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1. JOHDANTO 

Sen jälkeen kun ILVESSALON (1937)  

tutkimukset  Perä-Pohjolan  luonnonnormaalien 

metsien kehityksestä  osoittivat männyn  yli  
voimaisesti kuusta tuottoisammaksi,  on Perä- 

Pohjolassa  keskitytty  pääasiassa  männyn  kas  
vattamiseen. SIRENIN  (1955)  havainnot pak  

susammaltyypille  välittömästi metsäpalon  jäl  
keen  syntyneiden  kuusikoiden kasvusta  antoivat 
hieman myönteisemmän  kuvan kuusikoiden 

kehityksestä,  mutta männiköiden tuotokseen 
nämäkään kuusikot eivät yltäneet.  Lehtoja  ja 
lehtomaisia kankaita  lukuunottamatta vanhojen  
kuusikoiden muuttamista männiköiksi pidetään  
kin  keskeisenä  tehtävänä kaikissa  Perä-Pohjolaa  
koskevissa  metsänhoito-ohjeissa.  

Puulajikysymys  on  viime aikoina  kuitenkin 
noussut  uudelleen esiin  sen  vuoksi,  että männyn  

viljely  ei  varsinkaan vanhoilla  kuusimäillä ole 

johtanut  toivottuihin tuloksiin (SOLIN  1970, 
VALTANEN 1970, ETHOLEN 1971). Vil  

jelypuuna  kuusta  pidetään  mäntyä  sitkeämpänä  

ja ainakaan samanlaisia varttuneissa taimistoissa  

esiintyneitä  joukkotuhoja  kuin  männyllä  ei  kuu  
sella tunneta. Toisaalta kuusen  viljelyä  ei  ole  

tehty  eikä  myöskään  tutkittu yhtä  paljon  kuin 

männyn.  Seuraavassa esitellään tulokset vanhim  
mista Perä-Pohjolassa  tehdyistä  kuusiviljelyistä,  

joista jo saadaan myös  täydennystä  niukkoihin 
tuotostietoihin. 

2.  VILJELYITTEN  MÄÄRÄ  JA SIJAINTI  

Suoritettujen kuusen  viljelyiden  määrän  sel  
villesaamiseksi  lähetettiin metsähallinnon Perä-  

Pohjolan  piirikuntaan  ja metsäntutkimuslaitok  

sen Pohjois-Suomen  hoitoalueeseen kysely,  jon  
ka  tulokset esitetään  taulukossa 1. Kylvöaluei  
den yhteispinta-ala  on nelinkertainen istutuksiin 

Taulukko 1. Kuusen  viljely  valtion mailla Perä-Pohjolan  piirikunnassa  vuosina  1930—45. 
Table 1. Spruce  cultivation on state-owned lands from 1930—45 in the Perä-Pohjola  district. 

Viljely-  
vuosi  

Kylvöjä  

Sowings 

Istutuksia 

Plantings  

Yhteensä 

To tai 

Year o
J
 

culti-  kpl  

no 

ha 

ha 

kpl  

kpl  

ha 

ha 

kpl  
no 

ha 

ha vation 

1930 

1931 

1 

2 

1.0 

1.5 

3  17.0 4  

2 

18.0 

1.5 

354.6 1932 5 352.0 1 2.6 6 

1933 

1934 

1935 

1936 

7 200.4 

200.0 

7 

6 

200.4 

213.5 

291.8 

118.1 

4  2  13.5 

8 

5 

291.8 

118.1 

8 

5 

2 

5 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

2 

3  

4  

85.0 

179.0 

2 

3  

3  

5 

1 

•6 

6 

12.6 

29.6  

62.4 

65.8 

5.0 

96.3 

66.2 

3.0 

26.5  

12.6 

114.6 

246.0 

6 

9 

1 

241.4 

311.8 

5.0  

1942 

1943 

1944 

6 

6 

96.3 

66.2 

3.0 

26.5 

1 1 

1945 2 2 

Yht.  —  Total 41 1674.8 35 400.5 76 2075.3 
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verrattuna ja myös  lukumääräisesti kylvöjä  il  
moitetaan tehdyksi  jonkin  verran enemmän  
kuin  istutuksia. Kylvöt  keskittyvät  jakson  1930-  
45 alkupuoliskolle,  istutukset sen jälkipuolis  
kolle. 

Pyrkimyksenä  oli tarkastaa  maastossa  kaik  
ki ilmoitetut kuusen  viljelyt.  Osa viljelyistä 
tiedettiin kuitenkin metsän  myöhemmässä  kä  

sittelyssä  tuhotuksi,  osaa taas ei  kyetty  enää  
maastossa  paikallistamaan.  Myös  männyn  ja 
kuusen sekakylvöt  hylättiin. Joitakin pieniä,  
alle hehtaarin kokoisia  puhtaita  kuusiviljelyitä  

jätettiin samoin tarkastamatta.  Kaikkiaan maas  
tossa  trakastettiin 26 kylvöaluetta,  yhteensä  
1029.8 ha ja  22 istutusaluetta,  yhteensä  233.8 
ha. Tarkastettujen  alueiden sijainti  käy ilmi 
kuvasta  1. Havainnot jakaantuvat  länsi-ja  keski-  

Lappiin.  

Kuva  1. Tarkastettujen  kuusiviljelysten  sijainti.  

Fig.  1. Location  of  the  examined  spruce  culti  
vations.  

3. KASVUPAIKKOJEN  KUVAUS 

Tarkastetut alueet sijaitsevat  suhteellisen kor  
lealla merenpinnasta:  

Varsinkin kylvöalueet  edustavat ns. lakimaita. 
Korkeuserot kuvatsuvat  myös alueiden ilmas  
tossa:  

1) Korkeudet  poimittiin topografikartalta. 

Kylvöt  on tehty  keskimäärin n. 100 d.d. kyl  
memmässä  ilmanalassa kuin istutukset. 

1) Lämpösummat laskettiin  KOLKIN merenpinnan 
tasolle laatimasta  lämpösummakartasta (SARVAS  

1970 a)  olettamalla  lämpösumman korkeusgradientiksi  
-1.1  d.d/m (SARVAS 1970 b). 

Kylvöt Istutukset 

Korkeus  meren pinnasta, in''' 

Juurin 

Ceskim.  

340 300 

246 194 

'ienin 110 60 

Kylvöt Istutukset 

Kcskim.  vuotuinen  lämpösumma, d.d.
1  

ai  urin 859 934 

Leskim. 741 854 

'ienin 635 640 
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Kasvupaikkojen  luokittelussa käytettiin  LEH  
DON (1964)  Perä-Pohjolalle  esittämää metsä  

tyyppijakoa.  S  uraavan  asetelman metsätyyppi  

jakautuma on saatu painottamalla  arvioidut 
keskimääräiset metsätyypit alueiden pinta  
aloilla: 

Yleisin metsätyyppi  kylvöalueilla  oli  seinäsam  
mal-mustikkatyyppi,  istutusalueilla taas  varik  

senmarja-mustikkatyyppi.  Kylvöt  on siis tehty  

paitsi  kylmemmässä  ilmanalassa,  myös astetta  
kosteammilla  kasvupaikoilla.  

Alueilla,  joilla  suoritettiin linjoittainen  ym  

pyräkoeala-arviointi  (taulukko  2),  yritettiin koe  
aloille kaivetuista  kuopista  määrittää myös  maa  

laji.  Koealat,  joita kylvöalueilta  kertyi  111  kpl  

ja istutusalueilta 249 kpl,  jakaantuivat  maalaji  
havaintojen  mukaan seuraavasti: 

Yleisimmäksi maalajiksi  saatiin kylvöalueilla  
hietainen,  istutusalueilla hiekkainen moreeni. 

Kuopan  reunasta  mitattiin humuskerroksen 

ja A-horisontin paksuudet  ja  päädyttiin  seuraa  
viin keskiarvoihin (cm):  

Suolle osuneet koealat jätettiin tällöin huo  
mioonottamatta. 

4.  VILJELYMATERIAALI  JA  -TAPA 

Viljelyissä  oli käytetty  lähes paikallisia  sie  

menalkuperiä.  Eteläisin ilmoitettu siemenalku  

perä oli  Simosta. Käytetyn kylvösiemenen  itä  

vyydestä  saatiin tietoja  vain seitsemässä tapauk  
sessa. Niiden mukaan  itävyys  oli  ollut alhainen,  
keskimäärin 38.4 %. Siemeniä oli käytetty  kes  
kimäärin 0.5 kg/ha.  Tarkastetuilla kylvöalueilla  
ilmoitettiin käytetyn  eniten vakoruutukylvöä,  

yksi tapaus ilmoitettiin hajakylvöksi  ja loput 

ruutukylvöiksi.  
Istutuksissa  käytetyt  taimilajit  vaihtelivat 

2+o:sta 4+4:  ään. Eniten oli istutettu 2+o-  ja 
2+2-taimia. Ilmoitetut viljelytiheydet  vaihteli  

vat 1.5 x  1.5 ja 2.0  x 2.0 metrin välillä. Yleisin 

viljelytiheys  sekä  kylvöissä  että istutuksissa  oli 
1.5 x 1.5 metriä. 

Tarkastetuista  kylvöistä  vain kolme oli  tehty  

täysin aukealle  alalle. Kylvöaloille  oli yleensä 
jätetty mäntysiemenpuita  ja myös  kuusta ja 
koivua.  Jättöpuuston  vuoksi viljelyalueiden  

rajat  olivat usein epämääräisiä.  Tarkastetuis  
ta istutuksista täysin aukealle alalle tehtyjä  
oli 9  kpl.  Näistä kolme oli  ennen viljelyä  kulo  
tettu. Ilmoitusten mukaan viljelyt oli yleensä  

tehty  käsin kuokittuihin laikkuihin. 

5. METSITTYMINEN 

Viljelyn  tulos pyrittiin selvittämään linjoit  
taisella ympyräkoeala-arvioinnilla.  Linjoittaiseen  

ympyräkoeala-arviointiin  ei  kuitenkaan  ryhdyt  

ty,  ellei alueelta löytynyt  ainakin  muutamia 
ikänsä,  kokonsa  tai ryhmittymisensä  puolesta  

viljelystä  syntyneiksi  tunnistettavia taimia. Alu  
eista,  joilla viljelytaimien  osuus metsittymiseen  
todettiin jo alustavassa tarkastuksessa täysin  

merkityksettömäksi,  laadittiin vain yleiskuvaus.  
Taulukosta 2  selviää, että  tällaisia  tapauksia  oli 

HMT  soist. EMT i Korpi Räme  

% pinta-alasta 

Kylvöt  
Istutukset 

52.8 

30.2 

4.8 33.1  

52.8 

1.3 

5.5 

8.0 

11.5 

Hictai-  Hickkai- Hieta- Hiesu-  Turve 

nen nen maa 

mo- mo- 

ja maa 

savi-  

reeni reeni  maa 

% koealoista  

Kylvöt 82.9 11.7 4.5 
[statukset 37.5 43.1 2.4 

0.9 

3.7 13.3 

Humus- A- 

kerros  horisontti  

fCylvöt  
Istutukset 

4.2 9.7 
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Taulukko 2.  Maastossa  tarkastetut kuusen  viljelyt  vuosilta 1930—45 Perä-Pohjolan  piirikunnassa.  
Table 2.  Examined spruce  cultivations  from 1930—45 in  the Perä-Pohjola  district. 

kylvöissä  selvästi  enemmän  kuin istutuksissa.  
Mikä epäonnistumiset  oli aiheuttanut, ei  yleis  
kuvauksien  perusteella  selvinnyt.  Lämpötekijän  
osuuteen viittaa se,  että alueilla joilla viljelyn  
epäonnistuminen  oli todettavissa  ilman lähem  

piä  mittauksia,  keskimääräinen vuotuinen läm  

pösumma  oli 739 d.d. ja  alueilla,  joilla  suoritet  
tiin  linjoittainen  ympyräkoeala-arviointi  ja  joilla  
siis  tavattiin ainakin muutamia viljelytaimia,  
828 d.d. 

Suoritetut  linjoittaiset  ympyräkoeala-arvioin  
nit  vahvistivat kylvöjen  johtaneen  keskimäärin  
huonompaan  tulokseen kuin  istutukset. Mita  
tusta  arviointilinjasta

1 '  luokiteltiin kylvöalueilla  
lähes puolet  aukkoisuuden vuoksi vajaatuot  
toiseksi  (taulukko  3). Vajaatuottoisuutta  ar  
vioitaessa  ei  otettu kantaa puulajikysymykseen  

1) Arviointilinjaa kuljetettiin  kylvöalueilla  yhteensä 
7488  m, istutusalueilla  1844 m. 

Taulukko 3.Arviointilinjalle  osuneiden metsiköiden kehitysluokkajakautumat.  
Table 3. Development  class  distribution of  the stands  of  survey  line. 

Kylvöjä  
Sowings  

Istutuksia 

Plan  tings 

Yhteensä  

Total 

kpl  
no 

ha 

ha 

kpl  

no 

ha 

ha 

kpl  

no 

ha 

ha 

Epäonnistuminen  todettu silmävaraisesti 
Failure veryfied ocularly  

16 779.5 49.2 20 848.7 

Linjoittainen  koeala-arviointi 
Plot  survey  by  lines 

10 230.3 18 184.6 28 414.9 

Yhteensä 
—

 Total 

26 1029.8 22 233.9 48 1263.6 

Viljelymene- 
telmä  

Way  of  
culti-  

Taimisto tai 

riukuasteen  

metsikkö  

Seedling 
or sapling 
stand  

Taimisto  tai 

riukuastccn  

metsikkö  

sekä  ylispuita 

Seedling or 

sapling stand  
with  standards  

Harvennus  

metsikkö  

Thinning 
stand 

Harvennus-  

metsikkö  sekä 

ylispuita  

Thinning 
stand with 

standards  

Väljenny s-  
metsikkö  

Accreation 

stand 

Aukkoi-  

suuden  

vuoksi  

vajaatuottoi- 

nen met- 

sikkö 

Low-yielding 
stand caused  

by  open 

spaces 

vation 

% arvii  »intilinjasta — Pe \ cent  of  survey  li\ 

Kylvö  

Sowing  
7.0 0.7 31.7 15.6 45.0 

Istutus 

Planting  
31.4 11.1 37.7 *  1.7 4.7 13.4 
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vaan pantiin  pääpaino  metsän  tiheydelle.  Ylis  

puita  tavattiin vielä melko  yleisesti  sekä  kyl  
vö- että  istutusalueilla. Eräällä istutusalueella 

jättöpuista oli kehittynyt  hyväksyttävä  väl  
jennysmetsä  ja  istutustaimet lähes  tyystin  hävin  
neet.  

Linjapöytäkirjaa  pidettiin  myös  linjalle  osu  
neiden metsiköiden puulajivaltaisuuden  vaihte  
lusta. Kylvöalueilla  tavattiin yllättävän  runsaasti  
mäntyvaltaisia  metsiköitä: 

Luontaisesti syntyneiden  mäntyjen  ratkaisevas  
ta  osuudesta metsittymiseen  on havaintoja  myös  
kuudelta linjoittaisen  koeala-arvioinnin ulko  

puolelle  jääneeltä  kylvöalalta.  Taulukossa 3 

esitetyt  ylispuukehitysluokat  ovat  kylvöalueilla  
samoin enimmäkseen mäntyvaltaisista  metsi  
köistä. 

Ympyräkoealoilta  luettu
1 ' metsän  keskimää  

räinen tiheys  oli kylvöalueilla  1230 puuta/ha,  
istutusalueilla 1492 puuta/ha.  Lukuihin sisäl  

tyvät  kaikki  puulajit  taimista tukkipuihin  asti.  
Luetuista puista  oli  viljelystä  syntyneitä  kuusen  
taimia kylvöalueilla  kuitenkin vain noin 20—30 

1) Kylvöalueilta mitattiin  yhteensä 111,  istutusalueilta  
249  systemaattisesti sijoitettua ympyräkoealaa. Rin  

nankorkeusläpimitaltaan 10 cm:n puut  luettiin  5.64  
m:n  säteeltä, yli 10 cm:n puut 9.78  m:n  säteeltä.  

Kuva  2.  Keskimääräinen metsittyminen  alueilla,  

joilla  suoritettiin linjoittainen  koeala-arviointi. 

Verhopuiden  alle tehdyt  kylvöt  ovat  peräisin  
vuosilta 1932—33, 1935—36 ja 1939, verho  

puiden alle tehdyt  istutukset vuosilta 1937, 
1939—43 ja 1945 ja  paljaaksihakkuualoille  teh  

dyt istutukset vuosilta 1930, 1934, 1938—39 
ja 1941-42. 

Fig.  2. Average  height  class  distributions from 
the surveyed  areas. Sowings  under shelter trees  
date from 1932—33, 1935—36 and  1939, plant  

ings under shelter trees  from 1937, 1939—43 
and  1945 and  plantings  in  clear cut  areas from 
1940, 1934, 1938-39 and 1941-42. 

%, istutusalueilla noin 50 %. Mitattu aineisto  

oli niin pieni  ja heterogeeninen  ettei viljely  
vuosien (taulukko 1) enempää kuin  kasvupaik  

kojenkaan  kesken  voinut havaita sanottavia 

eroja puiden  lukumäärissä. Paljaaksihakkuu  
aloille tehdyissä  viljelyissä  metsittyminen  oli 

tapahtunut  keskimääräistä nopeammin  ja  viljely  
taimien osuus metsittymiseen  oli myös keski  
määräistä suurempi.  Kuvassa  2  esitetäänkin istu  
tusalueilta mitatut pituusluokkajakautumat  ver  

hopuusto-  ja  paljaaksihakkuualoille  erikseen.  

Paljaaksihakkuualoille  tehdyistä kylvöistä  in  
ventoitiin  linjoittaisella  ympyräkoeala-arvioin  
nilla vain yksi.  Kyseinen  vuonna 1933 tehty 
1.5 ha:n  kylvö  Sodankylän  hoitoalueessa oli 
tuottanut seuraavan tuloksen: 

Kuusi- Mänty- Koivu-  

valtaisia valtaisia valtaisia  

metsiköitä, % mitatusta  linjasta  

Cylvöt 
stutuksct 

64.2 34.4 1.4 

71.4 12.8 15.8 
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Ilmoitusten mukaan käytettyjen  siementen itä  

vyys  oli tässä  tapauksessa  ollut vain 2  %. Met  
säntutkimuslaitoksen Kivalon kokeilualueessa 

paljaaksihakkuualoille  perustetut kylvöruudut  
olivat metsittyneet  täydellisesti,  mutta pienet,  
o.6:sta 1.0 ha:iin ruudut, jotka  yleensä oli 
kulotettu ennen viljelyä,  olivat saaneet  reuna  
metsästä  luonnonsiemennyksenä  runsaasti  myös  

koivuja  ja  mäntyjä,  joiden alla kuusen  kylvötai  
met nyt  muodostavat alikasvoksen.  Yksi  0.12 
ha:n näyteala  vuonna 1940 tehdystä  hajakylvös  
tä on Kivalossa  säilytetty  perkauksella  kuusen  
hallussa. Kuokitulla ruudun  osalla on nyt  täys  
tiheä 2.7 m:n  korkuinen kuusitaimisto,  käsit  
telemättömällä osalla jurova  kuusen  taimi  siellä 
täällä. 

1) Kylvötuppaista  luettiin  vain  valtataimet.  

Paljaaksihakkuualoille  tehdyt yhdeksän  istu  
tusta  olivat  kaikki  johtaneet  tyydyttävään  met  

sittymiseen:  metsän  tiheys  vaihteli alueittain 
välillä 1128. .  .2038 puuta/ha  ja keskipituus  
välillä 2.8.  .  .6.7  m. Neljällä  näistä alueista  oli 
suoritettu taimiston perkausta  ja harvennus  

ta, muilla alueilla metsä  oli  •  ehittynyt  viljelyn  

jälkeen  luonnontilaisesti.  

Verhopuustoisilla  kylvöalueilla  huomattava 

osa,  keskimäärin 54 % taimista oli luontaisesti 

syntyneitä  mäntyjä  ja myös  verhopuustoisilla  
istutusalueilla mäntyjen osuus oli merkittävä  

(kuva  2). Mäntyjä  enemmän  luettiin istutus  
alueilta kuitenkin koivuja,  joita oli  keskimäärin 

25  %  puista.  Mäntyjen  ja koivujen  pkuuskehitys  
oli  ollut  verhopuustoalueillakin  nopeampaa kuin 
kuusien. Verhopuusto  oli  yleensä  jäänyt  poista  

matta, kuten kuvasta  2 ilmeneekin. Kahdella 

kylvöalueella  ja neljällä istutusalueella oli  hil  
jakkoin  käynyt  ylispuuhakkuu,  mutta taimis  
ton kehitykseen  se ei  ollut  ehtinyt  vielä vaikut  
taa.  

6. TUOTOS 

Ympyräkoealoilta  luetut puut  kuutioitiin 
kuorineen pituuden  ja rinnankorkeusläpimitan  
sekä  keskimääräisen kapenemisen  perusteella  

(ILVESSALO  1947).  Inventoiduilla kylvöalueil  
la viljelykuusien  kuutiomäärä jäi  hyvin  pieneksi:  
keskimäärin  0.6 m 3  /ha. Suurin osa kokonais  

kuutiomäärästä,  joka oli 14.4 m  3  /ha,  lankesi 

männylle:  ylispuumäntyjen  osuus oli  keskimää  
rin  4.6 m  3  /ha,  muiden 4.0 m 3

/ha.  Jättökuusien  

osuus oli 3.1  m  3  /ha  ja koivujen  2.1 m  3  /ha.  

Verbopuustoisilla  istutusalueilla päädyttiin  
vastaavanlaisiin ositteisiin. Kokonaiskuutiomää  

rä  oli  17.7 m 3
/ha,  josta  viljelykuusia  1.1 m  3  /ha.  

Jättökuusia  oli keskimäärin 5.8 m
3

/ha  ja-män  
tyjä 4.7 m  3  /ha.  Muita mäntyjä  kertyi  lisäksi  
1.5 m

3

/ha.  Koivujen  osuus oli suuri: keskimää  
rin  4.4 m  3  /ha.  

Vuodesta toiseen viljelyalalla  seisseet  jättö  

puut ovat todennäköisesti haitanneet pahasti  

viljelykuusien  kehitystä.  Tuotosarvion perus  
tana lieneekin paras käyttää  paljaaksihakkuu  
aloille syntyneiden  tasaikäisten viljely  kuusikoi  
den tuotosta. Taulukkoon 4 on koottu tulokset 

kaikista  paljaaksihakkuualoille  tehdyistä  istu  
tuksista. Kuutiomäärät olivat näissä  tapauksissa  

selvästi  keskimääräistä korkeampia,  mutta vuot  
ta kohti  laskettu  keskimääräinen kuutiokasvu  

jää kuitenkin kokonaispuustollekin  niinkin al  
haiseksi kuin 0.6 m 3

/v,  josta  kuusen  osuus on 
0.3 m

3
/ha.  Taimiston perkauksissa  ja harven  

nuksissa,  joita oli tehty  Kivalossa  ja Rovanie  
mellä,  poistetut puumäärät eivät ole tiedossa,  

joten tarkka  kokonaistuotos ei  esitetyistä  lu  
vuista selviä. Vuoden 1930 istutukset  Kiva  

lossa oli tehty  kulotetulle alustalle. 

Paljaaksihakkuualoille  tehdyistä  kylvöistä  
inventoitiin ainoana jo mainittu Sodankylässä,  
vuonna 1933 tehty  kylvö.  Alueen keskimääräi  
nen vuotuinen lämpösumma  oli  724 d.d., metsä  

tyyppi  HMT, maalaji  hietainen moreeni, koko  
naiskuutiomäärä 3.9 m

3

/ha,  jossa  kuusta 2.2 
m 3. 

Kasvupaikkaerojen  vaikutus tuotokseen jäi 
suuressa määrin epäselväksi.  Taulukon 4 tieto  

jen mukaan tuotoseroja voi selittää  mikä ta  
hansa havaintojen  kohteena olleista kasvupaik  
katunnuksista. Lämpösumma  kvantitatiivisena 
tunnuksena on luotettavin: mitä lämpimämpi 

alue, sitä suurempi  tuotos. 

ICuuset  Männyt  Koivu'  

Kpl/ha 

813
1   222 38 

Keskipituus, m  

2.5 3.6 3.2 
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Taulukko 4.  Paljaaksihakkuualoille  perustettujen  istutuskuusikoiden  kuutiomäärät. 
Table 4.  Growing  stock  volumes of  the spruce  stands  established in  clear cut  areas.  

1) Metsäntutkimuslaitoksen  kokeilualue  Experimental  forest  of the  Forest  Research  Institute 

2)  Hylocomium Myrtillus-tyyppi Hylocomium Myrtillus-type  

3)  Empetrum Myrtillus-tyyppi  Empetrum Myrtillusrtype  

4) Korpimuuttuma Drained  spruce  swamp  

5)  Hiekkainen  moreeni  Fine sandy moraine  

6) Hiekkainen  moreeni  Sandy moraine 

7) Turve Peat 

7. TARKASTELUA 

Kokonaisuutena arvioiden vanhat kuusivil  

jelyt  Perä-Pohjolassa  ovat  antaneet  varsin keh  
non tuloksen. Tulosta painavat  alaspäin  nimen  
omaan verhopuustoaloilla  tapahtuneet  epäon  
nistumiset. Kylvöissä  verhopuista  on toden  
näköisesti ollut haittaa alusta alkaen,  sillä var  

jostuksellaan  ne hidastavat maanpinnan  lämpe  
nemistä ja siten myös  siementen itämistä ja tai  
mien alkukehitystä  (YLI-VAKKURI 1961 b).  

Kylvöalueet  edustavat karua ilmastoa ja  lisäksi  

kylvöissä  käytettyjen  siementen itävyys  oli 

saatujen  tietojen  mukaan ollut alhainen. HEI  

KINHEIMO (1941)  totesi kuusenkylvökokeis  
saan myös  verhopuiden  karikkeiden  tuhoavan 

kylvöksiä.  

Verhopuusto  ehkäisee  pintakasvillisuuden  re  

hevöitymistä  ja estää vaihtoa kuivattamasta 

maanpintaa,  joita molempia  on pidettävä  vilje  

lytaimien  menestymisen  kannalta suotuisina 
vaikutuksina,  mutta joilla  Perä-Pohjolan  olo  
suhteissa  ei liene ratkaisevaa merkitystä.  Sel  
laisia kasvukauden aikaisia halloja,  joiden  tor  
junnassa  verhopuista olisi apua, tuskin napa  
piirin tuntumassa ja pohjoispuolella  monesti  
kaan  esiintyy.  Tutkimukset ovat  lisäksi  osoitta  

neet, että verhopuuston  pitäisi olla verrattain 
tiheä,  latvuspeittävyys  60.  .  .70 %,  ennen kuin 
se suojaisi hallalta (LEIKOLA & PYLKKÖ 

1969). Jättöpuut  olivat siementäneet viljely  
aloille luonnontaimia korvaukseksi  viljelytai  

Hoitoalue, karttalehti, 

osastoja  kuvio  

Supervisory  area,  map  sheet, 

compartment and  figure 

Istutus- Puuston  kuorellinen  kuutio-  

tiomääräv. 1971  

Growing stock  volume  inc.  
bark in 1971   

vuosi  

Year  of  

planting 

Keskimääräinen  

Average  

vuotuinen  

lämpösum- 

ma, d.d. 

yearly 
heat  sum, 

d.d.  

metsä- 

tyyppi  

forest  
site 

maa- 

laji  
soil  

type 

Kuuset  

Spruces 

Männyt 
Pines 

Koivut  

Birches 

Yht. 

Total 

type 

m  3  /h;  

Kivalo
1 ) 8/33, 230b 

"
 
,
 230c 

"
 ,  230v 

Sodankylä,  8/66,  176,  1408a-b 
" 

,
 1430 

"
 ,1416a 

1930 

>> 

1934 

1938 

713  

718 

730 

690  

HMT2^ 
» 

emt3)  

HtMR
5 )  

>> 

HkMR
6 

>> 

14.0 

13.4 

19.4 

10.6 

6.4 

5.1 

5.4 

7.0 

0.0 

3.0 

2.6 

1.3 

22.2 

17.7 

0.1 

0.1 

0.6 

1.2 

5.0 

12.0 

10.1 

41.6 

37.1 

19.5 

13.7 

9.6  

7.6 

10.1 

31.8 

16.7 

1/59, 26, 999 

Rovaniemi,  1/51, 12, 579 

Kemi,  1/68, 5, 217 

1939 

1942 

1938 

1941 

692 

729  

903 

864 

>> 

Kmu
4) 

>> 

T
7 ) 4.4 

18.0 

6.6 

0.7 

1.8 

0.0 

HMT 

Kmu 

HtMR  

T 
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mien menetyksistä,  mutta lopputulokseksi  oli  

yleensä  kuitenkin saatu aukkoinen  ja  epätasai  
nen taimisto (vrt. YLI-VAKKURI 1961 a). 

Kuusen  viljelyn  tarjoamia  mahdollisuuksia ar  
vioitaessa onkin paras tukeutua tapauksiin,  

joissa  viljely  oli tehty  täysin  aukealle alalle. 

Paljaaksihakkuualoille  perustetut kuusikot  
olivat yleensä  nousseet  tyydyttävän  tiheinä ja 
terveinä. Puulajivertailussa  on kuitenkin muis  

tettava, että jaksolta  1930—45, josta  tässä  on 

kysymys,  löytyy  tunnetusti lukuisia esimerk  

kejä  myös  onnistuneista männyn  vijelyistä.  

Nuorempien kuusiviljelyiden  inventoinnin tu  
lokset  (NOROKORPI  1972)  puhuvat  jo  selvem  
min  kuusen "sitkeyden"  puolesta  (vrt.  myös  
POHTILA 1972).  Vakuuttavia  kokemuksia  kuu  
sen  kestävyydestä  viljelypuuna  on saatu  Norrlan  
nissa,  jossa  kuusella  on tehty  laajoja  proveniens  
sikokeita  (REMRÖD et  ai.  1972).  

Kylvön  ja istutuksen vertailua varten  olisi  

pitänyt  saada enemmän  aineistoa paljaaksihak  
kuualoille tehdyistä  kylvöistä.  Kivalon kokeilu  
alueessa  kuusen  kylvötaimisto  oli paljaaksi  ha  
katuilla  ruuduilla yleensä  noussut täystiheänä,  
mutta  sortunut  sitten alikasvokseksi  mäntyjen  
ja  koivujen  alle. Pintakasvillisuuden kilpailua,  
johon pienet  kuusen taimet reagoivat  herkästi  

juromalla,  ei  Perä-Pohjolassa  esiinny  samassa 
määrin kuin Etelä-Suomessa,  missä kokemukset 
kuusen  kylvöstä  ovatkin  varsin huonoja  (HEI  
KINHEIMO 1941). Norrlannissa kuusen kyl  
vöistä on saatu lähes samanveroisia tuloksia 

kuin  istutuksista (REMRÖD  et ai. 1972). 

Kylvöä  puoltaa  sen  halpuus.  HEIKINHEIMON 

(1941)  mukaan vakoruutukylvö  on kuusellakin 
suositeltavin kylvömenetelmä.  

Havainnot kuutiomääristä vahvistavat  viljely  
kuusikoiden kasvavan  Perä-Pohjolassa  hitaas  
ti,  kuten  ILVESSALON (1937) "luonnonnor  
maalit" kuusikotkin.  Jos koivujen  osuus jäte  
tään  huomioon ottamatta, esitetyt  kuutioluvut 
vastaavat  hyvin  SIRENIN (1955)  mittaustulok  
sia metsäpalon jälkeisten  "primäärikuusikoi  

den" kasvusta  ja lupaavat  siten jonkin  verran 

parempaa lopputulosta  kuin ILVESSALON 
tuottotaulukot. Perä-Pohjolan  männiköiden 
tuotokseen eivät tutkitut viljelykuusikot  kui  
tenkaan tule yltämään.  Mistä kuusen ja  männyn  
suuri kasvuero  Perä-Pohjolassa  johtuu, sitä ei  
voida pitää  vielä täysin  selvitettynä.  Kuusta  

pidetään kasvualustaansa nähden mäntyä  vaa  

teliaampana  puuna ja yleensä  kasvueron  selite  
tään  johtuvan  juuri tästä. Kuusikon tuotos 

näyttää  kuitenkin putoavan Etelä-Suomesta 

Perä-Pohjolaan  siirryttäessä  paljon  enemmän, 
kuin mitä kasvupaikkojen  viljavuuden  huono  
neminen yksin  edellyttäisi  (ILVESSALO  1920,  
1937, 1967). Selitystä  on ilmeisesti etsittävä 

myös  geneettisistä  tekijöistä.  Kuusen  ja män  

nyn mukautumisessa pohjoista  kohti saattaa 
olla merkittäviä eroja (SARVAS  1966).  

Kielteinen suhtautuminen kuuseen nimen  

omaan tuotosnäkökohtien vuoksi on Perä-Poh  

jolassa  siis  jatkuvasti  perusteltua.  Kuuselle  jäisi  
vät  näin ollen vain kasvupaikat,  joilla  mänty  ei  

syystä  tai toisesta tule toimeen. Ongelmana  
ovat  edelleenkin pakussammalkuusikot.  Kufen 

jo HEIKINHEIMO  (1920,  1922, 1939)  tutki  
muksissaan totesi, Pohjois-Suomen  luontaisesti 

syntyneet  kuusimetsät sijaitsevat  yleensä kor  
keilla vedenjakajaseuduilla,  viileässä ja  kosteassa  
ilmastossa,  joka  luultavasti sopii  kuuselle  parem  
min kuin männylle. Eräät kaskeamisen,  metsä  

palon tai kulotuksen  ja  metsänviljelyn  tuloksena 
kuusimäille syntyneet  hyväkasvuiset  männiköt 

(esim.  HEIKINHEIMO  1922, 1939) tekevät 

rajanvedon  puulajikysymyksessä  kuitenkin vai  
keaksi. 

Alhainen tuotos tietenkin alentaa kuusen 

viljelyn  kannattavuutta Perä-Pohjolassa  ja  puol  
taa ekstensiivisempiä  kuusen kasvatusmenetel  
miä (vrt.  METSÄNVILJELYKUSTANNUSTEN  
TOIMIKUNNAN MIETINTÖ 1971).  Nähtäväk  
si jää,  paljonko  geneettisellä  valinnalla,  lannoi  
tuksella  ja  erilaisilla maanparannustoimenpiteillä  
voidaan  kuusen  kasvua  jouduttaa.  
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SUMMARY 

RESULTS OF SPRUCE CULTIVATION FROM 1930-45 

ON  STATE-OWNED LANDS IN PERÄ-POHJOLA 

During  the years  1930—45 1675 ha in  41 
locations were sowed and 400 ha in  35  locations 

were planted  with spruce  (Picea  abies)  in the 

Perä-Pohjola  district. Sowings  date from the  
first half,  plantings  from the latter half of  the 

period (table  1). A  part  of the cultivation were 
destroyed  in a later treatment of the forest, 
a part  was impossible  to find. Sowings  were  
examined in 26 locations  totaling  1030 ha,  

plantings  in 22 locations totaling  234 ha (table  

2). The examined cultivations  are located in 
Western  and  Central Lapland  (fig.  1). 

Cultivation areas lie relatively  high  above 
sea level: the average altitude of the sowing 
areas is 246  m  and the planting  areas 194 m. 
The  average yearly  heat sum  in the sowing  areas 

is  741 d.d., in the  planting  areas 854  d.d.  .   
The  most  general  forest site type  in the sowing 
areas was  Hylocomium-Myrtillus-type,  in the 

planting  areas  Empetrum-Myrtillus-type.  The 
most  general  soil type in the sowing  areas  was 

fine-sandy  moraine, in  the planting  areas,  sandy  
moraine. 

Cultivations were made with nearly  local 

provenances.  The germinability  of the seeds 
sowed  was reported in  only  a few instances  
which averaged  38.4 %. The most  common 

practice  was  drill sowing  in cleared  patches.  In  
most  plnatings  2  +  0  and 2 +  2 plants  were 
used. The most  general  sowing  and planting  
spacing  was  1.5  x 1.5 m. 

Only  three of the examined sowings  had 
been  made in clear cut  areas. In  the sowing  areas 

pines,  spruces  and birches  had been  left as seed 
and shelter trees, but nine of the examined 

plantings  were in clear cut  areas. Three of  them 

(in  Kivalo  experimental  forest)  had been burned 

over  before cultivation. Cultivation had usually  
been made in hoed patches.  

Several  areas of  the sowings  were recognized  
as failures without  more detailed measurements 

(table  2).  In  10 sowing areas and 18 planting  

1) Altitude  gradient =  -1.1  d.d./m 

areas plot survey by  lines confirmed the poor 
result of  the sowings  (table  3).  The average 

density  of  forest  counted in the  circular  sample 

plots
1
' was  1230 trees/ha in the sowing  areas  

and  1492  trees/ha in  the planting  areas.  In  the 

sowing  areas only  20—30  % of  the trees  were 
cultivated plants, in the planting  areas  an aver  

age 50 % (fig.  2).  
One reason for the poor  results  is propably  

the  shelter trees,  because they retard the 

warming  of the surface of the earth and thus  
also  the germination of seeds and the initial  
development  of  plants,  especially  in the  sowing  
areas with cold climate. The effect of the heat 

factor is seen in that those areas where failure 

was to be verified without more detailed 

measurements, the average yearly  heat sum is  
739 d.d. while in the areas  where cultivation  

was more successful,  the  heat sum was  828 d.d.. 

In many cases  little spruce  plants  were  sup  

pressed  by  vigorous  self-sown  pines.  
The growing  stock volume of  the cultivated 

trees  in the surveyed  sowing  areas was  very  low,  
an average  of 0.6 m 3

/ha.  In  the planting  areas 
it was 1.1 m

3
/ha.  Since the  shelter trees  have 

probably  seriously  hampered  the  development  
of  the cultivated spruces, the yield estimation 

is  better derived from the cultivations estab  

lished  in clear cut  areas  (table  4).  The volumes 
in these cases are higher  than the average, but  

they will not  reach the yield  of the  pine  
stands in Perä-Pohjola.  The only  surveyed  

sowing from clear cut  areas in Sodankylä  
dates from the Year 1933. The total volume 

was  there 3.9  m /ha. 

Thus a negative  attitude towards the spruce  
because  of  yield  aspects  is  continuously  well 
founded in Perä-Pohjola.  The spruce  ought  to 
be left  only  the sites  where the pine  for some 

reason  or other does not succeed.  

1) Trees  dj 3 10 cm  were counted  with  the  radius  
5.64  m  and  trees  d j  3>lo  cm  with  the  radius  9.78 m.  
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