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SUMMARY IN ENGLISH 

This publication  reports on an investigation  

concerning  the thinning  yield  obtainable from 
the  present young stands.  The investigation  
is  based on 70 temporary  sample  plots  meas  
ured in the southern part of the country 

(cf.  Table 1,  p.  5).  
The results are presented  in  the form of  

regression  functions and concise tables which 

give  the thinning  yield  in terms  of  stem  wood 
and merchantable wood,  the mean size of the 

trees  to be removed, and percentage of stem 
wood wasted. The symbols  used in the func  
tions are  explained  on  p.  6).  

With reference to the harvesting  of  wood,  
the worst  situation is encountered in natural  

overdense pine  stands on the poorest  of sites.  
The  thinning  yield obtainable here is  small  
and structurally  unfavourable. On an average, 

it is possible  to remove  in the present young 

pine  stands  some 30—40 cv.m.  of stem wood 

per ha. This will yield  some 20—30  cv.m.  of  
merchantable wood per ha. In stands like 

spruce  plantations,  which have been subjected  
to  an intensive care, the yield  from the first 

thinning  amounts to 40—60 cv.m. of stem 
wood, i.e. 35—45 cv.m. of merchantable 
wood per ha. This is  attributable to the 

sparse initial spacing  which brings about a 
substantial  improvement  in diameter relations 
and makes it possible  to postpone the first 

thinning  to the  latest possible  phase  of stand 

development.  
The investigation  supports this hypothesis:  

the prerequisites  for  a commercially  profitable  
first thinning  are  created or  lost  in the early  

stage of  the stand's  life.  

TIIVISTELMÄ  

Tässä  tutkimuksessa  on  pyritty  selvittämään 
70  tilapäiskoealaan  nojautuen  nykyisten  nuor  
ten metsiköiden ensiharvennuksessa saatavaa 

harvennuskertymää.  Kertymän'  määrän  lisäksi  
käsitellään harvennuspuiden  keskikokoa ja 

hukkapuun  osuutta runkopuun  kertymästä.  
Tulokset  esitetään ennusteyhtälöinä  ja niiden 
avulla laskettuina suppeina  taulukkoina tai 
asetelmina.  

Pienin ja rakenteellisesti epäedullisin  ensi  

harvennuskertymä  saadaan ylitiheistä  kanerva  
tyypin  männiköistä. Keskimäärin ottaen on 
mahdollista poistaa  nykyisistä  nuorista männi  
köistä ja yleensäkin enemmän  tai  vähemmän 

hoitamattomista nuoreikoista 30—40 m 3 /ha 

runkopuuta,  mistä määrästä  saadaan 20—30 

m  3  /ha yli 6  emin käyttöpuuta.  Alusta alkaen 
hoidetuissa metsiköissä,  ennen muuta istutus  

kuusikoissa,  ensiharvennuskertymä  voi  olla kui  
tenkin 40—60 m 3 /ha runkopuuta  (35—45  m 3/  
ha käyttöpuuta).  Tämä johtuu  avarasta  kasva  

tustiheydestä,  mikä jouduttaa  järeyskehitystä  

ja tekee mahdolliseksi ensiharvennuksen lyk  
käämisen myöhäiseen  kehitysvaiheeseen.  

Tutkimusaineisto tukee sitä käsitystä, että 
taimistovaiheessa luodaan tai menetetään  välit  

tömästi kannattavan  ensiharvennuksen edelly  

tykset.  
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JOHDANTO  

Viimeaikaiset tutkimukset (mm. VUOKILA 

1975)
1 ) ovat  vahvistaneet sitä  käsitystä,  että 

nuoren metsikön ensiharvennuksella on huo  

mattava  liike- ja kansantaloudellinen merkitys.  
Tätä metsänhoidollista kasvatustoimenpidettä  
ei  voida jättää  suorittamatta,  mikäli  tavoitteena 

pidetään,  kuten Suomen  kaltaisessa  metsätalous  
maassa on perusteltua,  määrällisesti suurinta  
sekä  rakenteellisesti ja arvonsa puolesta  edulli  
sinta  mahdollista puuntuotantoa. 

Metsänhoidollisen ensiharvennuksen johtavat  

periaatteet  ovat  olleet monitahoisen keskus  
telun kohteena. Toimenpiteen merkitys  taju  
taan kaikilla asiasta kiinnostuneilla tahoilla. 

Vaikeutena on kuitenkin puunkorjuun  järjes  
tely.  Vaikka monet näkökohdat puhuvatkin  

ihmistyövaltaisten  — hevosenkin käyttöön  

perustuvien  — korjuumenetelmien  puolesta,  

kehitys  on viemässä kiihtyvää  vauhtia koneel  

listuvaan suuntaan. Ennusteiden mukaan 1980- 

luku tuo mukanaan myös  kasvatushakkuiden 
täyskoneellistamisen.  

Puuston vaurioituminen on koneellistamiseen 

liittyvä  vakava  ongelma,  johon ei voida  tässä  

yhteydessä  puuttua. Jos  jätetään  vauriokysy  

mys  huomiotta, ristiriita metsänhoidon ja  puun  

korjuun  välillä syntyy  lähinnä siitä,  kuinka 
voimakkaasti puustoa olisi  käsiteltävä. Metsän  
hoidollisesti on tärkeää  säilyttää  harvennuksen 
jälkeen  riittävän runsas  ja  elinvoimainen puusto.  

Puunkorjuun  näkökohdat edellyttävät  puoles-  

1) YRJÖ VUOKILA: Nuoren  istutuskuusikon  harven  
nus puuntuotannollisena ongelmana. -Folia  Forestalia  
247. 

taan  mahdollisimman suurta  ja  järeää harven  
nuskertymää.  

Taimistovaiheessa suunnitelmallisesti hoide  

tun nuoren metsikön ensiharvennus ei  nykyisen  

käsityksen  mukaan  ole puunkorjuun  kannalta  

ongelmallinen.  Toimenpide voidaan näet  lykätä  
niin myöhäiseen  puuston kehitysvaiheeseen,  
että sekä kertymän  määrä  että sen rakenne 

tyydyttävät  koneellistamisen kannattavuudelle 
asetettavat minimivaatimukset. 

Pääosa nykyisiä  nuoria metsiköitä on kuiten  
kin saanut kehittyä  lähes hoitamattomana,  
luonnontilassa,  nykypäivään  saakka.  Mikäli ensi  
harvennus halutaan suorittaa metsänhoidollisessa 

mielessä oikea-aikaisesti,  sen on tapahduttava  
tilanteessa,  jolloin  kertymä  on  vähäinen ja käsit  
tää  minimikokoista käyttöpuuta.  Kysymykseen  
saattaa tällöin tulla vain tavalla tai toisella 

toteutettu haketusmenetelmä,  mikä ei tyydyt  
täne  puunkorjaajaa,  eikä työn  jälki  henkilöä,  

joka vastaa puuston  metsänhoidollisesta käsit  
telystä.  

Keskustelua on vaikeuttanut ensiharvennus  

metsiköitä koskevien  perustietojen  puute. Käsil  
lä oleva tutkimus  pyrkii  omalta osaltaan lisää  
mään  sitä tietoutta, jota tarvitaan nuorten  har  
vennusmetsiköiden käsittelyn  suunnittelussa. 
Pyrkimyksenä  on selvittää,  kuinka paljon  ja 
minkä kokoista puuta saadaan vaihtelevien 
nuorten metsiköiden ensiharvennuksissa.  Tulok  

set  luonevat pohjaa  entistä tasasuhtaisemman 
sovitteluratkaisun löytämiseen metsänhoidon ja 
puunkorjuun  välillä Suomen metsien tulevai  
suuden kannalta tärkeissä  nuorissa harvennus  

metsiköissä. 

TUTKIMUSAINEISTO 

Tutkimusaineisto käsittää 70 koealaa,  jotka  
on mitattu eri puolilla  Etelä-Suomea. Kun  
tulosten tarkastelu tapahtuu  kuitenkin valta  

pituuden  ja  pohjapinta-alan  avulla,  tulokset 
ovat  sovellutuskelpoisia  koko  maassa. 

Tutkimusaineistoon kuuluu 44 männikköä 

ja 26 kuusikkoa.  Männiköt ovat  sekä  luontai  
sesti  että kylväen  perustettuja.  Kuusikot  ovat  

pääasiassa  istutettuja. Taulukko 1 osoittaa,  
miten koealat jakautuvat  runkoluvun ja  pohja  
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Taulukko 1. Tutkimusmetsiköiden jakaantuminen  runkoluvun ja pohjapinta-alan  avulla ilmaistuihin 

tiheysluokkiin.  
Table 1. Distribution  of  sample  plots  into density  classes  based on  the number of  stems  and the 

pinta-alan  avulla  ilmaistuihin tiheysluokkiin  

valtapituuden  funktiona. Taulukosta nähdään,  
että aineisto käsittää laajan  tiheysvaihtelun,  

nykyisin  suositeltavina pidetyistä  aina äärim  
mäisiin ylitiheyksiin  asti.  

Tutkituilla  koealoilla  suoritettiin puidenluku  

ja mitattiin 20 pituushavaintoa  metsikköä koh  
den. Koepuista  tehtiin myös  latvusta koskevia  
mittauksia. 

Jokaisessa  tutkimuskohteessa suoritettiin 
kolme koeleimausta. Lievimmän koeleimauksen 

jälkeen  jäi kaikissa  tapauksissa  1800 runkoa 

hehtaarille. Seuraavassa vaiheessa voimistettiin 

tätä lievintä leimausta niin, että jäljelle  jäi 
1400 kpl/ha.  Voimakkain leimaus johti  asen  
toon  1000 kpl/ha.  

Harvennuskertymiä  koskevat  koealakohtaiset 
laskelmat suoritettiin ATK-menetelmin. Näistä 

peruslaskelmista  johdettiin  regressioanalyyttisin  
menetelmin ennusteyhtälöt  vaihtelevan voimak  
kaissa  ensiharvennuksissa  saataville runko- ja 

käyttöpuun  kertymille.  Poistettavien puiden  
keskikoon  ja  hukkapuun  osuuden arvioimista 
varten laskettiin omat yhtälönsä.  

tasai area per  l  a. 

Valtapituus, m  Runkoluku,  kpl/ha  —  Number  of  stems  per  ha.  

Dominant -2000  2001-3000  3001-4000  4001-5000 5001  + 

height, m.  Koealojen lukumä 

Mänty —  Pine  

Lärä  —  Number  of  

(Kuusi  —  Spi  

sample plots  

ruce)  

10 2 

11 2 (1)  1 

12 5 3 

13 1 (1) 4 (4) 
4 (4) 
5 (1) 

(1) 

(3)  

(2)  

1  

14 (2) 1 

15 3 (1)  
2 

1 

16 3 (1)  

(2) (1) 17 1 

18 

19 

1 (1) 1 

(1)  

Pohjapinta-ala, m' /ha — Basal area, [.  m.  per  ha.  

10 

-20.0 20.1-30.0 30.1-40.0  40.1 +  

Koealojen lukumä;  rä,  k]  >1  — Number  o\ sami i/e ilot! 

1 2 

11 1 2 (1) 
12 2 6 

13 

14 

2 4 (5)  
4 (3) 

15 

16 

17 

18 

2 7 

5 

1 

1 (3)  

(2)  
2 (2)  

(5)  
1 (2)  

(1)  

1 

(1)  

(1)  
19 
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TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuksen päätulokset  koostuvat yhtä  
löistä,  joiden  avulla voidaan arvioida harvennus  

kertymän  määrä, poistettavien  puiden keski  
koko  sekä  hukkapuun  osuus. 

Yhtälöt soveltuvat käytettäviksi  lähinnä 
10—17 m:n valtapituusvaiheessa  olevissa  metsi  
köissä.  Männiköiden osalta ei ole metsikön 

syntytapaa koskevia  rajoituksia,  mutta kuusi  
koiden kysymyksessä  ollen arvion tarkkuus  on 

paras  eteläsuomalaisissa  istutusmetsiköissä.  

per  ha. 

Yhtälöissä käytetyt  merkinnät 

Jäljempänä  esitettävissä  yhtälöissä  sovelletuil  
la merkinnöillä tarkoitetaan seuraavaa. 

Selitettävät muuttujat: 

V = harvennuskertymä,  1/10 m 3
/ha  k:neen  

runkopuuta  — thinning  yield,  1/10 of  
cv.m. stem wood inch bark per ha. 

K  = harvennuskertymä, 1/10 m 3 /ha käyttö-  

puuta —  thinning  yield, 1/10 of  cv.m.  
merchantable wood (diam.  over  6  cm.) 

per  ha. 
v = harvennuspuiden  keskikoko,  1/10 1 

runkopuuta  — mean size  of  thinned 

trees, 1/10 of  litre, stem  wood 

Männiköitä varten  tarkoitettuja  ovat  seuraavat  yhtälöt.  

k  =  harvennuspuiden  keskikoko,  1/10 1 

käyttöpuuta  —  mean size  of  thinned 

trees, 1/10 of  litre, merchantable wood  
w =  hukkapuun  osuus runkopuun  kerty  

mästä,  % —  percentage of waste  wood  

Selittävät muuttujat:  

G = pohjapinta-ala,  1/10 m
2 /ha — basal 

area,  1/10 of  sq.m. per ha. 
H  = valtapituus,  dm —  dominant height,  dm. 
N  = runkoluku,  kpl/ha  —  number of  stems 

Alaviitat: 

m = mänty — pine 

n = kuusi  —  spruce  
e = ennen harvennusta —  before  thinning 
j = harvennuksen jälkeen —  after  thinning 

Runkopuun  kertymä  

Runkopuulla  tarkoitetaan tässä  tutkimuksessa 
kuorellista kuutiomäärää kaatoleikkauksesta  

latvan huippuun.  Näin määritetylle  harvennus  

kertymälle  on johdettu  seuraavat  kuusi  yhtälöä, 

joissa valtapituuden lisäksi on selittävänä 

muuttujana  joko  pohjapinta-ala  tai  runkoluku 
hehtaaria kohden. 

(1)  

(2)  

(3) 

Yhtälöt 1 ja 2 ovat  tarkoitetut maastossa  
tapahtuvaa  nopeaa, likimääräistä arviointi  
toimitusta varten.  Tällöin arvioidaan aluksi  puus  
ton pohjapinta-ala  relaskoopilla  tai runkoluku  
ympyräkoealaa  tai -aloja  käyttäen.  Saatua tulos  
ta  verrataan käytettävissä  oleviin harvennus  
malleihin tai muuhun vastaavaan  ohjelukuun,  

jolloin  saadaan poistettava  pohjapinta-ala  tai 
runkoluku harvennuksen jälkeen.  Yhtälön 1 

soveltamiseen tarvitaan lisäksi silmävaraisesti  

tai mitaten saatu  valtapituusarvio.  
Tarkin  kertymäarvio  saadaan yhtälöllä 3.  

Yhtälön soveltamiseen tarvitaan poistettavan  

pohjapinta-alan  ja valtapituuden  tunteminen. 
Yhtälö on kuitenkin käytännön  sovellutusta 

ajatellen  liian monimutkainen. Siksi  on taulu  
kossa  2  esitetty  yhtälöä  käyttäen  saadut,  keski  
määräisiksi luonnehdittavat arvot.  

V
m = 0,040 (G e -  G.). H 

N R = 0,979 

V
m = 163

'
81 FT  

J R  = 0,636 

V
m  = 2,272  (G e

-  Gj)  +0,018267 (G £

-  Gj).  H +  0,006626 (G e

-  Gj)
2

 

R = 0,990 
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Taulukko 2.  Runkopuun  kertymä  (V
m)  männiköissä.  

Table 2.  Thinning  yield  of stem  wood (V
m) in pine  stands. 

Kuusikoiden vastaavat yhtälöt  ovat  seuraavat.  

Yhtälöt 4 ja 5 ovat kenttäkäyttöön  

tarkoitettuja.  Ne  ovat  tästä  syystä  yksinkertaisia  

ja  antavat epätarkemman  tuloksen kuin  yhtälö  

6. Yhtälön 6 käyttö  on suositeltava kaikissa  
vähänkin vaativammissa sovellutuksissa. Tauluk  

ko 3 esittää yhtälöllä  6  lasketuista  kertymä  
arvioista supistelman.  

(4)  

(5)  

(6) 

On korostettava,  että yhtälöt  soveltuvat 
lähinnä istutuskuusikon  ensiharvennuspoistu  
man arviointiin. Luontaisesti syntyneissä  kuusi  
koissa  ne todennäköisesti useimmiten liioittele  

vat  kertyvää  puumäärää.  

Taulukko 3. Runkopuun  kertymä  (V
n

)  istutuskuusikoissa.  
Table 3. Thinning  yield  of  stem  wood (Vn) in  spruce  plantations.  

V = 0,037 (G —  G-). H 
"

 J R  = 0,979 
N
e-

N
j  

V
n
 = 908,14  -jj-L 

e R = 0,736 

(G  -G.) 2  
V

n =  0,0292  (G e

-  Gj).  H  -  0,0098  (G £

-  G.)  2  +  6,27 J 
e 

R = 0,988 

Metsikön  

valtapituus, m 
Dominant  

height, m.  

2 
Poistuma, m /ha — Removal, sq.m. per  ha. 

10  12 

'ennuskert-  'mä, m 3/ha — Thinnt ing  yield,  :u. m. per  ha.  

10 

11 

8 

9 

17 

18 

27 

28 

37 

38 49 

51 12 9 19 29 40 

41 13 

14 

10 20 

20 

30 

31 43 

44 

53 

55 67 

15 32 

34 

57 

59 

70 

16 46  72 

Metsikön  

valtapituus,  m 
Dominant 

height, m.  

Poistuma, m2/ha — Removal, sq.m. per  ha.  

10 12 

Harvi  :nnuskerty:  lä,  in
3

/h.  —
 Thinnit  'ield, i.m. ter ha.  

10 

11 

7 15 

16 

24 

26 

35 

37 7 50 

12 8 

8 

17 

18 

27 

29 

39 

41  

52 

54 13 

14 

15 

19 30 

32 

43 

45  

56 

59 

72 

75 

16 34 47 62 78 
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Käyttöpuun  kertymä  

Käyttöpuulla  tarkoitetaan tässä  tutkimukses  
sa sitä osaa kuorellisesta runkopuusta,  jonka  

paksuus  on suurempi kuin 6  cm  kuoren alta. 

Taulukko 4 esittää yhtälöllä  9 lasketuista 

kertymäarvioista  ne, jotka keskimääräisinä  

näyttäisivät  olevan käytännössä  sovellutus  
kelpoisia.  

Taulukko 5 on supistelma  yhtälöllä  12 laske  
tuista kertymäarvioista.  Se soveltuu lähinnä 
istutuskuusikoissa käytettäväksi.  

Käyttöpuun  kertymän  arvioimiseksi  männiköis  
sä  esitetään seuraavat yhtälöt. 

(7)  

(8)  

(9)  

Kuusikoissa käyttöpuun  kertymä  voidaan 
arvioida  jollakin  seuraavista kolmesta yhtälöstä.  

(10)  

(11)  

(12)  

Taulukko 4.  Käyttöpuun  kertymä  (K
m

)  männiköissä. 
Table 4. Thinning  yield  of  merchantable  wood (K

m) in  pine  stands. 

K
m
 = 0,028 (Ge-G.). H 

R = 0,926 

K
m
 =  n 5.62^  

J R  = 0,570  

K
m  = 0,0217 (G e

—  Gj)  .H+  0,0087  (G g

—  Gj)  
2

 
R = 0,936 

K
n 

= 0,029  (G e

—  Gj).  H  
R = 0,962 

N
e
-N. 

K
n = 738,31 1  

e 

R = 0,695 
( G

e-
G/  

K
n = 0,0212  (G g

—  Gj).  H+  3,654 —g 
—

 
R  =  0,974 

Metsikön  

valtapituus, m  

Poistui  ia,  m2 /ha  —  Removal, sq.m.  per  ha.  

Dominant 

height, m.  

10 12 

Harvi  'nnuskert'  
3/i 

ma, m /I ia — Thinn,  ing  yield,  i.  m.  per  ha.  

10 

11 

5 

5 

6 

10 

11 

16 

17 

23 

25 

26 

33 

12 12 19 

20  

35 

13 

14 

6 13 

14 

28 37 

21 30  39 49 

15 

16 

23 

24 

32 41 

43 

52 

54 33 
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Taulukko  5.  Käyttöpuun  kertymä  (K  ) istutuskuusikoissa.  

Table 5.  Thinning  yield  of  merchantable wood (X  )  in spruce  plantations.  

Harvennuspuiden  keskikoko  

Harvennuksessa  poistettavien  puiden keski  
koko  tarkoittaa runkoluvulla punnittua,  arit  

meettista keskiarvoa. Männikköyhtälöt  ovat  
seuraavat.  

(13)  

(14) 

Yhtälöiden selitysaste  on suuren vaihtelun 
vuoksi heikohko. Yhtälöllä 13 saadaan taulukos  

sa 6 ja  yhtälöllä  14 taulukossa  7 esitetyt  
arvot.  

Vastaavat  kuusikkoyhtälöt  ovat  seuraavat.  

(15)  

(16)  

Yhtälöiden avulla saadaan seuraavassa 

asetelmassa esitetyt  luvut: 

V
m  = 18>17y  G e-GjV0,005277  H  2  

R = 0,536 

k
m
 = -59,58+ 23,8131/G

g

-  G/+  0,006719  H  2  
' R = 0,655 

V
n  

= G
e

— Gj  
R = 0,646 

k
n
 = 40,551^0^0? 

' R = 0,679 

Metsikön  

valtapituus, m  

Poistuma, —  Removal, sq.m.  per  ha.  

Dominant 

height, m.  

10 12 

Harvi innuskertymä,  m 3
/h; — Thinn,  ing yield,  i.  m.  per  ha.  

10 5 11 19 28 

11 5 

6 

12 20 29 39  

12 

13 

14 

6 

13 

13 

21 

22 

31  

32  

41 

43 

15 

16 

14 23 

24  

33  45  57  

35  46 59  

62  26 36  49 

Poistuma, m  /ha  —  Removal, sq.m.  per  ha.  

2  4 6 8 10 12 

Keskikoko,  1 —  Mean size,  litres  

-unkopuuta  —  Stem wood 
—

 Merchan- 

16 

18 

23 28 32 36 

26 31 36 41 

40 

44  
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Taulukko 6.  Harvennuspuiden  keskikoko  runkopuuna  (v )  männiköissä. 
Table 6. Mean  size  (v )of  the thinned trees  in pine  stands.  

Koska  yhtälöissä  esiintyy  selittävänä muut  

tujana  vain harvennuksessa poistettava  pohja  

pinta-ala,  voi yhtälö  yksistään  tästä syystä  
antaa tietyissä  tapauksissa  huomattavan virheel  
lisiä tuloksia. Ei.  ole myöskään  varmuutta siitä,  
että esitetyt  luvut olisivat  maan metsien keski  

arvoja.  Tutkitut metsiköt voivat olla keskimäärää 

tiheämpiä,  ja tiheys  vaikuttaa tunnetusti juuri 

järeyskehitykseen.  

Hukkapuun  osuus 

Hukkapuun osuus ilmaistaan seuraavassa  

runkopuun  ja käyttöpuun  erotuksen suhteel  
lisena osuutena runkopuun  määrästä. Ennuste  

yhtälöt  ovat  seuraavat.  

(17) 

(18)  

Taulukko 7.  Harvennettujen  käyttörunkojen  keskikoko  (k )  männiköissä. 
Table 7.  Mean size  (k )of the thinned merchantable trees  in  pine stands. 

w
m  = 98,181  +  0,6731  (G

e

-  Gj)  -  13,844/  G e

-  Gj'  
' R = 0,665 

w
n
 =  94,55 �  0,5698  (G

e

-  Gj)  -  13,4471'  G
fi

-  Gj'  
R = 0,732 

Valta  pituus, m  Poistuma, m
2

/ha —  Remov  l,  sq.m.  per  ha.  

|  6 10 12 

height,  m. 

Keskikoko,  1 —  Mean  size,  litres  

10 

11 

12 

13 

1  

|  
13 

15 

16 

17 

17 

18 

19 

20 

19 

20 

22 

23 

24 

26 

28 

I 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

30 

25 

26 

27 

29 

30 

32 

14 

15 

22 30  

16 

32 

33 

Valtapituus,  m  Poistuma, m
2

/ha  —  Removal, sq.m.  per  ha.  

Dominant 

height, m.  

10 12 

Keskikoko,  1 — 'ean size,  h itres  

10 18 19 20 22 

11 

12 

19 20 

21 

21 

23 

2,3 

24 

26 

27 20 

13 

14 

21 22 

23 

24 

25 

26 

27 

25 28 

29 27 32  

15 

16 

28 30 

31 

33 

34 28 
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Yhtälöt ovat  suurpiirteisiä,  koska niissä  esiin  

tyy  selittävänä muuttujana  vain harvennuksessa  

poistettava  pohjapinta-ala.  Yhtälöiden selitys  
aste on yleisestikin  ottaen heikohko,  mikä 

johtuu suuresta  luontaisesta vaihtelusta. 

Seuraava asetelma osoittaa yhtälöillä  laske  
tut hukkapuun  osuuden arvot  käytännössä  

kysymykseen  tulevissa  tapauksissa.  

Puulajien  väliset erot  johtuvat lähinnä siitä,  
että kuusikot  ovat  pääasiassa  istutettuja,  kun  
taas  männiköissä on runsaasti ylitiheitä  luontai  
sesti  syntyneitä  metsiköitä. 

Asetelma on jossain  määrin ristiriidassa nii  
den lukujen  kanssa,  joita voidaan laskea edellä 

esitetyistä  taulukoista. Erot johtuvat osaksi  

siitä,  että taulukoissa on  suoritettu pyöristyksiä  

täysille  kuutiometreille,  osaksi  siitä,  että  kysy  

mys on kahdella eri menetelmällä saaduista 
luvuista. 

TULOSTEN TARKASTELUA 

Kuten  käytännössä on jouduttu  toistuvasti 

toteamaan, ensiharvennuksessa  saatava  kertymä 
on yleensä  pieni.  Jos  voimassa olevia  harvennus  
malleja  noudatetaan,  voidaan 12—13 m:n valta  

pituusvaiheessa  olevassa männikössä poistaa  
keskimääräisillä  kasvupaikoilla  tavallisesti 6 m 2 / 
ha pohjapinta-alaa,  keskimääräistä paremmilla  
mahdollisesti 8 m 2 ,/ha. Tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan kertyy  tällaisessa harvennuk  
sessa 30—40  m

3

/ha  runkopuuta,  mistä  saadaan 
20—30  m 3 /ha yli  6  cm:n käyttöpuuta.  

Keskimääräistä heikoimmilla kasvupaikoilla  

kertymä  jää edellä esitettyjä  määriä selvästi 

pienemmäksi.  Erityisen  vähäiseksi  kertymä  muo  
dostuu kanervatyypin  ylitiheissä,  hoitamatto  
missa mäntynuoreikoissa.  Poistettava  pohjapin  
ta-ala on niissä  vähäinen ja hukkapuun  osuus  
suuri. Kertymä jääneekin  niissä yleisesti  vain 

puoleen  edellä esitetyistä  luvuista. Ensiharven  
nusta ajatellen  lienevätkin juuri heikoimmat 

kasvupaikat  niitä,  joilla  taimiston käsittelyllä  on 
saavutettavissa  suurimmat korjuukustannusten  
säästöt. 

Kannattavan  koneellisen puunkorjuun  ala  

rajana en usein  esitetty  30 m"
3 ai harvennus  

kertymää hehtaaria kohden. Jos tällä tarkoite  
taan  runkopuun  kertymää,  välittömästi kannat  

tava harvennus on mahdollista saavuttaa pää  
osassa nuoria männiköltä keskimääräisillä tai 

sitä paremmilla  kasvupaikoilla.  Jos sitä  vastoin 
mainittu tavoite tarkoittaa käyttöpuuta,  30 

m  3  :n kertymä  jää  männiköissä yleensä  saavut  
tamatta. 

Istutuskuusikoissa,  -jotka sijaitsevat  hyvillä  

kasvupaikoilla  ja  joissa ensiharvennus voidaan 

lykätä  14—15 m:n  valtapituusvaiheeseen,  pohja  

pinta-alan  poistuma  on 8—  10 m
2 /ha..  Runko  

puun kertymä vaihtelee tällöin rajoissa  40—60 
m

3
/ha ja käyttöpuun  kertymä  35—45 m 3 /ha.  

Äärimmäistapauksissa,  erittäin hyvillä  kasvu  

paikoilla,  voi  runkopuuta  kertyä  jopa  70—75 m  3  

/ha,  josta  tulee lähes 60 m /ha käyttöpuuta.  

Istutuskuusikoissa  ei  ensiharvennuksen puun  
korjuuongelmaa  itse asiassa  ole olemassa, sil  
lä kertymä  täyttää lähes poikkeuksetta  kan  
nattavalle koneelliselle harvennukselle asetetta  

vat vaatimukset. Tämä johtuu suotuisasta  kas  

vatustiheydestä  ja sen kautta tapahtuvasta  jä  

reyssuhteiden  nopeasta kehittymisestä.  Sitä  suu  

rempi  on puunkorjuun  kustannusongelma  luon  
taisesti syntyneissä  nuorissa kuusikoissa,  jotka  
ovat  saaneet kehittyä  joko täysin  luonnonti  
laisina tai jotka  on käsitelty  liian lievästi  aikai  
semmassa hoitovaiheessa. 

Poistuma, m  /ha —  Removal, sq.m.  per  ka.  

2 4 6 8 10 12 

Hukkapuu—% —  Percentage of waste  wood 

länty  — Pine 
.uusi — Spruce  

50 

46 

38 31 28 27 

32 25 20 17 

27 

16 
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Poistettavien puiden  keskikoko  on nykyisissä  
nuorissa metsiköissä  erittäin pieni,  parhaassakin  

tapauksessa  tämän  aineiston mukaan vain 40 1. 
Tällöin on kuitenkin muistettava, että aineis  

toon sisältyneet  metsiköt saattavat  olla keski  
määrää  tiheämpiä;  tiheyden  vaikutus  tulee taas  
selvimmin esiin juuri harvennuspuiden  keski  
koossa. Niinpä  aineistoon sisältyvissä  kuusikois  
sa on runkoluku pääosin  yli  3000 kpl/ha.  Jos 
runkoluku on tätä  merkittävästi pienempi,  esim. 
2000 kpl/ha,  poistettavien  puiden  keskikoko  
on vastaavasti  suurempi.  Kestokokeissa  tehdyt  
havainnot osoittavat, että esim. istutuskuusi  
kossa  voi harvennuspuiden  keskikoko  olla 14— 
15 mm valtapituusvaiheessa  50—60 1. 

On  ilmeistä, että  juuri riittävän voimakkaalla 
taimiston alkutiheyden  säätelyllä  voidaan 
vaikuttaa enimmän puunkorjuun  kustannuk  
siin nuoreikon harvennuksessa. Jos  taimiston 
hoidossa on menetelty  oikein,  kaikki  tuotetut 

puut täyttävät  ensiharvennuksessa käyttöpuun  
minimivaatimukset,  ja poistettavien  puiden  
keskikoko on huomattavasti suurempi  kuin 

taimistovaiheessa ilman hoitoa  jääneessä  metsi  
kössä. 

Taimiston hoidolla voidaan kuitenkin vaikut  

taa  vasta  vuosikymmenien  kuluttua tapahtuviin  
nuoren metsän  harvennuksiin.  Nykyisissä  nuoris  
sa metsiköissä on harvennukseen  asennoiduttava 

nimenomaan hoitotoimenpiteenä,  jonka ei  
tarvitse välttämättä olla välittömästi kannat  

tava. Toimenpiteen kannattavuus tulee näky  
viin vasta  ajan  mittaan jäljelle  jääneen  puuston 

parantuneen järeyskehityksen  muodossa. Tut  
kimukset ovat osoittaneet (esim.  VUOKILA  
197 5)

1

 että nuoren metsän  harvennuksella on 
erittäin myönteinen  vaikutus  puuston kehityk  

seen,  niin myönteinen,  että se korvaa  moninker  

taisesti korkeatkin  puunkorjuukustannukset.  

Vähäpätöinen  ei ole  puupulan  aikana sekään 
näkökohta,  että harvennuspuu  tulee nykytilan  

teessa, vaikkapa  korkein korjuukustannuksin,  
teollisuuden ja kansantalouden käyttöön.  

Katso  kirj.  viittaus  s.  4. 
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