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THE QUALITY  AND  DEVELOPMENT OF CULTIVATED 

CURLY-BIRCH (.Betula  verrucosa  f. carelica  Sok.)  

STANDS IN SOUTHERN FINLAND 

SUMMARY 

The purpose of the study  has been  to 

investigate  the structure  and development  of 
some regularly  thinned curly-birch  stands  at 
an average age of 35 years. An attempt  has 
also  been made to follow the development  of 
such  stands  where thinnings  have been carried 
out at  a later development  stage.  In  addition,  a 
classification model has been developed  to 
illustrate the correlation between the external 

characteristics of  the tree  and  the  quality  of  the 
timber. 

The material consists  of data collected from 

permanent experimental  plots  which have been 
established in cultivated curly-birch  stands in 
southern Finland.  The  trees  in the  experimental  
stands  are  of open pollination  progeny, the  
forest  stand or  group of  trees  from which they  

originated  being known  (Table  1). 

The occurrence of curly-grained  wood forma  
tion in percent has been studied in two 

experimental  stands. In the stand at Hauho,  
which consists  of  11 experimental  plots,  the 

average occurrence of curly-grained  wood for  
mation was 56 percent  (Table  2).  In  a progeny 
test  at Punkaharju  the occurrence  of curly  

grained  wood formation among the trunk 

forming curly-birches  was 53  percent,  and 

among the bush-like curly-birches  56 percent  
(Table  3). 

The progeny of the trunk forming  curly  
birches  consists  of  42 percent  trunk forming  and 
11 percent  bush-like trees,  whereas  the respective  
values for  the  progeny of the bush-like  curly  
birches  are  21 and 35  percent.  It  appears that 
if  open pollination  seed of trunk forming  
curly-birches  is collected,  it is possible  to 
obtain progeny  which have a trunk form that 

is, on the average, better than that  of the 

progeny of  bush-like curly-birches.  

In order to study  the stand volume and 
structure  of the curly-birch  stands,  the trees  
in the  experimental  plots  were all measured 
in  1962 and 1963. Measurement was  repeated  
in  1969. In  conjunction  with this  inventory,  all 
the trunks which at that time were suitable 

for turning  purposes  were  measured. All the 
trunks  or  parts  of trunks which did not fulfill 
these requirements  were assumed to be of 

curly-grained  branch wood. The following  para  
meters were calculated from the measurement 

data: a) the  stand volume,  b)  the yield  of 

curly-grained  wood suitable for turning,  and 

c) the yield  of curly-grained  branch  wood 
(Table  4). The material is  in many respects  

heterogenous since the  silvicultural  measures,  
and especially  thinnings,  have been variable. 
The results of the measurements, carried out 

in 1969 in experimental  stands with regular  

thinnings,  are presented  in Table 5. These 
results  are also compared  with the average 
results  obtained in 1962. 

The amount of  curly-grained  wood suitable 
for turning in a stand is  to  a very  great extent  

dependent on the trunk form of  the  trees, i.  c.  
on the proportion  of trunk forming  and bush  
like  curly-birches  in the stand,  on the density 
of  the stand,  and on the pruning  intensity.  

Variation in the thickness of the bark of 

curly-birch  between different parts  of  the trunk 
at heights  of 1, 2, and 3 metres  above the 

stump cut,  as well as a comparison  between 
the thickness  of the bark  of  curly-birch  and 
silver birch  are  presented  in Fig.  4. 

The bark of the curly-birch  in the lower 

parts  of the trunk, where the curly-grained  
wood formation is  strongest,  is  clearly  thicker  
than that of a silver birch. The bark of the 

curly-birch  does not gradually  become thinner 
towards the  crown but the variation in thickness  
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may be very  great  in the trunk region,  where 
the curly-grained  wood is formed. It should be 
emphasized  that considerable variation exists  
in the thickness of the bark between various 

types of  curly-birch.  It has been possible  to 
divide the  curly-birches  on the  basis  of  bark 
thickness  into two categories:  trees  with thick 
bark,  types  P and X,  and those  with thin bark,  

types R  and J.  What  these abbreviations  stand  
for  will  be  explained  later.  

A classification model for  various types of 

curly-birches  was developed.  On the basis of 

protuberances  and stripes  of varying  shape  and 
size,  it was possible  to  distinguish  four clearly  
different categories  of  curly-birch  (Figs.  6  and 

7). The following  denominations have been  

given  to these forms  which are  almost pure as  

regards  external  characteristics: 

In the course of the classification work it  

became obvious that very many trees  were 
mixed forms, the trunks  consisting  of  curly  

grained  wood that belonged  to  two categories.  
The classification work  in which the  pure forms 
were initially  marked has  later on been changed  
so  that mixed forms are also  taken into conside  

ration. A quality  classification on all the 

experimental  plots  was carried out in  1969. 
The results  are presented  in  Table 6.  

Pure type P curly-birch represented  60 

per  cent  of  the trees  in the experimental  stands.  
If all  the  mixed forms which contain curly  

grained  wood of type P  are  included,  the 

percentage rises  to 81. Thus, the percentage of  
all other types together  amounts only  to 19 

per cent.  Type  R is  the rarest  in  the  experi  
mental stands,  the relative proportion  being  

only  2  per  cent. 
A preliminary  description  has  been  given  

for the structure  of  curly-grained  wood,  partic  

ularly  the cross section surface.  Attention has  
also  been  paid  to the tightness  of  the figures  
and to the size  of  the angle in the curly-grained  

figure.  In the average  tightness  of  the figures  
and in  the size  of the angle a clear difference 
was observed in  all  the experimental  trees  
between the uppear part  and rest  of  the  trunk. 
Both values decreased towards the crown.  

The following  arbitrary  values have  been 
used to reflect the  average  tightness  of  curly  

grained  wood in the  stump  part of  the trunk:  

The tightness  value of pure type R  wood  is  

zero,  because there are no  curly  figures  at  all in 
its  

cross
 section surface. 

The average  sizes of  the angle  in  curly-grained  
wood in the stump part of the trunk were:  

type R  —  o°,  type  J  —  s°,  type  P  —  30°,  type 
K -  40°.  

It is  possible  on the basis  of  these observa  
tions to divide curly-birches  into  two groups: 
those with a small angle  (types  R and J)  and 
those with a large  angle  (types  P and X). On 
the basis of the  structure  of curly-grained  

figures  and of  the appearance of  curly-grained  
wood formation,  curly-birches  may be further 
divided into two  groups:  1) Birches  with clearly  

pronounced  figures,  in which  the brown colour 
is  dominating  (types  P and X) and 2) Birches  
with indistinct figures,  in which the brown 
colour  is  less  dominating  (type  J) or  is  com  

pletely  lacking  (type  R).  
The year when curly-grained  wood formation 

commences  and the year when it ceases  were  
also  studied. On an average, formation of this 

type of wood commenced when the tree  had 
attained an age  of  six  years. 

The effect of non-removal of silver birches 

on the development  of curly-birch  stands was  
studied in the experimental  stands at Hauho 
and Punkaharju  (Table  7).  Proper  removal of  
silver  birches  eventually  leads to  a stand  volume 
which  is  three to four times greater than would  
have been the case if  they  had been removed 
at  a later development  stage. The difference 
in yield is  considerably  greater as regards  
the amount of wood suitable for turning  

purposes. The stands at Punkaharju  have pro  
duced  on the average six  times more turnable 
wood in  comparison  with the stands of the  
same age at Hauho. 

Rising  silver birch as dominant trees in 

curly-birch  cultivations results  in lesser  survival  
of the curly-birches, smaller  stand volume,  
and to a far smaller yield  of  trees  with a high  
commercial value. 

"urly-birch  with 
irotuberances 

.urly-birch  with necks 

]urly-birch  with stripes  
with rings  

(type  P,  paukuravisa)  

(type  K,  kaulavisa)  

(type  J,  juomuvisa)  

(type  R,  rengasvisa)  

ype K  

ypeP 

ypej  

ype R  

3,2 (average  tightness)  
2,8 (average  tightness)  
2,2 (not  tight) 
1,8 (mixed,  not  tight)  
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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää 

säännöllisillä harvennuksilla  käsiteltyjen  keski  
määrin 35 vuoden ikäisten  visakoivikoiden ra  

kennetta  ja kehitystä  eräissä  Metsäntutkimus  
laitoksen visakoivuviljelyksissä.  Myös  on  pyritty  
selvittämään sellaisten metsiköiden kehitystä,  

joissa  harvennusten suorittaminen on viivästy  

nyt  kohtuuttoman myöhäiseen  ikäkauteen. Tä  
män  lisäksi on haluttu kehittää luokitusmalli, 

jolla voidaan kuvata entistä tarkemmin visa  
koivun ulkonaisten tunnusmerkkien ja puun 
sisäisen laadun välistä riippuvuussuhdetta.  Tut  
kimusaineisto käsittää  mittaus- ja havainto  
tuloksia eteläsuomalaisiin visakoivikoihin  perus  
tetuilta kestokoealoilta. Tutkimusmetsiköiden 

puusto on vapaapölytysjälkeläisiä,  joiden  emo  

puut tunnetaan metsikön ja puuryhmän  tark  
kuudella (taulukko  1). 

Visautumissadannes on selvitetty kahdessa 

tutkimusmetsikössä. Hauhon tutkimusmetsikös  

sä saatiin keskimääräiseksi  visautumissadannek  

seksi 56 (taulukko  2)  ja Punkaharjun  tutkimus  
metsikössä runkomaisten visakoivujen  osalta 53 

ja  pensasvisojen  osalta 56 (taulukko  3).  

Runkovisojen  jälkeläisistä  42 % on runko  
maisia  ja  11  % pensasmaisia,  kun sitävastoin 

pensasvisojen  jälkeläisistä  vastaavat  sadannekset 
ovat  21 ja  35. Kokeen antamien tulosten perus  
teella on odotettavissa,  että keräämällä vapaa  

pölytyssiementä  runkomaisista visoista saadaan 

jälkeläisiä,  jotka  runkomuodoltaan ovat  keski  
määrin parempia  kuin  pensasvisoista  saadut 
jälkeläiset.  

Visakoivun kuoren paksuuden  vaihtelut sa  
man  rungon eri  osien välillä 1, 2  ja 3 metrin 
korkeudella kantoleikkauksesta sekä visakoivun 

ja tavallisen rauduskoivun kuoren paksuuden  
vertailu nähdään kuvasta  4. 

Kerätyn  aineiston avulla on ollut mahdollista 

jakaa  visalaadut kuoren paksuuden  perusteella  
kahteen luokkaan: paksukuoriset  ja ohutkuori  

set  visat. Edellisiin kuuluvat paukura-  ja  kaula  
visat ja  jälkimmäisiin  rengas- ja  juomuvisat.  

Tutkimuksen yhteydessä  on kehitetty  visa  

laatujen  luokitusmalli. Visakoivujen  rungossa  

esiintyvien  eri  muotoisten ja kokoisten  kyhmy  

jen  ja harjanteiden  avulla on pystytty  erotta  

maan  neljä  toisistaan selvästi  poikkeavaa  luok  
kaa.  Näille  ulkonaisten tunnusmerkkien perus  
teella lähes puhtaille  muodoille on annettu seu  
raavat  nimitykset  (vrt. s. 21 ja  taulukko 6):  

Luokitustyön  kuluessa ilmeni, että  hyvin  
monet puut ovat  visalaadun suhteen seka  

muotoja,  joiden  rungossa on selvästi  todetta  
vissa kahta visalaatua. Luokitustyö,  joka  aloite  
taan merkitsemällä  ainoastaan puhtaat  muodot,  
on myöhemmin  muutettu myös  sekamuodot 
käsittäväksi. 

Puhdasta paukuravisaa  kasvaa  tutkimusmet  

siköissä  n.  60 %.  Jos paukuravisavaltaiset  seka  
muodot otetaan mukaan, paukuravisan  osuus 
on 81 %. Muiden visalaatujen  osuudeksi  jää  
näin ollen ainoastaan  19 %. Vähiten kasvaa  

tutkimusmetsiköissä rengasvisaa,  jonka  suhteel  

linen osuus on vain 2  %. 

Alustavasti  on  myös  selvitetty  visakuvioinnin 
rakennetta erityisesti  puun poikkileikkauspin  
nassa. Tällöin on kiinnitetty huomiota visa  
kuvioinnin tiheyteen  ja visakulmaan. Visaku  
vioinnin rakenteen ja visamuodostuksen voi  
makkuuden perusteella  visakoivut  voidaan jakaa  
kahteen ryhmään:  

1. Voimakaskuvioiset visalaadut, joissa rus-  
kea värisävy  on hallitseva. Näitä ovat  P 

ja K.  
2. Heikkokuvioiset visalaadut,  joissa ruskea 

värisävy  on vähemmän hallitseva (J)  tai se 

puuttuu kokonaan (R). 

Koepuuaineistosta  selvitettiin myös visautu  
misen alkamisvuosi  ja  mahdollinen visautumisen 

loppuminen.  Visautumisen keskimääräiseksi  al  
kamisajankohdaksi  saatiin tutkimusmetsikössä 
6 vuotta puun syntymästä. 

Normaalin rauduskoivun poiston  laiminlyön  
nin vaikutusta visakoivikoiden kehitykseen  tut  
kittiin Hauhon ja Punkaharjun  tutkimusmetsi  
köissä  (taulukko  7). Ajoissa  suoritetulla nor  
maalien rauduskoivujen  poistamisella  saavute  
taan  3—4 kertaa suurempi  kuutiotuotos,  kuin 

>aukuravisa  

:aulavisa  

= P 

= K 

juomuvisa 

rengasvisa 
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jos  tämä työ  tapahtuu  liian myöhäisellä  ikä  
kaudella. Sorvauskelpoisen  puuston tuotoksen 
kohdalla ero on vielä huomattavasti suurempi.  
Hauhon visakoivikot ovat  tuottaneet keskimää  

rin  kuusi  kertaa  vähemmän sorvauskelpoista  

puuta verrattuna Punkaharjun  samanikäisiin 
metsiköihin. 

Normaalin rauduskoivun kasvattaminen val  

litsevana  puustona visakoivuviljelyksissä  johtaa  

visautuneiden yksilöiden suurempaan kuollei  

suuteen, puuston pienempään  kuutiomäärään 
ja arvopuiden  pienempään  tuotokseen. Sorvaus  

kelpoisen  visan määrä  metsiköissä on hyvin  
suuressa  määrin riippuvainen  metsikön  puiden  
runkomuodosta,  ts.  runkovisan ja pensasvisan  
suhteesta metsiköissä,  metsikön tiheydestä  sekä  
karsimisen  voimaperäisyydestä.  

1. JOHDANTO  

Visautumisilmiö tunnetaan hyvin monella 

puuvartisella  kasvilajilla  (esim.  SAARNIJOKI,  

1961). Eniten sitä on kuitenkin  tavattu  raudus  
koivulla (Betula  verrucosa  Ehrh.).  Visautunut 
rauduskoivu 1. visakoivu on kuvattu omaksi  

muodoksi,  josta tutkimusjulkaisuissa  esiintyy  
erilaisia nimiä. Useimmin käytettyjä  ovat 

/.  carelica  Sok.  (SOKOLOV  1950)  ja/,  masurica 
Rud.  (RUDEN  1954).  Tässä  tutkimuksessa  käy  
tetään  edellistä nimeä.  

Visakoivua on tavattu luontaisena ainoastaan 

Euroopassa  ja  täälläkin erittäin suppeilla  erilli  
sillä  alueilla. Visakoivun levinneisyyttä  ovat  
tutkimuksissaan selvittäneet mm.  LINDQUIST 

(1946),  SOKOLOV  (1950  ja 1959),  VÄCLAV  
(1963),  SAKS ja BANDERS (1969).  Näiden 

selvitysten  mukaan laajimmat  visakoivun luon  
taisen kasvualueen esiintymät  sijaitsevat  Norjan 

ja Ruotsin eteläosissa sekä  Etelä-Suomessa ja 
Neuvosto-Karjalassa.  Erillisiä pienempiä  alueita 
on löydetty  Eestistä,  Latviasta ja Liettuasta,  

Valkovenäjältä  ja  viimevuosina myösTsekkoslo  
vakian ja Puolan alueilta Be  skidi-vuorilta. Pieni 
erillinen löytöpaikka  tunnetaan myös  Saksan 
Demokraattisesta Tasavallasta. (Kuva  1.) 

Suomessa visakoivun luontainen kasvualue 

rajoittuu  Uudellemaalle ja Hämeeseen, Etelä- 

Karjalaan  ja Itä-Savoon. Hajaesiintymiä  tava  
taan  myös  näiden alueiden ulkopuolelta  Etelä- 
Suomessa (HUURI,  1958).  

Suomessa professori Olli HEIKINHEIMO 

ryhtyi  1930-luvulla suorittamaan laajamittaisia  
kokeita  visakoivulla. Hänen  aloitteestaan perus  
tettiin suurin osa Metsäntutkimuslaitoksen ko  

keilualueissa tällä hetkellä kasvavista  visakoivu  

viljelyksistä.  Metsiköt ovat  nyt keskimäärin  
40 vuoden ikäisiä.  Pääosa viljelyksistä  perus  
tettiin Etelä-Suomeen visakoivun luontaiselle 

levinneisyysalueelle.  Näiden viljelysten  lisäksi 
istutettiin visakoivua myös luontaisen levinnei  

syysalueen  pohjoispuolelle,  pohjoisimmaksi  
Rovaniemelle. 

Tutkimusten tarkoituksena oli tuolloin sel  

vittää, oliko ja  missä määrin visatauti,  kuten 
ilmiötä siihen  aikaan nimitettiin,  perinnöllistä  
sekä  mikä osuus paikallisilla  olosuhteilla,  lähin  
nä  kasvupaikalla  ja  ilmastolla oli  koivun  visautu  
misessa. Tulokset osoittivat vakuttavasti visan 

periytyväksi  mutaatioksi. Visakoivujen  hyvä  

menestyminen mm.  Kolilla,  Pyhäkoskella  ja 
Rovaniemellä osoitti lisäksi,  että maantieteel  
lisellä sijainnilla  ei  ollut osuutta  koivun  visautu  
misessa. Sitävastoin kasvupaikalla  ja  metsikön 

tiheydellä  todettiin olevan vaikutusta visautu  
misen alkamiseen,  sen voimakkuuteen ja  eräissä  
tapauksissa  myös visanmuodostuksen keskeyty  
miseen (HEIKINHEIMO 1933, 1936, 1938, 

1951).  
Visakoivun viljelytekniikkaa  ja visakoivikoi  

den hoitoon liittyviä  kysymyksiä  ovat  selvitel  
leet mm.  HEIKINHEIMO  (1951),  JOHNSSON 
(1951)  ja  SARVAS (1966).  

Risteytysjalostuksen  merkitystä  pyrittäessä  
kehittämään hyvälaatuista  runkomaista visaa 

ovat  painottaneet  mm. HEIKINHEIMO (1951),  

JOHNSSON (1951),  RUDEN (1954),  SOKO  
LOV (1959)  ja LJUBAVSKAJA  (1966). Eräitä 

suppeita  risteytysohjelmia  onkin metsänhoidon 
tutkimusosaston toimesta toteutettu 30-  ja 
40-luvulla. Valitettavasti nämä  jälkeläiskokeet  
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Kuva 1. Visakoivun luontainen levinneisyysalue  (VÁCLAVIN 1963 mukaan). 
Fig. 1. The natural  distribution  of curly-birch  (according  to VÁCLAV 1963). 
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ovat, yhtä lukuunottamatta,  tuhoutuneet. 

Vuonna 1975 visakoivulla tehtiin laaja  ristey  

tystyö Punkaharjulla;  jälkeläistöt  istutetaan 
maastoon keväällä 1977. 

Visakoivu on erikoisuutensa vuoksi  puuraa  
ka-aineena arvostettu  ja  sen hinta puutavara  
markkinoilla on suhteellisen korkea. Tuntuu 

näin ollen yllättävältä,  että visakoivun  viljely  
maassamme  on  jatkuvasti  vähäistä,  liioittele  
matta voitaneen sanoa sen olevan pääasiassa  
eräiden harrastelijoiden  varassa.  Perusteluina 
sille,  että visakoivun viljelypinta-ala  on  erittäin 
alhainen,  kuulee usein  sanottavan, että visalla 
ei  ole menekkiä. Asia  voitaneen tulkita myös  
niin,  että visalla on huono menekki siitä  syystä,  
että sitä tuotetaan niin vähän. Tosin on muis  

tettava, että visa  on "muotipuu",  jonka  kysyn  

nässä  eri aikakausina on suurtakin vaihtelua. 

Eräs  näkökohta,  joka lienee osaltaan vaikutta  
nut  visakoivun  viljelyalan  pienuuteen,  on  tiedon 

puute siitä, mikä on visakoivikon  kokonais  

kasvu, mitä puutavaralajeja  visakoivikosta  saa  
daan eri  ikäkausina ja mikä on näiden rahallinen 
tuotto. 

Tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä  selvit  
tämään  säännöllisillä harvennuksilla käsiteltyjen  
visakoivikoiden rakennetta ja  kehitystä  Metsän  
tutkimuslaitoksen  visakoivuviljelyksissä.  T  öisek  
si  pyritään  valaisemaan myös  sellaisten visakoivi  
koiden kehitystä,  joissa  harvennusten ym.  hoito  

toimenpiteiden suorittaminen on viivästynyt  
myöhäiseen  ikäkauteen. Kolmantena tavoittee  
na on sellaisen luokituksen kehittäminen,  jolla 
voitaisiin selvittää visakoivun ulkonaisten tun  

nusmerkkien ja puun sisäisen laadun välistä 

riippuvuussuhdetta.  

2. TUTKIMUSAINEISTO 

Tutkimusaineisto käsittää  mittaus- ja  havain  
totulokset visakoivikoihin perustetuilta  kesto  
koealoilta. Koealat sijaitsevat kaikki  viljely  

metsiköissä;  alueellisesti ne rajoittuvat  Etelä- 
Suomeen. Lisäksi  on syytä  korostaa,  että  tutki  
musmetsiköiden puusto  on vapaapölytysjälke  
läisiä,  joiden  emopuut tunnetaan metsikön tai 

puuryhmän  tarkkuudella. Tarkemmat tiedot 
tutkimusmetsiköistä esitetään taulukossa 1. 

Tutkimusta varten on mitattu kaikkiaan  34 

koealaa. Näistä 15 sijaitsee  Punkaharjun,  18 
Vesijaon  ja 1  Ruotsinkylän  kokeilualueessa.  

Punkaharjun  tutkimusmetsiköistä  3 sijaitsee  
Patasalossa,  Kerimäen kunnassa. Viimeksi  maini  

tut ovat  syntyneet kylvön  tuloksena. Vesijaon  
kokeilualueen tutkimusmetsiköt  sijaitsevat  yhtä  
lukuunottamatta Hauhon kunnassa.  

Lähes  kaikissa  tutkimusmetsiköissä on  alku  

peräistä  metsänviljelyä  jouduttu täydentämään  
taimien tuhoutumisen tai kylvön  epäonnistu  
misen vuoksi. Eräissä tapauksissa  täydennys  
istutus on tehty  taimilla, jotka  ovat  olleet eri  
ikäisiä  ja  eri alkuperää  kuin  perustamisvaiheessa  

käytetty  taimimateriaali. Näiltä osin  tutkimus  
aineisto on jossain  määrin  epäyhtenäistä;  esim. 
erillisen metsänviljelyksen  iän  määrityksessä  voi 
olla I—2 vuoden virhe. Taulukossa esitetyt  
tiedot koskevat  jokaisen  koealan osalta  metsän  

viljelyksen  perustamisvuoden  tapahtumia.  

Koealojen  perustaminen  aloitettiin vuonna 
1958 Hauhon visakoivikoissa.  Perustamisvuonna 

harvennettiin koealoilta pääasiallisesti  normaa  

leja  rauduskoivuja.  Vuosina 1962 ja  1963  suori  
tettiin lähes kaikilla koealoilla puuston mittaus. 
Tällöin pölkytettiin  ja mitattiin kaikki  ne  run  

got, joista edellytettiin  saatavan sorvauskel  
poista  visaa. Poistuma on mitattu vuodesta 1962 
lähtien. 

Visakoivuviljelyksissä  alkuvuosien metsän  
hoidolliset toimenpiteet  suoritettiin kokeilu  
alueiden oman henkilökunnan toimesta. Käy  
tännössä  tämä  järjestely  johti  siihen,  että  saman 
kokeilualueen sisällä  työt  suoritettiin yleensä  
samojen periaatteiden  ja  normien mukaisesti, 
mutta toisaalta eri  kokeilualueiden välillä  syntyi  

kirjavuutta  mm. eri  hoitotoimenpiteiden  voi  
makkuusasteissa ja  töiden ajoituksessa.  Näin  

syntyneestä  kirjavuudesta  on tosin ollut tälle 
tutkimukselle suoranaista hyötyä  (katso s.  27).  
Vuodesta 1962 on Punkaharjun  ja  vuodes  
ta  1958 Hauhon visaviljelykset  hoidettu met  
sänhoidon tutkimusosaston toimesta. 

Kaikkien Metsäntutkimuslaitoksen kokeilu  

alueissa  sijaitsevien  visaviljelysten  inventointi 
olisi  antanut arvokasta  lisäaineistoa nyt  julkais  
taville  mittaus- ja  havaintotuloksille,  mutta ajan  

puutteen  vuoksi tämä  työ  on jouduttu  siirtä  
mään  myöhemmin  tapahtuvaksi.  
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3. TUTKIMUSTULOKSET 

31. Visautumissadannes 

Visakoivun  jälkeläisistä  kaikki  eivät  visaudu, 
vaan  jälkeläisten  joukossa  on aina suurempi  tai 

pienempi määrä normaaleja  rauduskoivuja.  Vi  
sautuneiden yksilöiden  lukumäärä on valvo  
tuissa risteytyksissä  ollut  keskimäärin suurempi 
kuin vapaapölytysjälkeläistöissä  (JOHNSSON  
1951, SOKOLOV 1959, LJUBAVSKAJA 1966). 

Visakoivun vapaapölytysjälkeläisten  visautu  
missadanneksessa on todettu suurta vaihtelua,  

mutta keskimäärin 
se
 
on

 kuitenkin ollut 50. 
.

 
.

 

55 % (esim.  HEIKINHEIMO 1951, VÄCLAV  
1965). Visautuneiden yksilöiden  lukumäärä on 

ensisijaisesti riippuvainen  siemenkeräysmetsi  
köissä tapahtuvan  visakoivujen  välisen pöly  

tyksen tehokkuudesta. Laajasta  ja puhtaasta  

visakoivikosta  kerätty  siemen antaa runsaammin 
visautuneita jälkeläisiä  kuin pienialaisesta  ja 

normaaleja  rauduskoivuja  sekapuuna  kasvavasta 
visakoivikosta  kerätty  siemen (HEIKINHEIMO  
1951, JOHNSSON 1951 ja  SARVAS 1958).  

Tämän  tutkimuksen yhteydessä  on  selvitetty  
visautumissadannes kahdessa visaviljelyksessä.  
Näistä vanhempi,  metsänhoidon tutkimusosas  
ton metsänviljelys  n:o 193,  sijaitsee  Hauholla. 
Aineisto käsittää koealojen  I a-k  mittaustulok  
set.  Tulokset esitetään taulukossa 2.  

Visautumissadannekseksi saatiin tässä ta  

pauksessa  56. Tämä perustuu olettamukseen,  
että vuosina  1937—1958 tapahtunut  poistuma  
on jakautunut  tasaisesti normaalin rauduskoi  
vun ja  visakoivun kesken.  HEIKINHEIMON 
mukaan (1951,  s. 13)  visautumissadannes "jää  

Taulukko 2. Puiden visautumissadannes Hauhon visaviljelyksessä.  Ikä  24  v.  Mitattu marraskuussa  1958, 
Table 2.  Percentage  of  curly-grained  wood formation  in Hauho curly-birch  plantation.  Age  24  years.  
Measured in November 1958. 

normaaleja 

rauduskoi-  

vuja 

Silver  

nrches  

400 

388 

495  

248 

144 

453 

593 

627 

627 

650 

606 

476 
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usein todellista pienemmäksi  sen  johdosta,  että 
taimiasteella visautuneet yksilöt  tuhoutuvat tai  
mitarhassa  ja  metsässä  herkemmin kuin  muut". 

Koska poistuma  tässä kokeessa  on ollut 
niinkin suuri  kuin 68  %, voitaneen nyt  saatua 
visautumissadannesta pitää  mieluummin alhai  
sena kuin korkeana. 

Taimien suuri kuolleisuus  johtunee  suurelta 
osalta siitä,  että istutus  on  suoritettu erittäin 
rehevään lehtoon. Hoitotoimenpiteiden  lykkään  

tyminen  istutuksen jälkeisinä  vuosina on vielä 

pahentanut  tilannetta. Kuitenkin on syytä  ko  

rostaa, että visakoivua koskevassa  kirjallisuu  
dessa yleensä  esitetään taimikuolleisuuksia,  jot  
ka nousevat  lähes puoleen istutetusta taimi  
määrästä.  

Taulukossa 3  esitetään metsänjalostusosaston  

jälkeläiskokeesta  n:o 17 (koeala  n:o 418,  Punka  

harju) saadut visautumissadannekset. Tämän 
lisäksi ilmenee taulukosta runkomuodoltaan 

erilaisten emopuiden vapaapölytysjälkeläisten  
kehitys.  

Visautumissadannes oli runkovisan kohdalla 

53 ja pensasvisan  56  vuonna 1968 koealalla 
kasvavan  puuston runkoluvusta. Visautumis  
sadannes oli siis  tässäkin  tapauksessa  hiukan yli  
50:  n. Taimikuolleisuus on ollut  yli  50 % mikä  

johtunee  tämänkin kokeen osalta  kasvupaikan  

rehevyydestä  ja taimiston  hoitotoimenpiteiden  
laiminlyönnistä.  

Taulukosta 3  havaitaan edelleen se mielen  

kiintoinen tulos,  että runkovisojen  jälkeläisistä  

42 % on ollut runkomaisia  ja 11 % pensas  
maisia,  kun  sitä vastoin  pensasvisojen  jälkeläis  
ten vastaavat  osuudet ovat  olleet 21 % runko  

maisia ja 35 % pensasmaisia.  
Kokeen  antamien tulosten perusteella  on 

odotettavissa, että keräämällä vapaapölytys  
siementä runkomaisista visoista  saadaan jälke  

läisiä,  jotka  runkomuodoltaan ovat  keskimäärin 
parempia  kuin pensasvisoista  saadut jälkeläiset.  
Tällöin edellytetään kuitenkin,  että siemen 
kerätään puhtaasta ja verraten  laajasta  visa  
metsiköstä. 

32. Sorvauskelpoisen  visan  määrä  

Vuosina 1962 ja  1963 mitattiin koealan 

puusto kaikissa tutkimusmetsiköissä. Koealalta 
mitattiin kaikki ne visarungot,  jotka  sillä het  
kellä  täyttivät  sorvauskelpoisuuden  vaatimukset,  
sekä  myös  ne rungot tai rungon osat,  joiden  
arvioitiin  lähivuosina täyttävän  sorvipölkyn  mi  
nimimitat. Saaduista mittaustuloksista on las  

kettu puuston keskimääräinen kiintokuutio  
metrimäärä kuorellista runkopuuta.  Oksavisan  
osuus on  jouduttu  sitä vastoin laskemaan vuo  
den 1969 mittausten yhteydessä  saaduilla  koke  

musperäisillä  lukuarvoilla.  

Koealojen  mittaus  toistettiin vuonna 1969. 
Tämän mittauksen yhteydessä  muutettiin mit  

tausperusteita  eräiltä osin.  Koealalta mitattiin 

nyt  kuten vuoden 1962 mittauksenkin yhtey  

Taulukko 3. Runkomuodoltaan erilaisten emopuiden  vapaapölytysjälkeläisten  kehitys  Punkaharjun  
visa viljelyksessä.  Ikä 17 vuotta.  Mitattu syyskuussa  1968. 
Table 3. Development  of  open pollination  progeny from mother trees  with  different  stem  forms in 

Punkaharju  curly-birch  plantation.  Age  11 years.  Measured in September  1968. 

Emopuun 

•unko-  

muoto 

Stern  form 

of  mother  

trees  

Istutettu 

kpl  
Number  

of  seed-  

lings  

Kuollut  

Mortality  

Normaal  

raudusk<  

Silver  bu 

kpl 

number  

eja 

uvuja  
rches  

I % 
P er 

Runkoluku  

Number  of  

Runkovi;  

Trunk  fo 

curly-bir,  
kpl 

number  

isa  Pensasvi;  

Bush-likt  

curly-bir  

kpl  
number  

Visautumis-  

sadannes  

Occurrence  

of  curly-  

grained wood  

formation, 

per  cent kpl I % 
number pe>  

irming 
ches 

% 

per 

'ches  

% 

per 

% 

per 

Runkovisa 

Trunk  forming  

curly-birches  

480  242 50 111 47 100 42  27 11 53  

Pensasvisa 

480  56 Bush-like  

curly-birches  

257 53 99  44 47 21 77 35 
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dessä, kaikki  ne  rungot, jotka sillä hetkellä 

täyttivät  sorvauskelpoisuuden  vaatimukset. Sitä  
vastoin kaikki  ne rungot tai rungon osat,  jotka 
eivät täyttäneet  näitä vaatimuksia arvioitiin  
oksavisaksi.  Mittaustuloksista on laskettu a) 

puuston kuutiomäärä kiintokuutiometreinä,  b)  
sorvivisan tuotos  kuutiometreinä sekä c) oksa  

visan tuotos kuutiometreinä. Mittaustulokset 

ovat  kuorellista  runkopuuta.  
Puuston  laatuluokitus sekä mittaus suoritet  

tiin seuraavien ohjeiden  mukaisesti: 

sorvauskelpoisten  pölkkyjen  tuli olla suoria, 
terveitä  ja  oksattomia. Yksi  pienehkö  oksa  

pölkkyä  kohti  kuitenkin sallittiin. 

Kuva 2. Suorarunkoinen ja verraten  järeä visakoivikko.  V. 1969 n. 50 % rungoista  sorvauskelpoisia.  

Puuston ikä 36 v. Koeala n:o 263, Kerimäki,  Patasalo. Valok. tekijä  lokakuussa 1970. 

Fig.  2.  Curly-birch  stand with straight  trunks  and  rather large  timber trees.  In  1969 approximately  
50 % of  the trunks  were  suitable for  turning.  Age 36 years.  Experimental  plot  no.  263, Kerimäki,  
Patasalo. Photo by  author  in  October 1970. 
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Taulukko  4.  Tutkimusmetsiköiden runkoluvun ja  kuutiomäärän kehitys.  Mittaus v.  1969. 
Table 4.  Development  of the number of  stems  and  the stand volume. Measured  in 1969. 

Koeala  

n:o 

Plot 

Metsi- 

kön  ikä, v. 

Age of  the  
stand 

Runkoluki  

Number  oj 
kaikkiaan  

Total 

i,  kpl/ha 
stems  per  hectare  

sorvauskelpoisia  

Puuston kui  

Stand volun  

sorvauskel-  I 

itio  määrä kuo;  

\e with  bark, c 

oksavisaa  

Curly-  

grained 
branch 

wood  

6  

rineen, m
3

/h; 
m. per  ha.  

yhteensä 

Total no. puita  

Suitable  

for 

turning 
4 

poista  

Suitable  

for 

turning 

5 1 2 3 7 

Punkaharju  

202 40 239 188 24 25 49 

309 

315a 

315b 

331 

35 

35 

394 

461 

288  

363  

17 25  42 

35 

35 

440 400 

25 

32 

32 

42 

57 

74 

545 370 

315 

25 

19 

32 

24  

57 

43 362 

344  

304 

361 

35 

34 

445 

425 291 19 27 46 

34 

54 

46 

34 

33 

552 

481 

180 

344 

10 24  

26 28 

330 

222 

30 538 

429 

290 18 28 

28 150 9 31 40 

Keskimäärin  

Average  
34 450 289 20 29 49 

35 507 

Kerimäk: 

16 29 45 258 

263 

164 

35 

35 

520 

580 

265 30 

26 

39 69 

265 305 33 59 

Keskimäärin 
35 536 245 24 34 58 

Average .  

Padasjoki  

162 I  45  320 267 |  26 I 19 45 

Tuusula 

362 I  35 I  592 I 108 I 7 I 20 I  27 

Hauho 

I a 

b 

35 

35 

332 

308 

104 

100 

5 

5 

13 

11 

18 

16 

c 

d  

35 

35 

380 

338 

70 

67 

4 

3  

12 

9 

16 

12 

e 

f 

g 

h  

i 

j 
k  

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

296 

380 

453 

433 

547 

445 

350  

56 

33 

100 

60  

13 

110 

117 

3  

2 

5 

3 

1  

6 

6 

8 

11 

18 

16 

15 

15 

12 

11 

13 

23  

19 

16 

21 

18 

Keskimäärin 
35 387 75  13 17 

Average 
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— pölkkyjen  vähimmäispituus  oli 75  cm  
— pölkyt  jaettiin pituusluokkiin  75—125, 126— 

175 cm  jne.  50  cm:n luokkavälein 
— mittauksessa vähennettiin kannon korkeus  

n. 5 cm 

— pölkkyjen  minimiläpimitta  oli  17 cm  pölkyn  
keskeltä  ja  kuoren päältä  mitattuna 

— pölkyt  jaettiin seuraaviin läpimittaluokkiin:  
17,6-22,5; 22,6-27,5; 27,6-32,5 cm jne. 
5 cm:n luokkavälein 

— jos rungon  kapeneminen  oli niin suuri,  että 

läpimittaluokka  muuttui, mitattiin runko 
kahtena tai tarvittaessa useampanakin  pölk  
kynä  

— alhaalta asti  haaraisissa puissa  otettiin vahvin 
haara tyvipölkyksi  

— läpimitan  mittauskohta merkittiin maalaa  
malla n. 1 tuuman levyinen  maalirengas  

pölkyn  ympärille  
Mittaustulokset vuodelta 1969 esitetään tav-  

lukossa 4. 

Tutkimusaineisto on jaettu ryhmiin  kokeilu  
alueen ja osittain  myös  koepaikan  mukaan. 
Aluettaisille mittaustuloksille on laskettu keski  

arvot.  Aineiston  jakaminen edellä mainitulla 
tavalla ryhmiin  osoittautui tarpeelliseksi  siitä 

syystä,  että samanikäisten metsiköiden kehitys  
asteessa  oli eri  kokeilualueiden välillä merkittä  

viä eroja.  Nämä  erot  aiheutuivat pääasiallisesti  
siitä,  että eri  kokeilualueissa hoitotoimenpiteet  
ja  erityisesti  harvennushakkuut on suoritettu 
erilaisin perustein.  Tähän kysymykseen  pala  
taan  yksityiskohtaisemmin  myöhemmin.  

Seuraavassa tarkastellaan vain koeala-aineis  

ton  sitä osaa,  jota on käsitelty  säännöllisin 
harvennuksin.  Normaali rauduskoivu  on poistet  
tu ajoissa  ja tarpeeksi  voimakkaasti ja visa  
koivua on harvennettu vakiintuneen alaharven  

nusperiaatteen  mukaisesti. 

Punkaharjun  kokeilualueen tutkimusmetsi  
köistä 10 täyttää  tämän  ehdon.  Taulukossa 5  
esitetään nyt puheena olevan aineiston mit  
taustulokset vuodelta 1969 sekä  verrataan tu  

loksia  vuoden 1962 keskimääräisiin  tuloksiin. 

Vuonna  1962, puuston ollessa 28 vuoden 
ikäistä,  sorvauskelpoisia  runkoja  oli 143 kpl  
hehtaaria kohti eli 20  % runkojen  kokonais  
määrästä.  Vuonna  1969, jolloin  puuston ikä  
oli 35 vuotta, vastaavat  lukumäärät olivat 310 

kpl/ha  ja 65 %. Sorvauskelpoisten  runkojen  
määrässä  oli siis  tapahtunut  28  ja  35  ikävuoden 
välisenä aikana erittäin voimakas nousu. Kysy  

mys siitä, minä ikäkautena ensimmäiset visa  

rungot saavuttavat keskimäärin sorvauskelpoi  
suuden mitat,  jää  tämän  tutkimuksen  yhteydes  
sä kuitenkin selvittämättä. 

Myös kuutiomäärä kasvoi mittausjakson  

aikana ripeästi.  Sorvauskelpoisen  visan kuutio  
määrä nousi 7:stä 23:een kiintokuutiometriin. 

Oksavisan kuutiomäärä pysyi  samana; tämä  

johtuu siitä,  että mittausjakson  aikana metsi  
köitä on harvennettu kaksi  kertaa. Poiston mää  

rä  on ollut 16 k-m 3
,  josta  oksavisan  osuus on 

13 k-m
3 .  

Sorvauskelpoisen  visan määrä  on hyvin  suu  
ressa määrin riippuvainen  metsikön puiden  run  

komuodosta,  ts.  runkovisan  ja  pensasvisan  suh  
teesta. Mitä enemmän  metsikössä on pensas  
maisia tai sitä lähenteleviä visarunkoja,  sitä 

pienemmäksi  jää sorvauskelpoisen  puuston 
osuus. Muun  muassa  tämä  näkökohta puoltaa  

pensasmaisten  visojen  poistamista  metsiköstä 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ei  yksin  
runkomuoto, vaan myöskin  metsikön tiheys  
vaikuttaa sorvauskelpoisen  visan määrään.  Liian 
tiheänä kasvatettuja  varsinkin normaalia koivua 
valtapuuna  kasvava  metsikkö  sisältää vähemmän 

sorvauskelpoista  puuta kuin säännöllisillä ja 

Hauho 

II a 

b 

35 

35 

35 

586 

433 

300 

280 

18 

19  

30 

28 

48 

47  

c 

d 

460 

525 

160 8 18 26 

35 130 7 20 27 

e 

f 

35 540 

460 

67 3 

4 

17  20 

35 87 15 19 

Keskimäärin  
35 501 171 10 21 31 

Average 
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oikein suoritetuilla harvennuksilla hoidettu met  

sikkö.  Tähän kysymykseen  palataan yksityis  
kohtaisemmin sivulla  26. Voimakas karsiminen 

vaikuttaa sitävastoin sorvauskelpoista  puuta li  
säävästi.  

Tutkimusmetsiköiden kokonaiskasvusta  ei  

tässä  yhteydessä  voida antaa luotettavaa selvi  

tystä, koska  poistuman  suuruudesta ennen vuot  
ta 1962 ei  ole käytettävissä  tietoja.  Kuitenkin 
on voitu selvittää,  että harvennuksissa pois  
tettu puusto on käsittänyt  yksinomaan  oksa  

visaa. Tämä on tehnyt  mahdolliseksi laskea 

arvopuuston eli  sorvauskelpoisen  puuston koko  
naistuotoksen,  joka aineistossa on keskimäärin 
26  m 3 /ha kuorellista runkopuuta.  Vertailun 
vuoksi on mielenkiintoista todeta, että saman  
ikäisen rauduskoivikon vaneripuun  tuotos on 
noin 21 m 3 /ha. Kuutiotuotoksen ero johtuu  

ennen kaikkea  visakoivun  ja  rauduskoivun erilai  
sista laatuvaatimuksista;  sorvauskelpoisten  pölk  

kyjen  minimimitat ovat  visakoivulla  pienemmät  
kuin vastaavat mitat rauduskoivulla,  joten  visa  
koivu saavuttaa arvopuukynnyksen  aikaisem  
massa kehitysvaiheessa  kuin rauduskoivu.  Näin 
ollen visakoivikko  antaa myös  arvopuuston  osal  
ta  hakkuutuloja  nuoremmalla iällä kuin  raudus  
koivikko. 

Mittausjakson  keskimääräiseksi kuutiokas  
vuksi  on saatu 3,4 m 3 kuoretonta runkopuuta  
hehtaaria ja vuotta kohti.  Kuutiokasvu on 
laskettu vuosien 1962 ja 1969 mittausten ero  
tuskasvuna.  On  syytä  korostaa,  että nyt  saatua 
kuutiokasvua on pidettävä  visakoivun kasvun  
mittauksessa esiintyvien  lukuisten virhemah  
dollisuuksien vuoksi ainoastaan suuntaa anta  

vana. 

Taulukko 5. Säännöllisin harvennuksin käsiteltyjen  tutkimusmetsiköiden puusto v.  1969 ja  1962. Pun  

kaharju  ja  Kerimäki. 
Table  5.  Growing  stock  in  the regularly  thinned experimental  stands in  1969 and 1962. Punkaharju  
and Kerimäki. 

Koeala  

n:o 

Plot 

Rui 

Nui  

kaik-  

kiaan  

kpl/ha 
Total 

ikoluku  

nber  of  stems 
sorvaus- 

kelpoisia  
Suitable  

for 

turning 

sorvaus- 

kelpoisia  
% 

Suitable 

for 

turning 

per cent 

Puuj 

Stan 

sorvaus- 

kelpoista  
Suitable  

for 

turning 

ston kuutiom 

id volume  wi\ 

oksa visa 

Curly-  

grained 
branch  

wood  

täärä kuorinee  

th bark  

yhteensä 
Total 

sorvaus- 

kelpoista  
% 

Suitable  

for 

turning 
per  cent 

no. 

per  

hectare 

m
3

/ha 
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33. Oksavisan määrä 

Oksavisa  on vain visakoivulla esiintyvä  puu  

tavaralaji.  Muilla puulajeilla  ei vastaavanlaista 
määritelmää tunneta. Tässä tutkimuksessa oksa  

visan  laatuvaatimuksissa  ja puiden  mittauksissa 
noudatettiin seuraavia ohjeita:  

— oksavisaksi  luettiin runko tai rungon  osa,  

joka ei täyttänyt  sorvipölkyn  laatuvaati  
muksia 

— oksavisassa  sallittiin mutkia ja oksien  lu  
kumäärä ja  koko oli  rajoittamaton  

— pölkyn  vähimmäispituus  oli  40 cm  
— pienin latvaläpimitta  oli 9 cm kuoren 

päältä  

— oksavisan  mittauksessa  käytettiin  samaa 

pituus-  ja  läpimittaluokkaväliä  kuin  sorvi  
visan mittauksessa,  kuitenkin niin että 

pienin  läpimittaluokka  oli 7,5—12,5 cm  

ja pienin  pituusluokka  alle  75  cm (vrt.  
s. 14) 

— oksavisan  osuus pölkytettiin  silmävarai  
sesti 

Koko aineiston käsittävät mittaustulokset 

esitetään taulukossa 4 ja rajoitetun näytteen 
mittaustulokset taulukossa 5.  

Oksavisan  kuutiomäärä metsikössä vaihtelee 

paitsi  kehitysasteen  myös metsikön puiden  
runkomuodon mukaan. Nuorella iällä metsi  

kössä  on pelkkää  oksavisaa,  koska  siirtymää  

Kuva 3. Erittäin huonorunkoinen pensasvisa,  josta  ei  tulevaisuudessakaan saada muuta kuin oksavisaa.  
Tällaiset yksilöt  tulee poistaa  ensimmäisten harvennusten yhteydessä.  Punkaharju.  Valok. tekijä huhti  
kuussa  1970. 

Fig.  3. A bush-like curly-birch  with a very  poor trunk form, which in  the future  will  yield  only  

curly-grained  branch wood. Such trees  must  be  removed in  the first  thinnings.  Punkaharju.  Photo by  
author in  April 1970. 
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arvopuiden  läpimittaluokkiin  ei  vielä tässä  vai  
heessa ole tapahtunut.  Oksavisan  määrä  piene  
nee hitaasti myöhemmällä  iällä; runkoluvun 

suhteen  väheneminen on  nopeampaa kuin  kuu  
tiomäärän suhteen. Kuitenkin vielä 35  vuoden 

ikäisessä metsikössä oksavisan  kuutiomäärä oli  

kaikissa  nyt  tarkasteltavissa tutkimusmetsiköissä 

yli  50 % puuston kuutiomäärästä;  keskimäärin  
oksavisaa  oli 57 %. 

Visakoivujen  runkomuodossa voi eri metsi  
köiden välillä olla suurtakin vaihtelua, mikä 
vaikuttaa myös  oksavisan  määrään.  Metsikössä,  

jossa  on runsaasti pensasvisaa,  oksavisan osuus 
kuutiomäärästä 

nousee
 keskimääräistä korkeam  

maksi.  Tämän tutkimuksen yhteydessä  ei erik  
seen selvitetty  pensasvisojen  osuutta  tutkimus  
metsiköiden puustosta. Koska  pensasvisaa  oli 
harvennuksissa  jatkuvasti  poistettu, sen  osuutta  
mittaushetken puuston kuutiomäärästä on kui  
tenkin pidettävä  keskimääräistä pienempänä.  

Poistamalla harvennuksissa alle  jääneitä  heik  
kokasvuisia  visoja  ja varsinkin monihaaraisia 

pensasvisoja  saadaan visakoivikoista  jo  nuorella 
iällä hakkuutuloja,  jotka ylittävät  muiden sa  
manikäisten kotimaisten puulajien  metsiköstä 
saatavat hakkuutulot. Tämä visakoivikon kasva  

tuksen edullisuus johtuu  ennen kaikkea  juuri 
oksavisan  antamasta paremmasta kantohinta  
tulosta muihin puutavaralajeihin  nähden. 

34. Kuoren paksuus  

Kuorimittausten suorittaminen kasvavista  

koepuista  katsottiin visakoivun kuoren  erikoi  
sen rakenteen ja kuoren  paksuuden  vuoksi  siinä 
määrin epävarmaksi,  että yleisesti  käytettyjä  
kuoren paksuuden  mittausmenetelmiä ei  sovel  
lettu. Nyt puheena  olevan kysymyksen  selvi  

tykseen  käytettiin  visakoivikoiden  harvennusten 
yhteydessä  sahattuja  näytekiekkoja.  Koepuita  

kertyi  Kerimäen, Punkaharjun  ja Hauhon tutki  
musmetsiköistä 78  ja näistä sahattiin  167 kiek  
koa. Aineistosta puuttuvat kokonaan suurem  
mat läpimittaluokat,  koska  järeitä visakoivuja  
ei  leimausten yhteydessä  kaadettu. On  mahdol  
lista, että suurempi  ja erityisesti  järeämpiä  

visakoivuja  käsittävä aineisto voi antaa nyt  
saaduista mittaustuloksista jossain  määrin poik  
keavia tuloksia. 

Jokaisesta  koepuusta  otettiin näytekiekko  
kantoleikkauksesta sekä  metrin välein niin kor  

kealle kuin  rungossa  todettiin visamuodostusta. 
Kuoren  paksuuden  mittaamiseen käytettiin  1,2  

ja  3  metrin korkeudelta  puun katkaisukohdasta 
otettuja  kiekkoja.  Tulokset  esitetään kuvassa  4.  
Kuvaajat  on piirretty käyttämällä  silmävaraista 
tasoitusta. 

Visakoivun  kuori on rungon tyviosassa  (1  
m:n korkeudella),  jossa  visamuodostus on voi  

Kuva  4. Visakoivun kuoren paksuus  1,  2  ja 3  m.  kantoleikkauksesta.  Puuston  ikä  35 v.  Vertailuna 
tavallisen rauduskoivun keskimääräinen kuoren paksuus.  
Fig.  4.  Bark  thickness  of  curly-birch  at heights  of  1, 2 and  3  metres  above the stump  cut.  Age  of  the 
stand 35 years.  Compared  with the average bark  thickness  of  silver  birch.  
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makkainta,  selvästi paksumpaa  kuin raudus  
koivun kuori keskimäärin. Vielä 3 metrin kor  

keudella visakoivun  kuori  on paksumpaa  kuin 
tavallisen rauduskoivun kuori rinnankorkeudelta 

mitattuna. Suuremmissa läpimittaluokissa  ero 
visakoivun  ja rauduskoivun kuoren paksuuden  
välillä  todennäköisesti  pienenee.  Myöskään  visa  

koivun kuori  ei  ohene tasaisesti  latvaan päin,  
kuten on laita muilla kotimaisilla puulajeillam  

me, vaan varsinkin visapuuta  muodostavalla 
runko-osalla  kuoren paksuuden  vaihtelu voi  olla 

hyvinkin  suuri. 
On  myös  syytä  korostaa,  että  eri  visalaatujen  

kuoren  paksuudessa  on huomattavaa vaihtelua. 

Kuva  5.  Suorarunkoista visakoivikkoa.  Etualalla harvinaista rengasvisaa,  jossa  lisäksi näkyy  nk.  jäävisaa.  
Koeala n:o 263, Kerimäki,  Patasalo.  Valok.  tekijä  lokakuussa  1970. 
Fig.  5. Curly-birch  stand with straight  trunks.  In  the foreground  there is  a rare  type R  curly-birch 
with rings,  containing  so-called curly-grained  ice  wood. Experimental  plot  no. 263, Kerimäki,  Pata  
salo.  Photo by  author in  October 1970. 
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Aineiston pienuuden  vuoksi  ei  tässä  yhteydessä  
ole eroteltu eri  visalaatuja,  vaan aineisto on 

käsitelty  yhtenä  kokonaisuutena. Kuitenkin vi  
salaadut on voitu jakaa kuoren  paksuuden  

perusteella  kahteen luokkaan:  paksukuoriset  ja 
ohutkuoriset visat. Edellisiin kuuluvat  paukura  
ja kaulavisat  ja jälkimmäisiin  rengas-  ja  juomu  
visat. 

Kuoren  paksuuden  lisäksi laskettiin koko  
aineiston kuoren  keskimääräinen tilavuuspro  
sentti 1, 2  ja 3 metrin korkeudelta kantoleik  
kauksesta:  

Runkomuodoltaan lyhyehköjen  tavallisten  koi  

vujen  kuoren tilavuusprosentti  vaihtelee rinnan  

korkeusläpimitasta  riippuen  15 %:sta  20 %:iin  

(ILVESSALO  1959).  

35. Visalaadut ja niiden luokitus 

Visakoivusta  voidaan erottaa käyttötarkoi  
tukseltaan erilaisia ryhmiä  sekä  a) puun runko  
muodon että b) puuaineen  laadun perusteella.  
Runkomuotoon kohdistuva laatuarviointi suori  

tetaan kasvavasta  puusta,  puuaineen  laatu sitä 
vastoin määritetään tavallisesti kaadetusta ja  
katkotusta  puusta  kaupanteon  yhteydessä.  

Määritettäessä kasvavan visakoivun laatua 

runkomuodon perusteella  käytetään  yleisesti  
seuraavaa jakoa:  

Kuva 6. Vasemmalla paukuravisa  (P),  jossa  tiheässä pientä  paukuraa.  Oikealla kaulavisa  (K),  jossa  
kaulakohtien  ja "muhvien" välimatkat ovat  verraten  lyhyet.  Puiden ikä  n. 35 v.  Valok. tekijä  loka  
kuussa 1970. 

Fig.  6.  Left:  Type  P  curly-birch  with small protuberances  visible. Right:  Type  K  curly-birch  in which 
the distances between necks  and  "muffs" are rather short. Age  of  trees  approx.  35 years.  Photo by  
author in  October 1970. 

Etäisyys  kantoleikkauksesta,  m  
1 2 3 

Kuorta  % kuorellisesta kuutiomäärästä 

26 21 22 
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—  runkomaiset visat 

— pensasvisat.  
Eräissä visakoivua koskevissa  tutkimuksissa  on 

käytetty  lisäksi  näiden välimuotoa, puolirunko  
maiset visat (mm. VACLAV 1961, LJUBAVS  

KAJA 1966, SOKOLOV 1970). Visakoivikoi  
den hoidossa ja leimauksissa runkomuotoon 

perustuvalla  luokituksella on suuri  käytännölli  
nen merkitys; perustuuhan  visakoivikoiden kas  
vatus juuri runkomaisten visojen  suosimiseen. 

Puuaineen laadun arviointi kasvavasta  puusta 
on sitä  vastoin erittäin vaikea ja suurta  ammatti  
taitoa vaativa  tehtävä, koska  puuaineen  laatu 
saattaa vaihdella hyvin väljissä  rajoissa  mitä 
tulee visanmuodostuksen kuviointiin,  väriin ja 
ennen kaikkea  kuvioinnin tiheyteen.  

Kuitenkin puuaineen  laadun tuntemisella 
olisi jo metsikön kasvatusvaiheessa,  varsinkin 
hoitotöiden ja  leimausten suunnittelun kan  
nalta, erityisen  painava  merkitys.  Puuaineen 
laadun määritys  kasvavasta  puusta on kuitenkin 
mahdollista vain, jos  rungosta on löydettävissä  

jokin  tai joitakin  ulkonaisia tuntomerkkejä,  

joiden avulla pystyttäisiin  arvioimaan puun 
sisäinen  laatu. 

Visakoivun runko on vain  poikkeustapauk  
sissa  sileä. Tyypillistä  visakoivulle ovat  nimen  
omaan rungossa havaittavat eri muotoisten ja 
kokoisten kyhmyjen  ja harjanteiden  muodosta  
mat epätasaisuudet.  Lähempi  tarkastelu osoit  
taa kuitenkin,  että  jokaisella  rungolla  on oma 
sille tyypillinen kyhmyjen  ja/tai harjanteiden  

Kuva 7. Vasemmalla  juomuvisa  (J),  jonka juomut  ovat  pystysuuntaiset  ja poikkeuksellisen  syvät. 
Oikealla  paksu-ja  tiheärenkainen rengasvisa.  Puiden ikä  n.  35 v.  Valok. tekijä  lokakuussa  1970. 

Fig.  7.  Left: Curly-birch  of type J with  vertical and exceptionally  deep  stripes.  Right:  Curly-birch  
of  type R  with thick  and  tight  rings.  Age  of  trees  approx. 35 years.  Photo by  author in  October  1970. 
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muodostama rakenne, joka on kuvattavissa  
lähinnä näiden muodolla ja  suunnalla runkoon 
nähden. Ulkonaisten tunnusmerkkien avulla  

koealojen  puusto jaettiin neljään  toisistaan 

poikkeavaan  luokkaan: 
Paukuravisa (P).  Rungossa  esiintyi  tiheässä 

pientä  n. tuuman läpimittaista  paukuraa.  Ylei  
sin muoto. Paukurat voivat olla  myös  kook  

kaampia,  kyhmymäisiä,  jolloin niitä esiintyi 

rungossa harvemmassa. Tämä alamuoto on har  
vinainen. (Kuva  6).  

Kaulavisa (K). Rungossa  paksunnoksia  ja 

kapeampia  kaulakohtia.  Paksunnokset  ympäröi  
vät  runkoa "muhvimaisesti". Paksunnosten kor  

keudessa  ja  pituudessa  oli vaihtelua eri  puu  

yksilöiden  välillä ja  eräissä  tapauksissa  vaihtelua 

esiintyi  myös  samassa  puuyksilössä.  Kaulakoh  
dissa usein jossain  määrin  visaa. (Kuva  6). 

Taulukko 6.  Eri  visaluokkien suhteellinen osuus tutkimusmetsiköissä v. 1969. Visaluokkien lyhenteet  

selitetty  tekstissä. 
Table 6.  Proportion  of  different  curly-birch  classes  in  the experimental  stands in  1969. Legend  for 

curly-birch  classes  see  text. 

Visa-  Paikkakunta  —  Locality  
luo  

Punkaharju Kerimäki  Hauho  Vesijako Ave  rat 

°f. 
curly- 
birch  

Eri  visaluokkien  suhteellinen  osuus % 

Percentage of  different curly-birch  classes  

P 63.4 40.8 61.7 68.8 

8.3 

59.8 

10.3 PJ  

PK 

9.2 9.0 

7.0 

11.5 

13.4 7.4 10.4 10.4 

PR 2.4 0.8 0.7  

Pyht.  
P total 

80.0 59.2 87.4 87.5 81.2 

K 3.8 7.0 1.4 6.2 

4.2 

3.1 

4.2 KP  4.2 3.5 4.4 

KJ  0.1 0.04 

K  yht. 
K total 

8.1 10.5 5.8  10.4 7.3 

J 

JP 

JK 

JR 

3.2 4.5 0.8 

4.1 

2.1 

7.3 

0.2 

8.4 

0.7 0.3 

2.1 5.8  

0.3 

0.7 5.9 0.2 1.1 

J  yht.  
J total 

11.5 19.5 5.4 2.1 9.3 

R 

RP 

0.1 5.6 

2.4 

0.4 

0.8 

0.9 

0.7 

RJ  0.1 2.1 0.2 0.4 

R  yht. 

R total 
0.2 10.1 1.4 2.0 

E  0.2 0.7 0.2 

YHT. % 

TOTAL  
100 100 100 100 100 
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Juomuvisa  (J).  Rungossa  rihlamaisia harjan  
teita ja niiden välisiä juomuja.  Harjanteiden  
korkeudessa,  välimatkassa ja  niiden suunnassa 
vaihtelua eri  puuyksilöiden  välillä. Jossain mää  
rin  vaihtelua esiintyi myös  samassa  yksilössä.  
(Kuva 7).  

Rengasvisa  (R).  Rungossa  poikittais-  tai  lähes 

poikittaissuuntaisia  renkaita. Renkaiden kor  
keudessa,  suunnassa ja välimatkassa vaihtelua 
eri  puuyksilöiden  välillä. Myös samassa puu  
yksilössä  esiintyi  usein vaihtelua. (Kuva 7). 

Eräissä tapauksissa  visakoivulle tyypilliset  
tuntomerkit olivat niin heikkoja,  että puun 
luokitteleminen oli  epävarmaa. Näitä tapauksia  
varten  luokitteluun lisättiin  mukaan  viides ryh  
mä:  epävarmat = E. 

Esitetyt neljä  visaluokkaa ovat ulkoisten 
tunnusmerkkien perusteella  lähes "puhtaita"  

muotoja.  Vuoden 1962 luokitustyössä  visakoi  
vut luokitettiinkin näiden päämuotojen  pe  
rusteella. Työn  kuluessa ilmeni kuitenkin,  että 
hyvin  monet puuyksilöt  olivat sekamuotoja,  

joiden  rungossa oli selvästi todettavissa kahta 
visalaatua,  kuten esim. paukuravisaa  ja  juomu  
visaa. Näin ollen katsottiin tarpeelliseksi  selvit  
tää mikä oli sekamuotojen  osuus tutkimus  
metsiköissä. Samalla todettiin,  että täydentä  
mällä luokitusta sekaluokilla, voitiin luokitus  

työn  tarkkuutta lisätä huomattavasti. Sekamuo  
toisissa visakoivuissa  toinen visalaaduista esiin  

tyi aina vallitsevana,  joten  luokituksessa  tällai  
nen puuyksilö  luokitettiin vallitsevan ominai  
suuden mukaiseen ryhmään. Jos esimerkiksi  

paukuravisakoivussa  paukuravisa  on ollut val  
litseva,  niin puu on saanut merkinnän PJ.  
Vuoden 1962 luokitusta on  korjattu  myöhem  
mässä  luokituksessa niin, että sekamuodot on 

merkitty  kahdella kirjaimella.  
Vuoden 1969 koealamittausten yhteydessä  

suoritettiin kaikilla koealoilla myös  visakoivu  
jen laatuluokitus. Yhteensä luokiteltiin tutki  
musmetsiköissä  2296 visakoivua.  (Taulukko  6).  

Puhdasta paukuravisaa  oli tutkimusmetsi  
köissä  yllättävän  runsaasti,  keskimäärin  60 % 
kaikista  visalaaduista. Jos vielä kaikki  paukura  
visavoittoiset sekamuodot otetaan mukaan,  pau  
kuravisan  osuus oli 81 %.  Muiden visalaatujen  
osuudeksi  jäi  näin ollen ainoastaan 19 %. Vähi  
ten oli tutkimusmetsiköissä rengasvisaa;  sen 
suhteellinen osuus oli vain 2 %.  

Punkaharjun,  Hauhon ja Vesijaon  tutkimus  
metsiköissä paukuravisaa  oli  lähes yhtä  paljon,  
mutta Kerimäellä paukuravisan  osuus jäi n. 
60 %:iin.  Kerimäellä sitä vastoin juomuvisaa  

ja rengasvisaa  oli huomattavasti enemmän  kuin 
muissa  tutkimuskohteissa. Rengasvisan  suuri 
osuus Kerimäellä (10  %) on monessa suhteessa 
mielenkiintoinen tulos,  sillä  rengasvisaa  pide  
tään  yleensä  visankasvattajien  keskuudessa  hyvin 
harvinaisena visalaatuna. 

36. Visakuvioinnin rakenne 

361. Yleistä 

Seuraavassa esitetään ennakkotietoja  visa  
kuvioinnin rakennetta koskevasta  tutkimukses  

ta, jonka  tarkoituksena on kartoittaa visakoivun 
ulkonaisten tunnusmerkkien,  visalaadun ja  visan 
puuaineen  välistä riippuvuussuhdetta.  Ulkonai  
sesti  hyvinkin  monimuotoisista visakoivuista  
voidaan odottaa saatavan laadultaan suuresti 

vaihtelevaa,  hyvää  tai  huonoa visaa.  Tämän  
vuoksi  katsottiin tarpeelliseksi  valaista alusta  
vasti edellä mainittua varsin  kiinnostavaa riip  
puvuussuhdetta.  

Visakuvioinnin rakennetta voidaan tarkas  

tella  kuoritun puun pinnasta,  puun poikkileik  
kauksesta,  säteen-  tai  tangentinsuuntaisesta  leik  
kauksesta.  Tässä  rajoitutaan  pääasiallisesti  kar  
toittamaan eri visalaatujen  puun poikkileikkaus  

pinnassa  todettuja  rakenne-eroja.  
Aineisto kerättiin 24 koepuusta,  joista  sahat  

tiin näytekiekkoja  kantoleikkauksesta lähtien 
metrin välein siihen kohtaan latvusta,  jossa  
visanmuodostuksen todettiin loppuvan.  Koe  
puiksi  hyväksyttiin  ainoastaan runkomaisia visa  

koivuja.  Jokaisen  kiekon kohdalla merkittiin 
muistiin puun numero,  kiekon numero ja visa  
laatu (P,  K,  J tai R).  Myöhemmin  toinen puoli  
kiekoista  höylättiin,  jotta visakuvioinnin raken  
ne erottuisi selvemmin. Jokaisesta kiekosta  
tutkittiin visakuvioinnin tiheys ja  visakulma. 

362. Visakuvioinnin tiheys  

Visakuvioinnin tiheys puun poikkileikkaus  

pinnassa  riippuu  olennaisesti kahdesta  seikasta:  
1. Kuvioinnin laikuttaisuudesta,  jolloin  osassa 
poikkileikkauspintaa  esiintyy  visanmuodostusta 

ja osassa puuaine  on normaalia koivupuuta.  
2. Visakuvioinnin rakenteesta,  jolloin  kuvioin  
nin tiheys  vaihtelee. 

Visakuvioinnin tiheyden  määrittämiseksi kie  
kon poikkileikkauspinnasta  päädyttiin  silmä  



23  

määräiseen arviointiin. Arvioinnin tarkkuuden 

lisäämiseksi kiekkojen  poikkileikkauspinta  jaet  
tiin ytimen kautta kulkevilla suorilla kahdek  
saan sektoriin  (kuva  8). 

Jokaisesta  sektorista määritettiin erikseen 
visakuvioinnin tiheysluku  seuraavan asteikon 
mukaan: 

Kiekoista  laskettiin keskimääräinen tiheys  
luku visakuvioinnin tiheyden  vaihtelun selvittä  
miseksi rungon eri osien välillä sekä eri visa  

laatujen  välillä rungon  tyviosassa,  s.o. 0, 1,  2  ja  
3 metrin korkeudelta  kantoleikkauksesta. 

Visakuvioinnin keskimääräisessä  tiheydessä  
ilmeni kaikissa  koepuissa  rungon  latvaosan ja 
muun runko-osan välillä selvä ero. Latvaosan  

tiheysluku  oli kaikissa  tapauksissa  selvästi  pie  

nempi  kuin rungon muissa osissa.  Tiheysluku  

pieneni  nopeasti  pisteessä,  jossa  rungon latva  
osa kapeni  voimakkaasti 

Kuva  8.  Kaaviokuva  visakoivun rungon poikki  

leikkauspinnasta.  Kuvassa  näkyvät  myös  visa  
kuvioinnin tiheyden  määrittämiseksi piirretyt 

lävistäjät.  

Fig.  8. Schematic  drawing  of  the horizontal cut  

surface  of  curly-birch  trunk. Lines  have been 
drawn through the center to facilitate  the 
determination of the tightness  of  the curly  
grained  figures.  

Tässä osassa  runkoa  visalla ei kuitenkaan 

enää  ole  taloudellista arvoa,  sillä  rungon  läpimit  
ta  ei  täytä  edes  oksavisan  läpimittavaatimuksia.  

Paukura-,  kaula- ja  juomurunkojen  keski  
määrin tiheäkuvioisemmassa tyviosassa  tiheys  
luku oli  2,7,  kun se latvaosassa oli 0,9.  Puhdas 

rengasvisa  poikkesi  täysin muista visalaaduista,  
sillä sen poikkileikkauspinnassa  ei  todettu  visa  
kuviointia  (tiheysluku  = 0).  

Eri visaluokkien keskimääräiset tiheysluvut  

rungon  tyviosassa  olivat seuraavat:  

Paukura-,  kaula- ja juomuvisan  kuvioinnin  

tiheys  vaihteli harvasta keskinkertaisen  tiheään. 

Rengasvisan  tiheysluku  1,8 johtuu  siitä,  että 
asetelman luvuissa ovat  myös sekamuodot  mu  

Kuva  9.  Visakuvioinnin tiheyden  ja  visakulman  
suhteen eriasteisia kiekkoja.  Ylärivissä (vasem  

malta) R  ja K.  Alarivissä P (harva  kuviointi)  ja 
P (tiheä  kuviointi).  

Fig.  9.  Disks  illustrating  different  tightness  of 

figures  and different  size  of  the angle.  In  upper 
row  (from left)  types R  and  K. In lower row  

type P (not  dense figures)  and type P (dense  

figures).  

= ei visamuodostusta 

= erittäin  harva 

= harva 

= keskinkertaisen tiheä 

= tiheä 

= erittäin tiheä 

Visaluokka 

K P J R 

Tiheysluku 

1,2 2,8 2,2 1,8 
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kana.  Juomuvisan  tiheysluku  vahvistaa aikai  

semman kokemusperäisen  havainnon,  että tä  
män visalaadun kuviointi  

on
 rakenteeltaan har  

vempaa kuin  paukura-ja  kaulavisan. 
Visakuvioinnin  laikuttaisuudesta antoi  sekto  

rimenetelmä myös  verrattain hyvän  käsityksen.  
Mikäli  jossakin  sektorissa ei ilmennyt  visan 

muodostusta,  vaan puuaine  oli  normaalia koivu  

puuta, tämä  sektori sai  tiheysluvun  nolla.  Mitä 
enemmän  oli nollasektoreita,  sitä laikuttaisem  

paa oli kuviointi. 
Lähes kaikissa  koepuissa  esiintyi  laikuttai  

suutta kuitenkin niin, että rungon latvaosassa 
sitä ilmeni enemmän  kuin  tyviosassa.  Paukura-,  
kaula- ja juomuvisoissa  oli rungon tyviosassa  
yhteensä  55 nollasektoria,  eli noin 5 % sekto  

reiden kokonaismäärästä. Laikuttaisuutta ei si  

ten voida pitää  visakuvioinnin rakenteessa mi  
nään  vallitsevana ominaisuutena. 

363. Visakulma 

Visakuvioinnin rakennetta voidaan kuvioin  

nin tiheyden  lisäksi  tarkastella myös  visakulman 
avulla.  Visakulmalla ymmärretään tällöin visa  
solukon puun poikkileikkauspinnassa  muodos  
tamaa V-muotoista kuviota (kuva  10),  (vrt.  
HEIKINHEIMO 1933).  Puun  pinnalla  tai tan  

gentinsuuntaisessa  leikkauksessa  vastaava  kuvio 

piirtyy  kuperan  linssimäisenä.  Näin  ollen voi  
daan olettaa,  että  visakuvioinnin perusosana 
olisi linssimäinen kuvio (vrt. SAARNIJOKI 

1962).  Visakoivussa,  jossa visan muodostus on 
heikkoa,  linssimäinen rakenne on selväpiirteistä  

ja yksiselitteistä.  Voimakkaasti  visoittuneissa 

yksilöissä  linssirakenne on sitä  vastoin vaikeam  
min todettavissa; linssit nivertyvät toistensa 

lomiin,  niiden rakenne särkyy  ja  ne muodosta  
vat sokkeloisia linssirykelmiä.  Puun poikki  

leikkauspinnassa  linssin tai  linssirykelmän  kupe  
rat  sivut  piirtyvät  V-muotoisena kuviona.  Näin  
kuvio muodostaa kulman,  jonka  sivut  ovat  lähes 
suorat. Samasta linssistä tai linssirykelmästä  
muodostuu eri suuruisia kulmia riippuen  siitä  
miltä kohdalta linssi leikkaantuu. Suurin  kulma 

muodostuu silloin, kun leikkaus kulkee linssin 

tai linssirykelmän  keskipisteen  kautta. 
Eräissä  tapauksissa  linssit  rakentuvat  verraten  

säännöllisiksi ja niiden keskinäinen etäisyys  
on lähes sama puun koko  poikkileikkauspin  

nassa,  jolloin  muodostuu hyvin selväpiirteinen  
kuvio. Tällaisesta kuvioinnista  näkee visakoivua 

koskevassa  kirjallisuudessa  käytettävän  nimi  

tystä  visankukka (mm. SAARNIJOKI 1962).  
Koska  nimitys  kuvaa hyvin  kuvion  kukkamaista 

rakennetta,  käytetään  sitä myös  tämän  tutki  
muksen yhteydessä.  Kuitenkin on  syytä  koros  

taa, että visan kuviointi on harvoin niin selvä  

piirteinen  ja  visankukka  siinä määrin  sulkeutu  
nut kuin kuvassa  10. 

Visakulman suuruuden mittaamisessa pää  

dyttiin,  huomioon ottaen visakuvion linssimäi  
nen rakenne,  määrittämään kolmen suurimman 

kulman keskimääräinen asteluku. Visakulman 

suuruus mitattiin astelevyllä.  Kolmen suurim  
man visakulman erottaminen tiheämmästäkin 

visakuvioinnista osottautui suhteellisen helpok  
si. Oikean valinnan varmistamiseksi mitattiin 

epävarmoissa  tapauksissa  useampia  visakulmia 
ja näistä merkittiin kolme suurinta kulmaa 
lukulomakkeeseen. 

Kiekoista laskettiin keskimääräinen visakul  

ma a)  saman rungon eri  osien ja  b)  eri  visalaa  

tujen  välisen vaihtelun selvittämiseksi. Edelliset 
näytteet otettiin  metrin  välein koko rungon 
osalta  ja  jälkimmäiset  rungon tyviosasta  1, 2 

ja  3  metrin etäisyydeltä  kantoleikkauksesta. 
Visakulman suuruudessa saman rungon eri  

osien välillä ilmeni sama suuntaus kuin edellä 

visakuvioinnin tiheydessä;  rungon latvaosassa 

Kuva  10. Verraten  selväpiirteinen  ja sulkeutu  
nut visankukka.  Kuvassa  erottuvat  myös  V-muo  
toiset kuviot.  

Fig.  10. Rather pronounced  and closed curly  
birch "flower".  Notice the V-shaped  figures.  
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asteluku oli selvästi pienempi  kuin muussa 
osassa runkoa.  Paukura- ja  kaulavisalla visakul  
man suuruus latvaosassa oli keskimäärin alle  

5 .  Sekä visakulman että visakuvioinnin tihey  
den pienenemisestä  rungon latvaosassa ei kui  
tenkaan seuraa ilman muuta,  että  näin  tapah  
tuisi  myös muussa osassa runkoa ja että  näiden 
ominaisuuksien välillä vallitsisi  korrelaatio. Visa  

kuvioinnin tiheyden  lisääntyessä  ei  visakulman 
tarvitse välttämättä pienentyä  eikä  visakuvioin  
nin harvetessa visakulman tarvitse kaikissa  ta  

pauksissa  suureta.  
Eri visalaatujen  kolmen suurimman kulman 

keskimääräiseksi  visakulmaksi  rungon  tyviosassa  
saatiin seuraavat astemäärät: 

R = 0° P = 30°  

J = 5° K = 40°  

Mittaustulokset kuvaavat  puhtaiden  visalaa  
tujen  visakulman suuruutta.  Kaulavisan osalta 
on syytä  korostaa,  että tässä  esitetty  visakulma 
on mitattu  rungon paksunnoksien  1.  "muhvien" 
kohdalta. Kaulakohdissa visakulma sitä vastoin 

vaihtelee suurestikin riippuen  siitä mitä visalaa  
tua kaulassa  esiintyy.  Eräissä  tapauksissa  kaula  
kohta  voi  olla  jopa  normaalia koivupuuta.  

Aineiston pienuuden  vuoksi ei  nyt  esitettyjä  
keskimääräisiä visakulmia voida yleistää,  vaan 
niiden on lähinnä katsottava ilmentävän suu  

ruusluokan. Kuitenkin voidaan jo  tämänkin 
aineiston perusteella  tehdä se johtopäätös,  että 
visalaadut voidaan jakaa  kahteen toisistaan sel  
västi poikkeavaan  ryhmään:  a) pienikulmaiset  
visalaadut,  joita ovat  R  ja  J sekamuotoineen 
sekä  b) isokulmaiset visalaadut P ja  K  seka  
muotoineen.  

Kuva  11. Kaaviokuva visakulman muuttumisesta siirryttäessä  puhtaista  visamuodoista sekamuotoihin. 

Fig. 11. Schematic drawing  illustrating  the change  in  the size  of the angle  of  curly-grained  figures  in 

pure and various mixed  curly-birch types. 
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Kuten edellä s. 22  ja taulukosta 6  ilmenee 
läheskään  kaikki  visakoivut eivät ole puhtaita  

muotoja,  vaan monet puuyksilöt  ovat  seka  

muotoja,  joiden  rungossa  on  selvästi todettavissa 
kahta visalaatua.  Tavallisesti kuitenkin toinen 

visalaaduista on selvästi  vallitsevampi.  Seka  
muotoisten  visalaatujen  visakulman suuruuteen 
vaikuttaa ratkaisevasti vallitseva visalaatu. Kui  

tenkin myös  toisella  rungossa esiintyvällä  visa  
laadulla on keskimääräistä visakulmaa joko  
pienentävä  tai suurentava vaikutus  riippuen  
siitä mikä visalaatu muodostaa sekamuodon. 

Puhtaiden muotojen visakulmaa pienentävät  

pienikulmaiset  visalaadut ja suurentavat suuri  
kulmaiset visalaadut. Kuva 11 valaisee nyt  

puheena olevaa kysymystä  yksityiskohtaisem  
min. 

Eri  visalaaduista rengasvisa  poikkeaa  eniten 
edellä kuvatuista visakoivulle tyypillisistä  tun  
nuksista muistuttaen siten mm.  poikkileikkaus  

pinnaltaan  mitä suurimmassa määrin tavallista 
koivua. Kuitenkin rengasvisan  on todettu toi  
sena visalaatuna pienentävän  visakuvioinnin ti  
heyttä  rungossa. 

Juomuvisa poikkeaa  edellä esitettyjen  omi  
naisuuksien lisäksi  paukura-  ja  kaulavisasta  

myös  visankukan rakenteen suhteen. Juomu  
visalla visankukan rakenne muistuttaa kärryn  

pyörää,  jossa puolat  levenevät  keskipisteestä  
kehää  kohti. Edelleen juomuvisan  visasolukon  
väri on selvästi  vaaleamman ruskeata kuin  

paukura-ja  kaulavisan. 
Eri  visalaatujen  välillä on huomattavia eroja  

visakuvioinnin rakenteessa ja  visanmuodostuk  
sen voimakkuudessa. Visakoivut voidaankin ja  
kaa puuaineessa  esiintyvän  vaihtelun suhteen  
kahteen toisistaan selvästi  poikkeavaan  ryh  

mään: 

1. Voimakaskuvioiset visalaadut,  joissa rus-  
kea värisävy  on hallitseva (paukura-  ja  

kaulavisa).  

2. Heikkokuvioiset visalaadut,  joissa ruskea 

värisävy  vähemmän hallitseva (juomuvisa),  
tai se puuttuu kokonaan (rengasvisa).  

37. Visautumisen alkamisajankohta  

Kuten  tunnettua visautumisilmiön alkamis  

ajankohdassa  on vaihtelua,  osassa visakoivun 
taimia merkkejä visautumisesta on havaittavissa 

jo  taimitarhassa, osassa visautumisen alkaminen 
siirtyy usealla vuodella. Joskus  kuulee väitettä  

van, että visautumisen alkaminen voi siirtyä 

jopa kymmenillä  vuosilla.  
Tutkimusmetsiköissä visakoivujen  harven  

nusten yhteydessä  tehdyt  havainnot osoittavat 
kuitenkin,  että valtaosassa visakoivuja  visautu  
minen on alkanut  ensimmäisen kymmenen  vuo  
den aikana.  Tätä käsitystä  tukee myös nyt 
suoritettu selvitys,  jossa  tyvikiekoista  laskettiin 
visautumisen alkamiseen kulunut vuosimäärä. 

Laskelma antoi visautumisen keskimääräiseksi 

alkamisajankohdaksi  6  vuotta puun syntymästä  
(vrt. SOKOLOV 1950).  

Visautumisen loppumista  koko  rungon osalta  
ei  tämän  tutkimuksen yhteydessä  todettu. Sen 
sijaan  kaadettiin yksi  sellainen visakoivu,  jossa  
visautumista esiintyi  ainoastaan 70 cm:n mit  
taisessa tyvipölkyssä  ja muu osa runkoa oli 
normaalia koivupuuta.  Punkaharjun  visavilje  

lyksistä on kerran aikaisemminkin  kaadettu 
vastaavanlainen puu, jossa  visanmuodostus  lop  

pui  n. 1,2  m  tyvestä.  

38. Visakoivikon harventaminen 

Harvennusten vaikutusta visakoivikon  kehi  

tykseen  ovat  selvittäneet mm. HEIKINHEIMO 

(1951)  ja SARVAS (1966).  Molemmat tutkijat  
painottavat  harvennusten aloittamista tarpeeksi  
varhaisessa ikävaiheessa ja niiden toistamista 

tarpeeksi  usein.  
Visakoivikon kasvatuksessa  voidaan eroittaa,  

varsinkin  sen alkukehityksessä,  seuraavat  har  

vennustoimenpiteet  :  

1.  metsikön perkaus  
2.  normaalin koivun  poistaminen  
3. visakoivujen  harventaminen. 

1. Metsikön  perkauksessa  poistetaan  taimis  
tossa  kasvavat  vieraat puulajit.  Viljelykseen  

ilmestyy  varsinkin rehevillä mailla taimia ja 
vesoja,  joiden kasvattaminen viljelytaimistossa  
ei  ole suotavaa.  Perkaukset  toistetaan tarpeen 
mukaan. 

2. Normaalin koivun  poistamisella  tai  tämän 

työn laiminlyönnillä  ratkaistaan visautuneiden 

runkojen  vastainen kehitys. 

Eräissä yhteyksissä  on jo edellä mainittu,  
että visakoivikossa kasvaa sekä  visautuneita 

yksilöitä  että normaaleja  rauduskoivuja.  Juuri 
tämä  seikka  tekee visakoivikon hoidon paljon  
vaikeammaksi kuin mihin normaalin koivikon 
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kasvatuksessa  on totuttu. Käytännössä  saavute  
tut kokemukset  ovat  nimittäin vakuuttavasti  

osoittaneet,  että  visakoivun ja  normaalin koivun  
kasvattaminen  rinnan  samassa metsikössä  johtaa  
ajan mittaan visakoivun jäämiseen  vallittuun 
asemaan.  SARVAS (1966)  on monipuolisesti  

esitellyt  niitä  menetelmiä,  joita visakoivikon 
kasvatuksessa tulisi noudattaa, joten  tässä  yh  
teydessä  tähän kysymykseen  ei  yksityiskohtai  
semmin puututa. 

Saatujen  mittaustulosten perusteella  voidaan 
valaista normaalin koivun poistamisen  viivästy  
misestä johtuvaa  visautuneiden yksilöiden  kas  
vun heikkenemistä. Taulukossa 7  esitetään esi  

merkki tästä. 

Mittaustulokset osoittavat kiistattomasti,  

että  ajoissa  suoritetulla normaalien rauduskoivu  
jen  poistamisella  saavutetaan 3—4 kertaa suu  
rempi  kuutiomäärätuotos kuin jos tämä työ  

tapahtuu  liian myöhäisellä  ikäkaudella. Sorvaus  

kelpoisen  puuston tuotoksen kohdalla ero on 
vielä huomattavasti suurempi.  Punkaharjun  visa  
koivikot ovat tuottaneet keskimäärin kuusi  

kertaa enemmän  sorvauskelpoista  puuta  verrat  
tuna Hauhon saman ikäisiin metsikköihin. 

Normaalin koivun kasvattaminen vallitsevana 

puustona Hauhon visakoivuviljelyksissä  on siis  
johtanut  

— visautuneiden yksilöiden  suurempaan 
kuolleisuuteen 

— puuston pienempään  kuutiomäärään ja 
—  arvopuiden  pienempään  tuotokseen. 

Mikäli normaalia rauduskoivua olisi  kasva  

tettu rinnan visakoivun kanssa vieläkin joitakin  

vuosia pitempään,  voitaisiin nyt  puhua  lähes 
tuhoutuneesta visaviljelyksestä.  

3. Visakoivujen  harvennuksessa  noudatetaan 
alaharvennuksen periaatetta.  Visakoivun hidas  
kasvuisuudesta  johtuen  puhtaiden  visakoivikoi  
den puusto tulisi kasvattaa  harvemmassa asen  
nossa kuin mitä normaalissa rauduskoivikossa.  

Visakoivikoiden harvennuksissa tulisi kiin  

nittää huomiota myös  visan laatuun. Mikäli 
halutaan kasvattaa kiertoajan loppuun  harvi  

naisempia visalaatuja,  kuten R  ja J laatuja,  
tulee näitä säästää  harvennuksissa.  Koska  maini  

tut  kaksi  visalaatua poikkeavat  myös puuaineen  
rakenteen suhteen muista visalaaduista,  olisi 
niiden suosiminen sitäkin tärkeämpää.  

Koska  visapuun  rakenteessa on näinkin suu  
ria  eroja,  harvennuksissa  ei  pidä  toisaalta suosia  
tai toisaalta  hävittää kokonaan jotakin  määrät  

tyä visalaatua. Moniin koriste-esineisiin  juuri 
voimakas visakuviointi on haluttua. Sitävastoin 

jäävisan  käyttö  esim. suuremmissa viilupinnois  
sa voi  jonkun  makusuunnan mukaan  olla ainoa 
kysymykseen  tuleva vaihtoehto. 

Mikäli visakoivikossa suoritetaan karsiminen,  
mikä asia kuuluu voimaperäiseen  visakoivun 
kasvatukseen,  tulee samalla huolehtia siitä, että 
karsituilla rungoilla  on tarpeeksi  kasvutilaa. 
Karsimisen tarkoituksena 

on
 lisätä sorvauskel  

poisen  visan määrää.  Karsiminen ei tähän kui  
tenkaan yksin  riitä,  vaan saman aikaisesti run  
kojen  paksuuskasvua  on lisättävä. Tähän  pääs  
tään  vain tarpeeksi  voimakkailla  harvennuksilla. 
Tiheänä kasvavaa  visakoivikkoa on hyödytöntä  

karsia,  koska sekä  puuston kasvu  että oksien  

kylestyminen  on tällöin erittäin hidasta. 

Taulukko 7.  Esimerkki  normaalin rauduskoivun poiston  myöhästymisen  vaikutuksesta  visakoivikon 

kehitykseen.  Puuston ikä  35 v. 
Table 7.  An  example  of  the effect  of  non-removal of  silver  birches  on  the development  of curly-birch  
stand. Age  of  the  stand 35 years. 

Tutkimus- 

metsikön  

sijaintikunta 
Location of  
the  experi- 

mental  stand  

(commune) 

Toimenpiteen 

ajoitus  

Thinning 
schedule 

Puuston  ikä 

harvennusten  

alkaessa,  vuotta 

Age of  the  
stand when  

thinnings were 

commenced, 

Runkoluku  

kpl/ha  
Stem number 

per  hectare 

Stc 

yhteensä 
total 

iutio  määrä 

ind  volume  

mistä sorvaus- 

kelpoista  
Suitable  for 

turning 
m /ha 

cm. m. 

per  ha.  
years 

Punkaharju  Harvennettu ajoissa  

Thinning  at 

proper time  

14 480  54 23 

Hauho Harvennus  myöhässä  

Thinning  delayed  
21 387 17 4 
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