220,449 235,844 — 
0.2 

10,050 49,379 71,086 — — 
16.9 

2,185 21,571 32,126 — — 
9.2 

3.580  56,812 68,391 — — 
5.9 

2.900  18,928 28,586 — 133 

4,027 48,849 58,189 — 
7.6 

23,192 415,988 494,222 28 1:0 23 5 3 

80,955 329,467  448,896 — — 19.7 

22,898  75,690 106,749 — — 
23.2 

41,856 60,327 148,765 — 
50.0 

145,709 465,484 704,410 168 1:2.02 238 

4.875  80,955 92,432 — 
— 5.7 

7.000 19,015 26,676 — — 
26.9 

3.085 47,599 55,684 — 6.1 

6.695  123,904 137,022 — 5.1 

2,550 21,629 24,829 — 
— 10.5  

4,000  17,295 21,950 — 
18.8 

358,593 29 1: 0.25 8.3 
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1,354| 16,8801 37,0691 

! 
r3  Lukumäärä Tiluksia, 

:  g 
ff* 
cc 

-  

se 
e*- 

<  §  
< »  

S  et- 
«H V. 

1 S*  

et- 
ff 

Pitäjli O i— 

CD £ 
M- jp 

et- 

© a 
j. — 

p ff  

ff* 

|g 
EB 5 

CO 

ff 
< 

B.  

-  g  § 
g-  S  

f?*'  

et- m- 

<< g 

B  <? 
ff  ff: 
ff   

SP 
B 
® 

s» a  P # 

1 
9 

3 t 5 6 7 8  

K 

02  Vesilahti (Tottijärvi)  .. 1849 1759—1834  205 '  4,377 10,909;  
ct- 

P 

PT*  
Tyrvää   1846 1767—1841  294 — 6,302 17,634 

e 
a 

Pirkkala   1848 1763—1825  113 — 2,310 4,92  li  

5 Messukylä  (osa)   1850 1783—1823  9 — 360  788  

2T  
Karkku  (Suoniemi)  .... 1847 1775—1847  154 

— 3,343 6,456 

X 

E Mouhijärvi (Suodennie- 

1847 
2 mi, Lavia)   1777—1833  230 4,360 12,317 

H 
•«* 

Yhteensä — — 1,005 — 21,052 53,025 

£c: Hämeen  1 ääni. 

i £ 
Hollola (Asikkala)  .... 1842 1767—1843  542 1,447 13,988 27,017 

1 i 

1 hj 
Orimattila  1842 1786- 1836 56 181 2,368 3,295 

1 2-  Padasjoki (Kuhmoinen) 1842 1788—1840  161 348 3,646 8,900  

!  a Koski   1842 1774-1842  82 175 2,252 4,045 
i i*- 

te 
o_ 

Yhteensä — — 
841 2,151 22,254 43,257 

o 

-S Vanaja (Hämeenlinnan 

b> 
maas.,  Renko)   1842 1767—1831  171 256  4,137 8,974 

r 

H-. Janakkala  (Hausjärvi)..  1842 1779—1832 263 396 7,264 19,888 
M 
o Loppi  1842 1769—1837  124 174 1,482 4,004 

o" Hauho  1842 1760—1839  307 518  7,999 17,114 
p 

Lammi   1842 1774—1839  272 324  6,972 13,185 
w 
p 

É 
tr 

Yhteensä  —  
— 1,137 1,668 27,854 63,165 

o 

Eräjärvi   1846 1779—1799 26 56 865 1.649 

I t 

i 
Hattula (Tyrväntö)  .... 1844 1766—1840 190 282  3,932 10,4771 

CC 

P= 

£e: 
Jämsä  1844 1738—1818  208  438 3,757 8,791 

pr 

cc 

s 
Kuhmalahti  1846 1772—1845 40 73 976 2,311 

p: 

E 
Längelmäki  (Kuorevesi)  j 1846 1785-1804  97 179 2,257 4,785  

"c^  
Pälkäne  1846 1760—1846  144 234 3,207 5,420 

p: Sahalahti   1844 1760—1844 55 92 1,886 3,636 

as  

Yhteensä j — — 760  1,354 16,880 37,069 
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tynnyrinalaa Edellisen mukaan tulee  

c-  rt 
»' Z 
yr X" 

05  
cn z 

fr K 

£' s® 

Kangasta  
K! 

< 3- 

SB © 

B £  

i  * 

S  ? 

kutakin 
tila
 numeroako!  kaskimaat  ha 

kaskimaa 
oi

 maan kaski  
ja

 kangas-  
maan yhtei  

sestä

 alasta  tontti-, 
pelt
 

ja

 niittymaa  suhde kask  maahan  
Huomautuksia 

-

 JO H-p  o 1 ' 1 ® 

9 10 11 12 IS 14 15 

16,859 49,414 70,650 25.4 

16,075 88,663 110,733 — 
15.3 

1,413 51,228 55,198  — 
2.7  

2,563 6,506 10,358 — 
28.S 

9,726 20,808 34,118 — 31.9 

18.349 80,483 112,550 — 
18.6 

64,985 297,097 393,607 

Hämeer 

65 

lääni.  

1:0.88 17.9 

138,281 94,963 260,454 59.3 

21,448 

57.901 

19.902 

8,027 

93,070 

9,136 

38,017  

200,470 

29,673 

72.8  

38.4 

68.5  

Kuuluu oikeastaan 

Pernajan  kihlakun- 

taan. 

237,532 205,196 528,614 282 1:3.62 53.7 

24,444 50,142 68,812 32.8  

55,963 75,232  138,384 — 
42.7 

29,741 44,813 77,255 —  39.9 

56,842 49,109 113,444 — 53.7 

41,308 30,691 105,497 — — 57.4 

208,298 249,987 503,392 183 1:2.29 45.4 

6.099 4,149 11,714 — 59.5 

34,652 18,079 53,171  — 
65.7 

112,667 80,492 248,273 — 58.3 

7,201 9,152 17,231 — 
44.0 

45,095 35,038 — 56.3 

18,730 13,708 33,944 — 57.7 

10,512 8,242 22,133  — 56.1 

234,956 168,860 489,492 
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g Luku mäiirä Tiluksia,  

5?  
9 
cc 

s* 

j? et-  

< 
° 

<  |  
»>-3  2 1 

9 
K PitÄjä  O i— 

o  

7. —  
£  o c 

= p ~ 
e*- ££• !  

<<s £ !  
P 

et- 

P 

ce S 
M. g 

et -
 =  

r+ 

a  g 
f- a 

ge 

p 

< 
£•0  s 
p  ® -  

~
 & 

s® — 

z. e  ST) CB  -2. (  
DB  a> ?  2- 

et- 

1  2 3 4 5 <; 7 8 

go 

p 

Pirkkala   1846  1767—1769 38 753 2,120: 

ct-  

50 Kangasala   1846  1739—1821 117 —  4,337 7,926 
C 
D Lempäälä   1846 1772—1830  146 

— 3,103 6,313  

?s> Messukylä  (Teisko)   1846 1765—1822  181 — 2,899 6,616 

C 
Orivesi   1846 1764—1843  165 — 2,752  5,845  

: o 
<i 

(S> 

Ruovesi   1846 1777—1843  69 — 1,728 3,690, 
QD # 

Vesilahti   1846 9 6 
—  

53 390 

Yhteensä — — 722  —  15,625 32,900 

t> Akaa   1843 1768—1841  103 165  2,877 7,903 
' l 

OQ 
Kalvola   1843 1772—1798 68 86 1,648 5,677 

p: 

SD:  Somero   1843  1774—1806  144 200 3,231 14,025 {»i- 
CO 

3 Sääksmäki   1843 1764—1818 158 250 4,334 10.855 

! S°:  
| FT  Tammela (Ypäjä,  Joki- 

:  H  oinen, Humppila) .... 1843 1775—1799  322 400 6,846 27,114 

1 
3 

Urjala   1843 1761—1805  115 199  2,624 9,725; 
3 
cd Punkalaidun   1843 1775—1776 20 35 200 1.329  i  

1 5^  
Yhteensä -  930  1,335 21,760 76,628'  

Viipurin lääni.  

Koivisto   1844 1833—1836  192 2,008 7,164 

Johanneksen pitäjä  ....  1846  1822—1844  67 — 2,250 6,061 
«Ö 
S= 

3 
Uusikirkko  (Kuolema- 

c*-  

EO järvi)   1844 1832—1835  310 
—  6,678 16,244;  

Viipurin  pitäjä   1846 1696—1844  223 — 7,107 23,770;  

Yhteensä  
— — 792  — 18,043 53,239'  
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tynnyrinalaa Edellisen mukaan tulee 

c. K 
«3 SB 

os 

TT gf 
i s® S' 

50 Ej 

S
-

.  £ 

H 
g 

tr. 

k!  
< o- 

JO ct 
■S. (D 

(D  

p.  
P K:  
P 

2  *■ 
pre c 

isS  

5  ® 5- T* 
P rt-— 

! 
2  § 2 © : 

w 
® fte- 

p P  

pT<<j 3 
® trCP3 
e* et- P  

_ pr 
B  i®  

|  gr  
3  3 
?rp  

p  p 
CO  

I  
Huomautuksia 

•£< **■ 
p 

P 
p  5" 

"

 M".? I 
**£ e? 
T"2 O 

P (D oc 5!° 
' ®  

1 9 10 ii  12 13 14 15 

8.535  1,740 10,322 — — 83. ,1 

33.214 16,329 55,819 — — 67 ■ 
15,708 23,522 40,951 — .0 

29,736 34,098 74,475 —

 | 
— 46 6  

44.402 34,994 97,249 —

 ! ■— 55 .9 

37,570 42,449 100,740 — ! — 47 .0 

1.904 
— 1,904 —  — ■  

171,069 153,132 237 1:3 53 52.8  

24,303 3,331 87.9 

22,280 25,803 — — 46.3 

54,251 16,218 '  
73,239 — — 77.0  

23,263 4,908 28,765 — — 82.6 

97,019 58,092 158,971 62.5  

46,375 25,595 77,815 — __ 
64.4  

5,159 3,1481 — — 62.1 

272,650 137,095 423,413 293 1: 2.77 66 5 

14,874 29,636 

Viipurii  

45,260 

i lääni.  

33 .4 

12,218 23,781 — — 52 .8 

69,471 95,905 165,963 42. 

50,846 — — 39 3  

186 1: 2.07 40.7 
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') Täten  merkityt  luvut vastaavat  vuotta 1898.  

:  Ö  

H 

ST 
X 

S 

Lukumäärä Tiluksia, 

1 s*  
w 
c 

1 3 
et- 

i SB 

Pitäjä  

et- 

< 2 

il 
M. f 

rt 

X 

< g. 

5 =  
x 3  

Z 
f*  

*  1 tilannume-  roita  
CO 

< 

P* 

Tonttia, 
pel-
 

toa,

 (pelto-  maata) Niittyä (niit-  tymaata)  
1 1 2 3 4 s 6 7 8 

Kymi   1844 1 825-1!  334 158 356  2,U5 6,758 

Pyhtää   1844 1  824—1 337 92 250 1,752 7,538 

:  Säkkijärvi  .. 1843 1 827—lf  337 188 820 5,062 14,832 
I 

Vehkalahti (Si  ppola) .. 1843 1 826—li  337 244 760  7,414 18,292 

Virolahti (Mie likkälä)..  1844 1 826 —li  342 201  769 5,032 17,576 

Yhteensä — — 
883  2,955 21,375 64,996 

Lemi   1844 1822—1836  116 1,592 5,461 

Lappee   1846 1825—1838  271 4,715 11.057 

Luumäki   1843 1 827—1838  128 2,172  4,824 
t* 
P 

■ 

Savitaipale (Suomen- 
T3 

niemi')   1817 1 831 —1836  208 3,631 8,889  
© 

Taipalsaari   1843 1821 —1832  115 V, 2,233 4,763 

Valkeala   1847 1829-1836  

/ 3 

190 — 5,645 10,797 

Yhteensä  
— — — 19,988 45.791 

Joutseno  1848 1 827—1848  129 2,592 5,470  

Jääski (Kirvu  1845 1825—1840  219 6,356 12,773 

g; 
; cd 

Ruokolahti (Rautajärvi)  1852  1831—1845  397 
— 5,403 13,981 

St Antrea   1844 1825—1836  194 7,983 20,523 

Yhteensä  — — 939 — 22,334 52,747 

Kivennana  
.

 
..

 1863 1 774 — •<> 229  **)  2,437 5,639] 

Muola  1846 1777 —1843  201 * 7,693 15,729 

i �*  
! ?o: Rautu  1848 1771—1776  191  2,467 3,462 
!   

! p: 

J ps Walkjärvi   1846 1875-1838  176 
— 2,534 5,125 

* 

Yhteensä — 797  — 15,131 29,955 

£i Räisälä   1845 1 827—18K7 88 4,525 11,076 
K 
5' Kaukola  » » 78 

> - 

4,236 8,213 j  
i 3 Käkisalmi  1852 1834-1848  31 - 2,029 4,771, 
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tynnyrinala a Edellisen mukaan  tulee 

o. « 
86  £  
7T 

£• 5 
9  
9 

et- 

F 

5 
3? 

rt- 

SS 

K 
< sr 

S ® 

5 
S3 v: 
E0 ?e 

S" 

kutakin 
tilan
 -  numeroa koliti  kaskimaata,  ha 

tontti- pelto-  
ja

 niittymaan  
suhde kaski-  maahan  

tfl 57 

i S*  to _ P £f. 
H era E 

P se s 3  

fHg-s  
E» ®.B R-0 

1 *■"5T 

Huomautuksia 

9 10 1 1 12 13 14 15 

1,273 25,817 37,118  |   4.7 

33 30,428  33,714 — — 0.1 

73,715 42,316 121,600 — 
- 

—
 63.5 

59,552 89,768 155,481 — — 39.9 

44.599 63,277 119,246 — 
41.3 

179,172 251,606 467,159 203 1:2.07 41.6 

23,814 3,803  29,680 — 86 2 

70,899 15,832 96,716  — — 81.7 

60,243 23,995 87,951 — 71.5  

78,777 29,948  122,342 — 725  

29,572 20,159  52,968 — 
59 5 

73,256 51.845  131,041 — 1 58 6 

336,561 145,582 520,698  327 1:5.12 69 8 

31,602 8,905  42,873 — 78.0 

78.043  30,850 118,897 — — J 71.7  

151,270 67,066 — — 69.3  

81.817 50,910 143,584 — — 61.6  

342,732 157,731 539,555 365 1:4.56 68 5 

46,553 21,984 68,826  —  — 67.9  

51,946 

25,018 

37,308 

62,850 

13,702 

21,294  

115,767 

45,915 

59,036 -  

— 

45.3 

64.6  

63.7  

160,825 .119,830 289,544 202 1:3.57 57.3 

17,211 47,551 — 61.4  

IBjRl  45,388 — 46.7 

8,807 12,353 21,771  — — 
41 6 



16 

g Lukumäärä  Tiluksia 

s  ® 
g 

g 
p  

1 c  

! o  
1 et- 

! &B  

Pitäjä 
B  B  

S  E- 
m. p:  

et- 

ce* 

iät

 mitattu  vuosina  tilannuine-  roita  
Sc 

< 

£ 
9 

Tonttia, 
pel-
 

toa,

 (pelto-  maata)  Niittyä (niit-  tymaata  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Pyhäjärvi   1849 1769—1848  175 4,050 8,206  
!  j J  

p: 

E 
1 CO 

I 21 

Hiitola   1848 1833 —1841  289 5,985 11,604 

Sakkola (Metsäpirtti)..  1847 1776—1841  178 — 3,857 7,437; 

-• Yhteensä 1 — — 
839 — 24,682 51,307 

* 

: £ 

Kurkijoki   1844 1786—1839  300  5,603 12,354 

Jaakkima   1852 1784—1838  491 9,075 18,635 
5! 

o' 
Parikkala   1847 1784-1836  423 — 8,606  20,068 

gr 
Yhteensä — 

— 1,214 — 23,284 51,057  

Sortavala   1867 1855—1857  529  11,524 26,301 
'  CE 

i o 
•"* 
r^- 

Ruskeala  (Pälkjärvi) .. 1855 1835-1855  192 — 3,406 11,541 

s® 

<  Uukuniemi  1872 1824—1846  177 
__ 3,147 11,434, 

SI 
1 pj Yhteensä — 

— 898 —  18,077 49,276; 

Impilahti  (Kitelä)   1848 1836—1844  256*  — 2,860 13,590 

Suis  tam o  1848 1827—1843  237 * 2,124  11,471 
ui 

JD  Salmi i 1855 1845—1855  224 5,895 13,801 

B Suojärvi   1855 1831—1845  106 1,857 4,308 

Korpiselkä | 1855 1831—1855  38 — 695  2,230  

Yhteensä — — 
861 — 13,431 45,400 

Mikkelin  ääni.  

Puumala  1848 1777—1848  153 2,340 4,903 

Juva   1843 1780—1833  291 6,475 16,070 
i C_| 
■ e 

J oroinen   1854 1781—1851  162 3,782  9,308  
: P 

Pieksämäki  (Haukivuo- ' 

' i 

ri,  Suonenjoki)   1853 1780—1848  534 
— 5,414  10,877; 

Yhteensä  
— 

— 1,140 — 18,011 41,158 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus Suomen  metsiin. 3 

tynnyrinalaa Edellisen makaan tulee 

—
 * 

V S 
*" E 

v)
 5 

?r p 

!  «s  | 

S 

Ä 
s 

(e 

sc 

K)  
< 5" 
CC <*• 

a- ® 

2 

1 1: 
g- X 
s c  

kutakin 
tilan-
 numeroa 

kohti
 kaskimaata,  ha 

tontti-, pelto-  
ja

 niittymaan  
suhde kaski-  maahan  

® gf 
S-

58  £C 9 SL 
s-S -•  

£C 3 SO " B 
?? £  

x rrCTC 9 P  
CfCfP ® 
SC Xo 

Huomautuksia 
..

 1  

9 10 11 12 IS 14 15  

41.24-7  32,534 74,708  —

 |  
— 55.9 

46.936 28,383 82,842 — !  — 
62.3 

31.535 30,800 62,549 — — ) 50.6 

173.345 

27.698  

141,189 

16,659 

334,809 

77,580 

207 1: 2.28 55.1 

62.4  

40,515 8,228  93,913 — — 
83.1 

9,248 — — 90.8 

160.023 34,135 277,643 132  1:2.15 82.4 

59.729  18,646 121,892 t — 76.2 

56,338 37,596 97,461 — —  
59.9 

36.147 28,779 67,649 — i — i 55,7 

152.214 85,021 169 1:2.26 64.2 

38,580 48,980 107,050 44.0 

57,890 81,573 140,455 — — 41.5 

38.191 106,429 146,232 — — 
26.4 

74,204  239,473 314,540 — 
23.7  

35,018 76,329  111,690 — 
31.5 

243,883 552,784 819,967  283 1:4.15 30.6 

Mikkelin  lääni. 

60,072 22,385 115,420 — — 72.9 

99,542 27,114 149,261 — — 78.6  

32,760 34,862 69,851 -  !  — 48.4 

105,734 110,312 223,769 48.9 

298.108' 194,673 262 1: 5.04 60.5  
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6 

�3 
H* 

P
4

 
C0 

g 
SD 

Lukumäärä Tiluksia,  

Er 

9  

pr1 
0 
p  

c+- 
P  

Pitäjä  

ton

 laatimis-  vuosi  
at

 mitattu  vuosina  tilan nume-  roita  savuja  Tonttia, 
pel-
 

toa,

 (pelto-  maata)  
Niittyä (niit-  tymaata)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Hartola   1864 1768—1860  60 4.013 9,516 

Joutsa (Leivonmäki)  ..  1864 1775—1831  75 — 2,109 4,249 

©  
Heinola  ? 1778—1854  53 1,598 6,600! 

5'  
Q Korpilahti (osa)   1847 1707—1842  23 1,298 1,757 

p* 
Mäntyharju   1846 1767—1846  175 3,955 11,464 

Sysmä   1847 1766—1846  115 — 5,325 12,496 

Yhteensä  — — 501 — 18,298 46,082 

■  Kangasniemi   1848 1782—1845  214 3,904 9,415 
in Ristiina  1850 1780—1842 233 3,229 8,299 

1 Hirvensalmi  1848 1779—1847 128 2,341 3,893 
© 

Mikkeli  1848 1783—1836 392  Vs  —  7,778 17,742 

Yhteensä  
— — 

967  V*  ~ 17,252 39,349 

Sulkava !  1848 1778—1843  115 2,219 6,375 

P 
Rantasalmi  1847 1780—1834  330 9,510 17,904 

3 
i c"*" Heinävesi  1847 1781—1834  135 1,651 2,085'  

X 

1 Kerimäki (Savonranta) 1850 1783—1841  267 — 5,656 13,455 

Sääminki   1849 1784—1846 219 —  5,702  12,899 

Yhteensä  
— — 1,066 — 24,738 52,718 

Kuopion lääni. 

1  w  Leppävirta  (osa  Suonen-  • 

i  P 
;  £ jokea)   1847 1777—1838  438  3,705 7,475 

c*- 

£- Rautalampi  (osa  Suonen-  
B 

>ö jokea ja Hankasalmi) 1846 1777—1829  457 — 3,830 7,379 

Yhteensä — — 895 — 7,535 14,854, 

ft  Kuopio (Karttula, Maa- 
; C .  

; o 

*T3 

ninka, Tuusniemi)  .. 1847! 1777-1832  778  — 8,433  18,476 

O* Pielavesi (Keitele) .... | 1847 1777—1830 393  — 4,398 

Yhteensä — 1 — 1,1711 —  12,831 



19 

tynnyrinalaa Edelli sen mu kaa  a tulee 

G. * 
» S  

t>r 7? 
* £' 
» E 

5 ts  

<t 1  

e 
0 
n 

X 
et- 
SB 

Kf 
<1 tr 

1 ff 

B g 
z 

EC 

5 0 

tr  

te  

kutakin 
tilai
 numeroa 

koh
 kaskimaata  maahan 

3* 
3*3 

® ? 

£ B 
-•  BD 

o 

3 

e* 

ti 
©  

ct- 

©  3 
ra P 

rf ES 8=  
S°: S» 

m
 E   

g, p 
5V 3 
» trw 

pgi  

kaskimaa 
oli

 
Huomautuksia 

T" 0.1 ' D «  
0

°

 
i 

9 10 11 12 13 14 16 

56.143 

39,352 

29,728 

13,832 

82.831 

48,485 

25,750 

33,356 

29,892 

21,723 

65,883 

47,165 

89,805 

78,795 

84,012  

57,002 

173,411 

131,198 

—  -  

68.6 

54.1 

49.9 

389 

55.7 

50.7 

270,371 223,769 614,223  540 1:4  .20 54.7 

85,670 

54,669 

45,323 

96,495 

43,903 

12,553 

16,695 

26,923 

135,033 

82,922 

67,132 

136,382 

— 

-  

66.1 

81.3 

731  

78.2 

282,157 100,074 421,469 292 1:4 .99 73 8 

45,118 

98,985 

35,627 

86.960 

74.362  

29,560 

52,069 

31,410 

63,870 

60.161  

86,201  

194.837 

82,288 

157,991 

153.244  

-  

60  

65 

53 

57 

55 

4  

5 

1 

7  

3 

341.052  

101,232 

237,070 

39,218 

674,561 

Kuopio 

236,088 

320 

ri lääni.  

1:4 .40 59 

72 

0 

1 

149,051 15,198 338,068 _ 90 8  

250,283 54,416 574,156 280 1:1  1.18 82 1 

226,541 

97,741 

146,254 

102,674 

417,284 

231,116 

— -  -  60 

48 

8 

8 

277 1: 7.95  56.6 
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E  

g 
E" 
CD 

g 

£ 

Lukumäärä Tiluksia 

1 ff" 
7? 

: 3 

i P  

Pitäjä 

< S 
c  B 
o — 

/ se 
""

 1 
B 

f* 

< 5. 
e «■ 

° a 
cc S 

H* e^' 
» & 

r* 

rt- 

O ®  

*3  

CD  
9  

<  

«5. 
V 

Tonttia, 
pel-
 

toa,

 (pelto-  
ni

 aata)  
Niittyä 

(niit-
 tymaata)  

i i 2 8 4 6 6 7 8 

Nilsiä  1846 1777—1838  345 3,697 6,199 I  i—t 

j 55" 
-  

Iisalmi (Lapinlahti, 
3 Kiuruvesi)   1847 1778—1846  807 — 6,877 19,256 

! 

Yhteensä — — 1,152 — 10,574 25,455 

i   Nurmes  (Rautavaara)..  1847 1816—1846  536 — 5,014 19,700 

i ®*  
K 

! B. 
jo: 

maat. 
Juuka 

v

 

|kr.  maat. ..  

—  
1823—1850  

1855—1857  

336 

_ 

— 1,693 

67 

10,959 

414  

t •-* 

<
#
 Pielisjärvi   1847 

— 
745  — 5,916 32,770 

Yhteensä — 
• — 1,617 — 63,843 

Ilomantsi  1869 1801—1865 593 5,243  31 153 

• M 
Pälk  järvi   (1846) 

1869 

1834—1863  98 1,656 
HM 

1 O 

i 3 Eno  1799—1862  171 1,686 12,818 p 

- 

! Ot^ 
Tohmajärvi (Kiihtelys-  

vaara)   1847 1799—1836  550 
—

 " 

Yhteensä — — 1,412 —  14,629 70,086 

Kaavi  
...

 1847 1788—1833  384 3,193 10,513 

13,423 ;  F 

! 

Kiteen pitäjä   1848 1787—1826 525 6,177 

Kesälahti  1846 1787—1826 134 1,447 2,825 
:  J2. 

Liperi  (Kontiolahti, Tai-  

pale, Polvijärvi   1847 1797—1837 881 — 12,163 45,720 

Yhteensä — — 1,924 

Vaasan 1 ääni.  

22,980 72,481 

Kruunupyy  (Teerijärvi)  1850 1743-1804  156 — 3,545  16,246 

1 5 
i ®*  

e+ 

Pietarsaari  (Purmo,  Äh-  

tävä, Luoto)   1846 1750—1832 278 5,733 26,356  
§ 
CO 

! P 
P 

Kokkola(Alaveteli,  Kaus-  
:   

tinen, Yliveteli,  Perho) 1847 1788—1844  293 — 6,960 38,689  

Kälviä (Ullava)   1846  1749—1806 100 — 868 7,605 
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tynnyrinalaa Edellisen mukaan  tulee 

Kaskimaata  
(ja

 kaskia)  
K 
» 

5 
TO 

EC 
■ 
S- 

SB 

«s 
< tr 
95 S" 
P CP  

Q S 
3 co 

SD p: 

S
S. 

i  

kutakin tilan-  
numeroa 
kohti
 kaskimaata,  ha 

tontti-, pelto-  
ja

 niittymaan  
suhde kaski-  maahan  

SM -  ® a u.= se 
" 9 *  9  SL 
9: 9  ..  se C. 

53 K 
9 p p 

ax1 9 
S Ero*? 9 9 
cf r+9 tc 
9 ® » 

ii'"  r ? 

Huomautuksia 

y 10 ii 12 13 14 15 

(119,962) (119,962) 239,924  — 
50.0 Kaski- ja kangas-  I 

maan suhde epävar- 

ma. 

245,776 196,221 409,794  — 55.6 

(365.738)  (316,183) 709,718 317  (1:10.15)  (53.6 

137,567 109,302 270,569 — 55.7 

83,713 

2,551 

43,417 

5,837 

132,688 

8.937 

— 

63.7 

230,786 139,271 391,546 62.4 

454,617 297,827 281  1: 5.94 60.4 

171,672 276,567 477,964 — 52.3 

21,595 5,913 29,089 — 
78.5 

44,228 67,919 128,593 — 39.4 

119,425 51,585 179,741 69 8 

356.920  401,984 815,387 253 1:421 47.0 

81.646  40,126 136,529 67.0  

104.747 23,831  137,731 — —  81 5  

26,414 10,551 45,167 — 
— 

71.5 

111,487 101,830 229,986 52.3 

324,294 176,338 549,413 

Vaasan  

169 

lääni.  

1:3.40 64.8  

— 49,480 51,864 — 
O.o 

109,001 117,137 — 0.0 

•j 

4,375 

201,336 

38,292 

213,632 

43,535 -  

— 

V 

103  

Kaski- ja kangas- 
maat yhdessä. 
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' '  

g 

H3  

p' 
CD 

a 
03 

Lukumäärä Tiluksia, 

g 
9 
pr 

0 

p 
et- 

SD 

Pitäjä 

.  

>
 o 

S  3 
® p*  
M. CD 

B 

X 

2  §- 

1& 
3 rt- 

p g 
«f 

tilan n a 
me
 roita  

g 
< 

«5. 

1  

Tonttia, 
pt

 toa,

 (peite  maata)  Niittyä 
(ni
 tymaata)  

1 
• T" e*■ 

1 2 1 3 4 5 6 7 H 

2 
CD*  

Lohtaja (Himanka, 
c+- 

n Kannus, Toholampi, 
ZD 

55 

P 
Lesti)   1846 1761—1818  341 38,073 

i-t 
M» 

Yhteensä 
— — 1,168 — 27,681 126,969 

Isokyrö  (Ylistaro) .... 1847 1750—1847  234  — 5,095  20,730 

Lapua (Kauhava,  Yli- 

o 

härmä, Alahärmä, 

Nurmo)   1854 1751—1828 247 7,690 29,704 
•-i 
02 

CT Vähäkyrö  1845 1730—1765  139 1,636 7,417 

B Uusikaarlepyy(Munsala)  1846 1756—1802  204 
— 5,238 20,416 

p 

Vöyri (Oravainen, Mak-  

samaa)   1846 1728—1785  271  —  ■ 2,980 17,208 

,r. 

Yhteensä  — 1,095 — '  22,639 95,475 

Ilmajoki (Kurikka,  Pe- 

räseinäjoki, Kauha-  

joki,  Jalasjärvi  ja osa  

Nurmoa)  1847 1754—1846 340  4,336  32,655  

Lapväärtti (Karijoki,  

Isojoki, Siipyy, 

Kristiinankaupungin 

maas.)  1847 1753—1846  259  3,108  26,242 
1   

g"  Teuva  1846 1762—1765 116 1,147 11,363 

Q Laihia  (Jurva)   1845 1751—1753  179 1,703 12,684 
Et 

Maalahti (Sulva,  Pirtti- 

kylä,  Petolahti,  Ber- 

ffÖÖl  1846 1758—1764  181 1,603 10,584 O /  

Mustasaari (Koivulahti,  

Raippaluoto)   1846 1750—1838  291 2,502  20,949  

Närpiö  (Korsnääsi,  Kas-  

kinen)  1846 1752—1803  298 — 5,068 22,434 

Yhteensä 
—  

— 1,664 — 19,467 136,911 
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tynnyrinalaa Edellisen mukaan tulee 

' 

Kaskimaata  
(ja

 kaskia)  Kangasta 
j

 Yhteensä 
kui-
 

j

 vaa maata  kutakin tilan-  
numeroa 
kohti
 kaskimaata,  ha 

tontti- pelto-  
ja

 niittymaan  
suhde kaski-  maahan  kaskimaa 

ole-
 maan kaski-  1  

ja

 kangas-  
maan yhtei-  

jsestä

 alasta 
%

 
Huom au  t uksia 

9 10 ii 12 13 14 15 

38,839 171,290 214,438 18 5  

43,214 569,399 640,606 37 1: 0.28  7.1 

21,420 48,322 78,806 — 
— 

30.7 

165,621 178,769 0.0 

547 15,567 17,288 —  — 34 ■ - 

— 85,949 92,919 — — 
0.0 

87,525 101,428 0.0 

21,967 402,984 469,210 20 1:0.19 5.2 

75,022 338,017  425,603 — — | 18.2 

100.848 73,545  

61,505  
' 

183,741 

62,764 

— 
— (57.8) 

0.0 

Luultavasti virheel- 

linen. 

— 94,452  96,406 — 

—  0.0  

— 89,531 ' 92,526  — -  0.0 

—  111,721 114,992 — -  0.0 

122,699 127,997 — 0.0 

1  (175,870) 1,104,029 (106)  (1:1.18) (16.5)  
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£ 

g 
5" 
CD 

g 

Lukumäärä Tiluksia. 

: £ 
! se 

** 
P 

: P 

et- 
9 

Pitäjä 
t s 
S ff" 
N-- SP 

B 

< P  
C c* 

». 
3 et-'  
7 P  

r* tilannume-  roita  
CD 

8B  
<  

»" 

Tonttia, pel- 
j

 
toa,

 (pelto- 
i

 maata)  1  Niittyä 
(niit-
 tymaata)  

1 2 3 4 6 6 7 8 

Laukaa  

Jämsä (Petäjävesi) ....  

Laukaa (Jyväskylä,  Su-  

miainen)  

Saarijärvi (Karstula) ..  

Viitasaari (Kivijärvi,  

Pihtipudas
1

!   

1845 

1845 

1846 

1848 

1788—1829  

1766—1833  

1782—1845 

1786—1831 

52 

238 

270 

229 

— 

639 

4,399 

3,851 

2,478 

1,449 

11,306 

13,854 

8,902 

Yhteensä — — 
789 

— 11,367 35,511 

Lappajärvi (Evijärvi,  

Kortesjärvi,  Vimpeli, 

Alajärvi,  Soini, Leh-  

timäki)   1846 1798—1828  333 8,702 26,')25 
w 

' c 
o 
•-i 
ct- 

Keuru (Multia, Pihlaja-  

vesi)   1848 1802—1831  210 2,796 9,040, 
!  

s
 

j CD Kuortane  (Töysä,  Perä-  

seinäjoki,  Alavus) ..  

Virrat ja Ätsäri   

1847 

1848 

1757—1835  

1790—1846  

312 

262 

3,972 

4,186 

13,651 

13,087 

Yhteensä  
— 

— 1,117 — 19,656 61,809 

Oulun lääni. 

Hailuoto  1845 1766 102 1,175 5.859 

Kalajoki  (Ylivieska,  Ala-  

vieska, Sievi)  1843 1764—1841  971  13,334 58,570 

Sälöinen  

Haapajärvi (Reisjärvi)..  

Pyhäjoki (Merijärvi, 

Oulainen, Haapavesi, 

Kärsämäki,  Pyhäjärvi)  

Salo  (Raahe, Vihanti).. 

Siikajoki  (Paavola,  Rant-  

sila, Pulkkila, Piip-  

pola)  

1844 

1846 

1844 

1847 

1768—1842 

1752—1840  

1770—1838  

1764—1845  

405 

1,147 

224 

570 

9,806 

11,761 

2,684 

8,216 

42,822 

88,821 

22,989 

111,059 

Yhteensä — — 3,419  _ 46,976 330,120 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen  metsiin. 4 

tynnyrinalaa  Edellisen mukaai l tulee 

Kaskimaata  
(ja

 kaskia)  
[

 Kangasta  
K) 

< i 
P ®  86 CD 

P ö P CD  

P  p: 
P  

et  hr1 
e
 S. 

kutakin 
tilan-
 numeroa 

kohti
 kaskimaata,  ha 

c"S'o 
5 Ss.l  
t-g? 
P  P 
2 ® B ® 

£ P et 
T'P o 

d • 

1  !B-.B»  
et  P P p 2L. 

et- et P cd  

2.  T ?r°  

ä? ' 

Huomautuksia 

9 10 ii 12 13 14 15 

19,396 15,541 60,742 — 55.5 

89,815 85,724 251,894 51 2 

87,498 130,499 265,726 — — 
40.1 

61,377 209,452 323,775 —.  -  
22.7  

258,086  441,216 902,137 327 1:5.51 36.9 

13.244 152,101 197,765 —. 
8.0 

97,756 115,371 267,753 — 45.9 

23,530 

43,122 

39,217 

120,642 

156,867 

220,846 

37.5 

26.3 

Kaskimaita ja kan- j 
gasmaita ei  ole eroi- ! 
tettu: kaskimaiksi  las-  

kettu 15°/
0  ja kangas-  

maiksi 60 •/„  kuivista  
maista. 177,652 427,331 843,231 

Oulun  

159 

lääni.  

1: 2.18 294 

18,164 1,277 19,441 — — (93.4) Jaoitus virheellinen. , 

95,895 

5.905 

101,504 

128,498 

213,652 

147,866 

— — 48.6 

4.4 

Jaoitus luultavasti 

virheellinen. 

21,206 333,096 379,669 6 0 

J 18.533  55,143 78,358 — — 25.2 Samoin. 

I 133,563 162,759 297,526 45.1 Samoin. 

293,266 782,277 1,136,512 86 1:0.78 27.3 
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E 

g 
ST 
cc 

g 
9 

Lukumäärä Tiluksia, 

& 

i*r 

P 
P 

e+ 
P 

Pitäjä 

<  o 
t  o 
o ** 

X  ES 
M- p 

S". 

3 

?'  

2  8. 
o H 
I»  g 
3' s 
s  g.  

rfr 

B tilannume-  roita  
CO 
P 

< 
G 

P* 

Tonttia, 
pel-
 

toa,

 (pelto-  maata)  ' 

Niittyä (niit-  tymaata)  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Oulu  (Oulunsalo)   1852 1756—1822  140 5,131 10,845 

Liminka (Lumijoki, 

Temmes, Tyrnävä 

Kempele)   1845 1755—1765 570 5,512  46,542 

O  
£ 

Muhos  (Utajärvi)   1852 1771-1849  349 —  4,951 32,157 

Utajärvi   1858 1851—1855  30 599 3,829 
c 

Pudasjärvi  (Taivalkoski)  

Ii (Kuivaniemi, Hau-  

kipudas, Kiimin-  

1846—1867  440 *  3,928  55,957 

ki)....   1846 1768—1846  434 — 5,979  38,474 

Yhteensä — 1,963  — 26,100 187,804 

Paltamo  (Kajaani, Sä- 

räsniemi)   1861 1843—1861  304 5,969 58,733 

Hvrvn  salmi 
....

 —
 1856 

—
 91 *  889 14,022 j J 

"«"--.iii»

  

Ristii  är  vi   — 1858 — 87 
*   

1,037 8,801 

PN 

J  

Puolanka  1852—1865  188 *  2,715 25,262 
eS. 
?ö" Suomussalmi   1855—1867 262 

*  

2,990 29,952 
p 

Sotkamo   1846—1865  373 *  8,763 32,913 

Kuhmoniemi  1861—1867  338 *  2,157 11,648 

Yhteensä 
—  

— 1,643 — 24,520 181,331 

Kemi (Simo, Tervola)..  1845 1830—1842  364 3,755 18,361 

Alatornio  (Karunki) ..  .  1844 1791—1828  446 — 2,048 25,525 

Ylitornio  (Turtola, Ko-  

lari)   1846 1830—1840  325 1,659 14,576 
CD 
ä Rovaniemi   1854—1863  2,086 24,305 

Kemijärvi   1869—1871  

Kuolajärvi   1870—1871  — — — — 

Yhteensä — — 1,135 7,462  58,462  

') Näillä alueilla ei kaski-  ja kangasmaata  ole eroitettu. ') Kemihaaran kylässä.  
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tynnyrinalaa Edellisen mukaar tulee 

Kangasta  Kaskimaata  
(ja

 kaskia)  
K! 

< ta- 

ss g" 
51  a 

3 co 

1 * 
S *" 

S. 

kutakin tilan-  
numeroa 

kohti
 i  kaskimaata,  ha I  tontti-, pelto-  

ja

 niittymaan  
suhde kaski-  maahan 

co ta- 

8B-Bg 
p; S S  E 
P 3 P 3 B  
pVd Ö K*89 
g 3CP5 p e»  
S-2-® 

-® V' CD' 

Huomautuksia 

9 10 11 12 13 14 15 

67.617  
'  

68,108 — — 0.0 

76,431 119,006 

273,271 

7,065 

195,926 

273,667 

7,666 

— (39.1) 

0.0 

0.0 

Laajat niittymaat 
luettu  nähtävästi kas-  

kimaiksi.  

Kaski- ja kangas-  
maita ei  ole eroitettu. 

21,218 585,342 618,174 3.5 Kruunu nmaapoissa.  

Useissa  kylissä ei 
ole  kangas-  ja kaski-  i  
maita eroitettu. 

344,772 345,711 — — Samoin. 

97.649  1,397,078 1,509,252 (50) (1:  0.46)  6.5 

15,113 336,484 

31,358 104,232 

344,167 

139,156 

— ■ — 4.3 

23.1 

Osa kruununmaasta 

poissa.  

Samoin. 

17,161 61,426 82,063 — — 21.8 
Samoin. 

31,163 135,246 168,856 — — 
18.7 

Samoin. 

51,671 373,994 442,673 — 
— 12.1 

Samoin. 

97.449  232,069 

62,348') 
403,973 — — 29.6 

Samoin. 

11,353 119,659 

109,851') 
243,349 — 8.7 

Samoin. 

255,268 1,363,110 1,824,237 155 1:1.24 15.8 

5.997 111,978 123,533 5.1 Kruu nun maata 

24,758 62,176 

— 122,066 

88,554 

135,245 

(28.5) 

0.0 

poissa.  
Yksi maanmittari 

eroittanut kaskimaa-  

ta. Kruunun maata 

poissa.  

490  »)  431,068 — — — 

Jätetty pois  laskel-  
masta; täydellistä ti- 
luslaji  —  eroittelua ei 
ole tehty. Kruunun-  
maata poissa.  

Maantieteellisesti 

mitattu. 

Samoin 

■H — — — 

30,755 296,220 347,332 (27) (1:  0.47) (9.4)  • 
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B 

S 
sr 
aa 

g 

-Lukumäärä Tiluksia.  

£ 
8*  
s 
p 

et- 
ff 

Pitäjä  

ton

 laatimis-  vnosi  
iät

 mitattu  vuosina  tilannume-  roita  
91 

9 

< Tonttia, 
pel-
 

toa,

 (pelto-  maata-  
Niittyä (niit-  

tyni aata)  
1  2 3 4 5 G 7  g i  

Kittilä   1871 1860—1870  205 4,121 30,732 

Muonioniska (Enon- j 
1 tr»  tekiö)  1846 1831—1844  49 286 2,555 
! ?D 

"2. Sodankylä   1871 1867—1871 108 " — 4,954  18,931 

Utsjoki  (Inari)  1871  1865-1871 —  — 
415 4,720 

Yhteensä — — — 9,776 54.938 



29 

tynnyrinalaa Edellisen  mukaan tulee 

Kaskimaata  
(ja

 kaskia)  Kangasta  
*3 

< 

S CD  
CD  

3 P  P  CD  

P ps: 

S" J  

kutakin 
tila-
 numeroa 

kohti
 kaskimaata, 

ha

 tontti-, pelto -  
j

 
a

 niittymaan  
suhde kaski-  maahan  kaskimaa 

ole-
 maan käski-  

jä

 kangas-  
maan yhtei- 

sestä

 alasta 
%

 
Huomautuksia 

9 10 

800,684 

1 1 

808,606 

12 13 14 

0.0 

15 

Tilasto monessa 

suhteessa  epätäydel- 
linen. 

17,962 18,032 — — Samoin. 

— 2,176,082 2,273,166 — 
—  0.0 Samoin.  

_ 
1 

—
 2,510,534 — — 0.0 Samoin. 

— — 5,610,338 — 
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Liite II. 

Viljaa  kasvavien  kaskimaitten  pintoalojen  suhde vastaavien kasvullisten  metsämaitten  

(kaski-  ja kangasmaitten)  aloihin Suomen eri  kunnissa  v. 1910.')  

Kunta 

Vanhan

 maanmittausti-  
luston

 mukaan on 
käski-
 

jä

 kangasmaata 
viljele-
 mättömästä alasta 

•/<,

 Viljelysmaata 
Maan-
 viljelyshallituksen 

tilas-
 

ton

 mukaan v:lta 
1910

 km
2
 

Kunnan

 pinta-ala 
ti-

 lastollisen vuosikirjan  
mukaan

 v. 1910 
km-

 
a>' 

feg. 
* S 
** E 

B 
» 

S- 
& 

Sarekkeen 2 perusteella  
on

 kasvullista 
metsä-
 

maata

 (kaski- ja 
kan-

 gasmaata) 
km-
 Maanviljelyshallituksen  

tilaston

 mukaan 
oli
 

vil-

 
jaa

 kasvavaa 
kaskea
 

v.

 1910, 
ha
 

||| 
IgS 

HS 

B  gg 

»5» 
-

 If Pf 
ns  

Huomautuksia  

1 2 3 | *  ö 6 7  8 3 

Uudenmaan  lääni.  

Bromarvi  1.8 Ei lieni varsinaista 

kaskea.  

Karja   — 
—  7.o —  Samoin. 

Tenhola  — — I — — 

' 
—

 0. Samoin. 

Tammisaaren  maas  _ 0.8 Samoin. 

Inkoo   
— _

 L  
_

 
— 1.2 

_ 

Samoin. 

!  Degerbvy   — i   — 5.1 — 

Samoili. 

Karjalohja  — — — 
— 2. n — Samoin. 

Sammatti  — — — — 
O.v 

— 

Samoin. 

Nummi   
— — — 

— 2  a — Samoin. 

Pusula   96») 273.4 33.3 240.1 230.5 4.8 2.1  

Pyhäjärvi   82 237.2 35.6 201.7 165.4 14a  8.7 

Lohja  — — — — — 
22.8 

— 

Samoiu. 

Helsingin pit   — —
 — — — 68.0  

— 

Samoin. 

Sipoo   -  — — — — 
9. b  

— 

Samoin. 

Mäntsälä   — — — — 0.8 — Samoin. 

Porvoon  maas  — — 
— 32.6 

— 

Samoin. 

Iitti  79') 688.4 118.2 570.2 450.5  3.5 0.8 

Jaala   79») 360.7 26.0 334.7 264.4 12.9  4.3 

Lapträski   — — 1 — — — 23.0 — 

Samoin. 

. .,] I I i I I 1 1 Tästä  varsinaista kas-  
Yhteensa — — ] — | | | 214.b\ — kea  35.o ha. 

Turun  ja Porin  lääni.  

Jomala ! — 1 — 1 — i — 1 — 5.li — Ei liene varsinaista 
i 1 kaskea  

Taivassalo — — — — | — 20.oj  — j Samoin. 
Pyhämaa — — — [  — j — | 5.1 — | Samoin. 

J) Luettelosta pois  jätetyissä kunnissa  ei Maanvlljelyshallituksen  tilaston mukaan kaskia  ole sanottuna  

vuonna viljelty.  *) Tarkoittaa  keskiarvoja  kysymyksessä  olevasta ja  yhdestä  tahi  useammasta naapurikunnasta.  
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Kunta 

Vanhan

 maanmittausti-  
laston

 mukaan on 
käski-
 

jä

 kangasmaata 
viljele-
 mättömästä alasta 

°/
0

 
Kunnan

 pinta-ala 
ti-

 lastollisen vuosikirjan  
mukaan

 v. 1910 
km
2

 Viljelysmaata 
Maan-
 viljelyshallituksen 

tilas-

 
ton

 mukaan v:lta 
1910

 km
4
 

1 
CD 

82. S  

"I 
V t S3 

S £ 

3  
SO 

§.  
s» 

Sarekkeen 2 perusteella  
on

 kasvullista 
metsä-
 

maata

 (kaski- ja 
kan-

 gasmaata) 
km"
 Maanviljelyshallituk-  

sen

 tilaston 
mukaan
 

oli

 viljaa kasvavaa  
kaskea

 v. 1910 
ha

 
Viljaa

 kasvavaa 
kaskea
 

siis

 
100

 km* kohti 
kas-

 
vullista

 metsämaata, 
ha

 Huomautuksia 

l  2 5 4 5 6 7 8 9 

Laitila  4.4, Ei liene varsinaista 

Mynämäki   13.  s  

kaskea.  

Samoin.  

Mietoinen  3.5 Samoin.  

8.0 

0.6 

Samoin.  

Samoin. Parainen  

Kemiö   
• 

8.5 

Perniö   20. o  

Suomusjärvi  3.4 

Kiikala   0.8 

Pertteli   2.0 

Halikko   19.2  

Marttila   1.5 

Koski   1.0  

Euran  kappeli   3.6 

Prunkkala   16.3 

Lieto   17.0  

Rantamäki   1.8 

Raisio  2.1 

Rusko   0.6 

Pöytvä   9.0 

Oripää   1.0 

Yläne   1.0 

Eurajoki   5.9 

Nakkila   1.0 

Kullaa   2.7 Samoin. 

28.0  Samoin 
-

 

Merikarvia   1.5 
Samoin. 

Siikainen   1.8 Samoin. 

Parkano   00 l
)  1,113.8  62.7 1,051.1 630.7 4.0 0.6 

0 3 Samoin. 

7.9 
Samoin. 

Kiikka   
-  5.2 Samoin. 

Kauvatsa  Samoin. 

Kokemäki   5.4 Samoin. 

n Tarkoittaa  keskiarvoja  kysymyksessä  olevasta  ja  yhdestä  tahi useammasta naapurikunnasta.  
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K it n  t a  

vannan

 maun mittausti-  
laston

 mukaan on 
käski-
 

jä

 kangasmaata 
viljele-
 mättömästä alasta 

%>

 
Kunnan

 pinta-ala 
ti-

 lastollisen vuosikirjan  
mukaan

 v. 1910 
km

!

 
£Li£r  

5  
1 

1 e ZLS 
PTK CS 
5=2-3 

fsS 

MSP 

S» T 
of 

1 
~-
 

£ 

1 o" 

® r*~ 
' " Sf 

pr s 

S P: 
"

 3 
— 

S" 

5 2» 
99 3 

TO 

|w=g  
?  s - 

i  e?"» 

1 & <x>  

B» 3 S 
g- 

~ /: 2. 

T  . 

Maanviljelyshallituk-  
sen

 tilaston 
mukaan
 

oli

 viljaa kasvavaa  
kaskea

 v. 1910, 
ha

 
Viljaa

 kasvavaa 
kaskea
 

siis

 
100

 km* kohti 
kas-

 
vullista

 metsämaata, 
ha

 Huomautuksia 

1 2 3 4 5  G i 8 9 

Huittinen   Ia Ei liene varsinaista 

Säkvlä   
kaskea.  

Alastaro  3.9.6  Samoin. 

Loimaa  — — 0.6 — Samoin. 

Yhteensä 
— —  — — 

293.3 
— 

Tästä varsinaista kas-  

kea  4.0 ha. 

Hämeen  ISäni. 

82 s) 702.1 125.1 473.1  0.6 0.1 

0.6 _ 

Ei liene varsinaista 

12.0 

kaskea. 

Samoin (Ainoastaan  

Kalvola   82  2)  

86 

341.0 41.1 299.9 245.9 0.6 0. 

1 viljelmällä.)  

Pälkäne   237.4 56.4 181.0 155.7 11.2 7.2 

Orivesi   69 627.4 83.6 543.9 375.9 0.6 0.2 

53') 

53  ') 

60  2) 

759.1 29.7 729.4 386.6 1. 0.3 

!  Ruovesi | 

! Vilppula I 

Kuorevesi   

1,034.4 

331.1 

106.3 

27.9 

928.1 

303.2 

491.9 

181.9 

12.» 

2. 

2.5 

1.2 

Korpilahti   65  2)  

64 

826.9 76.4  750.5 487.8 24.6 5.0 

Jämsä  1,045.0 -104.6  940.4 601.9 20.8 3.5 

Längelmäki  64 329.9 43.5 286.4 183.3 0.8 0.4  

727.7 59.8 500.9 15.  o  3.0 

87 173.3 24.9 148.4 129.1 1.8 1.4 

80 »l 292.1 49.0 243.1 194.5 8.3 4.3 

• Tuulos   80 >) 149.6 '20.8 128.8 103.0 0.2 0.2 

i 
4.o Samoin. 

4.0 Samoin. 

Loppi  70 586.7 81.3 505.4 353.8 5.6 1.6  

13.7 
Samoin (Ainoastaan  3 

viljelmällä.)  
Samoin (Ainoastaan  3 Kärkölä   10. o 

Nastola   1.0 Samoin. 

Hollola  19.4 
Samoin (Ainoastaan  6 

') Tarkoittaa keskiarvoja  kysymyksessä  
likimääräisiä lukuja.  

olevasta ja yhdestä tai li useammasta naapurikunnasta.  ') Ovat 
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Kunta 

Vanhan

 maanmittausti-  
laston

 mukaan on 
käski-
 

jä

 kangasmaata 
viljele-
 mättömästä alasta 

%

 
c »ff 

g -ff ff  
p fflp 

»SB 

M» S 
to S P 

o>?£. 
e 

3Jr  

Viljelysmaata 
Maan-
 viljelyshallituksen 

tilas-
 

ton

 mukaan v:lta 
1910

 km*  

< 

& 
(D 

£=!  
» g 

3 S  

B 
P 

P 

P 

go» 
il 

PS.IVÉ 

! 
05 S t« 

»*!§■ 
§S|  
* 1 p 

Maan

 vii j elyshall 
ituk
 -  

sen

 tilaston 
mukaan
 

oli

 viljaa kasvavaa  
kaskea

 v. 1910, 
ha

 
Viljaa

 kasvavaa 
kaskea
 

siis

 
100

 km- kohti 
kas-

 
vullista

 metsämaata, 
ha

 Huomautuksia 

1 

Koski  

2 s 4 5 6 7 

0.9 

8 9 

Lammi   61 518.6 98.2 420.3  256.4 8.0 3.1 

Tästä varsinaista kas-! 
kea 187.1 ha. 

Ei liene varsinaista | 

Asikkala  81 544.6 98.5 446.1 361.s 9a 2. 

Padasjoki   66 484.5 48.0 436.5  288.1 64.2  22.3 

Yhteensä 

1 Pyhtää   

Viip urin  lääni.  

-  1 
-

 

252.6 

2.0 

Kymi   4.6 — 

kaskea.  

Samoin. 

f Sippola   — — — 

572.4 

3.0 Samoin. 

Vehkalahti   11.0 Samoin. 

74 873.0 99.5 773.5 

39.2 

0.5 

Samoin (Ainoastaan  8 

Säkkijärvi   2.6 
viljelmällä)  

Lapvesi   70 591.7 76.0  515.7 361.0 17a 4.8 

Samoin. 

I Lemi   81 208.1 40.2 167.9 136.0 0.3 O.i 

61 720.6 58.0 662.6 404.2 160a 39.7 

74 924.8 98.1 826.7  611.8 48.3 7.9 

72  M 279.0 19.4  186.9 66a  35.6 

i  Savitaipale   72') 530.8 53.5 477.3  343.7 41.9 12.2 

Taipalsaari   81 340.7 32.4 308.3 249.7 1. 0.4 

81 ') 1,006.4 73.9  932.5 755.8 223.6 29.6  

Rautjärvi   81 ») 402.7 49.5 286.1 118.7 41.6 

i Kirvu   82 ') 649.7 74.6  575.1 471.6 13.1 2.8  

75 687.2 123.0 564.2 423.2 8.8 2.1  

82 ')  400.6 70.4  330.2 270.8 4.6 1.1 

Johanneksen  pit  

77  »)  356.0 36.3 319.7 246.2 

0.6 

Nuijamaa   1.0 0.4 

Samoin. 4.6 

i  Kuolemajärvi   9.9 
— 

Samoin (Ainoastaan 3 1  

— 

olevast 

metsiin 

— 

— 

0.6 

viljelmällä.)  
Samoin. 

Kivennapa  2.3 Samoin. 

5.0 Samoin (Ainoastaan  1 

Heinjoki   

ja kysymyksessä 

utus Suomen 

-  

a ja yhdestä ta 

6.8 

viljelmällä.)  
Samoin. 

J ) Tarkoittaa keskiarvo  

likimääräisiä lukuja.  

Kaskiviljelyksen  vaik  

li useammasta naapurikunnasta.  2) Ovat 

5 
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Kunta 

Vanhan

 maanmittausti-  
laston

 mukaan on 
käski-
 

jä

 kangasmaata 
viljele-
 mättömästä alasta 

%

 
Kunnan

 pinta-ala 
ti-

 lastollisen vuosikirjan  
mukaan

 v. 1910 
km-

 
CD S 

3 

will 
3 s  
"< xsT 

•• 33 

& 3  

. ~ 

o ® 

< 

2! 
rT  

—

 5 
7. ~ 

X? 
S S:: 

"

 S 
p 

Sarekkeen 2 perusteella  
on

 kasvullista 
metsä-
 

maata

 (kaski- ja 
kan-

 gasmaata) 
km-
 Maanviljelyshallituk-  

sen

 tilaston mukaan  
oli

 viljaa kasvavaa  
kaskea

 v. 1910, 
ha

 
Viljaa

 kasvavaa 
kaskea
 

siis

 
100

 km- kohti 
kas-

 
vullista

 metsämaata, 
ha

 Huomautuksia  

1 2 3 4 5 6 7 8 n 

j Rautu   6.1 Ei liene varsinaista 

kaskea.  

Sakkola   
— — 

— — — 
11.5 

— 

Samoin. 

"Metsäpirtti   — 
— — — — 2.0 — Samoin. 

I  Pyhäjärvi   — — 
— 

— 122.2 
— 

Samoin. 

Räisälä   81 363.3  89.9 273.4 221.5 2.1 0.9 

j Kaukola  77 264.3  63.4 200.9 154.7  1.6 1.0 

Kurkijoki   47 537.7 97.5 440.2 206.9 14.a 7.2 

Parikkala  74 802.2 181.7 620.5 459.2 59. i  12.n 

Jaakkima   45 776.8  116.7 660.1 297.0 16a 5.5 

s Sortavalan  maas  61  806.6 162.4 644.2 393.0 27.9 7.1 

| Uukuniemi  73 511.7 43.9 467.8 341.5 152. o 44.5  

Ruskeala   60  405.8 41.1 364.7 218.8 40.9 18. 

Soanlahti  50  »)  433.3 17.6 415.7 207.9 78.9 38.0 

J Suistamo  48 1.507.7 43.0 1,464.7 703.1  420.  o 59.7 

Korpiselkä   50 1,308.5 20.1  1,288.4 644.2 81.5 12.1 

Suojärvi   45 3,433 2 20.5 3,412.7 1,535.7  184.6 12.0 

Salmi |  
54 1,440.1 61.1 1,379.0 744.7  173.2 23.3 

i Mantinsaari 1  

Impilahti   
56 889.4  75.6 GO CO GO 455.7 28. e 6.  s 

Kitelä | 

Yhteensä — j — 

Heinolan maas 68 j 577.8  

Sysmä 60') 690.6  

Hartola 1 66 743.9  

! Luhanka 60') 214.6  

I Leivonmäki 52 1
)  307.7  

| Joutsa 52 1
) 1 427.8  

1 Mäntyharju 67 j  1,142.2 
[ Ristiina 71 | 544.4  

Anttola 70 236.6 

\ Hirvensalmi ! 72 ! 453.1 

l
) Tarkoittaa keskiarvoja  kysymyksessä 

likimääräisiä lukuja.  

— — j — '2,220.8 — i Tästä varsinaista kas-  
j kea  1,989.8  ha. 

Mikkelin  lääni. 

61.lj  516.7; 351.4 52.5 14.9  
100.9 589.7! 353.8 7.0 2.0j  
86.2 657.7 434.1 133. i 30.7 1 

17.5 197.1 118.3 0.7 0.6 

21.9 285.8 148.6 25.3 17. oi 

59.7- 368.1 191.4! m.6 58.s!  

124.7 1.017.5 681.7 197.5 29.0  

81.7 462.7, 328.5 97.0: 29.5 

27.8 208.8; 146.2 67.6 46.2 

59.1 394.0 283.7 255.4: 90.» 

olevasta ja yhdestä  tahi  useammasta  naapurikunnasta.  ') Ovat 
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K n n t a 

3*1? 
srp 
3»ö 

Ei  II 
»BlB 
g^sg. 
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®  Esr. 

Kunnan

 pinta-ala 
ti-

 lastollisen vuosikirjan  
mukaan

 v. 1910 
km-

 
=!■< 

gSa 
c ET<< 
*"P S 

_p 

m" E3 S 

o? •  

<  

2L 
5T 

w S 

Ii  
a 1 

'"I  
P 

p" 

Sarekkeen 2 perusteella  
on

 kasvullista 
metsä-
 

maata

 (kaski-ja 
kan-

 gasmaata) 
km'
2

 
Maan

 vii jelyshallituk-  
sen

 tilaston 
mukaan
 

oli

 viljaa kasvavaa  
koskea

 v. 1910, 
ha

 
Tc3~ 

Ig1 
L °x 

p: < 

3  2?» 

IS* 
-*;p. 

Huomautuksia  

1  2 3 4 8 6 7 8 9 

Kangasniemi   66 1,001.1 94.9 906.2 598.1 141.2  23.6 

Haukivuori  56  !) 389.2 61.8  327.4 183.3 42.» 23.3 

Pieksämäki   56 !) 960.7 130.9 829.8 464.7  113a 24.4 

Jäppilä  58 2)  154.4 31.7 122.7 71.2  63.9  «9.7 

Joroinen  59 685.6 70.1  615.5 363.1 2.0 0.6 

1 Juva   55 1,150.0 164.3 985.7 542.1 224.1 41.3 

Puumala  61 774.6 40.1 734.5 448.0  186. o 41.5 

[ Sulkava  71 578.3 54.0 524.3 372.3 72.9  i.9.6 

Sääminki  76 963.5 73.6  889.9 676.3 130.6  29.3 

Kerimäki  69 l
) 947.0 119.6 827.4 570.9 314.8  55.1 

Enonkoski   68») 105.2 23.5 81.7 55.6 76.  o 136.1 

Savonranta   69 225.8 18.6 207.2 143.0 149.8 104.1 

Heinävesi  62 1,089.5 57.2 1,032.3 640.0 171.6 26.8 

Kangaslampi   64  2)  266.8 25.3 241.0 154.2 4.6  2.9 

Rantasalmi  60 708.3 126.3 582.0  349.2 43.3 12a 

Yhteensä  

Leppävirta   

Varkauden ruukins. 

Suonenjoki  

Hankasalmi  

Rautalampi   

j Vesanto   
i Karttula  

Kuopion  maas  

Tuusniemi  

Maaninka  

Pielavesi  

i Keitele  

Kiuruvesi  

j) Tarkoittaa  keskiarv  
likimääräisiä lukuja. *) Luvu  
aloja. *)  Vesiperäisiä  maita on 

| — 2,684.61  — 

Kuopion lääni.  

48 1,119.3 160.9 958.4  460.oj 124.9 27.  o 

45') 668.2 56.6 611.6 275.2! 130.2 47.  s 

36 3) 552.9; 88.3 464.6 167.3j 31.6 18.9  
36  *) 1,162.3: 115.9  1,046.4 376.7 77.o 20a  

36 v

) 329.5 48.6 280.9 101.l 11.o 10.9 

71  
4
) 777.3 65.4 711.9 505.5 83.6 16.6 

71!)  1,216.9 193.9  1,023.0 726.3 40.3 5.5 

71 x ) 610.9 64.7 546.2  387.8 110. l 28a  

71M 424.1 85.6  338.5 240.3! 69.2 28.» 
i  

51 x
)  1,163.0 101.3 1,061.7 541.6 15A 2.8 

51 x)  463.71 39.2 424.5 216.5 14a 6.7  

48 x
)  1,317.6 143.511,174.1!  563.6] 2.61 0A  

oja kysymyksessä  olevasta ja yhdestä tahi useammasta  naapurikunnasta.  -)  Ovat 
a pienuus  johtuu  siitä,  että tilusmittauksissa  on eroitettu vuoriksi  hyvin laajoja  
tilusmittauksissa  saatu hyvin  vähän. 
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P" 

Maanviljelyshallituk-  
sen

 tilaston 
mukaan
 

oli

 viljaa kasvavaa  
kaskea

 v. 1910 
ha

 
Sarekkeen 2 perusteella  

on

 kasvullista 
metsä-
 

maata

 (kaski- ja 
kan-
 gasmaata) 

km*
 

Viljaa

 kasvavaa 
kaskea
 

siis

 
100

 km
2 kohti 

kas-

 
vullista

 metsämaata, 
ha

 Huomautuksia  

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Iisalmi  48  *)  

48 

2,780.6 232.0 2.548.8  i  1.223.3 36. H 3.0 

Lapinlahti   612.3 87.6 524.7!  251.9 22.6 5.0  

Muuruvesi | 48.2 34.2 

Nilsiä / 
70 j 1,638.0 121.2 

1,468.6 1,028.0 
205.2 1 23.3  

Kaavi   61  864.3 67.2  797.1  486.2 94.b 19a 

Polvijärvi   54 780.4 79.0  701.4 378.8 18a 4.9 

Kuusjärvi   54  317.9 41.9 276.0  149.0 43.1 28.9 

Liperi   54 l
)  753.7 130.0 623.7 336.8 28.3 8  a 

Kontiolahti  54  M 879.3 95.4 783.9;  423.3 24a 5.8 

Rääkkylä   56  2)  

54 

442.9 67.8  375.  lj  210.1 16.1 7.7 

Kiteen  pitäjä   952.2 126.3 825.9!  446.0 390.8 87. e, 

Kesälahti  371.9 33.2 338.7  186.3 62.9  33.8 

Pälkjärvi   62 263.1 26.6 236.6  146.7 6.0 4.1  

Tohmajärvi i 

Värtsilän  ruukins f 
56  l) 903.8 66.9 836.9  468.7! 19.3 4.1  

56  x)  752.4 87.3 665.1 372.6 212.3 57.0 

51 »)  

51!)  

52.2 4.083.612.082.6 90  a 4.3 

501.0 (30.  o)  471.0 240.2 124.1 51.9; 

915.7 42.2 873.6  567.8 108. i  19.0 

55 3,328.8  98.1 3.230.7 1,776.9 40.3 2.3 

58 1,477.8 82.6 1.395.2 809.2 31.8 3.9 

Nurmes | 
i  Valtimo 1  

52 2,335.0 
|  83.7 
1 45.1  

2,206.2  1,147.2 4.1 0.3 

Rautavaara   52 1,092.8 25.9  1,066.9 554.8 I6.1  2.9 

Yhteensä  
— !  — — 1 2,340.b — 

Vaasan lääni. 

I 
l.b 

Ei liene varsinaista  

3.0 

kaskea.  

Samoin. 

21 b 
Samoin. 

4.0 Samoin.  

x
) Tarkoittaa keskiarvoja  kysymykseesi  

purikunnasta.  *)  Ovat  likimääräisiä lukuja.  

i  olevasta  ja yhdestä tahi useammasta  naa- 
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Maanviljelyshallituk-  
sen

 tilaston 
mukaan
 

oli

 viljaa kasvavaa  
kaskea

 v. 1910 
ha

 
Viljaa

 kasvavaa 
kaskea
 

Biis

 
100

 km
9 kohti 

kas-

 
vullista

 metsämaata, 
ha

 Huomautuksia 

1 2 3 4 « 6 7 8 9 

Peräseinäjoki   — — — — 0.1 — 

Samoin. 

Ylistaro  — — — —  — 0.6 — 

Samoin. 

Vähäkyrö   — — — — — 13.0 — 

Samoin. 

Jurva  — — — 
— 

— 
1.6 

— 

Samoin. 

i Petolahti  — — — — — 4.8 — 

Samoin. 

Maalahti  — — — 

' 
—

 
—  

9.5 
— 

Samoin. 

S  Sulva   — — 
— — 6.4 — 

Samoin. 

Mustasaari  — — — 15.0 . — 
Samoin.  

Ylihärmä   
— — 

— — — 2.5 
— 

Samoin. 

|  Uudenkaarlepvyn maas. — 
— — 

— 
— 

0.5 
— 

Samoin.  

Jepua  — 
— — — — 0.5 — 

Samoin.  

j Kruunupyy   — — — 
— 0.5 — 

Samoin.  

1 Kannus   
— 

— — — — 1.0 — 

Samoin. 

Soini  35 567.0 28.2 538.8 188.6 1.0 0.5 

Evijärvi   — 
— —  — — 1.0 — Samoin. 

Virrat  45 1 1,118.4 60.7  1,057.7 476.0 3.0 0.6 

Ätsäri   45 1 642.1  38.4 603.7 271.7 I6.0 5.9 

Pihlajavesi   43 1 404.7 14.2 390.6 167.9 30.1 17.9 

Multia  43 1 776.8 24.3 752.5  323.6 34.3 10.G 

i Keuru I 
43 1 1,101.1 65.5  1,035.6 445.3 23.6 6.G  

1 Vilppula J 

Petäjävesi   50 1 444.6 39.8 404.8 202.4 42.3 20.9 

Jyväskylän  maas | 
655.8 20.6 6.3 50 1 744.4 88.6 327.9 

Toivakka I 

j Uurainen  50 1 339.4 30.9 308.6 154.3 34. 22.0 

!  Saarijärvi   37 1 963.1 112.6 850.5 314.7 31.6 100 

Karstula  37 1 1,269.0 92.3 1,176.7 435.4 26.2 6.0 

Kivijärvi   35 1 1,264.2 52.6 1,211.7 424.1 1. 0.3 

Pihtipudas   35 1 1,037.7 58.1  979.6 342.9 10.9 3.2 

Viitasaari  35 1 1,299.4 108.1 1,191.3 417.0 22.5 5a 
• 

Konginkangas   40 2 283.9 10.« 273.1 109.2 4.2 3.8 

Sumiainen   50 1 203.3 13.8 189.6 94.8 13.2 13.9  

Laukaa   50 1 917.1 103.3 813.8 406.9 6.0 1.6 

Yhteensä 

') Tarkoittaa keskiarvo  

likimääräisiä lukuja.  

a kysymyksessä  olevastE 

—  1 413.61 —  

ja yhdestä tahi useammasta  n  

/Tästä varsinaista  kas-  
\ kea  326.7 ha. 

aapurikunnasta.  *) Ovat 
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 kasvavaa 
kaskea
 

is

 
100

 km- kohti 
kas-

 
lllista

 metsämaata, 
ha

 Huomautuksia 

1 2 s 4 5 c>  7 8 9 

Ou lun lääni.  

Salon pitäjä   0  5 

I Vihanti  2 5 

naista kaskea  

Pyhäjärvi   3 

Reisjärvi   2 o 

Nivala   2 o 

Kärsämäki   

|  Säräsniemi | 
Vuolijoki j 

■ 

— — — — 2.5 — Samoin. 

Ristijärvi   0 

Puolanka   

Muhos   2  5 

Tyrnävä   1  0 

Liminka  6  9 

Oulun  pitäjä   2  4 

Rovaniemi  

Simo   

24 o 

Yhteensä — — T  — 56. l  — 

Koko maassa   _ S,476.0 
/Tästä varsinaista kas-  
\ kea 7,568.3 ha. 



Liite III. 

Kaskeamista  koskevaa  tilastoa. 

Koottu v. 1913. 

Sarekkeessa 17 viitataan  seuraaviin lähteisiin:  

1. Gabriel  Rein, Statistisk teckning af  Storfurstendömet Finland, 3  uppl.  Helsingfors,  1853. 
Luvut  tarkoittavat kaskesta  saadun viljan määrän  suhdetta pellosta ja kydöstä  

saatuun. 

2. Bidrag  till  Finlands officiella statistik.  11. Öfversikt  af Finlands  ekonomiska  tillstånd. 
Useita eri  julkaisuja. 

3. Bidrag  till  Finlands officiella statistik. 111. Jordbruksenquéten i  Nylands  län  år 1876. 

Helsingfors,  1879. 

4. Tutkimuksia Suomen maalais-oloista. Useita eri  vihkoja. Helsingissä,  1885 —1893.  

5. F. Elfving,  Anteckningar  om kulturväxterna i  Finland. Acta Societatis  pro  Fauna et 
Flora  Fennica  XIV, N:o 2. Kuopio 1897. 

6. Kuvernöörien kertomuksia.  Käsikirjoituksina  Tilastollisessa Päätoimistossa. Luvut 

tarkoittavat kaskista  saatua  viljamäärää hehtolitroissa. 
7. Yksityismetsäkomitean  mietintö. Helsinki,  1900. Luvut tarkoittavat kaskimaihin  

kylvettyä  määrää  prosenteissa  ruiskylvöstä  peltomaihin  v. 1898. 
8. Maanviljelyshallituksen  kokoama tilasto vuodella  1910. Painamattomana. Luvut. 

tarkoittavat viljaa kasvavan  kesken pinta-alaa v. 1910  hehtaareissa. 
9. K. Teräsvuori, Mikkelin  läänin  maanviljelysseuran  toiminta ja vaiheet vuosina 1861— 

1911. Kuopio, 1911. 

10. Kommissionens för undersökning  af förhållandena inom kronoskogarne  i Finland  slut  

liga  yttrande  och förslag  i  ämnet. Helsingfors,  1872. 
11. Gösta Grotenfelt, Det  primitiva  jordbrukets metoder  i  Finland  under den  historiska 

tiden. Helsingfors,  1899. 
12. E. Y. Pehkonen, Kuopion  läänin maanviljelysseuran  toiminta vuosina 1861—1911.  Kuo  

pio,  1911. 

13. Niilo  Liakka,  Aug. Teräksinen,  Vaasan läänin maanviljelysseuran  50-vuotinen kertomus.  
Vaasa, 1913. 

Sarekkeissa  4 ja 5 sekä 7  ja 8  on käytetty  seuraavaa  asteikkoa:  

VI kaskeaminen  hyvin  yleinen II kaskeaminen  harvinainen 
V o yleinen I » hyvin harvinainen 

IV » tavallinen 1 » » » 10 v. sitte: 

III » jotenkin  tavallinen O kaskeamista  ei  käytetä  ollenkaan  
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Uudenmaan lääni. 

1 Bromaivi 1 
— — II 

—

 
— — — 

2 Tenhola 1 0 1 20-30  — II — — 

3 Tammisaaren 0 II — _ _ 

maas. 

4 Pohja —  0 — — * 111 
~~

 
— — 

5 Karja 3 0 1 10 IV IV — Tavataan  puh- Ei  syntyne. Komi, leppä,  
tainakin met-  mänty,  kuusi.  
sikköinä van- 

hoilla  kaski-  

mailla.  

6 Snappertuna 0 II — 

7  Inkoo 0 II — 

8 Degerbyy 0 II 

9 Karjalohja ~~ 
1 IV — 
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Eri puulajien  esiin- 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 

dessä huolehdittu 

Keinoja, joilla  

huonoja kaskimet-  Paikkakunnalla Aikaisempia  tietoja  kaskea-  j 

tymiseen  vaikuttavat 

seikat 
havupuunuoren- 

noksien aikaan- 

saamisesta 

siä on koetettu 

muuttaa arvok-  

kaammiksi 

käytetty kaskeamis-  

tapa 

misen yleisyydestä.  (Numerot  

viittaavat lähteisiin.)  

13 14 15 16 17 

Uudenmaan  lääni.  

5: V. 1893 kaskeaminen  j 
»enemmän  harvinai- 

nen». Viljelty  ruis-  ]  
ta  ja kylvöheinää.  |  

8: V. 1910 1.8 ha.  

6:  V. 1905 43 hl, v. 1907 
10 hl. 

8: V. 1910 0.5 ha. 

— — —  

—  8: V. 1910 0.8  ha.  

— — — 
— 8: V.  1910 O.o  ha.  

Lievä polttaminen ja 
yhteen kertaan toi-  
mitettu kyntämi-  
nen ovat edistä- 

neet lehtipuitten  
ilmestymistä.  

Laiduntaminen sa- 

moin.  

H&vu]>\msiemenpuita  
ei ole  myöskään 

jäänyt kasketta-  
ville  aloille.  

Ei  nähtävästi 

millään. 

Ennen käytettiin  
kaadettujen puit-  
ten rungot ennen 
polttoa  hiileii  val- 
mistukseen, myö- 
hemmin kotitar- 

peiksi. Kaato-  ja 
polttoaika  tavalli- 
nen. Poltto kulot- 

tamista. Ruis kyl-  
vetään poroon,  
mullataan auralla 

(»stubbkrok»). 0-  
tettu yksi  vilja, 
joskus heinän sie- 
men  tämän  jälkeen 
karjan laitumen 
parantamiseksi.  

8: V. 1910 7.0 ha.  

t . 

— — —  8: V. 1910 O.o ha.  

10:  Noin v.  1870 harjoitet- !  
tiin  kaskeamista 

Raaseporin itäises-1  
sä  kihlakunnassa 

»hyvin vähän».  
8: V. 1910 1.2 ha. 

— 
' 
—

 
— 

8: V. 1910 5.1 ha. 

" 

11:  V.  1775 kaskeamista  j 
harjoitetaan  rajat-j  
tomas ti. 

3: V. 1876  »jotenkin ylei-  
sesti». 

5: V. 1893  »ei tuntematon».  

7:  V. 1898  1.5 %. 
6: V. 1905 4.25 hl. *. 
8: V. 1910 2.5 ha. 

Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 6 
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10j  
Sammatti

 
— 

1 
-

 
— IV — — — — 

i 

ii  Nuinm  ~~ l|  
—
 

— IV — — — 

12 Pusula  1 Il)  I 
—

 V V 30 
— 

13  Pyhäjärvi  1 
—

 V 
— — 

■ 

14 Viht 1 0 O 1 30-35  IV IV 60-70 Asutuksen lä-  Ei  synny.  Mänty ja koivu.  
heisyydessä  
vanhoilla  kas-  

kimailla  pie-  
ninä metsik- 

köinä;  kuusta 
alla  ja koivua  
joukossa. 

16 Lohja — — 
1 

—
 

— 
IV 

-—•  — 

I  1 

1)  Karisjärven  ky ässä. 
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Eri  puulajien  esiin- 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 

dessä huolehdittu 

Keinoja,  joilla  

huonoja kaskimet-  Paikkakunnalla  Aikaisempia  tietoja  kaskea-  j 

tymiseen  vaikuttavat 
havupuunuoren-  

noksien aikaan- 

saamisesta 

siä  on koetettu käytetty kaskeamis-  misen yleisyydestä.  (Numerot  

seikat muuttaa arvok-  

kaammiksi 

tapa viittaavat lähteisiin.)  

13 14 15 16 1  7 

- 

—  5: V.  1898 »joitakin kas-  
kia».  

7: V.  1898  2.0  %.  
8: V. 1910 0.9 ha.  

2: V.  1871—1875 harjoite- 
taan muuallakin  

kuin  aitauksissa,  
3: V.  1876  »jotenkin  ylei-  j  

sesti».  

5: V. 1893  »ei  tuntematon».  
8: V. 1910 2.4 ha.  

2: V.  1871—1875 harjoite- 
taan muuallakin  

kuin  aitauksissa,  

3: V.  1876  »jotenkin  vlei- 
sesti». 

5: V.  1893  »yleisesti».  
6:  V.  1905 15.o hl, 1906 

27.o  hl,  1907  7.o  hl.  
8: V. 1910 4.8 ha. 

— — —  

2:  V.  1871—1875  »harjoite- 
taan  menestyksellä».  

3: V. 1876 »jotenkin ylei-  
sesti»; muutamilla ] 
tiloilla  1/3

 ruissados-  j 
ta kaskesta.  

5:  V. 1893 »pienemmässä j 
määrässä pitäjän | 
syrjäkulmilla».  

7: V. 1898  3 %. 
8: V. 1910 14.4 ha.  

Laiduntamisen  takia 

monta kaskettua 

alaa jaanvt lepi- 
köksi  ja kanervi-  
koksi.  

Ei  liene huoleh-  

dittu. 

Isommilla tiloil- 

la  nyt  harven-  
nuksia  ja kei-  
nollisia  uudis-  

tuksia. 

2: V. 1871—1875  »harjoi- 
tetaan menestyk- 
seliä» 

3: V. 1876 »harjoitetaan 
jotenkin yleisesti».  

5: V. 1893 kaskeaminen  

»ei tuntematon».  

8: V. 1910 O.o ha.  

3:  V.  1876 harjoitetaan j 
»jotenkin  yleisesti».  

5: V. 1893 »harjoitetaan  
muutamilla tiloilla 

joka vuosi».  
8: V. 1910 22.8 ha.  
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C  

C6  

Pt 

1 

<5 
o 

§£- 

p P 

p 

2. 

If  

s 

g 

sr 

5 o 

§ B 
s& 
* e  

e*- 

kaskeamisen 

jälkeen  

1 2 3  4 5 6 7 
*

 8 9 10 11 IS 

16 Siuntio — — 
0 

—  —  III — — — 

; i?  Kirkkonummi  — 
— 

0 
— III — — — — 

GO  rH Espoo  — 0 
— — II — — — 

1  19  Helsingin pitäjä — — 
0 

— — II — — 

20 

1. 

Nurmijärvi — 0 — — III 
— — 

— 
— 

21 Tuusula — 
0 

— III — 

22 Sipoo  

ft 

1 I  1 3-26 IV III 50 Tavataan pie-  
nillä aloilla  yli  
koko  pitäjän;  
Immersbyn  ky-  
län  mailla  on 

sitä  laajemmil- 
lakin  aloilla. 

Ei synny; on 
alikasvunakoi- 

vu- ja leppä-  
metsiköissä. 

Koivu,  harvem- 
min  mänty.  

23 Pornainen  — 
— 

0 
—  

—  III — — • — — 

24 Mäntsälä  
— 0  — — III 

— — 
— 

— 

25 Pukkila 0 II 

26 Askola  
— _ 

0 
—  — II — 

— 
— 

— 

27 Porvoon maas. — — 
0 

— —  
II 

— — — — 

i 28 Pernaja  — — 0 — 
— 

I 
— — — — 

29 Liljendaali 0 I 
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Eri puulajien  esiin- 

tymiseen  vaikuttavat 

seikat 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 

dessä huolehdittu 

havupuunuoren-  

noksien aikaan- 

saamisesta 

Keinoja,  joilla  

huonoja  kaskimet-  

siä  on koetettu  

muuttaa arvok-  

kaammiksi 

Paikkakunnalla 

käytetty kaskeamis- 

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea-  j  
misen  yleisyydestä.  (Numerot  J  

viittaavat lähteisiin.)  

13 14 15 16 17 

— — — 
3: V.  1876 harjoitetaan 

»jotenkin  yleisesti».  
5: V.  1896 käytetään yh- 

dellä  tilalla. 

8: V.  1910 O.o ha.  

5: V.  

6: V.  

8: V. 

1893 harjoitetaan  
»siellä täällä pie-  
nemmillä aloilla». 

1906 58 hl.  

1910 O.o ha.  

5: V. 

8: V. 

1893 »satunnaisesti 

kasketaan  joku ha-  
kattu ala». 

1910 68.o ha.  

— —  — 2:  V. 

8:  V. 

1871—1875 harjoi-  
tetaan »muuallakin 
kuin aitauksissa».  

1910 O.o ha. 

— — — 8:  V. 1910 O.o ha.  

Koivujen  lukuisat sie-  
menvuodet  ja ke-  
veät  siemenet edis-  

täneet sitä. 

Ei  ole huoleh-  

dittu. 
Apulia rvennuk-  
set. 

Kaskesta  otettu  vain 
1 sato, sillä use- 
an sadon ottami- 

sen on huomattu  

vaikuttavan epä-  
edullisesti uuden  

metsän  nousuun.  

2:  V. 1871—1875 harjoi- 
tetaan »muuallakin 

kuin aitauksissa». 

3: V. 1876 harjoitetaan »jo-  
tenkin  yleisesti».  

8: V. 1910 9.5 ha.  

— — — — 8: V.  1910 O.o  ha. 

5: V. 

8:  V. 

1893 harjoitetaan  
»poikkeustapauk- 
sissa pienessä mää-  j 
rässä».  

1910 0.8 ha.  

— — — — 
8: V.  1910 O.o ha.  

— 
— 

— — 8: V.  1910 O.o  ha.  

— — — — 8: V. 1910 32.6 ha.  

— — — 
11: V. 

8: V. 

1750 kaskeaminen on :  

tavallista. 

1910 O.o ha. 

— — — — 
8: V. 1910  O.o ha.  
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S 
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i  
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 D 
< O  

g° 

esiintyminen  kui-  

villa mailla 

välittömästi 

kaskeamisen  

jälkeen  

tavattavat  yleisim-  

mät puulajit  

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 1 2 

30j  Myrskylä  — 0 —  . —„ I — — 

31 Orimattila 1 0 0 40 1 )  I II 
— Ei vata. — 

32 Iitti  1 P)  I IV 

- 

33 Jaala  1 I I V  —  — — 
— 

34 Artjärvi  1 
— 

0 40 I II 
—  

Ei tavata. 
—  —  

35 Lapträski  — —  0 — ~ I — — — 
— 

36 Elimäki  1 0 0 I On harvinainen  

ja tavat,  vain  

pienillä  aloilla. 

37 Anjala — — 
0 

— 
II 

—  —  — —  

38 Ruotsinpyhtää —  — 
0 

— — 
II 

— — — — 

Turun ja Porin  lääni.  

:  39j  Ekkeröö  — 0 — — 0 — — 
— 

40 Hammarlanti  0 0 

i  41 Jomala  — —  0 — — 0 — 
—  — — 

42 Finströmi  — 
—  

0 
—  

0 
— — —  —  

43 Geeta — — 0 — —  0 —  — 
— 

— 

44 Saltviiki — — 0 
— —  

0 
— — — —  

45 Sundi — — 
0 

— — 0 — — — — 

46 Vordöö  — — 0 — — 0 — 
— — 

' 
—

 

47 Lumparlanti  — — Oi  — — 0 — —  — — 

x ) Sommernäsin  tilalle  l. r  Yhdellä tilalla  Vuolenkosken  kylässä  0.5  ha  kaski.  
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Millä tavoilla on 

— — 

Eri puulajien  esiin- 

kaskeamisen  yhtey- 
Keinoja, joilla  

dessä huolehdittu 
huonoja  kaskimet-  Paikkakunnalla  

.  

likaisempia  tietoja  kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat 
havupuunuoren-  

siä on koetettu käytetty kaskeamis- misen yleisyydestä.  (Numerot  
seikat  

noksien aikaan- 
muuttaa arvok-  tapa viittaavat lähteisiin.) 

saamisesta 
kaammiksi 

13 14 15 16 17 

O TT 1  Q1  A A 
n
 

O V. lyiU U.o ha. 

__ 
— —  — 8 V.  1910 O.o ha. 

— 
— — 

10  Noin  v. 1870 harjoite- 
taan  kaskeamista. 

2 V.  1871—1876 kaske-  

taan  N-osissa  muu- 

allakin  kuin  aita- 
uksissa.  

3 V. 1876 kaskeaminen 

»jotenkin yleinen».  
8 V. 1910 3.5 ha. 

— — 
— — 7 V. 1898  11 %.  

6 V. 1905 250 hl,  v. 1907 
14 hl. 

8 y. 1910 12.9 ha.  

— 
— — — 6  V. 1905 15 hl. 

8 V. 1910 O.o ha.  

— — 
— — 8 V. 1910 23.0 ha.  

— 
— — — 5 V. 1893 ei kasketa ol- 

lenkaan.  

8  V. 1910 O.o ha.  

— 
— 

— — 
5  V. 1893 ei kasketa oi- i 

lenkaan. 
8 V. 1910 O.o ha.  

TT i ■ r»i i  n ■ o 1 lxx»; 

8 V. 1910  O.o ha.  

■ ui mii ja i  vi iii laanii 

11 19-vuosisadan  alussa 

harjoitettiin kas-  j 
keamista  Ahvenan-  i 

maalla. 
8 V. 1910  O.o ha, 

— 
— — 

— 8 V. 1910 O.o ha. 

— 
—
 1 

—
 

— 8 V. 1910  5.1 ha. 

— 
— —  

—  8 V. 1910 O.o ha. 

— — — 
—  8 V. 1910 O.o ha. 

— 
— . —  — 

8 V. 1910 O.o ha. 

— — 
— 8  V. 1910 12.0 ha. 

—  — —  8 V. 1910 O.o ha.  

— — 
—  8 V. 1910  O.o ha. 
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Puhtaitten 
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syntyminen  
Kaskimailla 

tavattavat  yleisim-  j 

mät puulajit  

N:o Kunta 
ff i a 

B 

$■ 3  

g i»'» 3* s 

if;  a esiintyminen  kui-  
0 Ö 

rt o villa mailla 

välittömästi 

s  
tn 

S" 
s 

0 

O 

sf  
S 
e 

3 å - 
w 1 o ? 

s ii  
"Sf * a 

s  

o_ 

sr 

0 

s 

g 
o s 

£ o 
v  ö 

S- 

kaskeamisen  

jälkeen  

i 2 s 4 5 I 6 7 8 9 10 11 12 

48 Lemlanti 0 — 0 — — 

49  Föglöö — 
0 -  — 0 — — 

—  — 

I  50  Köökari  — 0 — 
0 

— — 
— — 

|  51 Sottunka  — 
0 — —  0 — — 

— 

j 52 Kumlinki  — 
0 

—
 

— 
0 

—
 — — 

— 

i  53  Brändöö  0 — — 0 — — 
— — 

i 54 Iniöö  — 
0 

—
 

"  0  — — — — 

55  Velkua — — 
0 — — 0 — — 

— — 

56 Taivassalo — — 0 — — 
0 — — — 

— 

57 Kivimaa — — 0 — — 
0 

— — 
—  — 

j 58 Lokalahti — — o! — — 
0  — — —  

— 

59 Vehmaa — — 0 — 0 
_
 _ — 

— 

1 60  Uusikirkko  — — i —  — 0 — — 
—  — 

I  61 Uudenkaupun- 
gin maas.  — — 0 — — 

0 
_ _ 

—  
- — 

62  Pyhämaa — 
0 — — 0 —

 . 
—

 
—  

63  Pyhämaanluoto — 0 — — 0 — — —  

J  64  Laitila — _ 
0 — — 

0 
— — 

— — 

j  651  Karjala — 0 — — 
0 

—
 — — 

— 

j  66  j Mynämäki  — — 
0 — — 

0 
— — — 

— 

|  671  Mietoinen  — — 
0 — 0 — — 

. 

— 

i  68  Lemu  — — °i —  — 0  
—
 — — 

— 

j  69  Askainen  — 
— 0 —  —  0  — — —  

— 

|  70  Merimasku — — 
0 

—
 —  0 — 

— 

j  71 Rymättylä  — — o —  —  
0 

— — 
— 

— 

72 Houtskari  — — 0 —  — 
0 

—
 — — 

— 

73 Korpoo — — o!  —  — 
0 

— — 
— 

— 

74 Nauvo  
— — 

0 
—

 — 0 —
 ' 

—
 — — 

|  75  Parainen — — 0;  —  —  
0 

—
 — — 

— 

76 Kakskerta  _ — 0 — — 
0 

— — 
— — 

77 Kaarina  1  0 0 
—

 0 0 — — — 
— 

78  Piikkiö 1  0 o! 
—
 0 0 

—

 ' — — — 

79 Kuusisto — 
— 

o! 
—
 

— 
0 

— 
— 

80 Paimio 1 0 ° !  0 0 — 
— 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 7 

Eri  puulajien  esiin- 

tymiseen  vaikuttavat 

seikat 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 

dessä  huolehdittu 

havupuunuoren-  

noksien aikaan- 

saamisesta 

Keinoja,  joilla  

huonoja  kaskimet-  

siä on koetettu 

muuttaa arvok-  

kaammiksi 

Paikkakunnalla  

käytetty kaskeamis-  

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

misen yleisyydestä.  (Numerot  

viittaavat lähteisiin.)  

13 14 IS 16 17 

_ 
■— 

— 8 V. 1910 O.o ha.  

—  
— — 8 V. 1910 O.o ha.  

— — 
— 8 V. 1910 O.o ha.  

8 

8 

V. 

V. 

_ A  

— — 

1910 O.o ha.  

1910 O.o ha.  

—  — 
— 

— 
8 V. 1910 O.o ha.  

—  
— — 

— 8 V. 1910  O.o ha. 

—  — 
— — 8 V. 1910 O.o ha.  

— 
_ 

:  
8 

8 

V. 

V. 

1910  20. o ha. 

1910 O.o ha.  

—  — 
— 

— 
8 V. 1910 O.o ha. 

—  
— — 

— 8 V. 1910 O.o ha. 

— 
— 

— 
— 

8 V. 1910 O.o ha.  

— 
— 

— — 8 V. 1910  O.o ha.  

— — 
— 8 V. 1910  ö.i ha. 

— 
— — 8 V. 1910 O.o ha. 

.—  
— 

— — 8 

8 

V. 

V. 

1910 4.4 ha. 

1910 O.o ha.  

— — 

— — 8 V. 1910 13.8 ha.  

—  
— — 8 V. 1910 3.5 ha.  

— 
— 

— 
8 V. 1910 O.o ha.  

— 

— — 8 V. 1910 O.o ha.  

— 

— 8 

8 

Y. 

V. 

1910 O.o ha.  

1910 O.o ha. 

— 

— — 

8 

8 

8 

V. 

V. 

V.  

1910 O.o ha.  

1910 8.o ha.  

1910 O.o ha.  

— — 

— — 
8 V. 1910 0.6 ha.  

— 
— 

— —

 ■ 8 V. 1910 O.o ha.  

— 
— 

— 

:  
8 

8 

V. 

V.  

1910 O.o ha. 

1910 O.o ha.  

— 
— 

— — 8 V.  1910 O.o ha. 

— 
— — 

— 8 V. 1910 O.o ha.  
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N:o Kunta 
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"  
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s 

S"- B 
3 «1  

o ST 
SS 
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3 
o 

g 

S?' ® 
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esiintyminen kui-  

villa mailla 
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kaskeamisen 
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mät puulajit  

c 

n 

ta 

as  

e*-  
e 

£ E  
e  

E 
<r»- 

3" 

5° 
P | jälkeen  

l  2 3  4  6 G 7 8 » 10 11 12 

81 Sauvo 1 0 0 — 0 0 —  
— 

...  

<M 00 Karuna  1 0 0 0 0 

83  Kemiö — — 0 — — 0 — — — 

84 Dragsfjärdi  — — 0 — — 0 — — —  
-  

85 Westanfjärdi — *- 0 — — 0 — 

86 Hiittinen — — 
0 

— — 
0 

—  

87 Finbyy  1 • 0 0 — 
0 III —  

Ei tavata sa- — —  

.
 t 

• 

nottavasti. 

CO  00 Perniö 2 0 0 41 0,11 II 90 Tavataan  esim. Ei  synny;  on Vanhimmilla  eli  

1 
Tuohitun  ky-  toisten  puu-  varsinaisilla 

lässä  ja muu- lajien  seassa. metsä-kaskilla  

allakin  asutuk- mänty ja tuo-  i  

sen läheisyy-  reemmilla aloilla 

dessä nuorim-  koivu.  Nuorem  • 

milla kaski  -  millä  eli haka  

(haka-)  mailla.  maa-kaskilla  

harmaaleppä, 
mänty,  koivu.  

Ci  00 

_ i'  ■ 

Kisko  2 II  0 25-40  II III Tavataan  siellä  

1  

Mänty.  
ja täällä pää-  
asiassa rinta-  

ja hakamailla.  
-  •  

90 Suomusjärvi  2 0,1 1 II, IV IV 45 Kaskimetsissä  Ei  synny. Mänty, vähem  

sekapuuna. män on leppää 

ja koivua. 

91 Kiikala  2 0 0 25-40 II III Ei tavata sa- Mänty. 
nottavasti. 

92 Pertteli  1 0 0 40-50  II II 
— 

Ei tavata. — Mänty. 

93 Kuusjoki  1 0 0 —  0 0 — Ei tavata. — 

j 
94 Muurla  1 0 0 — 0 I —  Ei tavata.  

95 Uskela 1 0 0 0 0 
— 

Ei tavata.  
— — 
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Eri puulajien  esiin- 

tymiseen vaikuttavat  

Millä tavoilla  on 

kaskeamisen  yhtey- 

dessä huolehdittu 

havupuunuoren-  

noksien aikaan-  

saamisesta 

Keinoja,  joilla 

huonoja  kaskiraet-  

siä  on koetettu 

Paikkakunnalla 

käytetty kaskeamis-  m 

Ukai  

lsen 

sempia tietoja  kaskea-  

yleisyydestä.  (Numerot 

seikat  muuttaa arvok-  

kaammiksi  

tapa vi lttaavat lähteisiin.) 

i 13 14 16 16 17 

— — — 11 

8 

V. 

V.  

1753 kaikkialla hävi- 

tetään metsiä kas-  

keamalla. 

1910 O.o ha.  

— 
— 9 •— - 8 V;  1910 O.o ha. 

— — — 
— ■ 

8 V.  1910 8.5 ha.  

— — :: : 8 V.  1910 O.o ha. 

— ' ,v 
.

 — _ 
8 V.  1910 O.o ha. 

-  — s —: —  8 V.  1910 O.o ha. 

5 

8 

V.  

V.  

1873  kaskia  tavattiin 
jotenkin yleisesti,  
v. 1893 ei  juuri ol-  
lenkaan. 

1910 O.o ha.  

/ 

Ympäröivä metsä  ja 
maanlaatu  edistä- 

neet männyn il-  
mestymistä.  

Ei huolehdittu. Jonkun verran 

taimistojen per-  
kauksia  y. m. 

Syksyllä  ennen lu-  
men tuloa pienim-  
mät puut ja pen-  
saat kassaroitiin. 

Syystalvella  kaa-  
dettiin  suuremmat  

puut kotitarpeiksi.  
Juhannuksen tie- 
noilla poltettiin  
kaski,  usein viertä- 

mällä. Ruis  kylvet-  
tiin  poroon,  peitet-  
tiin  auralla. Rukiin 

jälkeen kylvettiin  
varsinkin hakam. 

heinänsiemen. 

5: V. 

8: V. 

5: V. 

8: V.  

1893 kaskeamista 

käytetään  poik-  
keustapauksissa  
(ruista).  

1910 20.  o ha.  

1893 kaskeaminen 
»ei  tuntematon»  

(ruista, heinänsie- 

mentä). 
1910 O.o ha. 

Kuten n:o  89. 

Laiduntaminen vii- 

vyttänyt alojen 
metsittymistä.  

5 

8 

V.  

V.  

1893  kasketaan »jo-  
tenkin yleisesti».  

1910 3.4 ha.  

I Kuten  n:o  89. — — 
— 8: V.  1910 0.8 ha.  

Kuten  n:o 89. — — 

. ,— 8 V.  1910 2.o ha.  

— — 
-

 - — 8 V.  1910 O.o ha.  
— 

— — —  8 V.  1910 O.o ha.  
— 

— — — 8 V.  1910 O.o ha.  
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o 

ff:  " 
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tl 

S 
o 

a 
o 

ff • ® 
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s 2 
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kaskeamisen 
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mät  päälajit  

CC 

ff 
s 

1 
? 

g 1 Is  
s "a 

f 
e" 

ff 2. 

e 
e* 

jälkeen  

t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

:  96 Angelniemi  0 0 
—

 0 0 
— 

Ei tavata. — 
— 

:  97  Halikko 0 0 — 0 0 —  Ei tavata. —  — 

1 98  Marttila  0 0 — 0 0 — Ei tavata. — — 

j 99  Kaarinainen — 
0 

—
 0 

— — 
— — 

S100 Koski  0 0 — 0 0 — 
— 

101 Euran  kappeli  0 0 —  0 0 
—  Ei tavata. — 

102 Prunkkala 0 0 — 0 0 —  
Ei tavata. — — 

103 Lieto 0 0 
—

 0 0 —  Ei tavata.  — 

104 Rantamäki 0 0 — 0 0 —  Ei tavata. —  — 

105 Paattinen — — 0 — — 0 — — 
— 

106 Raisio — 
— 0 — — 0 —  — 

— 

107 Naantalin maas. — 
0 

—
 

— 
0 —  

— 

H*  O  CO  Rusko  
— 

0 — 0 — — 
— — 

109 Masku — 
0 — 0 —  — 

— — 

110 Vahto — —  0 — -  0 — — 
— 

111 Nousiainen — 
— 0 — —  0 — — 

— — 

112  Pöytyä 1 0 0 — 0 0 
—  

Ei tavata.  — — 

113 Oripää  1 0 0 40-50 II I Ei tavata.  Mänty. 

114 Yläne 1 0 0 60-70 0 0 —. Tavataan  hyvin  
vähän; on hä-  
viämässä. 

— — 

115 Honkilahti 2 0 0 40-50 1,0 0 — — 

— 

— 

116 Hinnerjoki 1  0 0 
—

 0 0 
— 

— — 

117 Eura  1 0 0 
—

 0  0 — — — 

118 Kiukainen 1 0 0 
—

 0  0 
— 

— — 

119 Lappi  1 0 0 — 0 0 — 
—  — 

120 Rauman  maas. 1 0 0 
—

 0  0 — — 
— 

121 Eurajoki  2 0 0 40-50 1,0 0 
— 

— — 

122 Luvia 2 0 0 50  1,0 0 
— — 

123 Porin  maas. 2 0 0 50  1,0  0 — — 
— — 

124  Ulvila 1 0 0 
—

 0 0 — — 
— — 

125 Nakkila 1  0 0 
—

 0 0 — — — 
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Eri puulajien  esiin- 

tymiseen  vaikuttavat 

seikat 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 

dessä huolehdittu 

havupuunuoren-  

noksien aikaan- 

saamisesta 

Keinoja,  joilla  

huonoja  kaskimet-  

siä on koetettu 

muuttaa arvok-  

kaammiksi 

Paikkakunnalla 

käytetty kaskeamis-  

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

misen  yleisyydestä.  (Numerot  

viittaavat lähteisiin.) 

13 14 15 16 17 

_ _ 8 V.  1910 O.o ha.  

— — — —  8 V.  1910 19.2 ha.  

— — — , — 8 V.  1910 1.5 ha.  

— 
— 

— — 8 V. 1910 O.o ha. 

1 
— — — 8 V. 1910 l.o ha.  

— 
— 

— —  8 V. 1910 3.5 ha.  

— — — — 
8 V. 1910 16.8 ha.  

— 
— — —  

8 V. 1910 17.0 ha.  

— — — — 
8 V. 1910 1.8 ha. 

— — — —  
8 V. 1910 O.o ha.  

— — — — 
8 V. 1910 2.i ha. 

— 
— 

— 
—  

8 V. 1910 O.o ha.  

— — — — 8 V.  1910 O.e ha. 

— 
— 

— — 8 V.  1910 O.o ha.  

— 
— — 

8 V. 1910 O.o ha.  

— — — — 
8 V. 1910 O.o ha. 

— 
— — — 

8 V. 1910 9.o ha.  

Siemenpuita on jos- 
kus  epähuomiossa  
jäänyt alalle, ta- 
vallisesti  mäntyä. 

Ei ole. Ei ole. 

• 

8 

8 

V. 1910 1.5 ha. 

V. 1910 l.o ha.  

__ 
8 V. 1910 O.o ha. 

— — — 8 V. 1910 O.o ha.  

— 
— — — 

8 V.  1910 O.o ha. 

— — — — 8 V.  1910 O.o ha,  

— — 
— 

— 8 V.  1910 O.o ha.  

— — — — 8 V.  1910 O.o ha.  

— 
— — — 8 V.  1910 5.» ha.  

— — — — 00

 
00
 
V. 1910 O.o ha. 

V. 1910 O.o ha.  

— — — — 8 V. 1910 O.o ha.  

— — 8 V.  1910 l.o ha.  
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jälkeen  

1 2 3 4  6 6 7 8 y 10 11 12 

126  Kullaa 1 0 0 0 0 
_ _ 

127 Noormarkku 2 0 0 50 1,0 II 
— — — — 

to 00 Pomarkku  3 0 

: 

0  50 0,1 I Ei  tavata  juuri 
ollenkaan. 

Mänty, koivu,  
haapa.  

129 Ahlainen 2 0 0 50 0,1 0 

130 Merikarvia  .2  0 0 50  0,1 0 — 
— 

— — 

131 Siikainen 3 0 0 30,50  III,  I II 
— 

Tavataan vä- 

hän  vanhoilla 

kaskimailla. 

Kuten  n:o  128 

132 Kankaanpää  2 ' 0 0 II,  IV III Tavataan pie-  
nissä metsi- 
köissä entisillä  

kaskimailla. 

Kuten n:o 128 

. 

133 Honkajoki  2 0 0 I, III II Kuten n:o 132 Kuten n:o 128 

134 Karvia 2 0 0 •  
—

 I,  III II — Kuten n:o 132 — Kuten n:ö  128 

135 Parkano 

* ■ - ■■ 

4 

. 

0-1 I iv-v IV 60-90 Tavataan van-  

hoilla kaski-  

mailla etu- 

päässä seka- 
puuna. 

Ei  nähtävästi 

synny. 

Mänty, etupäässä 

puhtaina met- 
sikköinä. Vähän 

on leppää, koi-  
vua ja  kuusta.  
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Eri puulajien  esiin- 

tymiseen  vaikuttavat 

seikat 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen yhtey- 

dessä huolehdittu 

havupuunuoren-  

noksien aikaan-  

s: saamisesta 

Keinoja,  joilla  

huonoja  kaskimet-  

siä on koetettu 

muuttaa arvok-  

kaammiksi 

Paikkakunnalla  

käytetty kaskeamis-  

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea- 

misen yleisyydestä. (Numerot 

viittaavat lähteisiin.)  

13 14 15 16 17 

■ ' 
8: V. 1910 2.7 ha. C ;  ■  

— 
— -  

8: V. 1910 O.o ha.  

Siemenpuut: kuten  
n:o  113; ympäröivä 
metsä on myöskin  
ollut  etupäässä 

mäntyä. 
Laiduntaminen  on es- 

tänyt lehtipuitten 
pituuskasvua,  jo- 
ten  mänty on  pääs-  

j syt  valtaan. 

Ei ole. Ei ole.  8: V. 1910  28.0 ha. 

• .*  .  a? "  "~'J  f*. i''  
"

 »  *?&£ 

—

 '  
— 8: V. 1910 O.o  ha. 

8: V. 1910 1.5 ha. 

Kuten n:o 128. Ei  ole. Ei ole. — 8: V. 1910 1.8 ha.  

Kuten  n:o 128. 

4 . v 

. .• • : 

Ei ole.  Ei ole. Sanotaan olleen  »ta-  

vallinen». Metsitty- 
nyttä  kaskea  kut-  
sutaan  tekijänsä  
nimellä, esim. Ma- 
tin  huhta, Julien 
kaski.  

8:  V. 1910 O.o ha. 

Kuten n:o 128. Ei ole. Ei  ole. Kuten  n:o 132. 8: V. 1910 O.o ha.  

Kuten n:o 128. Ei ole. Ei ole. Kuten  n:o 132. 8: V. 1910 O.o ha. 

Kuten  n:o 128. 

Sitäpaitsi  on useilta 
aloilta ennen kas-  

keamista kolottu 

tervaksia, joten 
reunametsät  ovat 

tämänkin takia 
kasvaneet  usein  

havupuuta. 
. 

- 

Ei ole.  Viime aikoina  

perkauksia  ja 
apuharvennuk- 
sia. 

Usein  käytettiin  kas-  
keamista  samoilla 

aloilla, joilta ter-  
;  väksia  kolottiin.  

Kun  kolotut  puut  
oli  talvella  viety  

pois,  kaadettiin jä- 
lelle  jäävät kaskek-  
si seuraavana  ke-  

sänä.  Menettely 
edelleen  »tavalli- 

nen». Ruis  kylvet-  
tiin  poroon  (»tuli-  

multaan») ja peitet-  
tiin oksakarhilla.  

Joskus  poltettiin  
kaski  samana ke-  

sänä  kuin se kaa-  

dettiin. 

5: V. 1893 »kaskeamista 

käytetään vähän». 
8: V. 1910 4.o ha.  

•1 i j 1 «i
 

1 "TJ  ii  9" l 

...
 :■ -l  .j 
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C  
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S  
o 
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p 
CD 

f I g 
* 

o §T 
e» e* 

&3  P 

s 
s 
e 

Er 

*1  
c+ 

jälkeen  

1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

136 Jämijärvi  2 0 0 II,  IV III Kuten n:o 132.  Kuten  n:o 135. Kuten  n:o 128. 

137 Ikalinen 2 0 0 25-30 IV IV Kuten  n:o 132. Kuten  n:o 135. Mänty.  

138 Viljakkala  2 0 0 
— II,  IV IV Kuten n:o 132. Kuten n:o 135. 

• 

Mänty.  

139 Hämeenkyrö  2 0 0 — I III — Kuten n:o  132. Mänty.  

140 Lavia 2 0 0 I, III II Kuten n:o  132. 

141 Suodenniemi 1  0 0 — 
III II — — — 

142 Mouhijärvi  3 0 0 30-50 I,  II II Tavataan  vaini- 

oiden laiteilla 

ja hakamailla 
vähän. 

Mänty.  Suuri osa  
entisistä  kaski-  

aloista on 
_

 nyt  

peltona. 

143 Suoniemi 0 0 0 II — — — 

144 Karkku  0 0 — 0 II 
—  — 

— 

145 Tyrvää 0 0 
— 

IV1) III — — — 

146 Kiikka 0 0 IV1)  III Tavataan  enti-  

sillä kaski-  

mailla. 

Mäti!  V. 

147 Kiikoinen  0 0 — IV1) III — Kuten n:o 132. — Mänty.  

148 Kauvatsa 0 0 — 0 I — — ~ 
— 

149 Harjavalta  0 0 — 0 0 — — — 

150 Kokemäki  0 0 — 
0 0 — — 

— 

151 Huittinen  0 0 —  
0  I — — — 

152 Köyliö  0 0 0 0  —  — — 
— 

153 Säkylä  0 0 — 0 0 — — 
— 

154 Vampula 0 0 
— 0 0 — — — 

155 Punkalaidun  0 0 — 0 I —  — 
— 

156 Alastaro  0 0 — 0 0 — —  

- *)  Metsäkulmilla. 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 8 

Eri  puulajien  esiin- 

tymiseen vaikuttavat 

seikat 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 

dessä huolehdittu 

havupuunuoren-  

noksien aikaan- 

saamisesta 

Keinoja, joilla  

huonoja  kaskimet-  

siä on koetettu 

muuttaa arvok-  

kaammiksi 

Paikkakunnalla 

käytetty kaskeamis-  

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea-  j  
misen yleisyydestä.  (Numerot  ! 

viittaavat lähteisiin.)  

13 14 15 16 17 

Kuten  n:o 128. Ei ole.  Ei ole. — 

8 V.  1910 O.o ha.  

Reunametsä, satun-  Ei ole.  Ei ole.  Kuten n:o 132. 6 V. 1907 7  hl.  

naiset siemenpuut 8 V. 1910 0.3 ha.  

ja maanlaatu edis-  
täneet  männyn il-  
mestymistä.  

Kuten  n:o 137. Ei ole.  Ei  ole.  Kuten n:o  132. 5 V.  1893 »kasketaan e-  j 
nemmän  kuin  Hä-1  
meenkyrössä». 

8 V. 1910 O.o ha. 

Kuten  n:o 137. Ei ole. Ei  ole. Kuten  n:o  132. 5 V. 1893 »kaskeaminen 

tunnetaan vielä»; 

joskus kasketaan j 
aukeaksi hakatut  1 

metsämaat. 

8 V. 1910 O.o ha.  

— 
— 8 V. 1910 O.o ha.  

— — — 
8 V. 1910 O.o ha.  

Kuten  n:o 137. 
" 

Ei ole. Ei ole. — 
8 V.  1910 O.o ha.  

8 V.  1910 O.o ha.  

_ 
— 

8 V. 1910 O.o ha.  

— 
8 V.  1910 7.9 ha.  

Kuten n:o 137. Ei ole. Ei ole. — 
8 V.  1910 5.2 ha. 

Kuten n:o 137. Ei ole. Ei ole. 8 V.  1910 O.o ha.  

— 
— 8 V.  1910 1.5 ha.  

_ 
— — 

8 V.  1910 O.o ha.  

—  
— 

8 V. 1910 9.4 ha.  

11  V. 1759 »kaskeaminen 

vähenemässä». 
8 V. 1910 1.4  ha.  

— — 
8 V. 1910 O.o ha.  

— — 8 V. 1910 l.o ha.  

—  —  
8 V. 1910 O.o ha.  

— 
—  

8 V. 1910 O.o  ha.  

—  — 
— —  

8 V. 1910 39.5  ha.  
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mät puulajit  

l  2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 lä 

157 Metsämaa  0  I -  _ 
"

 . - 
,   

158 Loimaa 2 0 0 — o I. "  -  Ei tavata.  

Hämeen  lääni.  

159  Somero 3 I I V V -  -  Tavataan seka- 

puuna.  

Mahdollisesti,  
mutta silloin  

aivan ani- 

harvoin. 

Mänty, koivu.  

160 Somerniemi 2 0,1 I V V -  -  Kuten  n:o 159. Kuten  n:o 159.  Kuten  n:o 159. 

161 Tammela 5 0,1 I IV, V V -  -  Tavataan vä- 

hässä  määräs-  

sä etupäässä 
sekapuuna.  

Ei synny.  Kuten  n:o  159. 

162 Jokioinen 

L  .7 

0 0 15 III III -  -  Kuten  n: o 159. Kuten  ir:o  159.  

......  

Kuten  n:o  159. 

163 Ypäjä 0 0 15 V IV -  — Kuten  n:o 159. Kuten  n:o 159.  Kuten  n:o 159. 

164 Humppila 0 0 — II III -  -  Kuten n:o 159. 
— Kuten n:o 159. 

165 Urjala 0 0 —  
II II 

-
 
— Kuten n:o 159. — 

Kuten  n:o 159. 

166 Kylmäkoski  0 0 15 V III 
-
 
— Kuten n:o 159. — 

Kuten  n:o 159. 

167  Akaa 2 0 

■ 

0 40  I,  II II 
-

 
-
 Kuten n:o 159. Kuten  n:o  159. 

168 Kalvola  5 0,1  1 V, YI V 25 —)—  Tavataan kas-  
ketuilla  aloilla  

yleisesti,  esim.  
Iittalan ase- 

man O- ja N- 

puolella. 

Ei  synny.  Nuorimmilla kas-  

kialoilla  leppä, 
vanhemmilla 

koivu  ja mänty.  

169 Sääksmäki 

, : 

■  

.  

2 0 0 III.V  IV -  -  Tavataan  seka-  

puuna ja puh- 
tainakin  met- 

sikköinä esim. 

Saarioisten 

puolella.  

Ei synny.  Kuten  n:o 159. 



59 

•  

Eri puulajien  esiin- 

j tymiseen  vaikuttavat  
seikat 

Miliä tavoilla on  

kaskeamisen  yhtey- 

dessä huolehdittu 

havupuunuoren-  

noksien aikaan-  

saamisesta 

Keinoja,  joilla  

huonoja kaskimet-  

siä on koetettu 

muuttaa arvok-  

kaammiksi 

Paikkakunnalla 

käytetty kaskeamis-  

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

misen yleisyydestä.  (Numerot  

viittaavat  lähteisiin.) 

13 14 15 16 .7 

\  7 -   8 V. 1910 O.o ha.  

Hämeer  lääni.  

8 V. 1910 0.5 ha. 

Ei  ole.  Uudelleen polt-  
taminen,  keinol-  
liset  metsänuu-  

distukset,  apu- 
harvennukset.  

»Tavallinen».  8 V. 1910 O.o ha.  

:  
-

 
.

 •  
i"
 svJ 

—  Ei ole.  Kuten n:o  159. »Tavallinen».  8 V. 1910 O.o ha. 

1; 

, 

Mustialan opis-  
ton metsissä 

kylvetty  mäntyä  
ja kuusta  sekä  
istutettu lehti-  

kuusta.  

Kuten n:o  159. »Tavallinen.» Joskiis  

karsittiin kaadetut  

puut kuitenkin jo 
syksyllä.  Siemen 
mullattiin oksakar-  

hilla, harvoin au-  
ralla. 

7  

8 

V. 

V. 

1898  0.2%. 
1910 0.5 ha.  

JL st 

Kuten n:o 159. Kuten  n:o  159. »Tavallinen.» 8 V, 1910 O.o ha.  

— Kuten n:o 159. Kuten  n:o  159. »Tavallinen.»  8 V. 1910 O.o ha.  

— Kuten  n:o 159. Kuten  n:o 159. »Tavallinen.»  8 V. 1910 O.o ha.  

Kuten n:o  159. Kuten  n:o 159. »Tavallinen.»  8 Y. 1910 0.5  ha. < •• 

Kuten n:o 159. Kuten  n:o 159. »Tavallinen.» 6 

8 

V. 

V. 

1907 53 hl.  

1910 O.o ha.  

— Kuten n:o 159. Kuten n:o 159. »Tavallinen.» 8 V. 1910 12.o ha.  

j  Vesoista  ja runsaista 
siemenistä syntyi  
leppää. 

I  Multakerroksen pala-  
minen  haittasi kuu-  

sen ilmestymistä.  
Koivun siemen itää 

taas hienossa 

»palomullassa».  
i  Laiduntamisen takia 

j ovat maat ahoina  
] 10-kunta vuotta.  

Ei ole. Kuten  n:o 159. Aikaisemmin käytet-  
tiin kahteen ker-  

taan  polttamista  

ja kylvettiin  näi- 
den välissä ruis 

(rovioon).  Toisen 

polton jälkeen  kyl-  
vettiin joko ruista  
tahi toukoa.  

Myöhemmin »taval-  
linen»  kaskeamis-  

tapa. 

1  

5 

7  

8 

V. 

V. 

V. 

V. 

1851 1: 40. 

1893 »pitäjän metsä-  
seuduissa kaskea-  

vat torpparit  sään-  
nöllisesti».  

1898 0.5  %. 
1910 0.5 ha. 

:  cy,,tj 1J* 

Kuten n:o 159. Kuten  n:o 159. Kuten  n:o 159.  1 

8 

V. 

V. 

1851 1:100. 
1910 O.o ha. 
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l  2 3 4 5 6 7 8 9 10 Xl 12 

170 Pälkäne 1 I 1 — — IV — — 
— 

171  Lempäälä  0 iii  

172 Vesilahti — — 0 — 
iii  

— 
— 

[173  Tottijärvi — 0 — III — -  
— 

174 Pirkkala — 0 — 
III 

— 
— 

— 
— 

175 Ylöjärvi  — 
0 —  IV — — 

— 

176 Messukylä  — 0  III — — _  
— 

177 Kangasala  —  0 — 
III 

— 
— — 

178 Sahalahti — — 1 — 
— IV  — — 

179 Orivesi  — I — 
V 

— — 

180 Teisko 0 IV _ 

~~ 

181 Kuru  1 I I VI VI  Noin  

10 v. 

sitten 

NW- 

ja N- 
kul- 

malla. 

Tavataan, vaan 

ei aivan run- 

saasti. 

Ei ole huo- 

mattu synty-  
vän. 

Koivu ja  leppä. 
Useasti  on myös 
koivua ja män-  
tyä sekaisin.  

182 Ruovesi  4 I I IV VI 25-35  Tavataan kas-  

ketuilla aloilla 

yleisesti  seka- 
puuna, harvoin 
puhtaina  met- 
sikköinä. 

Syntyy  aivan 
aniharvoin.  

Mänty, koivu,  
leppä ja kuusi.  
Kuusta on hävi-  

tetty  käyttämäl-  
lä sitä  havujen  
ottoon. 
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Eri  puulajien  esiin- 

tymiseen  vaikuttavat 

seikat 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 

dessä huolehdittu 

havupuunuoren-  

nokslen  aikaan- 

saamisesta 

Keinoja,  joilla  

huonoja  kaskimet-  

siä on koetettu  

muuttaa arvok-  

kaammiksi  

Paikkakunnalla 

käytetty kaskeamis-  

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea-  j 

misen yleisyydestä.  (Numerot  

viittaavat  lähteisiin.)  

13 14 15 16 17 

— — — — 8: V. 1910 11.2 ha. 

11: 

6:  

8:  

V. 

V.  

V. 

1779 kaskeaminen 

on vähenemässä. 

1893 käytetään  poik-  
keustapauksissa  
pellon raivauksen 
yhteydessä.  

1910 O.o ha.  

~ 11: 

8:  

V. 

V. 

1797 kaskeaminen 

vähenemässä. 

1910 O.o ha.  

— — 
— — 8: V. 1910  O.o ha.  

— 
— — — 8:  V. 1910 O.o ha.  

— 
— —  — 8:  V. 1910 O.o ha.  

— — 
— — 8: V. 1910 O.o ha.  

— — — 
— 

8: V. 1910  O.o ha.  

— 
— — 

— 
7: 

8: 

V. 

V. 

1898  0.2  %. 
1910 O.o ha.  

11: 

7: 

8:  

Y. 1784 kaskeaminen on 

vähenemässä. 

V. 1898 0.2  %. 
V. 1910 0.6 ha.  

— — 
—  — 8:  V. 1910 O.o ha.  

Ympäröivä  metsä ja  
hoidon  puute vai-  
kuttaneet metsän  

laatuun. 

Ei ole.  Ei ole  5:  

7: 

6: 

8:  

V. 

V. 

V. 

V. 

1893 kasketaan  Au- 

rejärven rannalla 
melkein  joka ta-  
lossa. 

1898 1 %. 
1906 8.0  hl,  v. 1907 
6.0 hl. 

1910 1.2 ha. 

Kuten n:o 181. Siemenpuita  jä- 
tetty  joskus.  
Hajakylvöä  vä-  
hän  käytetty  
tyydyttävällä  
tuloksella.  

Kotitarvehak-  

kuut,  täyteistu-  
tus ja kylvö. 

»Tavallinen.»  Poltto 

tapahtui  joko ro-  
vioissa taikka vier- 

tämällä.  Ruis  kyl-  
vetään  joko kyn-  
nettyyn taikka 
kyntämättömään  
maahan  ja peite- 
tään  kyntämällä.  

11: 

5:  

7: 

8: 

V. 1782 kaskeaminen 

vähenemässä.  

V. 1893 »siellä täällä» 
kasketaan.  

V. 1898 0.5  %. 
V. 1910 12.3 ha.  
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 li  12 

183 Kuorevesi  3 

.  

1,11  I  V,  VI VI 20-35  Tavataan kas-  

kimailla  joten- 
kin  runsaasti,  
etenkin S0- 

kulmalla;  hä-  

viää  40 v. van- 

hana.  

Syntyy  har-  
voin, etu-  

päässä ka-  
peille kas-  
kille. 

- 

Kuten  n:o 182. 

. 

184 

1 

Korpilahti  2 n II 
— V,  VI VI 

— 
Tavataan  joten- 
kin  runsaasti.  

• 

Syntyy  välit- 
tömästikin.  

Vanhemmilla 

aloilla: koivu 

( 3/4),  mänty  (Vi).  
Nuoremmilla on 

runsaasti lep-  
pää.  

185 

M . 
il; 

, 

Jämsä 5 i,ii I 

. 

VI VI 30-50  Tavataan  joten- 
kin runsaasti  

ja paikoin use- 
an hehtaarin  

laajuisina  puh-  
taina metsik-  

köinä. 

Syntyy välit-  
tömästikin,  
mutta har- 
voin.  

.  

Koivu, mänty,  
leppä.  

186 Längelmäki 1 

■i. 

i- I IV V ;25-30 Tavataan seka- 

puuna  

Ei synny,  
vaikka reu-  

nametsä  oli- 
sikin  kuusta. 

Mänty,  leppä, 
koivu.  

:187 Eräjärvi  —  

.  ; 

1 — 
V 

— — — 

188 Kuhmoinen 5 l,ll  II V, VI VI 25-35  Tavataan, mut-  Toisten mu- Kuten  n:o 185. 

ta harvoissa 

paikoissa  run-  
saammin.  

kaan  syntyy,  
toisten mu- 
kaan  ei.  
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Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 
Keinoja,  joilla  

Eri  puulajien  esiin- 
dessä huolehdittu 

huonoja  kaskimet-  Paikkakunnalla  Aikaisempia tietoja  kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat 
havupuunuoren-  

siä  on koetettu  käytetty kaskeamis- misen yleisyydestä.  (Numerot  

seikat 
noksien aikaan- 

muuttaa arvok-  tapa viittaavat lähteisiin.) 

saamisesta 
kaammiksi 

13 14 15 16 17 

Kuten n:o  181. Kuten n:o 181. Kuten n:o  181. »Tavallinen.» Poltto 5: V.  1893 kasketaan »siel-  

tapahtuu joko  ku-  lä  täällä». 

lottamalla taikka  7: V.  1898 1.0 %.  
»roviossa» poltta- 8: V. 1910 2.2 ha.  
malla.  Kylvetään 
tuhkaan ja peite-  

■ iC. ■'* ' tään joko  kerran  .....
 „:  J  

(ruis)  taikka kah-  ;  

,  

desti  ristiin (ohra)  ' 

I il kyntämällä. Jos  
) 

- • otetaan  toinen  vil- 

ja, kynnetään en-  
nen kylvöä  ja sen 
jälkeen. _  ...  ; .,! 

Kuten n:o 181.  Kuten  n:o  181. Kuten  n:o 181. »Tavallinen.» Kylve-  1: V.  1851 5: 6. 

tään joko tuhkaan 5: V. 1893  kasketaan  »jo-1  
taikka  kynnettyyn  tensakin  yleisesti».  
maahan. Siemen 7: V. 1898 l.o  %.  
peitetään kyntä- 6: V. 1906 144 hl, v. 1907 
mällä tahi  karhilla. 178 hl. 

8: V. 1910 24.5 ha.  

Runsas poltto ja ym- Kuten  n:o 181 Kuten n:o 181. »Tavallinen.»  Kaski 6: V. 1893 kasketaan  »hy-  
päröivä  mänty- kaadettiin ennen vin vähän  enää».  

metsä aiheuttavat mieluimmin ala- 7: V. 1898 0.5%.  
männikön synnyn.  ' -  kuulla,sillä muuten  8: V. 1910 20.8 ha. 

Saman alan useaan se vesottui pian.  
kertaan  kaskeami-  Seunoja  käytettiin  
nen synnyttää  noin  40 v.  sitten;  

lehtimetsän, lo-  myöhemmin ei  pol-  
puksi  lepikon.  tettu alan  kaikkia  

omiakaan puita.  — 
Kuten n:o 183. 

...
 -V..W Ei  ole. Perkaus  ja apu-  5: V. 1893 kasketaan  »siel-  

harvennus.  lä  täällä  syrjäkul-  
milla».  

7: V. 1898 2.0%.  
6: V. 1906  33 hl, v. 1907  

105 hl. 

8: V. 1910 0.8 ha.  

7: V. 1898 l.o  %.  
8: V. 1910 O.o ha. 

Kuten  n:  o  185. Kuten  n:o 182.  Kuten  n:o 182. Kuten  n:o 185. 5: V.  1893  kasketaan  »ylei-  
. ...  -  

sesti ja jotenkin 
suurilla  aloilla». 

7: V. 1898  l.o  %. 
6: V. 1906  452  hl, v.  1907 

355 hl. 

8: V. 1910  15.o ha. 
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li 

190 

191 

Luopioinen 

Tuulos 

1  

2 

!  o 

0 

i 

i 

V  

V 

V  

V 

25 

25 

Tavataan enti-  
sillä  kaski- 

mailla. 

Tavataan  seka-  

puuna;  puhtai- 
na metsikköi- 

nä Pohjan ja 
Juttilan  kylän  
mailla. 

Ei  synny.  

Ei synny.  

Viljan saantia  
varten gs-  kaske-  
tuilla aloilla 

mänty, laidun- 
maiksi  poltetuil-  
la aloilla leppä  
ja kataja. 

Kuten n:o 190. 

192 Hauho  2 0 l V V  Tavataan seka-  

puuna, mutta  
myös  puhtaina  
metsikköinä 

(n. 500  ha)  
esim. Okerlan 

ja SodjaJan 
mailla. 

Syntyy  luul- 
tavasti,  mut-  
ta anihar-  

voin.  

Kuten  n:o 159. 

193 Tyrväntö 1 0 0 15 V IV — Tavataan  seka- 

puuna.  

Kuten  n:o 192- — 

194 Hattula 1 0 0 — 
III III — Tavataan  seka-  

puuna.  

— 
Kuten  n:o 159. 

196 Hämeenlinnan  

maas. 

1 0 0 ! iii III — Kuten  n:o  194. — Kuten n:o 159. 

196 Vanaja 1 0 0 iii III 
—  Kuten n:o  194. Kuten  n:o 159. 

197 Renko  1 0 1 V IV Tavataan  seka- 

puuna  tuo-  
reemmilla 

mailla.  

Kuten  n:o  192.  Kuten n:o 159. 

■ 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen  metsiin. 9 

Eri puulajien  esiin- 

| tymiseen  vaikuttavat 

seikat 

Millä tavoillajon 
, , . ,  , Keinoja,  joilla  
kaskeamisen  yhtey-j 

dessä huolehdittu | huonoja  
kaskimet"  

,

 siä on koetettu 
havupuunuoren-  

noksien  aikaan-  j m™ttaa  arvok-  
kaammiksi 

saamisesta 

Paikkakunnalla 

käytetty  kaskeamis-  

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea- 

misen yleisyydestä.  (Numerot  

viittaavat lähteisiin.)  

13 14 I IB lii 17 

— — —  — 5: V. 1893 kasketaan  »vä- 

hän».  

7: V. 1898 0.5  %.  
6: V. 1907 8 hl. 

8: V. 1910 1.8 ha. 

Runsaampi  tahi lie-  
vempi poltto, kas-  
keamisen uusimi-  

nen, laiduntami- 
nen y. m. vaikut-  
tavat  metsän laa-  

tuun. 

Ei ole. Kuten n:o 186. 7: V. 1898  0.5  %.  
8: V. 1910 8.3 ha.  

j Kuten  n:o 190. Ei ole. Kuten  n:o 186. 6: V. 1906 20 hl, v. 1907 
10 hl. 

8: V. 1910 0.2 ha.  

-  Ei  ole. Kuten n:o 159. 11: V. 1756 »metsät kas-  j 
keamalla kokonaan  

hävitettyjä».  
5: V. 1893  »kasketaan  hy-  

vin vähässä  mää- 

rässä, ainoastaan  j 
metsän  perkauksen  J 
yhteydessä». 

8: V. 1910 4.o ha.  

— Ei ole. Kuten  n:o 159. 

Ei ole. Kuten  n:o 159. 

— 

8: V. 1910 O.o ha.  

8: V. 1910  O.o ha.  

8: V.  1910 O.o ha.  

— 
Ei ole. Kuten  n:o 159. — 

11: V.  1851  1:10. 
8: V. 1910 4.0  ha.  

Ei  ole. Kuten  n:o 159. 5: Y.  1893  »pieniä  kaskia  
siellä täällä)). 

7: V. 1898 0.2  %.  
8: V. 1910 O.o  ha.  
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198 Janakkala 2 0| 1 III.V IV Tavataan  seka- 

puuna. 

Kuten  n:o  192.  Kuten  n:o 159. 

199 Loppi 4 i i 
— V, IV V  40-70 Tavataan  seka-  

puina ja puh- 
tainakin met-  
sikköinä.  

Ei synny.  Mänty,  koivu. 

200 Hausjärvi  1 o! o 
— 

III III Kuten n:o 194. 
— 

Kuten n:o 159. 

201 Kärkölä  3 °|  1  10-20 III.V  IV 
— 

Kuten n:o 194. Ei synny. Mänty, leppä, 
koivu, kuusi.  

202 Nastola 4 0,1- 0 15-25  III, V IV 
— 

Tavataan etu-  

päässä  viimek-  
si  kasketuilla  

rintamailla. 

Ei synny.  Mänty,  koivu,  
leppä, kuusi.  

203 Hollola 3 0: 0 23 III III 100 Tavataan  ku- 

ten  edellisessä,  
mutta vähem- 

män. 

Ei synny.  Kaskimetsiä on 

enää vähän jä-  
lellä, sillä  ne on 
raivattu pelloik-  
si  ja niityiksi.—  
Jälellä olevilla 

koivua, mäntyä, 
kuusta.  

204 Koski  3 0 0 20  IV, II III Tavataan aino-  

astaan  vähän.  

Ei  synny. Kuten n:o 201. 
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Eri puulajien  esiin- 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 

dessä huolehdittu 

Keinoja,  joilla 

huonoja kaskimet-  Paikkakunnalla Aikaisempia tietoja kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat 

seikat  
havupuunuoren-  

noksien aikaan- 

saamisesta  

siä on koetettu 

muuttaa arvok-  

kaammiksi 

käytetty kaskeamis-  

tapa 

misen yleisyydestä.  (Numerot  

viittaavat lähteisiin.)  

13 14 15 16 17 

Maanlaatu vaikuttaa 

puulajin ilmesty-  
miseen  ja säilymi-  
seen. 

Ei ole.  Kuten n:o 159 

t 

»Tavallinen.» Osa  

puista on viime ai- 
koina  käytetty  en-  
nen polttoa koti-  

tarpeiksi. Poltto  
on ollut joko ku-  
lottamista tahi  

»viertä  mistä)). —  

Heinää on myös 

kylvetty.  

8:  V. 1910 O.o ha. 

Reunametsä  ei  aina  

ole määräävä. 

Ei ole. Kuten  n:o 182. 1: V. 

5: V. 

7:  V.  

8:  V.  

1851 1: 6. 

1893 »pieniä kaskia  
siellä täällä».  

1898 0.2  %. 
1910 5.6  ha. 

— 
Ei ole. Kuten n:o 159. 

— 
5: V. 

8:  V. 

1893 »ei  kasketa  

enää». 

1910 13.7 ha.  

.  

Yhden  viljan otto  edis-  
tää lehtimetsän 

syntyä.  Ahon  niit- 
täminen  hävittää 

havupuut. 

Siemenpuita on 

jätetty. Haja- 
kylvöllä  on saa- 
tu tyydyttäviä  
tuloksia.  

Ei ole.  7: V. 

8: V. 

1898  0.5%.  
1910 10. o ha. 

Kuten n:o 201. Kuten n:o 201. Ei ole.  »Tavallinen.» Poltto 

kulottamista ja ro-  
violla  polttamista.  
Kynnetty ennen 
kylvöä.  

5:  V. 

7:  V. 

8:  V. 

1893 »ei kasketa oi-
1 

lenkaan». 
1898 0.5  %.  
1910 l.o ha.  

Kuten  n:o 201. Ei  ole.  Ei ole. 
»Tavallinen.» Osa 

puista  korjattiin  
ennen polttoa. En-  
si  vilja  kylvettiin  
karhittuun maa- 

han.  

5: V.  1893 »ei  kasketa  ol- 

lenkaan».  

7: V.  1898 0.5%.  
8: V. 1910 19.4 ha. 

Kuten n:o 201. Ei ole. Ei ole. »Tavallinen.» Polte- 

taan ensin kulot- 

tamalla ja sitten 
palamattomat  pai-  
kat »rovioita vier- 

tämällä».  

8: V.  1910 0.9 ha.» 

li 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

;205  Lammi  3 i, ii — V, VI V Kaskimailla on Ei  synny Koivu, leppä, 
ii, i jotenkin ylei-  (»täytyy olla  mänty,  kuusi.  
iii  

nen;  puhtaita jonkun ver-  
lepiköitä  esim.  ran varjos- 
kirkonkylän  tusta ensin»).  

■ 

N-  puolella.  

206 Asikkala  2 i, i — VI VI Tavataan var-  Ei  synny.  Kuten n:o 201. 

ii  sinkin rinta-  

mailla.  

1207 Padasjoki  4 II,!  II — VI VI Entisillä  kaski-  Ei  synny.  Koivu, mänty, 
III' mailla, varsin-  leppä, kuusi.  

kin  rintamailla  

sekapuuna ja 
puhtainakin  
metsikköinä.  

/iipurin lääni.  

00 o  (N  Pyhtää  1 0 0 40 II II 
_ 

Tavataan aino-  Mänty;  talojen lä-  
astaan talojen histöllä  leppää- 

\ 
lähistöllä.  kin,  sillä muut 

puulajit on ha-  
kattu  pois.  

.209  Kymi 2 0 0 40 II, 0 II Kuten n:o 208. — Kuten n:o 208. 
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Millä tavoilla on 

kaskeamisen yhtey- 
Keinoja,  joilla  

Eri puulajien  esiin- 
dessä huolehdittu 

huonoja  kaskimet-  Paikkakunnalla  Aikaisempia  tietoja  kaskea- 

tymiseen  vaikuttavat 
havupuunuoren-  

siä on koetettu käytetty kaskeamis-  misen yleisyydestä.  (Numerot  

seikat  
noksien aikaan- 

muuttaa arvok-  tapa viittaavat lähteisiin.)  

saamisesta 
kaammiksi  

13 1 4 1  5 l  li  17 

Viljan saantia  var-  On koetettu  iät-  Taimistojen per-  »Tavallinen.» Kaa-  8: V. 1910 8.o ha.  

ten kasketuille tää  siemenpuita,  kaukset  ja apu-  dettaessa seura- 

aloille syntyy  hy-  mutta ovat nä- harvennukset.  taan tarkoin  kuun  

vä metsä, usein  mä palaneet. aikoja. Ensi sie-  
mäntyä  ja koivua. men  kylvetään  tuh- 
Laidunmaitten  kaan  ja peitetään 
»kydöttäminen»  kyntämällä. Usein 
edistää  leppää ja otetaan vain  yksi 
katajaa.  vilja. —  Myöskin 

käytetään n. k.  
kydöttämistä lai-  
dunmailla.  Tässä 

, poltto  toimitetaan  
niin tiheään, että 
ainoastaan  puut, 
oikeastaan risut, 

pitkiin  kasoihin  ko- 
koamalla  saadaan  

palamaan. Siemen 
peitetään  oksakar-  
hilla  kaskurilla  ja 
kivien vieret käsi-  

haralla.  

Kuten n:o 201. Kuten n:o 201.  Ei ole. »Tavallinen». Ote- 7: V. 1898  l.o  %. 
taan  yksi  tahi  kak-  8: V. 1910 9.4 ha.  

si satoa. 

Kuten n:o 201. Kuten n:o 205. Kuten n:o 205. 
_ 

5: V. 1893 kaskeaminen  
»ei harvinainen». 

7: V. 1898  0.5  %. 
6: V. 1906 264  hl.  
8: Y. 1910 64.2 ha. 

Viipurin lääni.  

Ei ole. Ruutukylvöä  »Tavallinen.» 10: Noin v. 1870 kaskeami-  

käytetty,  mutta nen »vähenemässä» 
laiduntamisen  Kymin kihlakun-  

* takia epäonnis- nassa. 

tunut. 5: V.  1893 »ei kasketa  ol- 

lenkaan». 

8: V. 1910 2.0 ha. 

Ei ole. » Kuten n:o 208. »Tavallinen.» 5: V. 1903 »ei kasketa ol- 

lenkaan».  

8: V. 1910 4.5 ha. 



70 

maam——  

GO 
-  

P 

g 
CD* 

»-
ö  

P H— 

Kaskea-  

misen 

yleisyys  
nyky- 
jään  

i"  
3 E, 

CD Bf 

E- » 
t» g.* 

Kaskeamisen 

yieisyys  50 v. 
sitten  

s.  S.  
E B 
il  
~I Harmaalepän  

Puhtaitten 

kuusimetsien 

syntyminen  
Kaskimailla 

N:o Kunta *1 B 
3 

s 
CD 

sr: p 
M 

B 
S 
ffi 

f:  s  
å S 

esiintyminen  kui-  

villa mailla 

välittömästi  

kaskeamisen  

tavattavat  yleisim-  

mät puulajit  
S" O 

o S" 
o N 

ÖE- 
SP 

CD 

I 
sr 

c 

f II  
0»  C 

sr 
S 
C 

O- 

et- 

«1 
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i210 Sippola 3 0,1 
x

)  
1  m, 

iv, 
VI 2)  

v Tavataan  var-  

sinkin seka- 

metsikköinä ja 
talojen lähis-  
töllä. 

Ei synny. Mänty, koivu, 
leppä, kuusi.  

1211 Vehkalahti 2 0,1 1 — m, 
IV 

IV — Ei sanottavasti 
muualla  kuin  

talojen lähis-  
töllä  vanhoilla 

kaskimailla. 

Ei  synny. Koivu, mänty, 
leppä. 

212 Miehikkälä 1 I I 
—  

VI  V 
— 

Kuten n:o 211. Ei  synny.  Kuten n:o 208. 

213 Virolahti 1 0  0 20 IV IV — Kuten  n:o 211. Ei  synny.  Kuten n:o 208. 

i  214  Säkkijärvi  1 II II VI VI Varsinkin tuo- 

reilla  kaski-  

mailla  yleinen 
sekapuuna.  

Ei  synny;  
kuusi  on hä-  

vinnyt vä- 
hiin, joten 
siemenpuita- 
kaan ei sa- 

nottavasti 

ole ollut.  

Mänty, sekä  se-  
kametsissä  män- 

ty,  koivu,  leppä,  
haapa. 

215 Lapvesi  1  I I 
— 

VI VI 25-30  Kuten n:o 214. Kuten  n:o  214.  Kuten  n:o 214. 

216 Lem  i 1  I I 
— 

VI VI 20 Kuten n:o 214. Kuten  n:o 214. Kuten  n:o 214.  

217 Luumäki  1  IV IV 

3) 

— 
VI VI 15 Kuten n:o 214. Kuten  n:o 214. Kuten n:o 214.  

218 Valkeala 1 II II — VI VI — Kuten n:o 211. Ei  synny.  Kuten n:o 208. 

219 Suomenniemi 1 IV IV 
— 

VI VI 15 Kuten n:o 214. Kuten  n:o 214. Kuten n:o  214. 

*)  N-  osalla. a) N-  ja 0-  osilla 
.  3) Erittäinkin  f -  osalla, muualla III. 
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Eri puulajien  esiin- 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen yhtey- 

dessä huolehdittu 

Keinoja, joilla  

huonoja  kaskimet- Paikkakunnalla Aikaisempia  tietoja kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat 
havupuunuoren-  

noksien aikaan- 

saamisesta  

siä on koetettu käytetty kaskeamis-  misen yleisyydestä. (Numerot  

seikat muuttaa arvok-  

kaammiksi 

tapa viittaavat lähteisiin.)  

13 14 15 16 17 

Maanlaatu: kuivem- 

milla  mäntyä, tuo-  
reemmilla koivua. 

Ei ole.  Kuten  n:o 208. »Tavallinen.» Kyn-  
netään  polton jäl- 
keen  ja siemen  pei- 
tetään oksakar- 

hilla. Ennen  kau-  

ran kylvöä  kyn-  
netään, joko syk-  
syllä  tahi  keväällä. 
Usein  otettiin 3 ä 4 

viljaa. 

5: V. 1893 kasketaan  ylei- 
sesti  N-osassa,  Val- 
kealan  pitäjän  ra-  
jalla. 

8: V.  1910 3.0 ha.  

Ei ole. Kuten n:o 208.  Kuten  n:o 210. 5: V. 1893 »vähän kaskia  

pitäjän keskiosan  
metsäkylissä».  

7: V. 1898  5  %.  
8: V. 1910 ll.o ha.  

— 
Ei  ole. Kuten 11:0 208.  Kuten n:o 210. 8: V. 1910 O.o ha.  

Ei ole. Kuten n:o 208. Kuten n:o 210. 8: V. 1910 39.2 ha. 

Maanlaatu: kuten  

n:o 210.  
Siemenpuita on 
kaskettaessa  jä- 
tetty viime ai- 
koina hyvällä 
menestyksellä  

Viipurin läänin  
maanviljelysseu- 
ran alueella.  Ha- 

jakylvöä myös 
vähän  käytetty.  

Huono osa rai-  

vattu  ja parhaat 
puut ryhmiin  jä- 

tetty  siemennys- 
tä varten.  Maan- 

pinta rikottu  
tahi keinollista 

uudistusta käy-  

tetty  — hyvällä  
menestyksellä.  

»Tavallinen.» Ennen 

poltettiin kaikki  
puut  »viertämällä», 
myöhemmin  aino- 
astaan  osa. Kyn- 
netään  ennen kyl-  
vöä. Rukiin  jäl- 
keen  otetaan  usein  

3 å 4 kauraa.  

1: V. 1851 1: 3. 

7: V. 1898 ll.o  %.  
6: V. 1905  1278.0 hl.  
8: V. 1910 2.5 ha.  

Kuten n:o 214. Kuten n:o 214. Kuten n:o 214.  Kuten n:o  214. 10: Noin v. 1870 »kasketaan  

Lappeen  kihlakun-  
nassa».  

7: V. 1898 6.  o %.  
8: V. 1910 17.4 ha.  

Kuten n:o 214. Kuten n:o 214. !  Kuten n:o  214,  
erittäin  paljon. 

Kuten n:o 214. 7: V. 1898 l§.o %.  
8: V. 1910 0.3 ha.  

Kuten  nro 214.  Kuten n:o 214.  Kuten n:o 214.  Kuten n:o 214. 1: V. 1851 1: 2. 
2: V. 1880  16 % sadosta  

kaskista.  

7: V. 1898  15.  o  %.  
6: V. 1905 244.0 hl. 
8: V. 1910 160.4 ha.  

Ei  ole. Kuten n:o 208. Kuten  n:o 210.  7: V 1898 6.0  %. 
6: V. 1905 37.0 hl.  
8: V. 1910 48.3 ha.  

Kuten n:o 214. Kuten  n:o 214. Kuten n:o 214. Kuten n:o 214. 7: V.  1898 20.  o  %.  
8: V.  1910 66.4  ha.  
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kaskeamisen  

jälkeen  

tavattavat  yleisim-  
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1 
-  

3 4 I 5 6 7 8 9 10 11 13 

220 Savitaipale  2 II 1 ) III — 
VI VI 15-20 Kuten n:o 211. Ei synny  sa-  

nottavasti. 

Kuten n:o 214. 

221 Taipalsaari 1 I I VI VI 15-20 Kuten  n:o 211.  On syntynyt  
esim.  Taipal- 
vaaran Jun- 

ttilan kylän  
ja  Lemin  ja 
Lapvedenra-  

joilla. 

Kuten n:o 214. 

222 Joutseno 1 I I VI VI 20 Kuten n:o 211. Kuten  n:o  214  Kuten n:o 214. 

223 Ruokolahti 2 V V VI VI Tavataan run- 

saasti varsin- 

kin nuorilla  

kaskimailla,  
joskus 1- 1 V2 
ha laajuisina 

puhtaina  met-  
sikköinä.  

Kaskeamisel-  

la kuusi  tun-  

gettu kor-  
piin;  näitten  
reunoilla  

syntyy  jos-  
kus. Esim. 
Torsan taka- 

na Pekka 

Kemppaisen 
maalla on 

puhdas noin  
10 ha  laaja 
25-30 v. ti- 

heä kuusik- 

ko  kuivalla  
kankaalla.  

Mänty,  koivu, 
nuorimmilla 

aloilla leppä. 

224  Rautjärvi  2  IV, IV 
II 

VI VI 15,30 Tavataan erit-  

täinkin nuoril-  

la kaskimailla. 

Syntyy jos-  
kus.  

Kuivilla  ja kivi-  
sillä mailla män-  

ty,  tuoreemmil- 
la lehtipuut ja 
seassa mänty.  
Nuorimmilla 
aloilla  on lehti-  

puuta. 

*)  Luumäen  rajalla IV. 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus Suomen metsiin. 10 

Eri puulajien  esiin- 

Millä tavoilla on 

, , . ,  . Keinoja,  joilla  
kaskeamisen  yhtey -  

j
 

v-
 
t
 , huonoja  kaskimet-  

dessa huolehdittu 
Paikkakunnalla Aikaisempia tietoja  kaskea-  

tymiseen vaikuttavat 
,

 siä on koetettu 
havupuunuoren-  

,

 
.
 

.,
 muuttaa arvok-  

noksien  aikaan- 

kaammiksi  
saamisesta 

käytetty kaskeamis-  misen yleisyydestä.  (Numerot  

seikat tapa viittaavat lähteisiin.)  

i :! 14 15 lii  17  

Kuten n:o 214. Kuten  n:o 214. Kuten  n:o 214.  Kuten n:o 214. 7: V.  1898  8.  o %.  
6: V 1905  1,013.0 hl. 
8: V. 1910 41.9 ha. 

Kuten n:o 214. Kuten n:o 214. Kuten n:o 214. Kuten n:o 214. 7: V. 1898  8.o%. 
8: V. 1910 l.o ha. 

! Kuten n:o 214. Kuten  n:o  214.  j  Kuten n:o  214.  Kuten n:o 214. 10: Noin  v.  1870  kasketaan 
»huomattavassa  

määrässä» Jääsken 

kihlakunnassa.  

7: V.  1898 6.0 %.  
8: V. 1910 O.o ha.  

Runsas poltto ja mo-  
nen viljan otto edis- 

1 tävät  kanervan  

syntyä  ja estävät  
uuden  metsän  nou- 

Puutavarayhti- Ei ole. 
öitten metsissä 

käytetty  keinol- 
lista  uudistusta. 

»Tavallinen.»  Polte-  

taan kulottamalla 

ja palamattomat 
paikat rovioilla. 

7: V. 1898  12.0  %.  
6: V.  1905 6.700. o hl. 
8: V. 1910 223.5 ha. 

sua. 

• 

I  Maanlaatu, katso  sa- 
reke 12. 

Lehtimetsien  syntyä 
edistävät: 

ympäröivä metsä, sillä  
havupuut ovat uu- 
distettu j  en kaskea- 
misien  ja puitten 

myyntien kautta  
vähenneet; 

lehdeksiä ei enää  käy-  
tetä niinkuin en- 

nen melkeinpä  kar-  
jan pääravintona; 

Hajakylvöllä uu-;Ei  ole;" kaskimet-  
distettu kuusta.  |  sat  ovat yleensä 
Tämä ei  kuiten-  hyviä,  
kaan  menesty.  

— 7: V. 1898  8.  o %.  
8: V. 1910 118.7 ha.  
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1 2 S 4 5 6 7 8 1) 10 11 1 2 

225 Kirvu 2 I I VI VI 20,30 Tavataan toisi-;  Ei  synny. Kuten n:o 224. 

naan  entisillä,  
varsinkin nuo- 

remmilla  kas-  

kimailla. 

226 Antrea 2 0 I 10,  20  VI VI 35, 40 Kuten n:o 225.! Ei  synny. Kuten n:o 224. 

227 Jääski 2 0 I 10,  20 VI,  V VI 35, 50  Kuten n:o 226. Ei  synny. Kuten n:o 224. 

228 Nuijamaa 2 0 I 10,15 VI,  V V 40,  50  Kuten n:o 225.  i  Syntynee jos-  Kuten n:o 224 

kus. ja kuusi.  

229 Viipurin maas.  2 0 1 10,  20 VI,IV V 35,50 Kuten n:o 225. Kuten n:o  228.  Kuten  n:o 228. i  

230 Johanneksen 2 0 0 40,  20 II,  IV III 60,40 Kuten n:o 225.  Ei  synny.  Kuten n:o 228. 

pitäjä 
231 Koivisto  2 0 0 40,  20 II, IV III 60, 40 Kuten n:o 225.! Ei  synny.  Kuten  n:o 228. 

232 Kuolemajärvi  2 0 0 40,  20 II, IV III 60,40 Kuten n:o 225.  Syntyy  toisi-  Kuten n:o 228. 

: naan. 

233 Uusikirkko 2 0 0 40,10 II, VI IV 60,40 Kuten n:o 225.1  Kuten  n:o  232  Kuten  n:o 224. 

234 Kivennapa 2 0 0 25,  20 V, VI V 35,40 Kuten n:o 225J Kuten n:o  232.  
I 

Kuten  n:o 228.  

1235 Muola 2 0 0 15,30 VI,IV V 35, 50  Kuten n:o 225.  i  Kuten n:o  232. Mänty,  haapa, 
koivu,  kuusi.  

236 Heinjoki 2 0 1 10 VI,IV V 35,50 Kuten n:o  225.!  Ei  syntyne. Kuten n:o 224. 

237 Valkjärvi 1 0 0 — V V 40 Ei tavata sa-j  Ei  synny. Mänty.  
nottavasti. 
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Eri puulajien  esiin- 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 

dessä huolehdittu  

Keinoja,  joilla  

huonoja kaskimet- Paikkakunnalla Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat 

seikat 
havupuunuoren-  

noksien aikaan- 

saamisesta 

siä  on koetettu 

muuttaa arvok-  

kaammiksi  

käytetty  kaskeamis-  

tapa 

misen yleisyydestä.  (Numerot  

viittaavat lähteisiin.)  

13 14 1 5 1 ii  1 7 

kaskeamista ei uusita  

niin tiheään kuin  

ennen eikä niin 

useaa satoa oteta, 

jotenka lehtipuit-  
tenkin  vesomisky-  
ky  paremmin  säi-  

lyy.  

1 

Ei ole. Kuten  n:o  224.  7:  V. 1898 10.  o  %. 
6: V. 1905 4.0 hl. 
8: V. 1910 13.1 ha. 

Kuten n:o 224. Ei ole.  Kuten  n:o 224.  
— 

6: V. 1905 229.0 hl.  

8: V. 1910 8.8 ha. 

j Kuten  n:o 224.  Ei ole.  Kuten n:o 224. 8: V. 1910 4.5 ha. 

Kuten n:o 224. Ei ole.  Kuten  n:o 224.  — 8: V. 1910 l.o ha. 

!  Kuten  n:o 224.  Ei ole.  Kuten n:o 224.  10:  Noin  v.  1870 kasketaan  [  
vähän Rannan  

kihlakunnassa.  

8:  V. 1910 O.o ha.  

— 
Ei ole. Kuten n:o 224.  — 8:  V. 1910  0.5 ha.  

— 
Ei  ole. Kuten n:o 224. — 8:  V. 1910 4.5 ha.  

Ei ole.  Kuten  n:o 224. — 8: V. 1910 9.9 ha.  

— 
Ei  ole. Kuten n:o 224. — 

8 V. 1910 0.5 ha.  

Ei  ole. Kuten  n:o 224. 10; Noin v.  1870 »ei  kasketa» 

Äyräpään  kihla- 
kunnassa.  

8:  V. 1910 2.3 ha.  

— 
Ei ole. Kuten n:o 224. — 8: V. 1910 5.0 ha.  

Kuten  n:o 224.  Ei ole.  Kuten n:o 224. — 8: V 1910 6.8 ha.  

Männyn yleisyyteen 
vaikuttavat:  

ympäröivä metsä;  
kuiva  maaperä; 
usean viljan ottami-  

nen kaskesta.  

Ei ole.  Ei ole. »Tavallinen.» Kaski  

kaadettiin »juhan- 
nuksen  jälkeen». 

Käytettiin myös-  
kin  »viertoa». Pol-  

ton jälkeen kyn-  
nettiin ja äestet-  
tiin ja rukiin  sie- 
men  peitettiin  kyn-  
tämällä. — Otet- 
tiin  2—4  viljaa. 

8:  V. 1910 O.o ha.  
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i  2 3 4 | n 6 7 8  !) 1  ii  i i  12 

238 Rautu 1  0 0 25 V V  40 Tavataan pai-  Ei  synny. Mänty.  
koittain.  

239  Sakkola 1  0 1 
— 

V V  40 Tavataan eri- Ei  synny.  Mänty, varsinkin 
tyisemmin W- osassa. 

Riiskan kyläs-  
sä sekä pie-  
nemmillä  aloil-  

la  Kaarnajoel-  
la  ja Viljak-  
kalan  kylissä.  

240 Metsäpirtti  1  0 0 25 V V  40 Tavataan pai-  Ei  synny.  Mänty.  
koittain  puh- 
tainakin met- 

sikköinä, kun  

männyt  on ha-  
kattu päältä  

pois.  

241 Pyhäjärvi  2  o: o — n, v V 70, 40 Tavataan pie-  Ei  synny.  Mänty;  koivu,  
nemmässä  leppä.  
määrässäseka-  

metsikköinä. 

242 Räisälä 1 i i — V  V  40 Tavataan  erit-  Ei  synny.  Mänty.  
täin Ummu- 

koskella  ja Ki-  

vipellon kyläs-  
sä  katajan  jou- 

• kossa. 

243 Käkisalmi  1 0 0 
— 

V  V  40 Kuten n:o 237. Ei  synny.  Mänty.  

244 Kaukola  1 0 I 10 
— 

V  
-  — — — 

245 Hiitola 1 0 0 10 
— 

VI 
— — — 

246 Kurkijoki  1 0 I — 
— 

VI —  
—  

- — 

247 Parikkala  1 II1  III VI Tavataan 50-  Ei ole huo-  Mänty, koivu,  
vuotisilla  ja si-  mattu. leppä.  
tä nuoremmil-  

la kaskimailla.  

248 Jaakkima 1 I II VI  Kuten n:o 247. Kuten  n:o 247. Kuten n:o 247. 
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Eri puulajien  esiin- 

tymiseen  vaikuttavat  

seikat 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey-| keinoja,  joilla  
..
 

.
 

......
 1 huonoja  kaskimet-  

dessa huolehdittu 

, ! siä on koetettu 
havupuunuoren-  

....
 1 muuttaa  arvok-  

noksien aikaan- 

kaammiksi  
saamisesta 

Paikkakunnalla 

käytetty kaskeamis- 

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

misen yleisyydestä. (Numerot  

viittaavat  lähteisiin.)  

13 14 15 1 6 1 7  

Kuten 11:0 237. Ei  ole. Ei ole. Kuten  n:o 237.  8: V. 1910 6.1 ha. 

Kuten n:o 237. Ei ole. Ei ole. Kuten  n:o 237.  10: Noin  v. 1870 kasketaan 
»nimeksi» Käkisal-  

men kihlakunnassa.  

6: V. 1905 60.0  hl.  

8: Y. 1910 11.6 ha.  

Kuten n:o  237. Ei ole. Ei ole.  Kuten n:o 237. 8: V. 1910 2.0 ha.  

Kuten n:o  237. Ei  ole. :  Ei ole.  Kuten n:o 237. 8: V. 1910 122.2 ha.  

Kuten n:o 237. Ei  ole. Ei ole. Kuten n:o 237. 8: V. 1910 2.1 ha.  

Kuten n:o 237. Ei ole. Ei ole.  Kuten n:o 237.  8: V.  1910 O.o ha.  

— - j —  — 8: V.  1910 1.6 ha.  

— — 
8: V. 1910 O.o ha.  

— — 
10: Noin  v. 1870 kasketaan  

»nimeksi»  Kurkijoen 
kihlakunnassa.  

8: V. 1910 14.9 ha. 

Ympäröivä metsä  Siemenpuita Ei ole. »Tavallinen.» Ote- 1: V. 1851 1: 1. 

edistänyt  männyn (mäntyä) jätet- taan  1 ruis  ja jos-  7: V. 1898  26.0%. 
levenemistä. ty erinomaisilla  kus 5:kin  kauraa  6: V.  1905 49 hl.  

tuloksilla  Itä-j  sekä niitetään  hei-  8: V. 1910 59.4 ha.  

Karjalan  maan-  nää niin kauvan  

viljelysseuran  kuin  se vähäkään 

alueella. kasvaa.  — Joskus 

saadaan vain 1 

sato. 

Kuten n:o 247. Kuten  n:o  247. 1 Ei  ole. 8: V.  1910 16.4 ha.  
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villa mailla 
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kaskeamisen  
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tavattavat  yleisim- 

mät puulajit  

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 

249 Sortavalan i 0 I 10 VI Kuten n:o 247. 

maas. 

250 Uukuniemi i IV IV — VI — Kuten n:o 247. Kuten  n:o 247 Kuten n:o  247. 

251 Ruskeala i 0 II — 
— 

VI — 
— — 

— 

252 Soanlahti ;i iv, IV VI Tavataan run-  On joskus Koivu, mänty, 
V saasti etenkin  huomattu.  leppä, kuusi.  

paremmilla 
kaskimailla 

pieninä puh- 
taina metsik-  

köinä  ja seka-  
puuna. 

253 Suistamo 3 IV, 1 )  V  
_ VI Kuten n:o 252. Kuten  n:o 252. Mänty ja koivu  

V, esim. Loimo-  kruunun  ja yh- 
vi lasta  Lyt-  tiöitten mailla,  

syyn  vievän  leppä ja koivu  
tien  varrella. yksityisten.  

*)  W- osassa. 
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Millä tavoilla on 

kaskeamisen yhtey- 
Keinoja, joilla  

Eri puulajien  esiin- 
dessä huolehdittu 

huonoja  kaskimet-  Paikkakunnalla Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat 
havupuunuoren-  

siä on koetettu käytetty kaskeamis-  misen yleisyydestä.  (Numerot 

seikat 
noksien aikaan- 

muuttaa arvok-  tapa viittaavat lähteisiin.)  

saamisesta 
kaammiksi  

13 14 15 16 1 7 

10: Noin v. 1870 kasketaan  

»enemmän yleisesti»  
Sortavalan kihla-  

kunnassa.  

1 7: V. 1898  l.o  %. 
8: V. 1910 27.» ha.  

1 Kuten  n:o 247.  Kuten n:o 247. Ei  ole. Kuten n:o  247. 7: V. 1898 55.o  %. 
8: V. 1910 152.0 ha.  

— 7: 1898  30. o %.  
6: V. 1905 84.0 hl.  

8: V. 1910 40.9 ha.  

!  Kuiva  maa sekä  uu- Hajakylvöä käy-|  Perkaukset  ja Ennen kaskettiin  10:  Noin v. 1870»kasketaan»  

distettu  ■polttaminen tetty, siemen- apuharvenn  uk-  vanhoja havumet-  Salmin kihlakun-  

ja usean  viljan otto puitakin (män-  set. siä. Puut kaadet-  nassa.  

edistävät  männyn  tyä)  jätetty,  joi-;  tiin keväällä han-  5: V. 1893  63.  o  % sadosta  

ilmestymistä.  Use-  loin  3 hyvää gen aikana ja sai-  kaskesta. 

aan kertaan  kyn-  puuta voi  sie-  vat kuivaa seu- 7: V. 1898 35.0  %. 
tämällä vähenee mentää 1 ha  raavaan kesään,  6: V. 1905  l,066.o hl.  

myöskin  lepän ve- alan.  jolloin ne poltet-  8: V. 1910 78.9  ha,  

somiskyky.  tiin. Ruis  kylvet-  
tiin  tuhkaan  ja 
peitettiin kyntä-  
mällä.  Usein  "otet- 
tiin vielä toinen 
ruis.  — Myöhem- 
pi kaskeamistapa:  
»tavallinen.» Ote- 

taan tavallisesti 2 
k  3 viljaa. Kerro-  
taan  saadun  12:kin 

kauraa  peräkkäin.  

Kuten  n:o 252,  mutta Kuten  n:o 252.  Kuten n:o  252. Entinen kaskeamis-  7: 1898  50.  o %. 
vielä  sanotaan  sää- tapa  oh n. k.  yli- 6: V. 1905 130. o hl.  

limättömän kas-  palo,  jota vielä ny- 8: V. 1910 420. o ha.  

keamisen talojen kyisinkin  on käy-  
j lähistöllä edistävän tetty kuusimetsis-  

lepän ilmestymistä.  sä. Puut kaade-  

taan  silloin kun  

on sopivaa aikaa, 
tavallisesti  syksyl-  
lä  tahi  hangen ai- 
kana, Kaski saa 

olla  tällaisenaan 3 

ä 4 v.  Kun  se on 

poltettu, jää se 
taas  lepäämään 
seuraavaan kesään, 

jolloin puut pol-  
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välittömästi 

villa mailla 
kaskeamisen 

jälkeen 

tavattavat  yleisim-  

mät puulajit  

1  2 3 j 4 5 6 7 8 9 10 11 1  ■> 

254 Korpiselkä  2 IV,  V 

1 

VI VI Kuten n:o  252.  Ei  synny.  Koivu, mänty, 
VI leppä, kuusi,  

255 Suojärvi  1 VI VI VI VI Kaskimailla ve- Syntyy  jos- Koivu, mänty, 
sametsänä. kus. kuusi,  leppä. 

■  

;256  Salmi  3|v x)  V VI 2)  VI Kuten  n:o 252; Kuten  n:o  255;! Koivu,  mänty,  
25 k  30-vuo ti-! etenkin  jo- kuusi,  leppä. 
sissakaskimet-  kien  lähetty-  
sissä hävittää 1 villä, missä  
sen kuusi. kuusi  on  säi- 

lynyt. 

1257 Impilahti 4 II- III VI VI Kuten  n:o 252;! Ei synny.  Kuten n:o 252. 

IV puhtaita lepi-  
3) köitä noin  10 

% kasketuista:  
maista. 

l ) Laatokan  rantamilla 0 2) Laatokan rantamilla ja W-osalla  II ja IV. 3) N- ja O-osassa. 
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Eri  puulajien  esiin- 

tymiseen vaikuttavat 

seikat 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 

dessä huolehdittu 

havupuunuoren-  

noksien aikaan- 

saamisesta 

Keinoja,  joilla  

huonoja  kaskimet-  

siä on koetettu 

muuttaa arvok-  

kaammiksi  

Paikkakunnalla 

käytetty kaskeamis-  

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

misen yleisyydestä.  (Numerot  

viittaavat lähteisiin.) 

13 14 15 16 

tetaan kasoissa.  

Alalta otettiin 2 

ruissatoa. — Syn-  
tyi pääasiassa  män- 
tymetsiä. Nykyi-  
nen kaskeamistapa  
»tavallinen». 

17 

Kuten n:o 262. Kuten  n:o  252.  Kuten n:o 252. »Tavallinen.» 5: 

7: 

8: 

V. 1893 56 %  sadosta 
kaskesta.  

1898 35.0 %.  
V.  1910 81.5 ha.  

1  Ympäröivä metsä  
määrää etupäässä.  

Kun kaskeami-  

minen on lahjoi-  
tusmailla val-  

vonnan alaista,  

jätetään kaikki 
männyt siemen-  

puiksi.  

Ei ole. »Tavallinen.» Kaski  

kaadetaan  »kah-  

den  puolen  juhan- 
nusta». Sateisina 

kesinä  täytyy  vier- 
tää kaski. Polton 

jälkeen tapahtuu 
ensimmäinen kyntö 

ja ennen kylvöä 
toinen  (15/VII— 
1/VIII). Siemen 
peitetään oksakax-  
hilla. —  Saadaan 

ottaa  ainoastaan  2 

viljaa: 2 ruista,  1 
ruis ja 1 kaura  
j. n.  e. 

2: 

5: 

7: 

6: 

8: 

V. 

V.  

V.  

V.  

V.  

1880 20  % koko sa- 
dosta kaskesta.  

1893  17 % koko  sa- 
dosta kaskesta.  

1898  40.  o  %.  
1905 2,585.0 hl. 
1910 184.6 ha. 

Mäntyä syntyy  ai-  
noastaan  sälöin,  
kun  kaski  poltetaan 
tarkkaan ja kolme  
satoa  otetaan. Et- 

tei näin  ole tehty 
kruununmailla on 
— »tyhmyys».  Kol- 
men sadon ottami- 

sen kautta loppuu 
koivun kantojen 
vesomiskyky. — 
Laiduntaminen e- 
distää  lepän leve-  

j nemistä. 

Kruununmailla 

on harjoitettu 

hajakylvöä. 

Kruununmailla 

vapautettu ha-  
vupuutaimistoja  
vesoista.  

»Tavallinen.» Ote- 

taan  2 å  3 satoa. 

5:  

7:  
8: 

V. 

V. 
V. 

1893 22.0% koko  
sadosta kaskesta.  

1898 35.o %.  
1910 173.2 ha. 

Kuten  n:o 252. Kuten  n:o 252. Kuten n:o 252. »Tavallinen». Ote- 

taan 2 ä 3 satoa; 

7:  
6: 

8: 

V. 

V. 
V. 

1898  20.  o %.  
1905 315.0 hl. 

1910 28.6 ha. 

1 

Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen  metsiin.  11 
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villa mailla 
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kaskeamisen 
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tavattavat  yleisim  

mät puulajit  

1 2 3 4 5 6 7 8 i» ui 1 1 1 2 

Mikkelin  lääni.  

258 Heinolan  maas. 4 11- III VI ! VI Tavataan kas-  Ei  synny; ei  Mänty, koivu, 
IV kimailla run- ole  siemen- leppä, kuusi.  

saasti,  varsin-  puitakaan. 
kin  sellaisilla, 

joita on ti-  
heään uudel-  

leen poltettu. 

259 Sysmä 3 I,H VI VI Kuten n:o 258. Kuten n:o 258. Koivu, mänty,  
II Runsaita  lepi-  leppä, kataja.  
i y köitä Hartolan 

ja Heinolan 
rajojen puo-  
lella. 

260 Hartola  4 II,  ITI VI  j VI Kuten  n:o  258; Syntyv  joskus Koivu, leppä, 
IV muutamilla ta  -  jos  siemen-  mänty.  

loilla kymme-  puita on lä- 
niä  hehtaareja hellä. 

lepiköitä.  

261 Luhanka  2 0,  Ii I VI VI Tavataan  hyvin  Ei  synny  — Kuten  11:0 258. 

runsaasti,  erit-  kylvämällä-  
täinkin liha- kään.  

villa kaski-  

mailla.  

*)  Heinolan pitäjän  rajalla  III. 
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Eri puulajien  esiin- 

tymiseen  vaikuttavat 

seikat  

Miliä tavoilla  on j 
L 

,

 . Keinoja,  joilla  
kaskeamisen yhtey- 

,  
..
 , , .....  huonoja  kaskimet-  

dessa huolehdittu 

siä on koetettu 
havupuunuoren-  

....

 muuttaa arvok-  
noksien aikaan- 

i kaammiksi 
saamisesta  

Paikkakunnalla  

käytetty kaskeamis-  

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea- j 

misen yleisyydestä.  (Numerot  j 
viittaavat lähteisiin.)  

1 Sf 14 15 16 17 

1  

Mikkelin  lääni.  

Kaskettujen nuorien Siemenpuita Apuharvennukset »Tavallinen.» 10: Noin  v.  1870  Heinolan  j 
metsien  jälkeen (mäntyjä)  on jä- y. m.  kihlakunnassa  kas-; 

syntyy  sekametsiä,  tetty  jo 20-30  v. ketaan yleisesti.  
vanhan  koivikon sitten erinomai-  5: V.  1893 15 %  koko  sa-  ] 
jälkeen usein  män-  sella tuloksella.  dosta kaskesta.  

nikkö, sillä  vanha  Hajakylvöä  käy-  »Kasketaan  ylei-  
koivu  ei  voi  muo-  tetty  myös.  sesti». 
dostaa vesoja. 11:  V. 1895  22  % koko sa-  i 

dosta  kaskesta.  

7:  V.  1898  17.0  %.  
8: V. 1910 52.5 ha. 

Ennen  koetettiin saa- Kuten n:o 258; Kuten  n:o 258.  »Tavallinen.» Kaski 7:  V.  1898 l.o  %.  
da lehtimetsiä  kas-  on kylvetty  se-] kaadetaan  heinä- 6: V. 1907 O.o  hl. 

ketuille aloille  ja  kä  myntyä  että kuun  alkupuolella 8: V. 1910 7.0 ha. 

hakattiin  siksi  ha-  kuusta  ja saatu:  tahi juhannuksen 
vupuut reunamet-  hyviä tuloksia. jälkeen ja polte- 
sästäkin.  

—
 Kuten  Puunsiemen kyl-  taan juhannuksen 

n:o 258.  —  Talojen vetään kauran  ja heinäk. 1 p:n  
lähistöllä  katajaa.  jälkeen ja niite- välillä.  

tään sitten hei- 
" 

nää  2 kesää.  

Kun  pitäjä on kah-  Mänty-  ja kuusi- 1 Kuten  n:o 258.  »Tavallinen.» Kaski 1: V. 1851 1: 3. 

den  järven välissä siemenpuita jä- kaadetaan  juhan- 7:  V.  1898  6.  o %.  
säilyy  näitten  ran-  tetty hyvällä  nuksen tienoissa.  6: V.  1906 3.228.0  hl, v. I 

noilla aina  lepän tuloksella. Haja- Se  poltetaan »ku-  1907 1,116.0 hl. ; 
siemenpuita.  kylvöä  männyl- lottamalla»  ja pa-  8: V. 1910 133.1 ha. 

Maanlaatu  vaikuttaa  le,  joka paikoin lamattomat koh-  

siten, että kuivilla  onnistunut erin- dat »heittämällä  

mailla  tulee män- omaisesti. rintaroviota» kun-  

tyä. nes maa  tulee  »mus-  
Laiduntaminen  tuot- taksi». Joskus se 

taa haittaa havu-  »vierretään» pala- 
puustollekin. villa  pölkyillä.  Kyl-  

vetään joko tuh-  
kaan  tahi  sen jäl- 
keen  kun maa on 

»valeeseen»  kyn-  

netty ja karliittu. 
Siemen peitetään 
auralla  ja käsi-  
haralla.  

Maanlaatu  vaikuttaa  Kuten n:o 260. Kuten n:o 259. Kuten n:o 260. 7:  V. 1898 1.5 %.  
ratkaisevasti.  6: V. 1907 O.o  hl. 

Verottuminen riippuu 8: V.  1910 0.7 ha.  

kaskenkaatoajasta  
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tavattavat  yleisim-  

mät puulajit  

' 1 2 1 3 4 ' 5 6 7 8 9 10 li  12 

262 

1 

:  Leivonmäki 2 II II  VI VI Kuten  n:o  261.  Kuten  n:o 261. Kuten n:o 261. 

263 Joutsa 2'  II III VI  VI Kuten n:o 261. Kuten  n:o 261. Kuten n:o 261.  

264 Mäntyharju 1 II  [  IV VI VI Kuten n:o 261. Kuten n:o 258. Kuten n:o 258.  
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Millä tavoilla on 

, . . ,, Keinoja,  joilla  
kaskeamisen  yhtey- 

Eri puulajien  esiin- •  
i-
 

i
 
i
 
j-xi
 huonoja  kaskimet- 

dessa huolehdittu 
Paikkakunnalla Aikaisempia tietoja  kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat siä on koetettu 
havupuunuoren-  

käytetty kaskeamis-  misen yleisyydestä.  (Numerot  

seikat 
,
 , 

..
 muuttaa arvok-  

noksien aikaan- 
tapa viittaavat lähteisiin.)  

kaammiksi  
saamisesta 

13 14 I 15 16 17 

1 

Kuten n:o 261. Kuten  n:o 261. N. k. kannikko- Kuten  n:o 260. 7: V. 1898 12.  o  %.  
viljelys,  joka  on 6:  V. 1906 433.0  hl, v. 
kaskiviljelystä  1907 370 hl. 

ilman polttoa.  8: V. 1910 25.3 ha. 

Kelvolliset  män-  

nyt »jätetään 
tukiksi kasva-  

maan»,  siis  sie-  

menpuiksi.  Muut  
puut kaadetaan  
kesäkuussa.  

Rungot käyte-  
tään haloiksi,  
oksat kuivik- 

keiksi.  Maa  kyn- 
netään raakana, 
lannoitetaan luu-  

jauhoilla. Alalta 
otetaan ruis  ja 
usein  vielä kau-  

ra. Heinää kas-  

vaa ala  parem- 
min kuin kaski.  

Metsän  uudistus  

on erinomainen. 

Kuten n:o 261. Kuten  n:o 261. Kuten  n:o 162, Kuten n:o  260. 2: V. 1880».  22 %  koko  sa- 
!  siis kannikko- dosta kaskesta.  

viljelys.  7:  V.  1898 15.  o  %.  
6: V. 1906  4,702 hl.  v.  1907  

2,508 hl.  
8: V. 1910 111.6 ha.  

Kuten n:o 258. Kuten  n:o 258. Kuten n:o 258. 2: 1880 29  % koko  sadosta  
kaskesta.  

5: V. 1893  43.  o %.  
7: V. 1898 35.o  %. 
6: V 1906  11,007.0 hl, v.  

1907  11,231.0 hl.  
11: V. 1896—1900 »kuuluu 

| 
pitäjiin,  joissa kas-  
keamista läänissä 

pääasiassa  harjoite- 
taan». 

8: Y. 1910 197.5 ha. 
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265 Ristiina 1  ii iii  VI VI -  Kuten n:o 261. Kuten  n:o 258. Kuten n:o 258. 

266 Anttola  1 ii  iii  
— 

VI VI 
—

 Kuten n:o 261. Kuten n:o 258. Kuten  n:o  258.  | 

267 Mikkelin  maas. — -
 i — 

—
 VI 

—
 

— 
— — 

'268  Hirvensalmi 1  III IV — VI VI 
-
 

■ 

Kuten n:o 261. Kuten  n:o 258. Kuten  n:o 258. 

;269 Kangasniemi 1  II ui  VI VI -  Kuten n:o 261. Kuten  n:o 258. Kuten  n:o 258. 
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Millä tavoilla on 

kaskeamisen yhtey- 
Keinoja,  joilla 

Eri puulajien  esiin- 
dessä huolehdittu 

huonoja  kaskimet-  Paikkakunnalla Aikaisempia  tietoja  kaskea- 

tymiseen  vaikuttavat 
h avupuunuoren -  

siä on  koetettu käytetty  kaskeamis-  misen yleisyydestä.  (Numerot  ! 

seikat  
noksien aikaan- 

muuttaa arvok- tapa viittaavat lähteisiin.)  

saamisesta 
kaammiksi 

13 14 15 16 17 

Kuten n:o 258. Kuten n:o 258. Kuten n:o 258. 10: Noin  v. 1870 Mikkelin  

kihlakunnassa  kas-  

ketaan, vähene- 
mässä Kangasnie- [  
niellä.  

1: V. 1851 1:1. 

2: V. 1880 17.0  % koko  
sadosta kaskesta.  

7: V. 1898  15.0  %.  
6: V. 1906  591.0 hl, v.  

1907 792.0 hl.  
8: V. 1910  97.0 ha. 

Kuten n:o 258. Kuten  n:o 258. Kuteu n:o 258. 7: V. 1898 20.  o %. 
6: V. 1906 2.827.0 hl, v. 

1907  2,848.0 hl.  
8: V. 1910 67.6 ha. 

Q. v 
V. lobO metsät  kciskeci -  

maila hävitetty  niin  
ettei polttopuita-  
kaan saada.  

7: V. 1898 6.o  %. 
6: V. 1906  474.0 hl, v. 

1907 579 hl. 

8:  V. 1910 O.o ha. 

!  Kuten  n:o 258. Kuten n:o 258. Kuten n:o 258. 2: V. 1880  20.  o % koko  
sadosta kaskesta.  

5: V. 1893  20.  o % koko  
sadosta kaskesta.  

7: V. 1898  25.0  %.  
6:  V. 1906  3,335.0 hl, v. 

1907 3,995.5 hl.  
8: V. 1910  255.4 ha.  

Kuten n:o 258. Kuten n:o 258. Kuten n:o 258. 
_ 

1: V. 1851 4:  5. 

2; V. 1880  20.  o % koko  
sadosta kaskesta.  

7: V. 1898  20.  o %.  
11: V. 1896—1900 »Kuuluu 

ptajmn, joissa  kas-  
keamista  tässä lää-  

nissä pääasiassa  
harjoitetaan». 

6: V. 1906  1,533.5 hl, v.  
1907  1816.0 hl. 

8: Y. 1910 141.2 ha.  
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 tavattavat yleisim-  
välittomasti 

villa mailla , mät puulajit  
kaskeamisen  

jälkeen 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ! 12 

270 Haukivuori iii  VI  

271 Pieksämäki 1  II ii VI VI Kaskimailla Syntyy jos- Mänty,  koivu,  

etupäässä se-,  kus; leppää kuusi,  leppä.  
kapuuna, mut- ilmestyy  kui-  
ta myös  puh- tenkin jouk- 

/  taina metsik- koon.  

köinä.  

272 Virtasalmi — 
— ii  — 

— VI -  
— _ 

273 Jäppilä — _ 
III VI  

— —
 — — 

274 Joroinen — —  I — -  VI — — — 

275 Juva IV VI _ 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen  metsiin. 12 

Eri puulajien  esiin- 

tymiseen vaikuttavat 

seikat 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 

dessä huolehdittu 

havupuunuoren-  

noksien aikaan- 

saamisesta 

Keinoja,  joilla  

huonoja  kaskimet- 

siä  on koetettu  

muuttaa arvok-  

kaammiksi 

Paikkakunnalla 

käytetty kaskeamis-  

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea-  |  

misen yleisyydestä.  (Numerot  j 

viittaavat lähteisiin.)  

13 1 4 15 18 1 7 

— — — — 
10: Noin  v. 1870 Juvan; 

kihlakunnassa kas-  

ketaan  yleisesti;  
Pieksämäellä ja  Jo- j 
roisissa  vähenemäs- 

4: V. 

7: V. 

6: V. 

8: V. 

aa. 

1871  kasketaan  »erit-  j 
täin runsaasti». 

1898  30.o%.  
1906 891.0  hl, v. 

1907 480.ohi.  

1910 42.8 ha. 

Jos siemennyskykyi-  
siä  havupuita on 
lähellä,  syntyy  etu- 

päässä mäntyä. 
Joskus näkee  alan 

pysyvän  25  v.  aho-  
na,  kunnes  läheiset 

j männyt ovat  ky-  
enneet muodosta- 

maan siementä. 

|  Alan  ruohottuminen 
estää tavallisesti 

noin 8 v. aikana  

uudistumisen. 

On jätetty aivan 
yleisesti  mänty-  
siemenpuita.  
Kuustakin on 

koetettu, mutta 

ne palavat. Tu-i  
lokset männyis-  
tä hyviä. 

Kuten  n:o 258. »Tavallinen». Kaski  

kaadetaan  ennen 

juhannusta. Pol- 
ton jälkeen ala  

kynnetään ja äes-  
tetään. Otetaan  

pari  viljaa ja nii- 
tetään heinää. 

4: V. 

7: V. 

6: V.  

8: V.  

1871 kasketaan  »erit- 

täin  runsaasti».  
1898 lö.o  %.  
1906 557.0 hl. v. 

1907 729.0 hl. 

1910 113.4 ha. 

l 

7: V. 

6: V. 

8: V. 

1898  50.  o  %.  
1906  247.0  hl, v. 
1907 273.0 hl.  

1910  yhdessä  edelli-  
sen kanssa.  

7: V. 

6: V. 

8: V. 

1898  20.  o  %.  
1906  278.0 hl, v.  |  

1907 308 hl. 

1910 63.9 ha.  

1: V. 

7: V. 

6: V. 

8: V. 

1851 4:5. 

1898 2.o  %. 
1906 O.o U. 

1910 0.6 ha,  

1: V. 

7: Y. 

6: V. 

8: V. 

1851  5:4. 

1898  8.o  %.  
1906  l,206.o hl, v. 
1907 1,777.0 hl. 

1910 224.1 ha. 
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mät puulajit  

1 2 3 4 5 6 7 8 y 10 11 12 

276 Puumala  3 ii-  IV VI VI 10 Kaskimailla hy- Syntyy  sellai- Mänty, koivu;  
V  vin runsaasti  sia, joissa nuoremmilla  

puhtaina  met-  koivua ja aloilla  myös 
sikköinä  ja se- haapaa 2-5°/ 0  leppä ja haapa.  
kapuuna. Joit-  joukossa; on  
tenkin  talojen  harvinaista,  
metsät mel-  sillä  siemen-  
kein  puhtaita puita vähän.  
lepiköitä.  

277 Sulkava  2 ii-  III VI VI 10-15 Kuten  n:o 276, Kuten  n:o 276.  Kuten n:o 276.  

V  

278 Sääminki  li IV- III VI VI 10 Kuten  n:o 276.  Ei ole huo-  Kuten n:o 276.  

11 mattu. 

279 Kerimäki 1 IV- IV VI VI 10 Kuten n:o  276.  Kuten  11:0 278. Kuten  n:o 276.  
II 
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Eri puulajien  esiin- 

tymiseen  vaikuttavat 

seikat 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 

dessä huolehdittu 

havupuunuoren-  

noksien aikaan-  

saamisesta 

Keinoja,  joilla  

huonoja  kaskimet-  

siä on koetettu 

muuttaa arvok-  

kaammiksi  

Paikkakunnalla 

käytetty kaskeamis- 

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

misen yleisyydestä.  (Numerot  

viittaavat lähteisiin.)  

1 ii  14 1 5 11; 1  7 

Maanlaatu  on rat- 

kaisevana: kuival-  

le  maalle tulee  etu- 

päässä  mäntyä, 
tuoreille leppää, sil-  
lä ruohottuminen 

estää  havupuitten 
nousun. 

Alan  niittäminen  tur- 

melee  havupuut. 
Laiduntaminen  aihe-  

uttaa aukeitten a- 

hojen synnyn.  
Lehdeksien  otto edis- 

tää sekametsissä 

havupuitten val- 
taan puh- 
taissa koivikoissa  

on se taas tur- 

mioksi.  

Hajakylvöä on; 
käytetty,  ja on< 

mänty siten on- 
nistunut  hyvin,  1 
jollei sitä  mul- 
lata liian sy-  
vään. Kuusta  on; 

myös kylvetty.  

Mäntysiemen- 
puita on viime 
aikoina  jätetty 
hyvällä menes-  
tyksellä.  

Taimistojen  per- 
kaukset  ja apu-  
harvennukset.  

»Tavallinen.»  Kaa-  

detaan  »juhannuk- 
sen tienoissa»; pol-  
tetaan ennen ju- 
hannusta. Taval- 

lisesti  kasketaan  

»raiskaushakkauk- 

sen» jälkeen jolloin 
on myvty  kaikki,  
mikä  suinkin  kel- 

paa.  Poltetaan  ku-  
lottamalla taikka  
viertämällä  rovioi-  

ta. 
—

 Otetaan ta- 

vallisesti  2  viljaa  
ja  niitetään  heinää.  

4: V. 1871 —5 »kasketaan  

erittäin runsaasti».  

7: V.  1898  50.o  %.  
6: V. 1906 529.6 hl, v.  

1907 595.u hl.  
8: V.  1910 186.0 ha.  

Kuten n:o 276. Kuten n:o 276.  Kuten  n:o 276. Kuten n:o 276. 10: Noin  v. 1870 Rantasal-  

men kihlakunnassa  

kasketaan  yleisesti;  

Säämingissä  vähe-  
nemässä.  

1: V. 1851 3  :  8. 

5: V. 1883 12.  o %  koko  
sadosta kaskesta.  

7: V.  1898 20.o  %.  
6: V.  1907  179.0 hl. 
8:  V.  1910 72.9  ha.  

Kuten n:o 276. Kuten n:o 276. Kuten  n:o 276. Kuten n:n 276. 1: V. 1851 3 :  8. 

7:  V. 1898 30.  o  %.  
6:  V. 1906 302.  o hl, v. 

1907 122.0 hl.  

8:  V. 1910 130.6 ha.  

Kuten n:o 276. Kuten n:o 276. Kuten n:o 276.  Kuten n:o 276. 1: V. 1851 3 : 8. 

4: V. 1871 —5 »kasketaan  

erittäin runsaasti». 

5:  V. 1893 14.  o % sadosta  
kaskesta.  

7: V. 1898  30.0  %.  
6: V. 1906  1,918.0 hl, v. 

1907 809. o hl. 

8: V.  1910 314.8 ha.  
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mät  puulajit  

| i  2 3 4 5 6 7 8 9 10 .11 1 2 

280 Enonkoski  1 IV- IV VI VI 10-15 Kuten n:o 276. Kuten n:o  278.  Kuten  n:o 276.  

II 

281  Savonranta  1 IV IV VI VI 25 Tavataan  kaski-  Ei  synny.  Leppä, koivu,  
mailla, mutta paju. Nykyisiin  
on vähenemäs-  kaskialoihin tu- 

sä, sillä  ny-  lee  yhä enem- 
kyjään kaske-  män  mäntyä. 
taan vain le-  

piköitä ja koe-  
tetaan saada  

niitä toista 

puulajia kas-  
vamaan. 

282  Heinävesi 2 IV IV ; — VI VI 20 Tavataan run- Ei  synny.  Koivu, leppä, 
saasti kaski-  mänty.  
mailla,  paikoin 
puhtainakin  
metsikköinä. 

283 Kangaslampi 11 II II VI VI 30  Kuten n:o  282. Ei  synny.  Mänty vanhem-  
milla  aloilla,  lep- 
pä, koivu  ja 

mänty nuorem- 
milla.  

00 CM  Rantasalmi 1  IV III 
— 'i VI VI 30  Kuten  n:o 282.  On syntynyt  Mänty kuivem-  

joskus kruu-  milla  mailla, 
nunmailla.  lehtipuut tuo-  

reemmilla. 

k Cuopion lääni.  

285 1 Leppävirta 1  II- III —

 i VI VI 20-30 Kuten  n:o 282. Ei  synny näh-  Lehtipuu ja kuusi, 
I ; tävästi. mänty ja kuusi,  

mänty ja lehti-  

puut. 
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Eri puulajien  esiin- 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen yhtey- 

dessä huolehdittu 

Keinoja,  joilla  

huonoja  kaskimet- Paikkakunnalla  Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat 
havupuunuoren-  

noksien aikaan- 

saamisesta 

siä on koetettu käytetty kaskeamis- misen yleisyydestä. (Numerot 

seikat muuttaa arvok-  

kaammiksi 

tapa viittaavat lähteisiin.)  

lii  14 15 Iti 1 7 

Kuten n:o 276. Kuten  n:o 276, Kuten  n:o 276. Kuten  n:o 276.  5: V. 1893  27.0% sadosta 
kaskesta.  

7:  V. 1898  50.o  %.  
6: V. 1907 307.  o hl. 

8: V. 1910 76.o ha. 

Mäntysiemen- 

puita jätetty 
hyvällä menes-  
tyksellä.  

Apuharvennuk- 
nukset. 

»Tavallinen.» Kaski  

kaadetaan  kesä- 

kuun  lopulla. Puut 
karsitaan  joskus jo 
syksyllä. Poltto  
suoritetaan  vii- 

meistään juhan- 
nukseksi.  Maa  kyn- 
netään  kahdesti  en- 

nen kylvöä.  

5: V. 1893 23.  o % sadosta 
kaskesta.  

7:  V. 1898 30. o %.  
6:  V.  1906 1,711.0 hl, v.  

1907 2.311.0 hl.  

8: V. 1910 149.8 ha.  

I  Laiduntaminen  estää 

havupuitten ja koi-  
vun levenemistä. 

Kuten 11:0 281.  

Koivusiemen-  

puista on har- 
voin ollut  hyö- 
tyä. 

Kuten 11:0 281. »Tavallinen.»  Kuten 

n:o 281. Toisen 

kyntämisen ase-  
masta  käytetään 
usein karhitsemis- 

ta ennen kylvöä.  

4:  V. 1871—5  kasketaan  |  
erittäin runsaasti.  

2:  V. 1880 20.o%  koko  
sadosta kaskesta.  

5:  V. 1893 36.0  % sadosta  
kaskesta. 

7:  V.  1898 40.  o %.  
6: V.  1906  6,657.0  hl, v.  

1907 7,331.0  hl.  
8: V.  1910 171.6 ha. t  

Ei ole.  Ei ole. »Tavallinen.» Maata 
muokataan ennen 

kylvöä »jonkun 
verran». 

7:  V.  1898  40.  o  %.  
6: V.  1906 10. o hl. 

8: V. 1910 4.5 ha.  

Laiduntaminen on 

havupuitten tai-  
mistoille vahin-  

goksi.  

Hajakylvöä on 
käytetty  ja saa- 
tu hyviä tulok- 

sia. 

Kuten n:o  281. 7:  V. 1898 6.o  %.  
6:  V. 1907 2.221.5 hl. 

8: V. 1910 43.3 ha.  

Kuopion lääni.  

Hajakylvöä syk-jTaimistojen per-  
syllä  rukiin sie- kaukset.  
menen jälkeen. 
Tulokset  hyvät.  
Tuppurin ja 
Mustinmäen ky-  
lissä  jätetty  sie-  
menpuita jo 
25-30 v. sitten. 

Näistä ovat tu- 

lokset erittäin 

hyvät.  

»Tavallinen.»  Polton  

jälkeen kyntö,  kar-  
hitseminen, kylvö  

ja karhitseminen. 
Otetaan 1, 2 ja 3 
viljaa.  — Myös- 
kin  »viertämistä» 

käytetään ja tuo-  
daan silloin tätä  

varten  kuivia  puita 
muualta. 

10: Noin  v. 1870  Rautalam- 

min kihlakunnassa  

kasketaan runsaas- 

ti, mutta on vähene- 
mässä. 

7: V.  1898 13.o  %.  
6: V.  1905  1,927.0 hl.  

v. 1907 790.0 hl. 

8:  V. 1910 124.9 ha.  
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1 i  1 3 4 5 ti 7 8 9 10 li  12 

286 Suonenjoki 2  II III VI VI 15, 22  Kuten n:o 282. Ei  synny.  Lyhytvartinen  

mänty, koivu,  
leppä, kuusi.  

287 Hankasalmi  3 II, i II 
I 

— VI VI 10,15 Kuten n:o 282.  Ei synny.  Mänty, varsinkin  
S- ja 0-osalla, 
koivu  ja leppä. 

288 Rautalampi  2 II III 
— 

VI  VI 15 Kuten  n:o 282.  Ei  synny.  Mänty, koivu, 
leppä, kuusi. 

289 Vesanto  3 I, 1 
ii-  

— 
VI VI 15,  22 Kuten n:o 282. Ei  synny.  Kuten n:o 286. 

290 Karttula  2 ii,Iiii  
in 

— 
VI VI 15, 22 Kuten n:o 282. Ei  synny.  Koivu, mänty, 

leppä. 
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Millä tavoilla on 

,
 

,
 . Keinoja,  joilla  

kaskeamisen  yhtey- 
Eri puulajien  esiin- 

dessä  huolehdittu : huonoia  kaskimet " Paikkakunnalla  Aikaisempia  tietoja kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat 
,

 siä on koetettu 
havupuunuoren-  

käytetty kaskeamis-  misen yleisyydestä.  (Numerot  | 
seikat  . . muuttaa arvok-  

noksien aikaan- 
tapa viittaavat lähteisiin.) j 

kaammiksi  
saamisesta 

IS 14 15 lii  17 

Lampaitten takia  u-  Mäntyjä  ja kuu-1  Taimistojen  per-  »Tavallinen.» Kaski  7: V. 1898  33.o  %. 
seat  alat 20 v. au- sia  jätetty sie- 1 kaukset  ja apu- kaadetaan  juhan- 6:  V. 1905  l,381.o hl. v.  1  
keana ahona. menpuiksi.  Edel-  harvennukset.  nuksen aikana. 1907 1,249.0 hl.  

lisistä  saatu  run- : Poltto tapahtuu 8: V. 1910 130.2 ha. 

sas siemennys,  joko kulottamalla,  
jälkimäiset pa-  »rintaroviota» tal- 

lavat. lettamalla  myötä-  
tuuleen taikka 

»viertämällä»  kolo-  

tuilla  mänty- tahi  
kuusi-»seunoilla» 
vastatuuleen.  En-  

nen otettiin 2 ä 3 

viljaa, nykyisin  
usein 1 vilja  ja 
siihen  heinänsie- 

men. Kaskimaita 

on paikoin ojitettu  
ja metsän  kasvu  
siitä  parannut. 

Huonosti  poltetuille Kuten  n:o  286. Kuten  n:o 286.  Kuten n:o 286. 7: V. 1898  ö.o  %.  
maille  tulee koivu  6: V. 1906  94.o  hl, v.  1907  
vallitvsevaksi. R/i-  68.0 hl. 

simaille  syntyy  8: V.  1910 31.6 ha.  
melkein  aina koi-  

vu, joka yleensä- 
kin  levenee kaskea-  
misen kautta. 

Kuten n:o 287.  Kuten n:o 286. Kuten n:o 286. Kuten n:o 286. 1: V. 1851 1: 3. 
7: V. 1898 10.  o %. 
6:  V. 1905 2,190.o hl, v.j 

1907 1,497.0 hl. 
8:  V. 1910 77.0  ha.  

! Kuten  11:0 286.  Kuten  n:o 286. Kuten n:o 286.  Kuten  n:o 286.  7:  V. 1898 4. o %.  
6:  V. 1905 55.o hl. 
8:  V. 1910 ll.o  ha.  

Kuten  n:o 286.  Kuten  n:o 286. Kuten  n:o 286.  »Tavallinen.» Ohra-ja 10:  Noin  v. 1870 Kuopion  
Männyn taimiston nauriskasket  pol- kihlakunnassa  kas- 

nousua estää hei-  tetaan viertämällä keaminen  enene- j 
nän  niitto ja maan kuusi-»seunoilla». mässä. 

ruohottuminen.  7:  V. 1898 12.o%.  
6: V. 1905  20.  o hl, v. 1907 

150. o hl. 

8: V. 1910 83.5 ha. 
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crt- 

esiintyminen  kui-  

villa mailla 
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kaskeamisen  

jälkeen 

tavattavat  yleisim  

mät puulajit  

; 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 

291 Kuopion maas. 2 I- 

II- 
III 

ii  VI VI 20-35 Kuten n:o 282, 
varsinkin liha- 

villa  mailla. 

Ei  synny.  Koivu,  leppä, 
mänty,  kuusi.  

292 Tuusniemi 1 IV- 

II 

iii  
— VI VI 20-30  Kuten n:o 282. Ei  syntyne.  Kuten  n:o 285. 

293 Maaninka 1 I- 

II 

ii  —  VI VI 20-30 Kuten n:o  282. Ei  syntyne.  Kuten  n:o 285. 

294 Pielavesi 2 II,  
II- 

III 

ii  
— 

VI VI 15-20 Kuten  n:o  282. Ei  syntyne.  Kuten  n:o 290. 

295 Keitele 2 I,  

II 

ii  — V,  VI VI — Kuten n:o 282. Ei  syntyne.  Koivu,  leppä, 
mänty.  

296 Kiuruvesi  2 I i V, VI V 30 Kuten n:o 282. Jos  syntyy,  
niin anihar-  

voin. 

Koivu, leppä,  
mänty.  

297 Iisalmi 1 I,  
IV 

x
) 

i 
— 

VI VI 40 Kuten  n:o 282.  Syntyy  har-  
voin.  

Koivu, leppä.  

!)  S- osalla  I, N- osalla ] V. 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 13 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 
Keinoja, joilla  

Eri puulajien  esiin-  
dessa huolehdittu 

huonoja  kaskimet-  Paikkakunnalla Aikaisempia tietoja  kaskea-  

! tymiseen  vaikuttavat 
havupuunuoren-  

siä on koetettu käytetty  kaskeamis-  misen  yleisyydestä.  (Numerot  

seikat 
noksien aikaan- 1 

muuttaa arvok-  tapa viittaavat lähteisiin.)  

kaammiksi 
saamisesta 

13 14 15 iti 1 7 

Kuten n:o 286. Kuten n:o 286. »Tavallinen.» Polte- 1:  -V. 1851 1: 4. 

taan kulottamalla 12: »Kaskiviljelystä jatkui  
rovioilla  taikka  seu- runsaammassa  

noilla  (lehtimetsä).  määrässä  aina  vuo- 

Ensi  vilja kylvetään  teen 1890». 

joko tuhkaan tahi  7: V. 1898  3.o  %.  
kynnettyyn  jakar-  6: V. 1905  l,087.o hl,  v. 
hittuun maahan.  1907 110. o  hl. 

Nj't  ei enää  oteta 8: V. 1910 40.3 ha.  

muuta  kuin 1 k 2  

viljaa.  

— Kuten n:o 285. Kuten  n:o 285.  Kuten  n:o 291. Kyl-  2: V. 1880 21.0  %  sadosta  
vetään  kynnettyyn  kaskesta.  

ja karhittuun maa- 5: V. 1893  12.o %  sadosta  j  
han.  kaskesta.  

7: V. 1898 12.o  %.  
6: V. 1905 3.303.  o hl, v. 

1907  2.512.0  hl. 

8: V.  1910 110.1 ha. 

Kuten  n:o 285. Kuten n:o 285. Kuten n:o 291. 7: V. 1898 3.o  %.  
6: V. 1905 167.0  hl, v. |  

1907  173.0 hl. 
8: V. 1910 69.2  ha.  

Kuten n:o 290. Kuten n:o 290. Kuten n:o 290. Kuten n:o 290. 1: V.  1851 1: 2. 
7: V. 1898  5.o  %. 

, 
6: V. 1905 726.0  hl, v. 

1907 194.0 hl. 

8: V.  1910 15.4 ha.  

1 Kuten n:o 286. Kuten  n:o 286. Kuten  n:o 286.  Kuten n:o 286. 7:  V. 1898 5.o %. 
6: V. 1905 34.0  hl, v. 

1907 65.0  hl. 

8: V. 1910 14.4 ha.  

Maanlaaiu: kuivem- Ei. Kotitarvehak- »Tavallinen.»  10: Noin v. 1870 Iisalmen  
milla mailla on kuut. kihlakunnassa kas-  

mäntyä. ketaaan  eniten poh- 
jois-osassa.  

5: V. 1893 »siellä täällä 

kaskia;  vähenee  
vuosi  vuodelta». 

6: V. 1905 2.002. o hl.  
8: V. 1910 2.6 ha.  

— 
Vähän  hajakyl-  Kuten  n:o 296. »Tavallinen.» 12: V. 1851: »enin osa eli  

vöä  tyydyttä-  pellosta  ia niitystä, | 
vällä tuloksella.  vaan melkein  koko  

itäpuoli  pitäjää  hal-  
meen viljelyksestä.  
Kaskiviljelystä  voi  i 
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mät puulajit  

1 2 S 4 5 6 1 7 8 9 10 11 1 2 

298 Rutakko  II v 

299 Lapinlahti  3 I-  II VI VI 20-25  Kuten n:o 282. Ei  syntyne.  Leppä ja koivu 
II nuoremmilla 

aloilla,  vanhem- 
milla mäntv. 

300 Muuruvesi 2 II,  II VI VI 20,30 Kuten  n:o 282. Ei  syntyne,  Kuten  n:o 291.  

I ainakaan  

usein.  

301 Nilsiä  1 V- IV VI VI 20-30 Kuten  n:o  282. Ei  syntyne.  Kuten  n:o 291.  

IV 

302 Kaavi 2 IV- IV  VI !  VI  15, 25 Kuten  n:o 282. Ei  syntyne.  Kuten  n:o 286. 
II Männyn lyhyt-  ! 

vartisuuteen 

syynä  maan pe-  

rinpohjainen  
poltto.  

303 Polvijärvi  1  III 11 
-  

v VI Ei  tavata  kovin  Ei  syntyne.  Kuten  n:o  299.  
runsaasti.  Kuusi on yhä  

enemmän  leve- ] 
nemässä.  

304 Kuusjärvi  1  II- III — 
VI VI  10 Tavataan kas- Syntyy  pienil-  Lehtipuut  ja 

IV kimailla. le aloille \ mänty. 
ahojen reu-  
noihin.  
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Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey-  
Keinoja,  joilla  

Eri puulajien  esiin- 
dessä huolehdittu 

huonoja  kaskimet-  Paikkakunnalla Aikaisempia tietoja kaskea- 

tymiseen  vaikuttavat 
hävupuunuoren-  

siä on koetettu käytetty kaskeamis-  misen yleisyydestä.  (Numerot 

seikat 
noksien aikaan- 

muuttaa arvok- tapa viittaavat lähteisiin.)  

saamisesta  
kaammiksi  

13 14 15 16 17 

sanoa olleen vielä 

30 ä 50 vuotta 

sitten runsaasti  yh- 
tä paljon kuin pel-  
toviljelystä».  

7: V. 1898 5.0  %.  
6: V. 1905 2,424.0 hl. 
8: V. 1910 36.8 ha.  

_ 
.   

7: V. 1898 5.0  %.  
8: Ehkä edellisen kanssa  

yhdessä. 

— Haiakylvöä käy-  Usea metsä on »Tavallinen».  Poltto 7: V. 1898 5.o %.  

tetty  hyvillä,  muutettu  karjan kulottamista  taik- 6: V. 1905 720.  o hl, v. 
istutusta huo- laitumeksi kaa-  ka »viertoa». Vil- 1907 560.  o  hl. 

noilla tuloksilla. tamalla  (lehti-)  jan siemen kylve-  8:  V. 1910 22.6 ha, 

puut ja jättä- tään tuhkaan  ja 
mällä  ainoastaan  peitetään kyntä-  
oksat alalle mä- mällä. 

tänemään.  

Usean  kasken  asetta- Kuten n:o 286. Kuten  n:o 286. »Tavallinen». Poltto 8: V. 1910 34.2  ha.  
minen  vierekkäin e- kulottamista, ro-  
distää lehtipuitten  violla polttamista  
levenemistä.  taikka viertoa. 

_ Kuten  n:o 286. Kuten  n:o 286. Kuten n:o 291. 7:  V. 1898 10. o %.  
6:  V. 1905 1,825.0 hl, v.  

1907 618.0  hl.  

8:  V. 1910 205.2 ha.  

Leppä on levinnyt Ei ole  sanotta-  Ei  ole.  Kuten n:o 286. 10:  V. 1910 tienoilla Lipe- 
siitä syystä,  ettei- vasti. rin kihlakunnassa  

vät muut  puulajit kasketaan  yleisesti. 
ehdi  ennen kaskea- 7:  V. 1898 33.0  %. 
mista varttua sie-  6: V. 1905 1,871.0 hl, v. 
mennyskykyisiksi.  1907 1,544.0 hl.  

8: V. 1910 94.5 ha. 

Kuten  n:o 302.  Ei  ole; kaski-  »Tavallinen». 7: V. 1898 10. o %. 
metsät ovat 6:  V.1905 376.0  hl, v.  1907  
hyviä.  18.o hl.  

8: V. 1910 18.4 ha. 

— Ei ole. Ei  ole. »Tavallinen». Kaski 7: V.  1898 10. o  %. 
kaadetaan »kesä- 6: V. 1907  327.0 hl. 

kuulla». Otetaan  8: V. 1910 43.1 ha. 

tavallisesti 2 ä 3 

viljaa sekä  niite- 
tään heinää. 
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mät puulajit  

i  2 3 4 5 9 7 8 9 10 11 12 

305 Liperi  3 ii,  
ii-  

IV, 
IV 

in  VI  VI 10, 20  Tavataan kas-  
kimailla  etu- 

päässä seka- 

puuna.  

Kuten  n:o  304  Koivu,  leppä,  
mänty.  

306 Kontiolahti — 
— ii  

— 
VI 

— — — —  

307 Rääkkylä  1 I ii 
— 

VI VI 10 Tavataan run-  

saasti  kaski-  

mailla. 

Ei  synny. Koivu, leppä, 

mänty.  

308  Kiteen pitäjä  2 II,  
IV 

v — VI VI 10 Kuten n:o  307. Kuten  n:o  304  Kuten n:o 307,  
kataja.  

309 Kesälahti 2 II,  
II- 

IV 

iii  VI  VI  10 Kuten  n:o 307.  Kuten  n:o 304  Kuten  n:o 307. 

310 Pälkjärvi  — — 
ii 

— — 
VI 

— — — 
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Eri puulajien  esiin- 

tymiseen  vaikuttavat 

seikat  

Millä tavoilla on 

, , . Keinoja,  joilla  
kaskeamisen  yhtey- 

k

 
w
 
ii.jui
 huonoja  kaskimet- 

dessa huolehdittu 

.

 siä on koetettu 
havupuunuoren-  

....

 muuttaa arvok-  
noksien aikaan- 

kaammiksi  
saamisesta 

Paikkakunnalla  

käytetty kaskeamis-  

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

misen yleisyydestä. (Numerot  

viittaavat  lähteisiin.)  

13 14 I 15 1(5 l  7 

Kuten n:o '282.  Havupuusiemen-  »Raivaukset». »Tavallinen». Kynne- 1: V. 1851 1: 4. 

puita jätetty ja tään  ja karhi  taan  7: V. 1898 10.  o  %.  
/>.  tr -i fiAC pnA 

„
 1,1 1 saatu  tyydyttä-  ennen kylvöä.  6:  V. 1905 b20.o hi, v. 

viä tuloksia.  1907 547.0 hl.  

Koivusiemen- 8:  V. 1910 28.3 ha.  

puista  ei ole ol- 
lut hyötyä.  

— 
7: V. 1898  10.  o  %.  
6: Y. 1907 455.0 hl.  

8: V. 1910 24.4 ha. 

Jos reunametsä on Jätetty joskus Ei  ole. »Tavallinen». Kaade-  7: V. 1898  10.  o %. 
mäntyä, syntyy  mäntysiemen-  taan  »kesäkuussa».  6: V. 1905 188.0 hl. v. i  

sitä. puita ja saatu Poltetaan »viertä- 1907  171.0 hl. 

lupaavia tulok-  mällä».  8: V.  1910 16.1 ha.  

sia. 

Kuten  n:o 307.  Kuten  n:o 307. Ei  ole. Kuten n:o 307. Ote- 1: V. 1851 2 :  5. 

taan  paikoittain 7: V. 1898  50.  o  %.  
vielä 3:kin vilja- 8: V. 1910 390.8 ha. 

satoa. Tavallisesti 

kyntö  ennen kyl-  
vöä sekä tämän 

jälkeen. 

Kuten n:o 307. Kuten  n:o 307. Kuten  n:o 307.  Kuten  n:o 307.  1: V. 1851 3 :  5. 
2: V. 1880  37.o% koko  

sadosta  kaskesta.  
7:  V. 1898 50.  o  %.  
6:  V. 1905 875.0 hl, v. 

1907 654.0 hl. 

8: V. 1910 62.9 ha. 

1: V. 1851 3 :  5. 
10: Noin  v.  1870 Ilomantsin  

kihlakunnassa kas-  

ketaan, mutta on 
kaskeaminen  vähe-  

nemässä. 

2: V. 1880  30.  o  %  koko  
sadosta  kaskesta.  

7: V. 1898  10.  o %.  
6: V. 1905  20.o hl, v.  1907 

100. o hl. 

8: V. 1910 6.0 ha. 
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Merkitty  Ilmoitettu  
n

 poltettu  
...

 vuotta  
ten 

Merkitty  Ilmoitettu  
ien

 on 
ollut
 . vuotta  

ten esiintyminen  kui-  

villa mailla 

välittömästi 

kaskeamisen  

jälkeen  

tavattavat  yleisim- 

mät  puulajit  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 i  12 

311 Tohmajärvi  1 II II VI VI 10 Rintamailla ja Syntyy  kor-  Koivu, leppä, 
muilla useaan pien  lähei-  kuusi,  mänty. 
kertaan kas-  sille kaski- 

ketuilla  mailla maille, mut- 

pääpuulaji. ta kuusi  kas-  

vaa  niissä 

huonosti.  

,312 Kiihtelysvaara  1 VI V VI VI Kuten  n:o 311. Kuten  n:o 311 Koivu, leppä,  
II mänty, kuusi.  

iv")  

313 Ilomantsi 3 II2)  IV VI VI Tavataan  hyvin Syntyy  kor-  Mänty, leppä, 
IV,  runsaasti 40- pien lähei-  koivu.  

V 50-vuotisissa syyteen  ja 
ja sitä  nuorem-  ahojen  tuo-  
missa kaski- reille reu-  

metsissä koi-  noille. 

vun  ja männyn 
joukossa.  Puh-  
taat  lepiköt 
0,2  s  ha laajoja. 
Noin  20-vuoti-  

sissa  kaskimet-  

sissä usein 70 

• 

°/ 0  leppää.  

314 Kovero 2 V, VI VI j VI Kuten n:o 311. Kuten n:o  311  Kuten n:o 311. 

VI 

3)  

x ) O-osalla  VI, W-osalla II. 2) Jos yhtiöitten ja valtion maat  otetaan lukuun, joilla ei kasketa,  
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Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey-|  
Eri  puulajien  esiin- , ....  ....... huonoja  kaskimet-  

dessa huolehdittu 
Paikkakunnalla Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat 
.

 I siä on koetettu 
havupuunuoren-  

käytetty kaskeamis-  misen  yleisyydestä.  (Numerot  

seikat 
,
 . muuttaa arvok-  

noksien aikaan- 
tapa viittaavat lähteisiin.)  

kaammiksi 
saamisesta 

is 14, 15 1(5 17 

Kuusta on paljon  Kuten n:o 307. Kotitarvehak-  Ennen kaadettiin  1: V. 1851 1:1. 

enemmän kuin  Männyt jätetään  kuut.  kaski huhtikuussa 2:  V. 1880 32.0% koko  
mäntyä, sillä pi-  sellaisiin paik-  ja poltettiin seu-  sadosta kaskesta.  

täjän halki kul- koihin,  jotka ei-  raavana kesänä. 7: V. 1898 20. o  %.  
kee  yhtäjaksoinen  vät kasvaisi vil- Kyntäessä voivat  8: V. 1910 19.3 ha. 

kuusivyöhyke.  jaa. — Hajakyl-  vaot olla m. 

Koivu  ja leppä veso-  vöä  myös käy-  toisistaan. — Ny-  
vat  ja siementyvät.  tetty.  kyinen kaskeamis-  

tapa »tavallinen».  
Usein  ei nykyisin  
varsinkaan  »kuusi-  

pohjaisilla» mailla  
polteta  runkoja ol-  
lenkaan, vaan ai- 
noastaan  oksat ja 
latvukset. 

Kuten  n:o 311. !  Kuten  n:o 311. Kuten n:o 311. 7:  V. 1898 50. o  %. 
6: V. 1905 5.800. o hl,  v. 

1907 2.341.0 hl. 

8: V. 1910 212.3 ha.  

Männyn yleisyys  joh- Ei ole. Ei ole. »Vanhaan aikaan» eli 2: V. 1880 65.o% koko  
tuu reunametsän noin  60 v. sitten sadosta kaskesta.  

laadusta ja siitä,  kaadettiin kaski  4: V. 1887 kaskesta  saatu  

että maat polte-  huhtikuussa suk- viljasato % pel-  
taan  hyvin perin-  silta.  Tähän  käy-  losta  saadusta.  

pohjin.  Laidunta-  tettiin minkälaista •  5: V.  1893 80. o % sadosta  
misen  ja niiton  ta-  metsää tahansa. kaskesta.  

kia  moni ala 10 v. Ala  poltettiin  heti  11: V. 1895 62.0  %  koko 
ahona. seuraavana kesä-  sadosta kaskesta.  

nä, mutta vilja  7:  V. 1898  50.o  %.  
kylvettiin  vasta  6:  V. 1905 19,666.0 hl, v. 
vuoden kuluttua. 1907 10.095. o hl.  
Aina  ei  paloa kyn-  8: V. 1910 90.4 ha. 

netty,  mutta kar-  
hittiin. Kyntövaot- 
kin  ovat  hyvin kau-  
kana toisistaan.  

Kuten n:o 311. Kuten n;o 311. Kuten  n:o 311.  Kuten n:o 311. Ru-  

kiille  kylvettävä  
kaski  kynnetään ja 

, 

äestetään »useam- 

paan  kertaan».  Ote- 
taan  2 ä 3 viljaa 
sekä  niitetään hei- 
nää.  

1 

3)  Ainoastaan  pari tilaa, joilla ei kasketa.  
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villa mailla 
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mät puulajit  

i 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 

;3i5  Eno  3 ii 1)  
•IV, 
V 

IV VI VI 10,15 Kuten n:o 311. Kuten  n:o 311. Koivu,  mänty,  

leppä, kuusi.  

316 Pielisjärvi  3 II- 

IV 

III — VI VI 30,50 Tavataan kas-  

kimailla,  eten-  
kin  vaaramail-  
la.  

Kuten  n:o 311.  Kuten n:o 315.  

317 Juuka  2 II- 
IV 

III 
— IV-V,  

VI 

VI 
— Tavataan kaski-  

mailla. 

Kuten  n:o  311. Kuten  n:o 303. 

318 Nurmes 2 II II 
— IV-V, 

VI 

VI — 
Kuten n:o 311. Ei  synny  

usein.  

Kuten n:o 303. 

319 Rautavaara 2 IV  III — IV-V,  

VI 

VI 20-30 Kuten  n:o 318. Kuten  n:o  318. Kuten  n:o 303. 

320 Valtimo 1 II I — VI VI  40-50 Kuten  n:o  318. Kuten  n:o  318. Mänty.  

321 Siipyy  — — 0 — — 0 

/aasan lääni.  

Kuten n:o  325. — — 

1) Jos yhtiöitten ja valtion maat  otetaan  huomioon.  
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen  metsiin. 14  

Eri puulajien  esiin- 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen yhtey- 

dessä huolehdittu 

Keinoja,  jollia  

huonoja kaskimet- Paikkakunnalla Aikaisempia  tietoja  kaskea- j  

tymiseen  vaikuttavat 
havupuunuoren-  

noksien aikaan- 

saamisesta 

siä on koetettu käytetty kaskeamis-  misen yleisyydestä.  (Numerot  !  

seikat muuttaa arvok-  tapa viittaavat lähteisiin.)  

kaammiksi 

13 14 15 1 il 17 

Kuten  n:o 313.  Vähän keinol-  

lista uudistusta. 

Ei ole. »Tavallinen». Usein 

poltetaan ainoas-  
taan  oksat ja lat-  
vukset. Otetaan 

tavallisesti 2 vil- 

jaa. 

2:  V. 1880 32.0  % koko  
sadosta kaskesta,  j  

4:  V. 1887 kaskesta  saatu 
sato  */3 pellosta saa-  
dusta  pitäjän  muu- !  
tamissa osissa. 

7:  V. 1898 50.  o °/
0

. 
6:  V. 1905 2,787.0 hl, v. 

1907  1,837.0 hl. 
8:  V. 1910 108.1 ha  

Kuten n:o 315.  Ei  - ole. »Tavallinen». Kaski 

kaadetaan juhan- 
nuksen  jälkeen ta-  
hi  heinäkuun  alus-  

sa sekä  poltetaan 
ennen juhannusta  
(»viertämällä»),  

' Palo  kynnetään  ja 
karhitaan ennen 

kylvöä,  otetaan 1 
ä  3 viljaa.  

1: V. 1851 1:2 

7:  V. 1898 50.  o % 
6: V. 1905 509.0  hl, v. 

1907 160.0 hl.  

8:  V. 1910 40.3 ha 

Kuten n:o 315.  Ei  ole. Kuten n:o 316. 5:  V. 1893 13.0 %  koko  
sadosta kaskesta. 

7:  V. 1898 15.0 %.  
8:  V. 1910 31.8 ha.  

Knten  n:o 303. Kuten n:o  303.  Kuten n:o 316. 1: V. 1851 1 : 2 

7:  V.  1898 2.0 % 
6:  V. 1905 607.o hl, v. 

1907 592.0 hl. 

8:  V. 1910 4.1 ha. 

Kuten n:o 303. Kuten n:o  303. Kuten n:o 316. 5:  V. 1893 12.0 % koko  
sadosta kaskesta.  

7: V. 1898 50.0  % 
6:  V.  1905 213.0 hl, v. 

1907 137.0 hl.  

8:  V. 1910 16.1 ha 

Vaasan  

Ei ole. 

lääni. 

Kuten n:o 316. 8:  V. 1910 O.ö ha  

11: 19-vuosisadan alussa  

harjoitettiin Vaa-  
san läänin  ranta-  

pitäjissä  kaskeamis-  
ta ainoastaan vii-1  

jelyksiä  raivatta- 
essa.  

8: 1910 O.o ha.  
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esiintyminen  kui-  

villa mailla 

välittömästi 

kaskeamisen  

jälkeen  

tavattavat  yleisim-  

mät puulajit  

• l  2 3 4 6 G 7 8 9 10 11 12 

322 Isojoki  1 0 0 — 0 0 — — — — 

323 Lapväärti  —i  0 — — 0 — •—  — — 

324 Kristiinankau-  

pungin  maas. 

— 0 
— — 

0 
— 

— — 
— 

325 Karijoki  1 0 0 0 0 Ei  tavata  juuri 
ollenkaan;  pie- 
niä  ryhmiä  
siellä  täällä. 

326 Närpiö "  0 0  
'  

327 Övermarkku  0 0 

328 Korsnääsi  — — 0 —  
— 0 — 

— 
— — 

329 Teuva 3 0  0 0 0 Tavataan  hyvin  
vähän  muuta-  

milla  murto- 

soramailla  koi-  

vun  seassa.  

_ 

330  Kauhajoki 2 0 0 
— 

0 0 
— — — 

— 

331 Kurikka  2 0 0 — 0 0 — Kuten n:o 325. — — 

332 Jalasjärvi  2 0 0 
— 

0 I 
— Kuten  n:o 325. — — 

333 Peräseinäjoki  2 0 0 
—  

0 I 
— 

Kuten  n:o 325.  —  — 

334 Ilmajoki  2 0 0 0 0 Kuten  n:o 325.  

335 Seinäjoki 2 0 0 0 0 Kuten n:o 325. 

336 Ylistaro 3 0 0 
— 

0 

"

 0 
— 

Kuten  n:o 325.  — 
— 

337 Isok}7rö  3 0 0 
—  

0 0 — Kuten n:o 325. — — 

338 Vähäkyrö 3  0 0 
—  

0 0  
— 

Kuten n:o 325. — 
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Eri puulajien  esiin-  

tymiseen  vaikuttavat 

seikat 

Millä tavoilla on 

,
 , 

.
 

,
 , Keinoja,  joilla 

kaskeamisen  yhtey- 

.1 h *  i .....  huonoja  kaskimet-  
dessa huolehdittu 

siä on  koetettu 
havupuunuoren-  

.

 
.

 
..

 muuttaa arvok-  
noksien aikaan- 

kaammiksi  
saamisesta 

Paikkakunnalla 

käytetty kaskeamis-  

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

misen  yleisyydestä.  (Numerot  

viittaavat lähteisiin).  

13 14 15 16 1 7 

6: V.  1906 ll.o  hl.  

8: V. 1910 O.o ha.  

— —
 — 

— 
8: V.  1910 O.o ha.  

— — — — 
8: V.  1910 O.o ha. 

— —
 — — 6: V.  1906 8.o hl. . 

8: 1910 1.5 ha.  

— — — — 11: V. 1797  kasketaan»huo-  | 
mattavassa mää- 

rässä».  

6: V. 1906 5.0 hl.  

8: V. 1910 O.o ha.  

— — — 
8: V. 1910 3.o ha.  

_

 j 
_

 
— 6: V. 1906 l.o hl. 

8: V. 1910 21.5 ha.  

6: V. 1906 14.0 hl.  

8: V. 1910 O.o ha. 

— — — 

—  6: V. 1906 4.0 hl.  

8: V. 1910 O.o ha.  

— — — — 
6: V. 1906 l.o hl.  
8: V. 1910 4.0 ha.  

— — : — 6: V. 1906 8.o hl.  
8: V. 1910 O.o ha.  

— — — 
8: V. 1910 O.o5 ha. 

5: V. 1893  »joskus  näkee  
mäkitupalaisten  
kylvävän  naurista 
metsäpalojen hä- 
vittämille  aloille».  

6: V.  1906 l.o hl.  

8: V. 1910 O.o ha.  

— — — — 
6: V.  1906 3.0 hl.  
8: V. 1910 O.o ha.  

— 
—
 — — 8: V. 1910 0.6 ha. 

— — — 
—  8: V. 1910 O.o ha. 

— — — 8: V. 1910 13.o ha. 
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villa mailla 

välittömästi 

kaskeamisen  

jälkeen  

tavattavat  yleisim-  

mät puulajit  

1 ■2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

339  Laihia 2 0  0 — 0 0 
— 

Kuten n:o 325. ' 
—

 — 

340 Jur  va 2 0 0 — j 0 0 — Kuten  n:o 325. — — 

341 Pirttikylä  0 0 

342 Petolahti 0 0 

343 Bergöö — — 0 —  
— 

0 
— —  

—  
— 

344 Maalahti —  
— 0 — 

— 
0 — — — —  

345 Sulva —  — 0 —  
— 

0 
— — 

— — 

346 Mustasaari  —  — 0 1 
—

 
— 0 — — — 

— 

347 Raippaluoto  — — 0 
— — 

0 
— — — — 

348 Koivulahti — — 0 — — 0 — — 

—  
— 

349 Maksmaa  — — 0 
— — 

0 
— — — 

— 

350 Vöyri 2 0 0 —  0 0 , —

 Kuten n:o 325. — —  

351 Nurmo  2 0 0 — 0 0 — Kuten n:o 325. — 
— 

352 Lapua 2 0 0 —  0 0 _ Kuten n:o 325. —  — 

353 Kauhava  3 0 0 0,  I I Kuten n:o 325. Tunnetaan 

yksi  kuu-  
sikko. 

354 Ylihärmä  2 0 0 —  0 0 
— 

Kuten n:o 325. 
— 

— 

355  Alahärmä 2 0 0 — . 0 0 — Kuten n:o 325. — — 

356 Oravainen j  — j — 0 
_ — 0 !   — — 

— 

i  357 Munsala — — 0 — 0 — 
—■  

— 

1358 1 Uudenkaarle- 

pyyn maas. 

— — 0 ! — 0 — — — — 

359 Jepua j  —  — 0 — 
— 

0 
— — 

— 
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Eri  puulajien  esiin- 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen yhtey- 

dessä huolehdittu 

Keinoja, joilla  

huonoja  kaskimet-  Paikkakunnalla Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat 
havupuunuoren-  

siä on koetettu käytetty kaskeamis-  misen yleisyydestä.  (Numerot  

seikat  
noksien aikaan- 

muuttaa arvok-  tapa viittaavat lähteisiin.) 

saamisesta 
kaammiksi 

13 14 15 16 1 7  

6: V.  

8: V.  

1906 l.o hl. 

1910 O.o ha. 

— — — — 8: V.  1910 1.5 ha. 

13: V.  

8: V.  

1871 »Maanviljelys  
on kolmijakoinen. 
Polttamista harjoi- 
tetaan paljon niin 
kauvan  kuin  ruoka-  

multaa  on.» 

1910 O.o ha.  

— 
— 

— 8: V.  1910 4.8 ha. 

— — — 
8 V.  1910 O.o ha.  

— 
— 

— — 8: V.  1910 9.5 ha 
*

 

— — — 
8: V. 1910 6.4 ha. 

— — — — 6: V.  

8: V.  

1906 8.0 hl.  
1910  lö.o ha. 

— — — 8: V.  1910 O.o ha. 

— 
— — — 

8: V.  1910  O.o ha. 

— — — — 8: V.  1910 O.o ha.  

— 
— — — 

8: V. 1910 O.o ha. 

— — —  — 6: V.  

8: V.  

1906 4.0 hl.  
1910 O.o ha. 

— 
— — — 

8: V. 1910  O.o ha. 

Puut  kaadettiin  huh- 
ti-  ja toukokuulla, 
poltettiin seuraa-  
van  kesän  puolivä-  
lissä ja syksyllä  
kylvettiin  ruis. 

8: V.  

6: V. 
8: V. 

1910 O.o ha. 

1906 6.0 lii.  

1910 2.5 ha,  

— — — — 6: V. 
8: V. 

1906 4.o hl.  
1910 O.o ha.  

— — 
— — 8: V.  1910 O.o ha.  

— — — 
— 

8: V.  1910 O.o ha. 

— — 8: V.  1910 0.5 ha. 

8: V. 1910 0.5 ha, 
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tavattavat  yleisim-  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

360 Pietarsaari — — 0 — —  0 — - — — 

361  Purmo 0 0 

362 Ähtävä —  — 0 
1 

—

 
I — 0 — — — — 

363 Tervajärvi — j — 0 
: — — 

0' 
— 

—  
— — 

364 Kruunupyy  — — 
0 

— 
0 — — — 

365 Luoto 0 0 

366 Kokkolanmaas. — — 
0  1 — — 

0 
— — — — 

367 Alaveteli  0 0 .  

368 Kälviä 1 0 0; i 0 
— 

Kuten  n:o 326. — 
— 

369 Lohtaja 1 0 0 —

 J 0  0 — 
Ei tavata. —  

— 

370 Himanka  1 0 0 — 0 0 — Ei tavata. — _ 

371 Kannus  1  — 0 — 0 — Ei tavata. — — 

372 Toholampi  2 0 0 I I 0 — 
Tavataan  hyvin  — 

vähän seka-  

puuna  ja pie-  
ninä ryhminä. 

373 Ullava 1  0  0 ;  | I 0 
_ 

Kuten n:o 372. — 

374  Kaustinen 1 0 0 I 0 
— 

Kuten n:o 372. — — 

375 Veteli 1 0 0 I o :  
— 

Ei tavata.  — — 

376;  Lestijärvi  1 0 oi  I o 0 
— 

Ei tavata.  —  — 

377; Halsua 1 0 0 41  I i — 
Ei  tavata. — Mänty.  

378 Perho  1 o 1 0 20 II ii  Kuten n:o 372. Mänty,  vähän  

lehtipuita. 

379 Soini  5 0,1,  I II, VI IV Tavataan  kaski-  Ei  liene  syn-  Kuten  n:o 378.  

II mailla, etu- tynyt.  

päässä seka-  
puuna,  mutta  i  

myös pieninä  
puhtaina met-  
sikköinä.  
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Eri puulajien  esiin- 

Millä tavoilla  011 

kaskeamisen  yhtey-  

dessä  huolehdittu 

Keinoja, joilla 

huonoja  kaskimet-  Paikkakunnalla Aikaisempia  tietoja  kaskea- 

tymiseen  vaikuttavat 
havupuunuoren-  

noksien aikaan- 

siä on koetettu käytetty kaskeamis-  misen  yleisyydestä.  (Numerot  

seikat muuttaa arvok-  tapa viittaavat lähteisiin.) 

saamisesta 
kaammiksi  

13 14 15 16 1 7 

— — 
— 

-  
11: V. 1766  »pitäjän  suoma- 

laisessa osassa kas-  

ketaan huomatta-  

van paljon».  
8: V. 1910 O.o ha.  

— — — —  8: V. 1910 O.o ha.  

— — — — 8: V. 1910 O.o ha.  

— — — — 8: V. 1910 O.o ha.  

11: V. 

6:. V. 
8: V. 

1755 »kaskeaminen  

vähenemässä».  

1906 l.o hl.  

1910 0.5 ha, 

— 

—  
— — 

8: V. 1910 O.o ha. 

* 

11: V. 

8: V. 

1754 »kaskeaminen  

vähenemässä».  

1910 O.o ha. 

— — — — 8: V. 1910 O.o ha.  

— — — — 
8: V. 1910 O.o ha.  

— — — — 8: V. 1910 O.o ha.  

— 
— 

— — 
8: V. 1910  O.o ha.  

— — — — 8: V. 1910  l.o ha. 

— 
— 

— — 
8: V. 1910 O.o ha.  

8: V. 1910 O.o ha.  

— — — — 8: V. 1910 O.o ha.  

— — 
—. — 

8: V. 1910 O.o ha,  

— — — — 8: V. 1910 O.o ha.  

—  
Ei ole. Ei ole. — 8: V. 1910 O.o ha.  

Sahayhtiöt käyt-  
täneet keinote- 

koisia uudistuk- 

sia.  Hyvin  har-  
voin siemenp.  

Lehtipuitten  hak- 
kuut. 

5:  V. 1893 »pitkästä  ajasta  
yksi  kaski». 

8:  V. 1910 O.o ha.  

Lampaat hävittäneet 
paikoin  havupuut.  

Kuten n:o 378. Kuten n:o 378. »Tavallinen». Viertä-  

mistä  käytettiin  
myöskin.  

10:  Noin v. 1870 kasketaan 
Hämeen  osalla 
Kuortaneen  kihla- 

kuntaa.  

4: V. 1871—5  »kasketaan  
vähemmässä mää- 

rässä». 
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tavattavat yleisim  

mät puulajit  

1 2 S  4 5 6 7 8 9 10 11 12 

380 Lehtimäki 3  0,  I  i  — II,  v III 
— Kuten n:o 379. Kuten  n:o 379. — 

381 Alajärvi  3 0 0 0 I Kuten n:o 372. 

382 Vimpeli 2 0 0 — 0 0 —  Kuten  n:o 372. —  —  

CO  f.  CO Evijärvi  2 0 0 
— 

0 0 
— 

Kuten nro 372. 
— 

—  

384 Kortesjärvi  2 0 0 — 0 0 —  Kuten n:o 372. 
— 

—  

»-O -f.  CO Lappajärvi  2 0 0 
— 

0 0 —  Kulen n:o 372.  
— — 

386 Kuortane  3 0 0 — 0,  I I —  Kuten n:o 372. 
— — 

387 Töysä  1  0 0 — 0 II 
— 

Kuten n:o 372. 
— 

— 

388 Alavus 3 0  0 0, II II 
_ 

Kuten 11:0 372. Koivu ja mänty 

389 Virrat 2  I I — VI  VI 20 Tavataan  pa-  Ei synny. Mänty,  koivu, 
remmilla  kas-  kuusi,  leppä. 
kimailla  run- 

saasti.  

390 Ätsär 1 II II VI VI Tavataan kas-  Ei synny. Mänty,  leppä, 
kimaillajoskus  koivu,  kuusi. 

puhtaina  met-  
sikköinäkin,  

etupäässä 30- 
* 40-vuotisena. 



113 

Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen  metsiin. 15 

Eri puulajien  esiin- 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen yhtey- 

dessä huolehdittu 

Keinoja,  joilla  

huonoja  kaskimet-  Paikkakunnalla i  likaisempia  tietoja  kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat 
havupuunuoren-  

siä on koetettu käytetty kaskeamis-  misen yleisyydestä.  (Numerot 

seikat 

1 

noksien aikaan-  

saamisesta 

muuttaa arvok-  

kaammiksi 

tapa viittaavat lähteisiin.)  

18 14 15 16 

5 

7  

6 

8 

17 

V. 1893 »kasket pieniä  
ja harvinaisia».  

V. 1898  3.0  %. 
V. 1906 8.o hl.  
V. 1910 l.o ha.  

4 

7  

8 

V. 1871—5 »kasketaan 
vähemmässä mää- 

rässä». 

V. 1898  3.o  %.  
V. 1910 O.o ha. 

_ 

V. 1910 O.o ha. 

V. 1910 O.o ha. —  — — 

8 

8 

—  —  — — 8 V. 1910 l.o ha.  

— — — — 8 V. 1910 O.o ha.  

! :  
— 8 

8 

V. 1910 O.o ha. 

V. 1910 O.o ha. 

5 

8 

V. 1893 »kaskeaminen 

on lakannut».  

V. 1910 O.o ha. 

— — — —  8 V. 1910 O.o ha.  

Ei ole.  Ei ole.  Tavallisesti otettiin 

kaskesta  1 vilja.  
Jos otettiin 2,  pol-  
tettiin ala toista- 
miseen.  Heinää nii-  

tettiin. 

4 

5 

7  

6 

8 

V. 1871 —5 kasketaan  

»jotenkin yleisesti».  
V. 1893  kasketaan  »nyt  j 

enää vähässä  mää-  

rässä».  

V. 1898 6.o  %.  
V. 1905 59.0 hl,  v. 1906  

2.o hl.  
V. 1910 3.o ha.  

Vähän hajakyl-  
vöjä; mänty  
onnistunut.  

Taimistojen  per-  
kauksia ja apu-  
harvennuksia. 

»Tavallinen». 4 

5 

7  

8 

V. 1871 —5 kasketaan  

»jotensakin ylei-  
sesti». 

V.  1893 kaskeaminen ei  j 
yleistä; kuitenkin 
hakataan joka ti- 
lalla ainakin  joka  
toinen  vuosi 2—3 

tynnyrinalan  laaj  ui-  j 
nen kaski,  etupääs-  [  
sä entisille kaski-  

maille. 
V. 1898  8.0  %. 
V. 1910 16.0 ha.  
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l  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

391 Pihlajavesi  4 II II VI VI 20,50  Kuten  n:o 390.  Ei  synny;  sie- 

menpuutkin 
kaukana.  

Männynvaltaisia  
sekametsiä enin. 

Nuoremmilla 

kaskimailla lep- 
pää ja koivua.  
Useissa metsi- 

köissä  »näre-  

pohja». 

392 Multia 10 II,  
II- 

III,  
l )I  

II VI VI 10-25 Kuten n:o 390.  Syntyy  joskus 
pienille  aloil- 
le; tavataan  
esim. Isojär-  
ven kylässä.  

Kuten  n:o 391. 

x ) Isojärven  ja Sahrajärven kylissä,  muissa I. 
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Millä tavoilla on 

,
 

,
 . 

.
 

.
 Keinoja,  joilla 

kaskeamisen  yhtey- 
Eri puulajien  esiin-  

,
 i huonoja kaskimet-  

dessa huolehdittu 
Paikkakunnalla  Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat , ■ siä on koetettu 
havupuunuoren-  

käytetty kaskeamis- misen yleisyydestä. (Numerot  

seikat 
,
 . 

.,
 muuttaa arvok-  

nok8ien aikaan- 
tapa viittaavat lähteisiin.)  

I kaammiksi  
saamisesta 

13 14 15 1 ii 17 

Reunametsän laatu Mäntysiemenpui- Kotitarvehak- Ennen  kaulattiin  kas-  4: V. 1893 »muutamissa 
vaikuttaa  enin,  sik-  ta on vähin jä-;  kuut: perkauk-  keen isoimmat kylissä  saadaan  yli 
si  etäämpänä ole-  tetty. Hajakyl-  set, harvennuk-  puut pystyyn  kui-  puolet sadosta kas-  
vat vanhemmat  vöä  jonkun ver-  set y. m.  vamaan. Myöskin  kesta».  

kasket kasvavat ran. Tulokset käytettiin,  vielä n. 5: V. 1893  kasketaan  »jo-  
runsaasti  mäntyä. usein  hyviä.  40 v. sitten n. k. tensakin  yleisesti».  
Nuorimmilla  kas-  kesävierre-halmetta,  7: V.  1898  12.o %.  
kialoilla  on taas jolloin puut kaa-  6: V.  1905  83.0 hl, v. 1907  
leppää, katajaa, dettiin keväällä  36.0 hl. 

koivua  j.  n. e. riip-  taikka  syksyllä  ja 8: V. 1910 30.1 ha.  

puen  siitä,  että  reu- annettiin  olla  polt-  
nametsät  ovat  joko tamatta  yli seuraa- 
lehtimetsiä taikka  van vuoden. Kun  

männyt niissä ai- kaski oli  poltettu, 
van nuoria. jäi se  vuorostaan 

Laiduntaminen on lepäämään seuraa- 

häirinnyt havu-  vaan kesään, jol-  
pui  tten taimien  loin se taas pol-  
kehitystä.  Maan-  tettiin ja lopuksi  
laatu  ei vaikuta, siihen kylvettiin  
sillä  se on kaikil'e ruis.  

puulajeille  sopiva.  

Kuten n:o 391. Kuten  n:o 391. Kuten n:o 391. Kuten n:o  391. Kesä-  4: V. 1893  »muutamissa  

vierre-halmeita käy-  kylissä  saadaan  yli 
tettiin vielä  n. 25 puolet sadosta  kas-  
v. sitten. kesta». 

Myöhemmin käytet-  5: V. 1893 kasketaan »jo-  
ty kaskeamistapa  tensakin  yleisesti».  
»tavallinen». Kaski  7: V.  1898  12.0  %.  
kaadetaan tavalli-  6: V. 1905 468.0 hl, v. 
sesti juhannuksen 1907  303.  o hl.  
jälkeen, joskus  en- 8: V. 1910 34.3 ha.  

nen sitä. Poltto  

tapahtuu ilmojen 
mukaan, tavalli- 
sesti  ennen juhan- 
nusta. Poltetaan 

kulottamalla, rin- 
taroviolla ja seu- 
noilla,  jotka ennen  
olivat IVa—2  syl-  
tä pitkiä  ja 12" 
»paksuja, (vierret-  
tiin »vanguilla»). 
»Karvapäissä»  pol-  
tetaan risuja ka-  
soissakin. Palo  

kynnetään usein  
ennen kylvöä ja 
siemen peitetään 



116 

g 
£ 

e 
—
 

Kaskea-  

misen 

yleisyys 
nyky- 
jään 

Kaskea 
o

 viimeksi .  
sit  

Kaskeamisen 

yleisyys 50 v. 

sitten Kaskeamin  yleistä 
.

 
sit 

Harmaalepän  

Puhtaitten 

kuusimetsien 

syntyminen  
Kaskimailla 

N:o  Kunta 5*  5" 
s  2 

e 
CD 

1 
s 

a 
3 
0 

1 
c 

S3 

a 
jr 
r* 

e* 

«< 

s: B 
D  • W 

"ä S. 

O? 

ss  
P e 

3 
o 

f 
c+- 
C 

a 

pr 

e* 
ct- 

VJ 

S?" 9 
§. B  

ä °  
§P 
go 

g 

esiintyminen  kui-  

villa mailla 

välittömästi 

kaskeamisen 

jälkeen  

tavattavat yleisim- 

mät puulajit  

1 i ■i 
3 4 6 G 7  8 9 10 li  12 

393 Keuru  5 II, 
III 

>>  

— VI VI 25- Kuten n:o 390. Syntyy  hyvin  
harvoin,  jos 
reunametsä  

on kuusta. 

Kuten  n:o 391. 

394 Petäjävesi  3 II ii  VI VI 20, 30 Tavataan kas-  

kimailla run-  

saasti, paikoin 
usean hehtaa- 

rin  laajuisina  
puhtaina le-  
pikköinä. 

Ei  syntyne.  Kuten  n:o 391. 

395 Jyväskylän  
maas. 

1  I i  — VI  VI 30 Kuten n:o 394. Ei  syntyne.  Kuten  n:o  391.  

396 Toivakka 2 I i VI  VI 25,30 Kuten  n:o 394. Ei  syntyne.  Kuten  n:o  391. j 
397 Uurainen 3 II ii VI VI 15, 30 Kuten  n:o 390. Ei syntyne. Kuten  n:o  391. !  

Suolahden ja Pohjoislaliden kylissä  IV,  muualla II.  
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Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 
Keinoja,  joilla  

Eri  puulajien  esiin- 
dessä huolehdittu 

huonoja kaskimet-  Paikkakunnalla  Aikaisempia tietoja  kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat 
havupuunuoren-  

siä on koetettu käytetty kaskeamis-  misen  yleisyydestä.  (Numerot  

seikat 
noksien aikaan- 

muuttaa arvok-  tapa viittaavat lähteisiin.) 

kaammiksi 
saamisesta 

13 14 15 16 17  

auralla. Usein ote- 

taan 2 ruista, ke-  

sätään. Enempää 
kuin  kahta  viljaa 
ei ole  usein otettu. 

Kuten n:o  391. Kuten n:o  391. Kuten n:o 391. Kuten n:o 392. Kesä-  13: V. 1867 »metsä- eli  kas-  

vierre-halmeita käy-  kiviljelystä  paljon». 
tettiin n. 50 v. sit- 4: V. 1871-—5 kasketaan  

ten. »jotenkin yleisesti». 
5: V. 1893 »kasketaan ylei-  

sesti». 

7: V. 1898 12.0 %. 
6: V. 1905 600.  o hl, 1906 

5.0 hl, 1907  553.0 
hl.  

. 8:  V. 1910 29.6 ha. 

Kuten n:o 391. Kuten n:o 391. Kuten n:o 391.  Kuten  n:o 392. Kesä-  10:  Noin  v. 1870 kasketaan  

Jos otetaan kaskesta  vierre-halmeita  oli  »yleisesti»  Laukaan  
useampi  vilja,  ei-  täälläkin. Niistä kihlakunnassa. 

vät lehtipuut ve-  kerrotaan: »Täten 4: V. 1871—5 kasketaan  

soitu kannoista.  kaskettiin suuria »jotenkin  yleisesti».  
metsiä. Puita kaa-  7: V. 1898  12.o  %. 
dettiin  pitkin ke-  6: V. 1905 391.0 hl, v.  
sää ja kaski sai 1906  4.0  hl, v.  1907  
olla  palamatta 316.0 hl.  

vuoden tahi  pari,  8: V. 1910 42.3 ha.  

jolla aikaa ajettiin  

isoimpia  hirsiä ko-  
tiin. Kun  maaka- 

mara oli  löyhtvnyt,  
poltettiin kaski  ja 
viljeltiin tavalli-  

seen tapaan.» 
Tavallisesta kaskesta  

otetaan usein 1 

vilja. 

Kesääminen 1. kah-  Ei  ole.  Kuten n:o 391. »Tavallinen». Usein 4: V. 1871—5 kasketaan  

den  rukiin  ottami- ala »kesätään».  »jotenkin yleisesti».  
nen kaskesta hi-  Myös on tapana 7:  V. 1898  6.0  %.  
dastaa metsän uu- viedä isoimmat 6: V. 1905 78.o  hl. 

distusta. puut pois alalta  8: V. 1910  20.6 ha. 

ennen polttoa.  

— 
Ei  ole.  Kuten  n:o 391. Kuten n:o 395. 6: V. 1907 51.o hl. 

— 
Vähän kylvöä  Taimistojen per-  Kuten n:o 395.  5:  V. 1893 12.o% koko  
käytetty.  kaukset, apu-  sadosta  kaskesta.  

harvennukset.  7:  V. 1898  ll.o %.  
6: V. 1905 139.0 hl. 

8:  V. 1910 34.o ha.  
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 Saatujen ilmoitusten  luku 

Kaskea-  
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tavattavat  yleisim-  

mät puulajit  

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

398 Saarijärvi 2 ii  n VI VI 15,30 Tavataan kas-  

kimailla  etu-  

päässä seka-  
puuna;  eniten  
on sitä Mah- 
lun  kylässä.  

Ei  syntyne.  Nuorimmilla  

aloilla leppä, 
vanhemmilla  

mänty, kuusi,  
koivu.  

399 Pylkönmäki  2 i,ii  I —  VI VI -  40 Erittäinkin  

enemmän uu- 

vutetuilla kas-  

kimailla.  

Ei  synny.  Kuten n:o 398. |  

400 Karstula  1 i i VI VI 40 Kuten n:o 399.  Ei synny.  Kuten  n:o 398. j 

401 Kivijärvi  — — I 
— 

VI — 

402  Pihtipudas 1 i I 
— V V 20 Ei  tavata sanot-  

tavasti puh- 
taina metsik-  

köinä, mutta 
yleisesti seka-  

puuna.  

Ei  synny.  Koivu, leppä,  
mänty (kuivem-  
milla mailla). 

403 Viitasaari 2 i,ii  n  
—  

VI VI 20, 30 Myöhemmin kas-  
ketuilla  mailla  

yleinen koivun  
joukossa. 

Ei  synny.  V  anhemmilla aloil- 

la mänty,  koivu, 
kuusi, nuorem- 
milla  lehtimetsä.  
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Eri puulajien  esiin- 

tymiseen  vaikuttavat 

seikat 

Millä tavoilla on 

,
 

,
 . ,  . Keinoja,  joilla  

kaskeamisen  yhtey- 

,
 

_
 

,
 ,  , huonoja  kaskimet-  

dessä huolehdittu 

siä  on koetettu 
havupuunuoren-  

,
 . ., muuttaa  arvok-  

noksien  aikaan- 

kaammiksi  
saamisesta 

Paikkakunnalla 

käytetty kaskeamis- 

tapa 

Aikaisempia  tietoja kaskea-  

misen yleisyydestä.  (Numerot  

viittaavat lähteisiin.) 

13 14 I 15 16 17 

Maanlaatu: kuivem- Ei ole. Kuten n:o 397.  Ennen käytettiin  13:  V. 1871  »joku  aika  sit-  
milla mänty, tuo-  isoilla seunoilla ten  oli  kaskenpoltto  

reemmilla lepän (1V2—2 syltä  X vielä  vallitsevana». 

hävittyä kuusi  ja 12") polttoa. — 4: V. 1871—5 kaskeami-  

koivu. Ympäröivä Nykyisistä  tavalli- nen  »jotenkin yleis-  
metsä ei vaikuta  sista  kaskista  ote- tä». 

niin paljon kuin taan  korkeintaan 7: V. 1898  3.0  %.  
maanlaatu. 2 viljaa. 6: V. 1906 3.0 hl. 

8: V. 1910 31.8 ha.  

I Maanlaatu ja ympä- Kuten  n:o 397. Vähän  perkaus-  »Tavallinen». Ennen  8: V. 1910 nähtävästi  yh- 
röivä metsä edistä- ja harvennus-  käytettiin  myöskin  dessä edellisen  kans- 

vät kuusen  leve-  hakkuita.  viertämistä. sa. 

nemistä. 

Kuten  n:o 399.  Kuten  n:o 397. Kuten  n:o 399. Kuten n:o 399. - 4: V. 1871—5 kasketaan 

»jotenkin yleisesti».  
5: V.  1893  kasketaan  »ylei-  

sesti,  mutta  pienillä  
aloilla». 

7: V. 1898  3.0  %. 
6:  V. 1905 71.0 hl, v.  1906 

l.o hl.  

8:  V. 1910 26.2 ha.  

_ — — 
— 4: V. 1871 —5 kasketaan 

jotenkin yleisesti;  
kytö  viljelyksen ta-  
kia kuitenkin  vähe-  

nemässä. 

4: V. 1888 kaskessa  viljel-  
lään —siitä  

viljamäärästä mikä  

pellossa. 
7: V. 1898  6.0%. 
8:  V. 1910 1.2 ha.  

Ei ole. Ei ole. — 4: V. 1871—5 kasketaan 

»jotenkin yleisesti».  
4:  V. 1888  kaskessa  viljel-  

lään %—% siitä  
viljamäärästä mikä  
pellossa. 

5:  V. 1893 kasketaan »siel-  

lä  täällä». 
7: V. 1898 4.o  %.  
8: V. 1910 10.9 ha.  

Siemenpuita on  i  Ei  ole.  »Tavallinen». Kaski  4: V. 1871—6 kasketaan  

joskus jätetty.  kaadetaan  tavalli-  »jotenkin yleisesti».  
sesti  heinäk. 1 ja 4: V. 1888  kaskessa  viljel-  
10 p. välissä.  Ote- lään  y4—y2 siitä 
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välittömästi 

kaskeamisen 

jälkeen  

tavattavat yleisim-  

mät puulajit  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

404 Konginkangas 4 ii,  
IV 

III — VI VI 20,30 Kuten  n:o 402.  Ei  synny.  Kuten n:o 403. 

i  405 Sumiainen 1 ii II — VI VI 30 Kuten  n:o  394. Ei syntyne.  Kuten  n:o 391. 

406 Laukaa 3 i, 

ii  

I 
— 

VI VI 15,30 Kuten  n:o 402. 

Oulun lääni.  

Ei synny.  Kuten n:o 391. 

407 Sievi 2 0 0 — I I — Ei  tavata var- 

sinaisia leppä-  
metsiä. 

— Koivu, leppä,  
mänty.  

408 Rautio  !   
_ 

0 0 
_ _ 

409 Ylivieska  — — 0 
— 

0 — 
— 

— 
— 

410 Alavieska — — 
0 

— — 
0 

— — 

411 Kalajoki  0 0 

412 Merijärvi  0 0 

413 Oulainen — 0 — 
— 0 — 

— — 
— 

414 Pyhäjoki  | —  — 
0 

— — 
0 — 

— — 
— 

415 Salon kappeli  — — 0 — — 0 — — — — 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus Suomen metsiin. 16 

Eri  puulajien  esiin- 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 

dessä huolehdittu 

Keinoja,  joilla  

huonoja  kaskimet-  Paikkakunnalla aikaisempia  tietoja  kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat 

seikat 
havupuunuoren-  

noksien aikaan- 

siä on koetettu 

muuttaa arvok-  

käytetty kaskeamis-  

tapa 

misen yleisyydestä.  (Numerot  

viittaavat lähteisiin). 

saamisesta  
kaammiksi 

13 14 15 16 17 

taan  korkeintaan 2 

viljaa. 
7 

6 

8 

viljamäärästä  mikä 
pellossa.  

V. 1898  4.0  %.  
V. 1905 138.0 hl. 

V. 1910 22.5 ha. 

Karja syö männyn 
kasvaimia,  mutta  
ei  lepän. 

Kuten  n:o 403 

ja vähän liaja- 
kylvöä.  

Kuten n:o 399. »Tavallinen». Kaski 

kaadetaan  »heinä- 

kuulla». Otetaan  2 

å 3 viljaa. 

7 

8 

V. 

V. 

1898 ll.o  %.  
1910 4.2 ha.  

Ei ole. Kuten n:o 391. Kuten n:o 395. Kyl-  
vetään  myös hei- 
nänsiementä.  

4 

7 

6 

8 

V. 

V. 

V. 

V. 

1871—5 kasketaan  

»jotenkin yleisesti».  
1898  ll.o  %. 
1905 60. o hl, v.  1906 
6.0 hl.  

1910 13.2 ha. 

Ei ole. 

Oulun  

Kuten n:o 391. 

ääni.  

Kuten  n:o 405. 4 

7 

8 

V. 

V. 

V. 

1871—5 kasketaan  

»jotenkin yleisesti».  
1898  4.0  %.  
1910 6.o ha.  

Ei ole. Kruununmailla  

apuharvennuk-  
set  ja keinolliset  
metsänuudis- 

tukset. 

8 V. 1910  O.o ha.  

— — — — 
8 V. 1910  O.o ha. 

— 
— 

— — 8 V. 1910  O.o ha. 

— 
— 

—  
— 8 V. 1910 O.o ha.  

11  

11  

8 

V. 1754  »kasketaan  huo-  

mattavasti». 

»19-vuosisadan alussa  

harjoitettiin ranta-  
pitäjissä jotenkin  
tuottavaa  peltovil-  
jelystä, sisämaassa  
taas kaskettiin». 

V. 1910 O.o ha.  

— — — — 
8 V. 1910  O.o ha. 

— 
— 

— — 8 V. 1910  O.o ha. 

— — — — 
8 V. 1910 O.o ha. 

— — — — 8 V. 1910 O.o ha. 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 

416 Salon  pitäjä  0 
_ 

0 
— 

417 Vihanti — — 0 — — 0 — — — —  

418 Rantsila 1 0 0 — 0 0 — — — 
— 

419 Paavola — — 0 — — I 0 — — — — 

420 Revonlahti  
— — 

0 — —
 !  0 — 

• — 
—  

— 

421  Siikajoki  — — 
0 

— — 0 — — — — 

422 Hailuoto — — 
0 — —  I  0 

— 
— 

— 
— 

423 Pyhäjärvi  1 1 IV 

424 Reisjärvi  2 — 1 — — i  III 
— 

— Ei  ole  synty-  

nyt.  

Koivu, leppä, 

mänty. 

|425  Haapajärvi  i — 
0 — — III 

— — — Kuten n:o 424. |  
426 Nivala — — 

0 
— — 0 — — — — 

427 Kärsämäki  
— — 

0 — — i  I 
— — — 

428 Haapavesi  —  — 
0 

— — ! 0 -  — — — 

429 Pulkkila  i 0 0 — 0 0 
— 

— 
— 

430 Piippola 2 0 0 — 0,1 I 
— — — — 

431 Kestilä  2 0 0 — 0,1 I — — — — 

432 Säräsniemi 1 0 1 10-15 IV  l )  III 2 )  Ei  tavata  puh-  
taita  lepiköitä.  

Ei  ole synty-  

nyt.  

Mänty,  koivu,  
kuusi,  leppä.  

*)  Pitäjän S-osassa, Saarestenmäen kylässä.  2)  V. 1825  puolet ja v. 1840  7s  sadosta  kaskesta.  
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Eri puulajien  esiin- 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey- 

dessä huolehdittu 

Keinoja,  joilla  

huonoja  kaskimet-  Paikkakunnalla Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat 
havupuunuoren-  

noksien aikaan- 

saamisesta 

siä  on koetettu käytetty kaskeamis-  misen  yleisyydestä.  (Numerot  

seikat muuttaa arvok-  

kaammiksi  

tapa viittaavat lähteisiin.)  

13 14 15 16 17 

—.  8: V. 1910 0.5 ha.  

— — — 8: V. 1910 2.5 ha.  

— 

" 
—

 
— 8: V. 1910 O.o ha.  

— — — — 
8: V. 1910 O.o ha. 

-  — — — 
8: V.1910 O.o ha. 

— — — — 
8: V. 1910 O.o ha.  

—  — 
— 

— 
8: V. 1910 O.o ha.  

10:  Noin  v.  1870 Haapajär-  j 
ven kihlakunnassa  

ei kasketa.  

7: V. 1898  2.0  %.  
8:  V. 1910 3.8 ha.  

Kaski  kaadettiin 

huhtikuussa  taik-  
ka  syksyllä.  

8: V. 1910 2.0 ha.  

— — 
— 

— \  8: V. 1910 O.o ha.  

— — 
— 

8: Y. 1910 2.0 ha.  

— — 
— 

— 
8: V. 1910 0.5 ha.  

— — — — 8: V. 1910  O.o ha.  

— — — 
8: V. 1910 O.o ha.  

— — — — 8: V. 1910  O.o ha.  

— — — — 
8: V. 1910 O.o ha.  

Ympäröivä  metsävai- 
kuttaa:  ovat enim- 
mäkseen  mänty- 
maita  ja korvissa 
on kuusta.  

Ei ole. Ei ole. Usein kolottiin kas-  
kettavasta metsäs- 

tä ensin tervaksia. 

Kuti  nämä  oli vie- 

ty  pois, kassaroitiin  
kuuset  ja katajat  

ja isoimmat  puut 
karsittiin  tyvestä.  
Seuraavan  juhan- 
nuksen  tienoissa 

kaadettiin pystys-  
sä olevat  puut ja 
karsittiin  samassa 

sekä  aisattiin,  jot- 
ta kuivuisivat.  

Seuraavana kesä-  

nä  poltettiin (ta-  
vallinen  kaskeami-  

nen) ohrakaski  
viertämällä, ruis-  

10: Noin v. 1870  Kajaanin 
kihlakunnassa  kas-  
ketaan  vähän;  Hy- 
rynsalmella, Suo-  
mussalmella  ja Puo-  

langalla enemmän,  t 
8: V. 1910 2.5 ha.  
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..
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,
 

,
 . mät puulajit  

kaskeamisen  

jälkeen  

1  2 3 j 4 5 6 7 8 9 10 11 i 12 

433 Vuolijoki 1 ui Kuten n:o 432. Kuten  n:o 432. 

yhdessä edelli- 
sen kanssa  

434 Paltamo  2 0 1 10-15 IV,V- IV Kuten  n:o  432; Kuten  n:o 432. Kuten  n:o 432. 
IV eniten  on lep- 

pää n. k. läh-  
demäillä.  

435 Kajaanin  maas. 1 0 1 10-15 IV IV — Kuten n:o 432. Kuten  n:o 432. Kuten  n:o 432. 

436 Sotkamo 2 0 1 7 VI, V 20-40 Tavataan kas-  Syntyy  hyvin Leppä,  koivu,  
II 1 ),  

2
)  ketuilla vaa- harvoin;  kau- kataja,  mänty, 

V roilla  runsaas-  nis  puhtaan kuusi.  
ti. Näitä maita  kuusikon al- 

käytetään  niit-  ku on Pää- 

tyinä ja kar-  kin  mäellä. 

janlaitumina 

(lepikköniityt).  
Muualla  on lep-  

pää vähän. 

437 Kuhmoniemi 4 0 1 6  V, VI VI 30,50 Tavataan  jolla- Ei  synny; Mänty, koivu,  
kin  aholla  ja maatkin  ovat kuusi,  leppä.  
lehdoissa  seka- mäntymaita. 

puuna;  yleensä 
on sitä vähän.  

x) Keskipitäjällä  VI,  Naapurivaaralla, Paakinmäel  ä  ja Vuokatilla  II. 2 ) Keskipitäjällä  35-40, Naa  
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Eri  puulajien  esiin- 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey  

dessä huolehdittu 

Keinoja,  joilla  

huonoja  kaskimet-  Paikkakunnalla Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

tymiseen vaikuttavat 
havupuunuoren-  

siä on  koetettu käytetty kaskeamis-  misen yleisyydestä. (Numerot 

seikat 
noksien aikaan- 

saamisesta 

muuttaa arvok- 

kaammiksi  

tapa viittaavat lähteisiin.)  

18 14 15 16 17 

kaski  kulottamalla 

ja palamatta  jää- 
neet  rungot kasas-  
sa. — Kylvettiin  
tuhkaan  ja peitet-  
tiin  kyntämällä.  

Kuten n:o 432. Ei ole. Ei ole. Kuten n:o 432. 11:  V. 1775 »kaskeaminen 

tavallinen».  

5:  V. 1893 »ei  ole  kaskia)).  
7:  V. 1898 3. o %. 
8: V. 1910 O.o ha. 

Kuten  n:o 432.  Ei ole.  Ei ole. Kuten n:o 432. 7:  V.  1898 4.  o  %.  
8: V. 1910 O.o  ha.  

Maanluatu:  »Vaaran  

maa  ottaa leppää».  
»Hikevävaara aina  

leppää».  
Kaskeamistapa: 

»Nauriskaskeen 

syntyy  aina lep- 
pää». 

Ympäröivä metsä kyl-  
vää usein  kuusta.  

Kantovesoja syntyy  
lehtipuille usein.  

Ei ole. Vähän täytekyl- 

vöjä käytetty.  
Kotitarvehak- 

kuilla muodos-  

tettu »lepikkö- 
niittyjä» ja lai- 
tumia. 

Kaski  kaadettiin  ke-  

vätkesällä, puut 
karsittiin ja aisat-  
tiin samalla.  Polt-  

to seuraavana ke- 

sänä; tavallisesti 
rovioitiin jäännös-  

puut,  jotkut vierti- 
vät. — Tavallisesti  

kylvettiin  tuhkaan, 

joskus  kynnökselle. 
Siemen mullattiin  

kyntämällä  j  a usein  
vielä  karhittiinkin. 
—  Otettiin yksi 
v  lja,  — Myöhem- 
min  sai kaski kui-  

vua kaksikin  kesää  
taikka  poltettiin  se 
ja seuraavana 
vuonna rovioitiin 
— Jos otettiin nau- 

ris  rukiin  jälkeen, 
poltettiin ala  uu- 
delleen. 

7:  V.  1898 12.  o  %.  
8: V.  1910 O.o ha.  

Ympäröivä  metsä  ja 
kuiva maaperä e-  
distäneet mäntyä; 
kaskettiin usein  

tervaskolometsäs- 

sä. 

Ei ole.  Vähän  keinollista  

uudistusta sekä 

lehtipuitten rai-  
vausta. 

Laajoilla sydänmaan 
kaskilla  kaadettiin 

puut kevättalvella  

hangen aikana, 
Poltettiin seuraa- 

vana kesänä  ja jät-  
teet roviossa.  

7:  V. 1898 8.0 %.  
8: V. 1910 O.o ha. 

purivaaralla ja Paakinmäellä  20-30, Vuokatilla  20.  
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mät puulajit  

i •2 3 4 5 6  7 8 9 10 li  12 

438 Ristijärvi  2 0 1 11  IV-V  IV 30-70, Tavataan vä- Ei  synny.  Koivu,  mänty,  
50 hässä määräs-  kuusi.  

sä  vaaroilla  n. 

k.  lepikkönii-  
tyillä,  jotka  
ovat kasket-  

tuja  (lähde- 
maita).  
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Eri puulajien  esiin- 

tymiseen  vaikuttavat 

seikat  

Millä tavoilla on 

,
 , . .  , Keinoja,  joilla 

kaskeamisen  yhtey- 

j
 

••
 

x.
 

i
 
wjiu
 !  huonoja  kaskimet-  

dessa  huolehdittu |  
.
 1 siä on koetettu 

havupuunuoren-  

,
 . muuttaa arvok-  

noksien aikaan- 

kaammiksi  
saamisesta 

Paikkakunnalla  

käytetty kaskeamis-  

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

misen  yleisyydestä.  (Numerot  

viittaavat lähteisiin.)  

IS  ti 15 1C  

Usein  kaskettiin alal-  

la, josta tervaksia 
oli kolottu: kolo-  

sängiköissä. Me-  

nettely kuten n:o  
432, mutta kaadet-  
tuja puita ei  heti 
karsittu  ja poltto  
tapahtui  kahtena  
peräkkäisenä  kesä-  
nä, toisena pol-  
tettiin  roviot,  jois- 
ta saatuja kekä-  
leitä alalla vielä 

»kierreltiin». ■— 

Kylvön jälkeen 

kynnettiin  ja usein  
vielä  karhittiin.  

Usein lie  kynnetty  
ennenkin  kylvöä.  
—
 Otettiin 1 ruis.  

17 

[ Maanlaatu:  »Hyöte-  
ään mustaan  maa- 

han tulee leppiä,  
kariseen  multaan 

kuusta, hiesikolle 

mäntyä ja närettä 

painanteihin».  
!  Poltto:  »Rasiksi  jää- 

neelle  aholle  tulee 

kuusta, poltetulle 
koivua.» 

Ei ole. Lehtipuitten  rai- 
vaukset. 

Syksyllä  alalta  »nä-  
röttiin» kaikki  »ai- 

san paksuiset»  ja 
pienemmät puut  
sekä  karsittiin  iso- 

jen puiden tyvi.  
Kevättalvella kaa-  
dettiin  isot puut, 
karsittiin  päällisin  
puolin ja aisattiin,  
usein  hyvinkin  sy-  
vältä.  Isot puut 
voitiin  katkaista  
kolmeen  kappalee-  
seen. Kesällä  pol-  
tettiin »huuhta».  

Seuraavana kesänä  

se »rovittiin» ja 

poltettiin  uudel-  
leen taikka vier-  

rettiin. Ruis  kyl-  
vettiin  heti tämän 

jälkeen. Joskus  
niitettiin  heinää 1 

ä 2 kesää.  

8: V. 1910 0.2 ha.  
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j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li  12 

439 Hyrynsalmi 3 0 1 8-10 V,VI V 50/  0 Kasketuilla  Ei  synny. Vaaramailla  koi-  

.  
vaaramailla vu  ja kuusi, 
sekapuuna ja alempana  mänty 
pieninä ryh-  ja koivu. Lep- 
minä.  pää  on vähän. 

440 Suomussalmi 5 0 1 5-15  IV,V, V 50,6 9, Leppää tava-  Ei synny  ai-  Mänty puhtaina  
VI  70 taan  hyvin  vä-  van puhtaita, metsikköinä  tahi 

hän eikä sil-  mutta  vähän mäntyä (80 %) 
loinkaan  »met- koivun  sekai-  koivua  (12  %)  
siä muodos-  sia, esim.  ja kuusta (8  °/o) 
tavana».  Näl  jängän sekaisin. 

kruunun-  

maalla. 

441 Puolanka 3 0 1 8,15 V  IV 504  -, Tavataan run-  Ei  synny.  Vaaranlailla koi-  

80 saasti n.  k.  läh-  vu ja kuusi,  
demäillä,  s. 0. muualla mänty.  
hikevien vaaro-  

jen rinteillä,  le-  
pikköniityillä.  

442 Utajärvi 2 0 0 — 0, II II — — 
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Millä taVoilla  on [  

Eri puulajien  esiin- 

kaskeamisen  yhtey- Keinoja, joilla  
-
 
u
 

,
 
u ,.u
 huonoja  kaskimet-  

dessa huolehdittu 
Paikkakunnalla  Aikaisempia  tietoja kaskea-  

tymiseen  vaikuttavat 
,

 siä on koetettu 
havupuunuoren-  

käytetty kaskeamis-  misen yleisyydestä.  (Numerot  

seikat 
.

 . 
..

 muuttaa arvok-  
noksien a ikaan-  

tapa viittaavat lähteisiin.^  

. , kaammiksi  
saamisesta 

13 14 ! 15 16 17 

Ympäröivä metsä  vai-  N. k. kokkohon-. Ei ole. Vanha tapa on se, 5: V. 1893 »ei kasketa».  

kuttanut. kia on jätetty,'  että ala kassaroi-  8: V. 1910 O.o ha. 
muut isot  puut! tiin, »näröttiin», 
on pyältämällä  syksyllä  ja isot 
kuivatettu pys-  puut kaadettiin 
tyyn. kevättalvella pit- 

kään  kantoon  suk- 

silta (patoskat).  
Joskus  poltettiin jo 
seuraavana kesänä, 
usein lehtipuut  
kaadettiin täyden 
lehden  aikana,  jol-  

* loin poltto vuoden 
kuluttua. Jos ala  

jäi rasiksi,  vierret-  
tiin,  »tierreltiin», 
ala  seuraavana ke-  

sänä.  — Myöhem-  
min  ei  isoja puita  
ole  kaskessa  pol-  
tettu, joten talvi- 
kaatoa  ei ole käy-  

tetty.  — Kyntöä 
ei  käytetty,  äestet-  
ty oksakarhilla. 

Maanlaatu: kuivem- Joku siemenpuu Vähän keinollista Kuten  n:o 439. 5: V. 1893 kasketaan  »har-  
milla  mailla enem- on silloin tällöin uudistusta. voilla tiloilla». 
män  mäntyä, tuo-  jäänyt. Kruu-  8: V. 1910 O.o ha.  

reemmilla tiheitä nunmetsissä oli 

koivikoita, joissa  yhteen aikaan 
kuusta  ja raitaa havupuun sie-  

joukossa.  menen kylvämis-  
Ympäröivä metsä  pakko.  Tämän  

useimmiten män-  jälkeen olemassa 
tyä. ainoastaan yksi  

hyvä mänty- 
metsä. 

Ympäröivä metsä  ja Kuten n-o 439. Ei ole. Kuten  n:o 439. 5: V. 1893 »kasketaan e-  
maanlaatu  sekä nää  vähässä  mää-  

tervanpoltto vai- rässä».  

kuttaneet.  8: V. 1910 5.0 ha.  

10: Noin v.  1870  Oulun kih- 
lakunnassa kaske-  

taan  vähän, Kuusa-  

mon j  a Pudas  j  ärven 
pitäjissä.  

8: V. 1910 O.o ha.  

Kaskiveljelyksen  vaikutus  Suomen  metsiin.  17 
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443 Muhos  i  0 — II I  

444 Tyrnävä — 
— 0 — 0 — — — 

445 Temmes — —1 0  — — 0 
— 

—  
— — 

146 Lumijoki  — 
— 0 — 0 

— — -  

447 Liminka ; 
—

 
—
 0 

— — 0 — —  — 
— 

448 Kempele  —  —! o — 
— 

0 
— —  — — 

449 Oulunsalo 
— 

— 0  — —  0 — — —  — 

450 Oulun  pitäjä ;  — o — — 0 
— —  —  

451 Ylikiiminki i 0| 0 15ä20 VI III 50 Leppää ei ta-  
vata. 

Ei  synny.  Mänty, koivu.  

452 Kiiminki  —
 0 II 

453 Haukipudas — 
— 0 — — 0 

— — — — 

454 I i Oi 0 50 IV III Leppää  ei ta-  
vata.  

Ei  synny.  Metsät etupäässä ;  
koivikoita, jois-  
sa runsaanlai-  j 
sesti  haapaa,  rai- 1 
taa ja vähän j 
pihlajaa.  Missä j 
siemenmetsä 

on ollut  lähellä, 
siellä sekamet- 

siä,  joissa män- j 
tyä  (30  °/„),  koi-I  
vua (40%) ja 
kuusta (30°/

o). ;  
Maa »mustikka- 

ahoa».  

455 Kuivaniemi — 0 —  
— 

II 
— — — 
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Eri puulajien  esiin- 

tymiseen  vaikuttavat 

seikat 

Millä tavoUla on 

kaskeamisen  yhtey- e^no^a »  

dessä  huolehdittu huonoia  kasklmet-  
, siä on koetettu 
navupuunuoren- 

noksien  aikaan- muuttaa arvok"  
kaammiksi  

saamisesta 

Paikkakunnalla  

käytetty kaskeamis-  

tapa 

Aikaisempia  tietoja  kaskea-  

misen yleisyydestä.  (Numerot  

viittaavat lähteisiin.) 

13 14 15 16 17 

_ 
8: V. 1910 2.5 ha.  

— -  
8: V. 1910 l.o ha. 

— 

8: V. 1910 O.o  ha. 

— 
—

 — 
8: V. 1910 O.o  ha.  

— — 
—  

8: V. 1910 6.2  ha,  

8: V. 1910 O.o  ha.  

— 
— — — 

8: V. 1910 O.o  ha. 

— — — — 
8: V. 1910 2.4  ha.  

Maanlaatu:  kuivem- 
milla  mailla  enem- 

män mäntyä, tuo-  
reemmilla koivua.  

Ei ole. 1 Ei ole. Syksyllä  pienet puut 
kaadettiin,  »näröt-  
tiin»  ja seuraavana 
talvena isommat.  

Poltettiin seuraa-  

vana kesänä  ja sitä 
seuraavana  rovioi- 

tiin ja poltettiin 
uudelleen. Ruis 

kylvettiin  tuhkaan  

ja peitettiin oksa- 
karhilla. — Aino- 

astaan  yksi vilja 
otettiin. 

8: V. 1910 O.o  ha.  

■ 

1 

— 
— — — 

8: V. 1910 O.o  ha.  

— —

 i 
—

 
— 

8: V. 1910 O.o  ha.  

Ympäröivä metsä  kat-  
so sareke 12. 

Ei ole. Ei ole. 8: V. 1910 O.o  ha,  

! 

j 

8: V. 1910 O.o ha. 
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kaskeamisen  

jälkeen 

tavattavat  yleisim-  

mät puulajit  

1 2 I 3 !  4 1 5 6 7 8 9 10 11 li  

456 Pudasjärvi  5 0 0 20,30 IV,VI V  30,50, 

100 
Leppää ei ta-  
vata. 

Ei  synny.  Koivu,  mänty,  
kuusi.  

157 Taivalkoski 4 0 0 20, 40 VI V 40 Leppää  ei ta-  
vata.  

Ei  synny.  Kuten n:o 456. 

458  Kuusamo 2 0 0 20,40 IV, V  IV 100 Ei  tavata  puh- 
taina metsik-  

köinä, mutta 
kaskimailla 

kuusen  ja koi-  
vun seassa.  

Ei synny;  
koivu,  leppä, 
haapa  ja rai-  
ta  edeltäjinä. 

Mänty, kuusi,  
koivu, leppä. — 
Puhtaita männi- 

köitä Suolijär-  
vellä  ja Poussun 
kylän tienoilla 
kruununmailla. 

Puhtaita kuusi- 

koita on Heik- 

kilän kylän  Ta- 
vajärvellä ja 
Paanajärven  N-  
puolella.  Koivu 
on vallitsevana  

Posiojärven  tie- 
noilla. 

459  Kuolajärvi  1  0 0 IP)  II — Liikasen ja So- 

vajärven tie-  
noilla tavataan  

koivun  ja kuu-  

sen seassa  van- 

hoilla kaski-  

mailla. 

_ 
— 

460  Kemijärvi  — — 0 — — 0 — — -  — 

461 Rovaniemi 1  0 0 50 I, III 
s)  

II Leppää  ei ta-  
vata.  

Ei  synny.  Ovat melkein 

puhtaita koivi-  
koita. Kuusi il- 

mestyy koivun  

joukkoon 10-20 
v. kuluttua. 

x) S-osalla,  Liikasen  ja Sovajärven  tienoilla. ') N-osalla I,  S-osalla  III. 
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Millä tavoilla on 

.
 

,
 . 

,
 . Keinoja,  joilla 

kaskeamisen  yhtey- 
Eri  puulajien  esiin- 

j , (huonoja  kaskimet-  
dessa iiuolendittu 

Paikkakunnalla Aikaisempia  tietoja  kaskea- 

tymiseen  vaikuttavat , siä on koetettu 
havupuunuoren-  

käytetty kaskeamis-  misen  yleisyydestä.  (Numerot  

seikat 
.

 . 
..

 muuttaa arvok-  
noksien aikaan -  

tapa viittaavat lähteisiin.)  

kaammiksi 
saamisesta 

13 14 15 16 17 

Ympäröivä metsä  ja Siemenpuita Ei ole.  Kuten  n:o  451, mutta  5: V.  1893 »50—60 v. sit-  

maanlaatu; tuoreil- (mäntyjä)joskus  myöskin »tavalli-  ten kaskettiin jo-  j 
la mailla  etupäässä jätetty. Kruu-' nen».  tenkin yleisesti;  ei  j 
koivua ja kuusta. nunmailla ky  1-1 kasketa nähtävästi  

vetty  havupuun 5  enää.» 

siementä noin 8: V. 1910 O.o ha, 

60 ä 60 v.  sitten. 
Tulokset huo-  

nonlaiset. 

Kuten n:o 456. Kuten  n:o 456. Ei ole.  Kuten  n:o 456. 8: V. 1910 O.o ha.  

j Ympäröivä metsä Joskus joku sie-i Ei ole. Kaadettiin  kevättal- 5: V. 1893  »kaskea käyte-  
enemmän kuin menpuu jäänyt. vella, poltettiin tään  ainoastaan  sa-;  
maanlaatu. Seu- Havupuun sie- toisena  kesänä,  tunnaisesti». 

raava  huomio  teh- menen kylvöä kolmantena kesä-  

ty: missä ympä- yhdessä tapauk- nä  rovettiin ja pol- 
röivä metsä  on etu- sessa.  

tettiin uudelleen, 

päässä mäntyä,  sekä kylvettiin  
siellä  syntyy  män-  ruis.  

tyä  ja koivua,  mis-  
sä se on kuusta,  

siellä koivua. 

Oulankajoen hietik- 
korannoilla on lä- 

hellä Paanajärveä 
vanhoissa männi- 

köissä kaskettu  

heinämaan  paran- 
tamiseksi. Noin 

10 v. saatu  heinää. 

Sitten syntynyt  
erinomaisen  rehevä  

ja tiheä (paikoin  
läpipääsemätön)  
männikkö.  

— — — — 10: Noin v.  1870 Kemin 

kihlakunnassa ei  

kasketa.  

8: V. 1910 O.o ha.  

8: V. 1910 O.o  ha.  

Maanlaatu:  maat o- 11:  V.  1758 Kemin Lapissa  
vat »mustikka- pellot  aivan pienet; 
ahoja». kaskeaminen ylei-  

nen.  

8: V. 1910 0.7 ha. 
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_____ 

N:o 

M 

Harmaalepän  

Puhtaitten 

kuusimetsien 

syntyminen  
Kaskimailla 

Kunta 

cc 

S 

C 
H-

 

Kaskea- 

misen  

yleisyys  

nyky- 
jään 

ap  
ii 

»FS  

Kaskeamisen 

yleisyys  50 v. 

sitten 

Ps  

18 

*4 
££ O 

C 1 ! a 
g 

s-  
0 

B* »d 
M 

3 s 

ST. a 
B

äo 
esiintyminen  kui-  

villa mailla 

välittömästi 
tavattavat  yleisim  -  

mät puulajit  
E 

1 
B 

• P 

0 

1 
! ö 

CD 

£ 
S 

1 n, >-> 

1 II 1 
«TKT»- 
8» C 

C 

s 
E 
cj 
Vj 

0 B  

rs  
C 

kaskeamisen  

jälkeen  

i  2 3 4  5 6 7 8 9 X) 11 12 

462 Tervola 0 1 
_ 

463 Sim( 2  0 0 30 IV  11 Tavataan  ani-  Ei  synny.  Koivu, mänty, 
harvoin kitu- kuusi. 

kasvuisena.  

464 Kemin maas. 1 0 0 0 0 

,465 Alatornio — — 
0 

— — 0 — — — 

466 Kaxunki  — 
—  0 — — 0 — 

— 

467 Ylitornio — — 
0 

— — 0 — — — 

468 Turtola — —  0 — -  0 — 
— 

— 

469 Kolari  — 
0 

— —  
0 

— — 

—  

|470  Muonionniska —  — 0 — — 0 — — — 
-  

471 Enontekiö 0 0 

472  Kittilä — — 0 — — 0 — — — — 

473  Sodankylä — 0 — — 0 — — 
— 

474  Inar 
— 

0 
— — 0 — — 

475 Utsjoki —  
— 0 

— . 
— 0 — — — — i 
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Eri puulajien  esiin- 

tymiseen  vaikuttavat 

seikat 

Millä tavoilla on 

kaskeamisen  yhtey-j  Keln0ia
*  j °lUa

 
~
 

»_
 

i
 
vjui
 huonoja  kaskimet-  

dessa  huolehdittu 

siä on  koetettu 

havupuunuoren-  
muuttaa arvok-  

noksien aikaan- 

.
 . kaammiksi  

saamisesta 

Paikkakunnalla 

käytetty kaskeamis-  

tapa 

Aikaisempia  tietoja kaskea- 

misen yleisyydestä. (Numerot  j 

viittaavat lähteisiin.)  

i:s  14 15  
17 

8 V. 1910 O.o ha.  

Maanlcudu: karum-  

milla  mailla  män- 

tyä,  paremmilla, 
lähempänä jokea,  
koivua ja kuusta.  

Vähän  männyn-Lehtipuitten  rai-  
siemenen haja- vauksia. 
kylvöllä. 

Kaski  kaadettiin tal-  

vella,  tavallisesti 
kevätpuoleen.  I- 
soimmat  puut ko-  
lottiin pystyyn.  
Kuivua  sai se kaksi  

kesää,  kolmantena 
poltettiin  se juhan- 
nuksen tienoissa. 

Samana kesänä  se 

rovioitiin ja roviot  
poltettiin. Kun  
tuhka  oli  jähtynyt,  
kylvettiin  ruis  ja 

peitettiin oksakar- 
liilla. — Ainoas- 

taan yksi  vilja otet- 
tiin.  — Aita laitet-  

tiin porojen  takia 
sydänmaallekin. — 
Kasket  suuria;  jos-  
kus  kylvettiin 10 
tynnyriä yhteen 
»halmeeseen». Ra-  

siksi  jäänyttä  alaa  
sanottiin »raiskiok- 

si». Joskus  saatiin  

16—20 jyvää.  

5 

8 

V. 1893 »joku  pieni  nau-1  
riskaski».  

V. 1910 0.3 ha.  

— — 
— 8 V. 1910 O.o ha. 

— 8 V. 1910 24.o ha.  

— — 
— 

8 V.  1910 O.o ha.  

—
 — 

— 8 V.  1910 O.o ha.  

— 
—
 — — 

8 

8 

V.  1910 O.o ha.  

V.  1910 O.o ha.  

00

 
O

 
Noin  v. 1870  Lapin kih-  

lakunnassa  ei  kas-  

keta. 

V.  1910  O.o ha.  

— — 
— 8 V. 1910 O.o ha.  

— 

— 8 V. 1910 O.o ha.  

— — 
— 

8 V. 1910 O.o ha.  

—
 — — 

8 Y. 1910 O.o ha.  

— 
— — 

8 V. 1910 O.o ha.  



136 

Viljaa  kasvavan  kasken  jakautu-  

V  i [  j a a k ; s  ravaa 

•ero- ja  rälsdtaloilla,  joita  viljelee  palstatiloilla,  joita  viljele  e 

Kunta  maanomistaja,  vuokraaja, 

yhtiö  tahi  sen 

alainen vuok-  

raaja,  
maanomistaja,  vuokraaja, 

yhtiö tahi sen 
alainen vuok- 

raaja,  

ETc 

lp  
III 

SF 

lia allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  ha allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  ha allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  ha  allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  ha  

c  & 

3  

SK g: p  

ha  |  

1 

Pusula   

2 

1 

3 

0.25  

4 5 6 7 £ 

Uudenmaan  

9 

lääni.  

10 11 12 

1 

13 

0.30  

Pvhäiärvi   8 7.30  

lääni.  

Iitti  1  3.oo 
— 

-  

Turun  ja Porin  

— — — 
Jaala   10 9.60 

Tammela  
— — 

Hämeen  lään  

—  1 

i. 

0.60 

1 

1 

2 

— 

Kuru   1.00 

1 

_ 

Ruovesi   15  7.75 3.io 
— 0.20  

— 

Kuorevesi   2 1.20 

1 

— — — 

13  

14 9.87 2 1.15 
— 

Längelmäki   1 0.15 

Kuhmoinen  26 9.39 

Kuhmalahti  

Luopioinen  

Tuulos   

2 

7  

1.75 

3.64 

_ 

— 

— ■ — -  

-  

— 

-  

_ — 

5  1.87 
— 

Lammi   7  7.25 
- - — 

7  3.47 ] 0.90  —  

Padasjoki   14  60.21  1 0.20  i  1 0.20  — 1 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus  Suomen metsiin. 18 

minen omistajan  mukaan  v. 1910 

kask e a o n 

yksityismaalla  olevilla torpilla,  

mäkituvilla y. m., joita  viljelee  
k  r u u n u n- 

yhteensä  

maanomistajan  

alainen asukas, 

yhtiön alainen 

asukas  
metsätorpilla,  taloiUa, virkataloilla,  

£■*£ i—'  50  

pj S-. g-e. 

allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  
—P ffli 

!  W»" 
!  Hgg  

Äg:»- 

»E £, 

ha 

BB  3 
<0 B  p 

lit 
S|t 

ha 

0 
! ha 

BEa 
»iT 

ha lamainitulla  ikumäärällä  viljelmiä  ha 

<i ås  3 
aie. 
3 g; 2-  

5=ST  

ha 

14 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 Tl 

Uudenmaan  lään  i. 

3 4.22 
— — 

—  —  —  —  —  5 4.7 7 

12 7.10  
— 

—  —  —  —  —  20 14.40 

1 0.5  0 —  —  —
 . — 

—  —  —  2 3.50 

6 3.25 — 

—  —  —  —  —  
— 16  12.85 

Turun  ja Porin  lääni.  

1 4.oo — 
— 

- — 
—  — 

1 4.00 

Hämeen  lääni  

1 
—

 
— -r- _ ; _ — —  — — 

1 0.5  0 

l 0.50 — — i  —  — — — 1 0.50  

3 10.20 
— — — — —  — 

4 11.20 

2 0.5  0 —  
— - — — —  3 

O  

0.65  

1.25 

12.29 6 1.24  _ — — — 

—  

O- 

23 

2 1.00  — 
— 

- —  — 
—  

— 
4 2.20 

32 11.18 — — 3 i 3.35 — — — — 49 24.56 

21 9.23 — __ — — — — 38 20.75 

2 0.65  
— — — : — — — — — 

3  0.80  

28 5.31 — — — ! — — 

—  1 0.25 55 14.95  

8 4.61  

— — 

—  —  —  
— 

2 

15 

1.75 

8.25 

1 0.20  
— 

—  
—
 — 

—  —  
— 

—  1 0.20  

4 3.75 —  — 

—  ! — —  
— — — 9 5.62 

4 0.77  
— 

—  
— — 11  8.02 

18 4.47 
— 

—  
— i —  1 0.38  — — 

28 9.42 

10 3.60 —  
—  

—

 I — — 

__  —  26 64.21 
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vero- ja rälsritaloUla,  joita  viljelee  

V  i  1 j 

palstatiloilla  

a k a s v 

joita  viljelee  

a v a 

Kunta maanomistaja  vuokraaja  
yhtiö  tahi  sen 
alainen vuok-  

raaja  
maanomistaja  vuokraaja  

yhtiö  tahi sen 
alainen vuok- 

raaja  

cc 

<i  &g  
Ha  5 
a  g,  e.  
3?|  
ESe 

ha 
allamaini 
tulla
 lukumäärällä  viljelmiä  ha allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  ha 

e £ 

iii 
JLp.  E.  

E'eg  
ha  allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  ha allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  ha  

1 

Säkkijärvi   

2 

5 

3 

2.30 

4 5 6 7 H 

Viipurin läär  

1 

!) 

ii. 

0.25 

10 1 1 12 13 

Lap vesi   26 17.42 — 

Lemi   1 0.25  
—  

— 137 158.37 1 1.50 —

 ' 

l 1.40 

— 

43 46.9  0 

Suomenniemi 
....

 

Savitaipale   

69 

54 

63.20 

41.86 

1 0.3  0 — 

1.00  

— — — -  

Taipalsaari   1 1.00 

Ruokolahti   217 221.19 1 l 0.20  — 

88 

28 

113.80 i 2.00 

11.62 

-  

4 1.50 

— 2 3.20 
-  

—  —  — — 

8 

11 

8.80 — 

2.12 

—  1 1.60 — 

12 13.90 

134 1 0.75  

— 

— 

— Jaakkima   

Sortavalan maas... 

21 

38 

258 

13.40 

27.71 

1 

2 

2 

0.5  0 

0.20  

— 4 3.70 — 

— 

69 1 0.25 1 0.50  

90 76.60 2 1.30 1 1.00  

«96 404.50  1 1.00 

85 81 .50 

47.00  187 137.63 70 

— 

—  1 — 

— 

— — 

— 

— 

Salmi   208  173.18 

Impilahti   

Nuijamaa  

23 

4 

16.38 

1.01 
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kaskea o 11 

yksityismaalla  olevilla torpilla,  

mäk  ituvilla y m.,  joita viljelee  
k  r u  u n u n- 

yhteensä  

maanomistajan  

alainen asukas  

yhtiön alainen 

asukas  
metsätorpilla taloilla virkataloilla 

c 

<  ** 

||  
5: 

e. 1 
p 

I ha 
= 

' i 

G 

sS 
f! 
3 Sf 

SK 

allamainitulla  ha viljelmiä  lukumäärällä  ha 

asg  
»EE 

JKÉE, 

ha 

3. 

I 
3 

S* 

G 

7? 

G 

3 
Se: 

£ 

& 

ha 

G 

il 
S  K- 
» -1 

E  = 
P: 

allamainitulla  ha 

14 ! 15 

1 O.BO 

6 2.87 

3 1.10 

3 2.90 

1 I 1.30 

1 !  1.00  

1 ; 0.2B  

2 j 0.80  

21 14.28 

2 3.oo 

7 5.75 

1( 

\ 

i

 
l

 
l

 
1

 
1

 
l

 
1

 
1

 i -1 l i I I I 1 M 'l 1 
l

 
i

 
l

 
l

 
l

 
1

 
i

 
1

 
18 

— 

19 | 20 

Viipurin lääni  

9  

9 

— ! 19 

21 

2.97 

11.50  

6.60 

2 

— 

_ 

-  

_ 

— 

l

 
I

 
II

 
l

 
i

 
II

 l i I I I I I i l i il 
II
 

l

 
l

 
II

 
1

 
l

 
24 

6 

2<i 

1 

139 

44 

76 

54 

1 

222 

92 

32 

3 

8 

11 

1 

13 

145 

28 

40 

281 

71 

93 

308 

85 

257 

208 

49 

4 

'2 f» 

2.55 

17.42 

0.26  

160.37 

48.30 

66.37 

41.86 

1.00 

223.49 

118.70| 

13.12 

4.5o[  

8.80 

2.12 

1.co 

14.90 

59.46 

16.40 

27.91 

152.00 

40.88 

78.90 

420.  oo 

81.50 

184.63 

173.18 

28.63 

1.01 
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Kunta 

V i 1 j a a kasvaa  

vero- ja räls site loilla,  joita  viljelee palstatiloilla,  joita  viljelee 

maanomistaja,  vuokraaja,  

yhtiö  tahi sen 

1 alainen vuok-  
raaja, 

maanomistaja, j vuokraaja,  

yhtiö  tahi 
%
sen 

alainen vuok- 

raaja, 

e§ 
WP 

HS 3 

3.1  g 
| ha 

Pc 

® p p 
fife1  P 
g. »5 

' p: g 

sf  

ha 

c  s 

11 3 
a> p  s» 

g.  g  g: 
s*  gis? 

swgT  

| ha 

2.  Pf  5 
,  f-p  B 
i&BI 
bM» 
SS! g! g" 

»S? 

cc 

i
 1JL" S 

jeil  
sSsgssg"  

8*p" 

ha 

p~lr 

»3s 

3|t 
8*  g; g" 

»Kp* 

ha  

1 a 3 4  5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 

Mikkelin läär  i. 

Heinolan maas. ..
 30 26.51 1 0.25  1 2.50 2 1.25 — — — 

Sysmä   8 4.15 1 0.33  — —  — —
 I 

—
 

— — —  

Hartola   104 93.42 13 14.35 
— — 

2 1.251 — — —  — 

1  Luhanka   — — — — — 
— 

— — 1 — — — _ 

Leivonmäki  15 15.20 3 2.10 
— 

—  
— — 1 — — — 

|  Joutsa  69 83.49 6 4.5 7 — 1 O.03; — — -  • —  

Mäntyharju   228 157.52 8 4.88 3 1.521 — — 

j  Ristiina  120 94.85 — —  — 1 0.30 — — — — 

|  Anttola   87 60.6  7 3 2.15 -  
— — — — 

� 
_

 • 

Hirvensalmi  174 205.  oo 10 7.90  3 2.40 2 1.00 —  — — — | 

Kangasniemi   160 114.65 18 8.90 — 
— 

1 0.20 — —  
— 

Haukivuori  28 22.90 5 3.oo —  

—  
— — 

—  
— 

Piäksämäki  105 93.30 10 7.10  1 0.50 —  
— — — —

 1 

Jäppilä   57 45.43 8 6.67  —  
— 

—  
_ — — ~~ 

Joroinen  3 2.00 — 
—  

— 
— 

—  
_ — — 

— 

Juva  163 162.77 il 15.27 1 1.00 —  
_ _ — -  — 

Puumala   170 158.75 6 6.00  — — — 

-
 — — — — 

Sulkava   56 59.8» 11  7.15 — 
— — — __ — 

— 

j Sääminki   28 101.98 3 1.70 --  —  1 0.80 — — — — 

j Kerimäki   161 211.15 19 26.45 — 
— --  -  — — 

— 

Enonkoski   45 52.35 13 12.10 — — — — — — — — 

|  Savonranta  54 68.15 15  22.70 
— — 

—  
— — — 

—  
— 

|  Heinävesi  99 102.75 29 27.00 — — — — | — — — 

|  Kangaslampi .... 13 3.48 1  0.2  (t — —  — —  J —  — — — 

j Rantasalmi   47 33.8» 3 2.50 
— — 1 — — — — 
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kask e a o n 

yksityismaalla  olevilla torpilla, 

mäkituvilla y. m., joita  viljelee  
j r  

k r u u n u il-  

maanomistajan  

alainen asukas, 

yhtiön alainen 

asukas  
metsätorpilla,  talailla,  virkataloilla,  

ätf  
2,3  g 
ff S a 

lia 

cc  
5Css 

<?B  §  
— ...  _. 

se*» 

g» g" 
p:  gT 

ha 

S"  s 
3. ET» 
SS B 
®3p 

B  

»"pT 

ha 

E?S 
®'3g , 
Bgg; 

h" 

£T 

allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  ha 
*3  1  

g  f  g: 

5=  S?  

ha 

14 1 o 16 17 18 lii  20 | 21 22 23 24 25 

Mikkelin  lääni.  

51 22.00 
— 

— — 
—  

_ | _ — — 85 52.51 

7 2.49 — — —  --  —  J — — — 16 6.97 

36 24.12 — 
— 

— , —  — 155 133.14 

2 0.75  — — — —  
— — — 2 0.75 

15 8.oo 
— — 

— — — 33 25.30 

31 23.53 —  —  — — — 
-  107 111.62 

70 33.64  
— --  

— — — 309 197.56 

4 1.87 — — — — — 
131 97.02 

9 4.80 — — — — ~ 99 67.62 

i 60  39.08 — — — 
_ 

— 
249  255.38  

47 17.40 — 
~~ — — 232  141.15 

13 16.90 — — — 46  42.80 

13 9.95 2 2.oo 1 0.50  — 132 113.35 

27 11.80 _ —  
— 92 

Q 

63.90 

2.oo 

224.07 71 44.58 — 
— — 1 0.5  0 

O 

247 

25 21.25 — — --  — — 1 ~ — — 201  186.00 

14 5.84 — — — — 
— 

— 
81 72.88 

O  CO 26.10 — — —  —  — — 62  130.58 

72 77.18 — — — 
— — — — 

252  314.78 

9 11.50 — — —  _

 ! 
— 67 75.95 

52 58.90 
— — — — — — 

121 149.75 

55 41.90 — — — 

i  
—  183 171.65 

7 0.87  — — — — 21 4.55 

14 6.95  
'— 

— — — ! — — _ 64 43.34 



142 

Kunta 

V i  l  j a a kasvavaa 

:ero- ja älssitaloilla,  joita viljelee  palstatiloilla,  joita  viljelee 

maanomistaja,  vuokraaja,  
yhtiö tahi sen 
alainen vuok-  

raaja,  
maanomistaja,  vuokraaja,  

yhtiö  tahi  sen 
alainen  vuok- j 

raaja,  

c  s 
< pTfs  

£§3 
» 3P3  

B 8® — 
3 2. 
p: £:£ 

8* S3 

ha allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  ha allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  ha 

«E6 

«b|  
1.12. 
p; p:£"  

ha 

Cc 

e:ef  ~ 
re - 3 §i  
B  g  5. 

»f 

ha 

Be 
< 

5E 5  

3  g» 

£§r 

ha I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1  2 13 

luopion lääni.  

Leppävirta   120 81.79 19 13.77  — — — — — — —  

Suonenjoki   107  90.64  7 5.8  7 1 0.60  — — —  — 

Hankasalmi  42 27.65 1 0.40  — —  -  — — —  — — 

Rautalampi   49 39.45 
— — — — — — — 

— — 

V esanto   7 9.85 1 0.3  7 — — —  — — — —  
— 

Karttula   53 39.75 
— — 

1 0.5  0 — — — 
— — — 

Kuopion  maas. ..  37 27.25 5 2.30 — — ! 1 0.75  — 
— 

Tuusniemi  72 63.7 7 13 9.10 — — — —  

—  
— 

— 

Maaninka  26 22.70 2 0.95  — — 1 1.00 — — 
— —  | 

Pielavesi   19 7.25 5 1.50  — -  — — — — —  — 

Keitele   22 9.43 —  
— — —  - 

—  
— — 

Kiuruvesi   1 0.50  —  — — — —  

—  
— — 

Iisalmi   66 27.7 7 5 2.10 — — — 

t  
— 

—  
— _

 1 

Lapinlahti   44 17.77 3 0.85  — — — — — — 
— 

Nilsiä  86 79.20 8 6.30  — — 
—  — —  

Muuruvesi   22 23.2 7 5 2.69 — --  — 
— 

— 
— — 

Kaavi   139 75.35 16 8.20 — — — ~ — — 
— 

Polvijärvi   20 12.40 7 3.90 — — — — 
— — 

Kuusjärvi   37 28.7  3 9 3.94 —  —  — — -  — 
— 

|  Liperi   33 19.05 3 2.80 
— — 

— — — 

Kontiolahti   26 24.07 — — 1 0.33  — — — —  
— — 

Rääkkylä   22 15.87 
~~ — — 

— —  — — 

Kiteen pitäjä ....  368 346.51 11 8.95 1  2.oo 2 2.00 —  
— 

Kesälahti  71  62.35 — — — —  — — 
—  

Pälkjärvi   7  5.50 -  — — -  — --  

— 

Tohmajärvi   30 18.90 ~~ — — — —  — 

—  
—  

Kiihtelysvaara  .. 160 169.8 7 5 3.7  3 1 0.5 0 2 1.25 — — 
— — 

Ilomantsi   119  75.00 13 7.25  1 1.00 —  — 
— 
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kask  e a o n 

yksityismaalla  olevilla torpilla,  

mäkituvilla y. m., joita  viljelee 
k  r u u n u n- 

yhteensä  

maanomistajan 

alainen asukas, 

yhtiön alainen 

asukas, 
metsätorpilla,  taloilla,  virkataloilla,  

=11 
s  3 ? 

iii 
£|r 

ha  

E"Sa I 
=  =f g 

Hl  j ha 

5K 5*  

allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  
c s 

ÉffB  
fil  | 

Seig:^  
5«sr 

ha 

öS :  

|?l 
SBS . 
Iii a  

S? 1 

ifl  
-  

-
 
-

 

3l;|  
»gg 

»F 

ha 

14 

56 

56 

8 

74 

2 

74 

20 

87 

43 

21  

14 

4 

25 

16 

139 

21  

46 

6 

20 

11 

1 

45 

1 

1 

1 

51 

13 

15 

29.84 

33.04 

3.56  

37.65 

1.40 

43.20 

9.95 

37.21 

44.56 

6.58  

4.95 

1.93 

6.88 

3.97 

119.70 

8.33 

10.96 

2.10 

10.44 

6.40 

0.25 

31.30 

0.50 

0.50  

0.40 

37.41 

7.10  

lfi 17 IS | 19 | 20 

Kuopion lääni. 

i i 

_

 | :  

_ | _ j| 
_ _ j _ 

ii  

.  
—

 
—

 ||  
~~

 

_
 1 

_
 il 

_
 

_
 

i| 

_

 S 
—

 X 
—

 
—

 ! 
-

 
i 

21 

-  

22 23 24 

195 

171 

51 

123  

10 

128 

63 

172 

72 

45 

36 

5 

96 

63 

233 

48  

201 

33 

66 

47 

27 

23 

427  

72 

8 

31 

219  

146 

25 

124.90 

130.15 

31.60 

77.00 

11.02 

83.45 

40.25 

110.08 

69.20 

15.33 

14.38 

2.43 

36.75 

22.59 

205.20 

34.29 

94.51 

18.40 

43.11 

28.25 

24.40 

16.12 

390.76 

62.85 

6.00 

19.30 

212.76 

90.35 
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vero- ja  rähsitoUoUlay  joita viljelee  

Vilja kasva  

palstatiloilla, joita  viljelee  

v a 

Kunta maanomistaja  vuokraaja  
yhtiö tahi  sen 
alainen vuok-  

raaja 
maanomistaja  vuokraaja 

yhtiö tahi  sen 
alainen vuok- 

raaja  

allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  ha lukumäärällä  viljelmiä  ha 

—
 p 

c  c 
WP 

Bp:  
ha allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  ha allamainitdlla  lukumäärällä  viljelmiä  ha  allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  ha 

1  

Kovero  

2 

151 

3 

88.20 

4 

12  

5 

5.70 

n 7 8 9 10 11 12 13 

Eno   79 82.55  1  0.50 4 1 0.30  

Pielisjärvi   41 34.75 2 

9 

1.00 
— 

— 
— 

1  

3 

-  — 

Vaasar  lään  

—  

—  

i Valtimo  

!  Soini  

1 

2 

0.5  0 

1.00  

Virrat  2 3.oo -  

1.50 

— — 

— 21  14 25 

i Pihlajavesi   17 23.00 1  1.00  2 
— 

— 

— 

Multia  34 24.50 -  -  2 1.30 

| Keuru   32 19.50 1 0.40  1 0.60  
— — 

35 33.55 

-  Jyväskylän maas. 

Uurainen  

17 

30 

14.22 

33.96 

— 

—  
— — — — 

29 18.95  > 
— 

31 14.80 

1.00 Kivijärvi   1 1 0.20  

10 

]] 

5.6 7 

9.33 

4.20 

8.80 

2.21 

3 1.53 

9 

1  

2.83 

2.oo —  

Konginkangas .  .. 7 

18 

—  — — 

Laukaa  4 2 1.00 
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Kaskiviljelyksen  vaikutus Suomen  metsiin. 19 

kask  e a o n 

yksityismaalla  olevilla torpilla  

mäkituvilla y. m.,  joita  viljelee  
kruunun-  

irKfaanoo  
J »»-V 

maanomistajan  

i alainen asukas  

yhtiön alainen 
...

 
...

 
.
 metsätorpilla  

asukas |  
taloilla virkataloilla 

allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  ha  eO JS allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  cc JS allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  viljelmiä  allamainitulla  ha allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  allamainitulla  lukumäärällä  viljelmiä  eö JS ha 

14 15 lf» | 17 II 18 19 20 21 22 23 II 24 25 

71 30.80 —  — — 234  124.70 

33 23.19 1 0.25!  -  
— 

— 
— 119 108.09 

8 4.50  — — _ _ — — — 51 40.25 

12 2.93 — — — 87 31.81 

4 0.7  0 _

 
_

 I 
_

 
_

 
— — 

30 16.10! 

4 1.20 — — — 8 3.60 

— — — — -II 1 0.5oj 

Vaasan  ääni.  

1 — — —  — -  

1 

2 

O 

1.00 

3.0 o :  

15.96 5 1.71 _ 

J 

— 26 

8 4.56 — — — — — 28 30.06 

22 7.99 
—
 ■ 

—
 

—
 — —  1 0.5  o 59 34.29 

23 9.13 _ _ _ — — — 57  29.63 

17 
_ 

7.76 
_
 _ 

—
 

—
 — — 

— 
53 42.31 

16 6.14  _ _ _ _ — — — — 33 20.66 

— — _ _ _ 
_ — — — — 30 33.96 

29 11.65 — — — -  — — — 60 31.60 

26 11.35 _ _ — —  — — — 57 26.15 

— 
—  — — — — — — 

2 1.20 

11 2.44 _ _ — — — — — — 30 10.94! 

26 8 41 —
 

—
 2 1.20 

— — — 
43 22.47 

— —  _ _ — — — — — — 7  4.20 

18 4.40 
_ _ — _ — — — —

 36 13.20 

13 2.86 — — — — — — — —  1 19 6.07 



Liite V, 

Puitten muoto-tutkimuksia.  

HM MH.  H __ mmma  

Puu- 

e M 

g- S-  

M 

r-  H 
rt- 

B 

S o 

K £ 

c- 

2- 
ST  

= '  

g  
B  £• 

M LI 0 t 0 

4 

Off  
S* 
CJ r—  

INU 

laji  F S 5  
O 

6 

» 

B 

SO  O 
-

 E3 
c e*- 

5-s» 

;  
3 

STS 
o c 

K-g 
q 1 q 2 q 3 q  4 q  5 q 6 q 7 q 8 q 9  q io 

d5 

di 

gC 
5 f* 

ö 

; Koivu I a 40 17.2 40.7 20.3 0.0192 0.0218  0.0186  0.0185  0.0170  0.0172  0.0153  0.0145 0.0129  0.0128 0.73  25 

2 » I b 44 16.4 48.8  19.5 0.0226  0.0190 0.0200  0.0189  0.0182 0.0171 0.0153 0.0145  0.0131 0.0129 0.76 

3 » I  b 42 15.2 52.6  18.0  0.0204  0.0171  0.0180  0.0179  0.0162  0.0151  0.0142  0.0141  0.0128  0.0128  0.68  

4 » I  b 43 15.8 50.6  16.2 0.0213 0.0185 0.0170 0.0160  0.0153  0.0138  0.0127 0.0119 0.0111 0.0111 0.75 

5 » I  b 43 16.0 50. o  13.9 0.0125  0.0167 0.0151 0.0138  0.0123  0.0117  0.0110  O.oioo 0.0094 0.0097  0.71  

2 

2 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  

8 

9 

0 

1 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» • 

i>  

» 

Leppä 

Kuusi  

» 

» 

» 

I b  

I b 

II a 

(I c)  

I e 

I c  

II b  

II a 

II a 

II b 

II b  

II b  

II b  

II b 

II b  

II b 

II b 

43 

42 

42 

41 

33?  

44 

36 

40 

35 ä 
40 

35 å 
40 

15.4 

13.8 

12.2 

13.3 

12.6 

10.9 

11.8 

12.2 

9.8 

7.1 

4.2 

9.3 

3.0  

5.x 

43 

2.1 

51.9  

71.0  

68.0  

60.2  

59.5 

55.0 

76.3 

65.7  

61.2  

66.2  

47.6 

43.0 

O.o 

O.o 

O.o 

O.o 

12.0 

10.3 

7.5 

9.9 

7.9 

8.2 

5.9 

lO.o 

6.0 

4.1 

2.1 

12.3 

4.3 

8.1 

6.3 

2.0 

0.0188  

0.0145  

0.0107  

0.0098  

0.0139  

0.0073 

0.0119  

0.0098  

0.0102 

0.0070  

0.0155  

0.0086 

0.0167  

0.0137  

0.0256 

0.0164  

0.0145  

0.0105 

0.0111  

0.0132 

0.0062  

0.0085  

0.0129  

0.0097 

0.0074  

0.0113  

0.OO83 

0.0200  

0.0167  

0.0267  

0.0333  

0.0140  

0.0129  

0.0093  

0.0108  

0.0110  

0.0069 

0.0069 

0.0139  

0.0087  

0.0070  

0.0087  

0.0091 

0.0222  

0.0180 

0.0256  

0.0127  

0.0110  

0.0084  

0.0094  

0.0102  

0.0073  

0.0069 

0.0121  

0.0080  

0.0067  

0.0092  

0.0102  

0.0233 

0.0206  

0.0233  

0.0274  

0.0122  

O.oioi 

0.0079 

0.0096  

0.0089  

O.P088 

0.0058  

0.0117  

0.0076 

0.0066  

0.0081  

0.0122  

0.0240 

0.0202  

0.0221  

0.0103  

0.OO92 

0.0073 

0.0088  

0.0085  

0.0095 

0.0067 

0.0105  

0.0076 

0.0067  

0.0075  

0.0138  

0.0239  

0.0204  

0.0221 

0.0239  

O.oioo 

0.0094  

0.0071 

0.0084  

0.0080  

0.0085 

0.0054 

0.O1O1 

0.0069  

0.OO66 

0.0075  

0.0127 

0.0226  

0.0211  

0.0208 

0.0091  

0.0086  

0.0074  

0.0083  

0.0071 

0.0084  

0.0056  

0.0099  

0.0071 

0.0071  

0.0081  

0.0128  

0.0206  

0.0227  

0.0196 

0.0214  

0.0085  

0.0082  

0.0072  

0.0082  

0.0070  

0.0084 

0.0060  

0.OO92 

0.OO68 

0.OO69 

0.0078  

0.O15O 

0.0191 

0.0211  

0.0178  

0.0075 

0.OO84  

0.0078  

0.OO87 

0.0070 

0.0094  

0.0065  

0.0088  

0.0092 

0.0069  

0.OO77 

0.0148  

0.0172  

0.0189  

0.0170  

0.0171  

0.78 

0.68 

0.64  

0.65  

0.71  

0.59  

0.58 

0.72  

0.61 

0.56  

0.83 

0.46  

0.85 

0.63 

0.77 

1.20 

') Puut  n:ot 1—7 8  on ryhmitetty tekiän, muut Schotten kehitysluokkiin  
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M u 0 t 0 

<1 1 

e.w 
ÖC 

Pui 1-  1 §*  s Ie STö K  Ns 

laj  i 
t»r a* 
F f | 

& 

g 

B 

S3  O 
- B 

jS» 

o *1  rt 

p a> 
S 

q 1 q 2 q 3 q 4 q 5 q 6 q  7 [ q 8 q 9 q 10 
dö 

dr 
l'  
p. ■ 
O 

22 Raita Hb— 

II a 

37 11.4 52.6 9.8 0.0175  0.0132  0.0143  0.0127 0.0119 0.0110  0.0104 0.0104  0.009 3  0.0097  0.69  25 

!  23  Koivu I b 68 ä 

70 

22.2 45.0 24.1  0.0168  0.0175  0.0164  0.0160  0.0144  0.0134  0.0124 0.011  0.0138  0.73 26 1 

24 Kuusi  I b 52 18.4 21.7 26.0 0.0185  0.02190.0211 0.0194  0.0182 0.0178 0.0163 0.015  3,0.0164  0.69 

25 Mänty I b 63 21.7 48.3 33.5 0.0242 0.0242  0.0224 0.0229  0.O2O4 0.0183  0.0183 0.016 0.0186  0.74  

26 Kuusi  I b 54 21.6  18.5 34.1 0.0262 0.0257 0.0247  0.0230 O.0212;0.0195i 0.0180 0.016  30.0191 0.73 

27 » II b  
— 5.8 8.6 12.5 0.0198 0.0247 0.0267iO.0293  0.0276  0.0276  0.0268 0.025 0.0246 0.68  

CO 00  Koivu I b 

(I  c)  

60 19.6  71.4  13.9 0.0156  0.0124 0.0108iO,0096  
! 1 

O.0087'0.0081 0.0077 0.007 0.68 27 

29 » I b 61 21.0 64.3 21.7 0.0155  0.0153  0.0149 0.0137 0.0125  0.0123 0.0115  0.011  0.0123  0.66  

30 Haapa  I b 49-52 

Laho 

15.2 52.6  13.9 0.0150 0.0158 0.0149 0.0138  0.0123 0.0115,0.0108  0.O1OI 0.0099  0.75  31  

i 31 » Ib— 

I 0 

— 14.0 64.3  10.4 0.0136  0.0117  0.0108  0.0105  0.0099  0.0089(0.0085 0.008' 0.0078  

32 » Ha- 

ll  b 

— 11.2 71.4  7.8 0.0112  0.0122  0.0107  0.0094  0.0088  0.0081  0.0081  0.008: 0.0088  0.68  

33 Leppä  II a 42—113.8  
48 

36.2 10.2 0.0101 0.0103  0.0084  0.0111 0.0094  O.0088;0.008: 0.0089  0.75 

34 Koivu Ib- 

Ia 

45 13.0 30.8 19.5 0.0252 0.0229  0.0216 ! 0.O191  0.0192  0.01770.0174,0.016' 0.016  2 0.64 32 

35 Kuusi II b  38 7.5 20.0 12.6 0.0147 0.0231  0.0237  0.0241  0.0237  0.0219  0.0206  0.019( i0.0189  0.72  

36 Koivu I b 56 16.0 60.0  14.0 0.0147 0.0133  0.0134;0.0131 0.0111  0.0107  0.0102,0.009. >0.0098  0.74 33 

37 » I b 
— 

18.5 62.2  15.7 0.0146  0.0136  0.0127  0.0122  0.0113  0.0108 0.0096  0.009S  0.0106  0.72  

38 » Ic- 

II a  

40? 12.7 76.4 8.0 0.O12O  0.0098  0.0087 0.0080 0.0077 0.0075 0.0071  0.007( >0.0073  0.63 

39 » I b  

(I  c)  
52 15.6 67.3  12.3 0.0135 0.0131  0.0128  0.0130  0.0113  0.0101  0.0093  0.OO95 O.OO8J [0.0086  0.72 

40 » II a — 14.7 61.2  lO.o 0.OO76  0.0072 0.0071  0.0075 0.64 

41 » Ic- 

Ib 

48+ 15.3 65.4 9.9 H  0.OlO0|0.OO96 0.0092  0.0086  0.0078  0.OO75  0.0074  0.007S  0.0073 0.66  

42 » II b 49 4 10.8 72.2  6.0 52  2Q 0.0074  0.0069  0.0065 0.0062  0.0064  0.0063  0.0065  0.63  

43 Kuusi II b  36 3.5 O.o 4.0 
M 

0.0157  0.0190  0.0179  0.0131 0.0190  0.0184  0.O175  0.O15E 0.0156  0.81  

44 )> II b  38 4.8 O.o 6.0 

Ml 
3.0167 0.0167,0.0171 0.0171 O-O17O0.O172l0.O164  0.0167  0.68 

r
--

 ! 
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SB-  
a? 
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45 Mänty I b 60 18.6 56.5 18.0 0.0196  

1 
'  

0.0165  0.0183  0.0148  0.0135  0.0123  0.0115  0.0106  0.0106,0.0130 0.70  34 

46 » I b 61 18.9 60.8  2.7 0.O2O4 0.020a'0.0187  0.0174  0.0159  0.0148  0.0141 0.0136  0.0123  0.0133  
! !  i i  

0.69 

47 Kuusi  II b 52 8.9 16.9 9.8 0.0169 0.0140  0.0152  0.0143  0.0139  0.0139  0.0134  0.0131 0.0123  0.0113  0.64 

48 Mänty I b 61 18.2 54.4 20.6  0.0228  0.0192  0.0183  0.0168  0.0152  0.O138  0.O13O 0.0126,0.0120  0.0143  0.67  

49 Koivu I b  62 16.4 51.3 13.7  0.0180  0.0139  0.0130  0.0122  0.0114  0.0107  0.0102  O.0093'o.0089|0.0090  0.68 

50 » Ha- 

ll  b  

56 12.0 54.2 7.6  0.0075  0.0071  0.0080  0.0082  0.0077'o.0074  0.0071  0.0069  0.0072  0.0070; ;  0.61 

51 Mänty I b 65 19.3 59.6  19.3 0.0257  0.0211  

■  

0.0183  0.0159  0.0150  0.0130  0.0123  0.0119  0.0108  0.0118  0.75  

52 
i  

» II a 60 r 16.0  75.0  12.5 0.0159  0.0164  0.0146  0.0129  0.0119  0.0109  0.0099  O.009l|0.0085 0.0094  0.76  

53 » Ha- 

ll  b 

60 13.4 77.6 11.0 0.0194  0.0172  0.0147  0.0133  0.0121 O.011l 0.0103  0.0095;0.0092 0.0092  
I I 

0.74 

54 » 
.

 II  b — 13.1 84.7  9.8 0.0225  0.O177  0.0153  0.0134  0.0119  0.0106  0.0098  0.0090  0.0083  0.0090  0.80  

55 Koivu I a 36 11.6 30.2  16.0  0.0172 0.0159  0.0175,0.0162 0.0172  0.0159  0.0161  0.0158  0.0154  0.0143  0.62  37 

i 56 » I b 36 10.7 28.0 12.0  0.0093  0.0154  0.0164  0.0157  0.0152  0.014910.0137 0.0133  0.0126  0.0130  0.68  

57 Leppä I b 36 11.8 38.1 15.1 0.0087  0.0127  0.0119  0.0148  0.0148:0.0092 0.0145  0.0142  0.0145  0.0132  0.58 

58 Mänty Ib 85 28.0 55.4 

iii 

41.2  0.0202j0.0216  0.0195:0.0176 0.0175  0.0167  0.0158,0.0148 0.0143  0.0173  0.61 58 

59 Kuusi  Ha- 

ll b 

80 11.0 63.6  9.8 0.0227 0.0168 0.0152  0.0138  0.0133  0.0118  0.0112  0.010S  0.0099  0.0095  0.74  

60 » I c 79 21.5 55.8 20.0  0.0186  0.0162  0.0145 0.0126  0.0131  0.0124  0.0117  0.O1O8 0.O1O3 0.0108  0.70  

61 Mänty I c 80 22.8 74.6  22.1  0.0193  0.0163  0.0140  0.0135  0.0118  0.0108  0.0101 0.0099  0.0097  0.0110  0.61 

62 '»  II c 

oik.IIa 

? 15.0 66.7  
I 

13.5  0.0287  0.0233  0.0169  0.0149  0.0132  0.0123  0.0111  0.O1O2  Q.0102^.0102  0.73 

63 Koivu  ib  84 28.0 64.3 26.9  0.0179  0.0177  0.0159  0.0134  0.0119  0.0117  0.0103  0.O1O3 0.0096  0.0106  0.62  

64 » 11 a 16.8 64.3  10.5 0.0060  0.0119  0.0104  0.0097 0.0091  0.0082  0.0066  0.0074  0.0072  0.0080  0.73  

65 Leppä I c — 
20.1 69.7  19.0  0.0174  0.0174  0.0158,0.0156,0.0144 0.0127  0.0112 0.0106  0.77 

66 Mänty Ia- 
I b 

25 11.6 47.4 15.9 0.0224  0.0237  0.0201  0.0216  0.0193  0.0178  0.0172  0.0159 0.0154  0.0160  0.7 0 67 

67 Kuusi  II b  23 4.0 10.0  4.4 0.0125 0.0150  0.0167  0.0169 0.0160  0.0163,0.0161 0.0156  0.0153  0.0150  0.73  
.  
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68  Mänty  II a 25 8.8 68.2  

III 1 1 1 1 
6.0 0.0114  0.0114 0.0102 0.0091  0.0098  0.0097  0.0093  0.0088  0.0078  O.OOSlf  0.71  67 

69 » I b  25 10.6 56.6  10.0 0.0189  0.0245  0.0195  0.0172  0.0157  0.0142  0.0128  0.0112  0.0126  0.0113 0.83  

1  70 Kuusi  I b 

(I  c)  

25  10.  o 10.0  10.0 0.O15o|0. 0175:0.0167  0.0150  0.0146  0.0136  0.0131  0.0120  0.0114 0.73  

I  71  Mänty  I b 20 8.6 34.9  14.0 0.0256:0.0233 0.0233  0.0215  0.0209  0.0204  0.0196  0.0196  0.0196  0  0203;  0.64  68;  

72 » II a 19 5.5 72.7  4.1 0.O2OO 0.0146  0.0146  0.0132  0.0109  0.0106  0.0099  0.0091  0.0091  0.0096  0.73  

73 » I b 19 7.5 34.7 10.O0.O267 0.O22O 0.0231 0.0217 0.0200 0.0189  0.0181  0.0168  0.0164 0.0167 0.75  

74 Kuusi  I b  18 8.0 O.o  8.1 0.0163  0.0156  0.0158  0.0147  0.0138  0.0163  0.0125  0.0125  0.0125  0.0125  0.68  

75 Koivu I b 27 12.0 54.2  10.1  0.0100  0.0104  0.0114  0.0115  0.0122  0.0111  0.0102  0.0099  0.0095  0.0103 0.73 69! 

76 » Ib- 

I c 

26 10.2 58.8 6.0  0.0098  0.0098 ! 0.0098  0.OO91 0.0082:0.0075 0.0070  0.0067  0.0066  0.0069  0.70  

j  77  Leppä Ib- 

I c 

24 9.5 57.9 9.8 0.0126  0.0132  0.0158  0.0145 0.0147 0.O137i0.O12O'0.O118 0.0117  0.0105  0.71 

78 » I a 23 12.8 60.9  12.5 0.0156  0.O16O  0.0174  0.0156  0.O141 0.0128  0.0123  0.0115  0.0108  0.0109  0.72 791 

79 » II a 21 11.8 74.6  7.0  0.0085  0.0106 0.0099  0.0095 0.0093  0.0082:0.0072  0.0071 0.0067  0.00681I 0.79 

|  Rau-  
|  80  !  dus-  

I koivu  
40 17.0 25.3  32.1 0.0206  0.0197  0.0198 0.0216 0.0202 0.0189  0.0199  0.0226]  0.52  80 

j  81  Mänty  II a 88 21.0 81.4  18.5 0.0200  0.0179  0.0152  0.0135  0.0114  0.0108  0.0099  0.0096  0.0093  0.0100 0.65 81 

j  82 Kuusi  IV  a 55 6.3 0.0 6.7  0.0254 0.0238  0.0201  0.0190  0.0175  0.0167 0.O15O 0.0137  0.0123  0.0116  0.82  

;  83 Mänty  I (b)  30 10.1 54.5  14.6 0.O277 0.0198  0.0254  0.0243  0.0234  0.0215  0.0187 0.0179  0.0167  0.0176 0.81 88 

I Rau-  

|  84 !  dus-  
[  koivu 

31 7.5 66.7  3.4 0.0053  0.0053:0.0076  0.0060  0.0064  0.0058  0.OO53 0.OO5O 0.0052  0.0049  0.71 

85 » I 29  a 

31 

12.2 48.7 11.2 0.0090  0.0111  0.0128  0.0145  0.0139  0.0129  0.0121  0.0108  0.O1O6 0.0108 0.76 

86 » I 54 19.0 65.3  16.4 0.0189  0.0155  0.0139  0.0129  0.0116  0.0111  0.0104 0.0097  0.0092 0.0111 0.67 99 

87 » I a 28 15.5 — 
22.0  0.0196  0.0145  0.0187 0.0197 0.0189  0.0175 0.0173 0.0161  0.0159  0.0188  0.66 108 1 

88 Mänty I 33 12.4 52.4 14.9  0.0194  0.0194  0.0189  0.0188  0.0178  0.0172  0.0161  0.0143  0.0141 0.0169  0.74 124 

89 Koivu I 31 11.8 67.8  7.2 0.0076  0.0085  0.0085  0.0085  0.0073  0.0071  0.0068  0.0069  0.0067 0.0071 0.60 127 

90  Leppä I  (a)  31 12.3 56.9 12.0 0.0081  0.0102  0.0141 0.0122  0.0125  0.0122  0.0116  0.0112  0.0109  0.0104 i  0.64  
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