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SUMMARY IN ENGLISH 

In this report, results  are presented con  

cerning  the health of  birch  (Betula verrucosa)  
and pine  (Pinus silvestris )  20 years after green 

pruning  of  young trees.  The material consists  
of two birch and five pine  stands located in 
the southernmost part of  Finland. 126 trees  
were felled and carefully  studied for decay  
(cf.  VUOKILA 1968). 

The trees studied comprised  of  a  great variety  
of  pruning  ranging  from 20 to 80 per  cent  of 

green crown length.  No evidence  of  decay  of  
practical  importance  attributable to the carefully  
executed pruning  in  young stands could be 
traced in the material. Provided no harm is  

done to the bark,  green branches  of  normal 
thickness  can  be safely  removed. 

As regards  pine,  not even bark damages  
occassioned by  pruning  operations  are likely  
to cause  decay.  By  using  pitch,  the pine  is  

normally  able to block  off  the wound  in the 
bark without decay formation. However, the 
wound,  even  if totally  healed-over,  permanently  
reduces the value of the stem. 

Birch is  more susceptible  to  decay  entering  
the stem  through  wounds in the  bark  caused 

by  careless  pruning.  Even  a minor wound may  
lead to  a fungus  infection which rapidly  reduces  
the value of the stem. Special  care must  be 
exercised in pruning  birch in order to avoid 
bark  damage.  

No  loss  of  increment is  caused by pruning  
of  a few lowest green whirls (cf.  VUOKILA 

1968). In the present study,  no decay  of 

practical  importance  bas  heen found in trees  
20 years after  green pruning  with no bark  

damages.  On the basis  of  these investigations,  
there are no obstacles  to  the widespread  applica  
tion  of pruning  in practice.  
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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella 

männyn  ja rauduskoivun terveystilaa  20  vuotta 
vaihtelevan voimakkaan karsimisen jälkeen.  
Aineistoon kuuluu seitsemän eteläsuomalaista 

metsikköä,  näistä kaksi  koivikkoa  ja viisi  män  
nikköä. Tutkimusmetsiköissä kaadettiin kaik  

kiaan 126 puuta, jotka  tutkittiin tarkoin mah  
dollisten lahovikojen  selvittämiseksi. 

Kaadettujen  puiden  karsimisaste vaihtelee 

erittäin laajoissa rajoissa.  Voimakkaimmassa 
karsimisessa  poistettiin näet  20 vuotta sitten 
80 % elävän latvuksen pituudesta.  Vaikka  
aineistoon kuuluu  siten myös  äärimmäisen voi  
makkaasti karsittuja  puita,  ei  maastotöissä ole 
voitu  todeta käytännössä  merkittävänä pidettä  
vää  lahoutta,  joka  voitaisiin laskea huolellisesti 
suoritetun karsimisen aiheuttamaksi. On ilmeis  

tä, että tuoreiden oksien karsiminen on talou  
dellisesti riskitöntä,  jos sitä suoritettaessa ei  
aiheuteta kuorivaurioita. 

Mänty  näyttää  kykenevän  eristämään pihkal  
laan myös  kuorivaurion niin,  ettei siitä pääse  

kehittymään  lahovikaa. On kuitenkin selvää,  
että kyljestynytkin  vaurio vähentää huomatta  
vasti rungon  arvoa. 

Koivu on altis kuorivauriosta alkunsa saavalle 

lahovialle. Karsimisessa  aiheutettu kuoriruhjou  
tuma voi  johtaa puun arvoa alentavaan,  jopa 

sen tuhoavaan lahouteen. Erityisesti  koivua 
karsittaessa on syytä  olla huolellinen,  jotta 
kuorivaurioilta  vältyttäisiin. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa (VUOKILA  

1968) on voitu osoittaa,  ettei  elävien oksien  
lievä karsiminen aiheuta kasvutappiota.  Tässä  
tutkimuksessa on voitu todeta huolellinen karsi  

minen  vaarattomaksi. Näiden  tutkimusten jäl  
keen ei ole olemassa  estettä karsimisen laaja  
mittaiselle sovellutukselle käytännön  metsä  
taloudessa. 

JOHDANTO 

1970-luku on tuomassa mukanaan metsän  

kasvatusmenetelmien perusteellisen  muutoksen. 

Samalla kun  harvennuskertojen  lukumäärä  vähe  

nee,  käsittely  voimistuu huomattavasti aikai  

sempaan käytäntöön  verrattuna.  
Puuston voimakas  käsittely  alkaa nykysuosi  

tuksen  mukaan jo taimikkovaiheessa. Tällöin 
tavoitellaan sellaista kasvatustiheyttä,  että  kaikki  

jäljelle jääneet  puut kykenevät  saavuttamaan 

käyttöpuun  vähimmäismitat. Taimikon voimak  
kaalla  käsittelyllä  pyritään  myös  ensimmäisen 
varsinaisen harvennushakkuun lykkäämiseen  

niin pitkälle,  että se muodostuu taloudellisesti 
välittömästi kannattavaksi. Yleensäkin uuden  

tyyppisen  metsänkasvatusohjelman  eräänä  pää  
perusteluna  on harvennuspuun  korjuun  kustan  
nusten alentaminen ja metsätyön  koneellista  
misen helpottaminen.  

Voimakkaan harvennuskäsittelyn  yleistyessä  
on lisääntymässä  pelko,  että näin menetellen 
tuotetun puun laatu heikkenee. Onhan puuston 
oksikkuus  näet tietyssä  määrin riippuvainen  

kasvatustiheydestä,  vaikka sitä pääasiassa  sää  
televätkin perinnölliset  ja  kasvupaikkaan  liitty  
vät tekijät  (vrt.  VUOKILA 1976 a).  Laadun 
heikkenemistä koskeva pelko  ei  tosin Suomen 
metsätaloudessa ole mitenkään uutta,  sillä  jo 
1930-luvulla laatupuun  kasvattamisen  ongelmat  
olivat korostetusti esillä (vrt. CRONSTRÖM 
1935; HEIKINHEIMO 1935; 1936; LAITA  

KARI 1937; LAPPI-SEPPÄLÄ 1934, 1937). 
Tuolloin keskustelu  synnytti  karsimisinnostuk  

sen,  joka  jäi kuitenkin —  ehkä  sodan vuoksi — 

lyhytaikaiseksi.  
Karsimisen ajatus on  tullut 1970-luvulla 

jälleen  esille juuri hakkuiden voimistumisesta 
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johtuneen  pelon  nostattamana. Se on saanut 
kannatusta myös siitä syystä,  että loppujen  

lopuksi  todellista laatupuuta,  moitteetonta laa  
tua myös  pintaa  syvemmällä,  voidaan tuottaa 
vain oikea-aikaisella karsimisella,  tarvittaessa 

alimpia  eläviä oksakiehkuroitakin poistaen  riit  
tävän  karsimiskorkeuden saavuttamiseksi. 

Elävien oksien  karsimisen vaikutuksesta puun  
kasvuun on olemassa kotimaisia selvityksiä  
(VUOKILA 1960, 1968).  Karsimisen merkityk  
sestä  puun terveystilan  kannalta on niin  ikään 

käytettävissä  kaksi ansiokasta tutkimusta 

(HEISKANEN 1958; HEISKANEN ja  TAI  

PALE 1963), jotka itse asiassa  antavat  jo 

monipuolisen  vastauksen käsillä olevan tutki  

muksen pääongelmaan  (vrt. myös HEIKIN  
HEIMO 1953).  

Kun nyt  on katsottu aiheelliseksi  suorittaa 
uusi  tutkimus,  ovat  siihen  olleet syynä  laajan  
kontrolloidun aineiston olemassaolo ja sen  to  
dennäköinen tuhoutuminen lähivuosina. On 

haluttu uuden aineiston  perusteella  ennen muu  
ta täydentää  niitä tuloksia,  joita HEISKANEN  
ja  hänen työtoverinsa  ovat  tutkimuksissaan  esit  
täneet.  Näiden  varhempien,  yksityiskohtaisten  
tutkimusten olemassaolo on toisaalta tehnyt  
mahdolliseksi suhteellisen karkeiden havainto  

menetelmien soveltamisen käsillä olevassa  tutki  

muksessa.  Ongelmaa  on voitu lähestyä  ennen 
muuta käytännölliseltä  kannalta.  

TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ  

Tutkimusaineistoon kuuluu seitsemän met  

sikköä,  viisi  männikköä ja kaksi  rauduskoivik  
koa,  joissa suoritettiin vaihtelevan voimakas 
karsiminen syksyllä  1955 tai keväällä  1956. 

Kun käsillä olevan tutkimuksen maastotyöt  

tapahtuivat  keväällä  ja kesällä 1976, kysymys  
on 20 vuotta kestäneen koetoiminnan tulok  

sista. 

Kuva 1. Karsiminen suoritettiin oksasahalla,  joka 1970-luvulla  on yhä  tärkein työväline.  Valokuva 

kirjoittajan.  

Fig.  1. Pruning  was  effected  by  means of  a branch  saw which is  still  the most  important  tool in the 
19705. Photograph  by  the author.  
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Kussakin metsikössä  valittiin kokeiden perus  
tamishetkellä,  9—12 m:n keskipituusvaiheessa,  

yleensä  24  mahdollisimman  samankaltaista puu  
ta — yhdessä  tapauksessa  kuitenkin metsikön 
pienuuden  vuoksi  vain 16  —  tutkimuskohteiksi.  
Kaiken  kaikkiaan  karsimiskokeisiin  sisältyi  siten 

alunperin  160 puuta. Kokeissa  sovellettiin neljää  
karsimisastetta,  joista  kuhunkin kuului  40 puuta. 
Karsimisessa  poistettiin  vaihdellen 0 (vertailuas  
te),  20,  50  tai 80  %  elävän latvuksen pituudesta.  

Jo kokeiden varhemmissa maastotutkimuk  
sissa  (VUOKILA  1960, 1968)  jouduttiin  totea  
maan eräiden karsittujen  puiden  katoaminen,  
mihin todennäköisenä syynä  oli ollut käsittelyn  
voimakkuudesta johtuva  kuoleminen. Maasto  
töiden yhteydessä  v. 1976 havaittiin entistä 

useampien  puiden  kadonneen;  niitä oli  poistettu  
jossain  määrin myös  harvennuksissa.  

Kaiken kaikkiaan tämän tutkimuksen aineis  

ton muodostaa 126 puuta, niistä 80 mäntyä  ja 
46 rauduskoivua. Aineistoa voitaneen pitää  
runsaana ja  erityisesti  karsimisasteen  huomioon 
ottaen poikkeuksellisen  laajana.  

Mäntyaineisto  käsittää lähes puulajin  koko  

kasvupaikkalevinneisyyden.  Vain kaikkein  ka  
ruin kasvupaikka,  selvä  kanervatyyppi,  on ilman 
edustusta. Toisaalta tämä  on perusteltua,  sillä 

kanervatyypillä  karsiminen tullee monistakin 

syistä harvoin kysymykseen.  
Alueellisesti tutkimusmetsiköt sijoittuvat  

maan eteläisimpään  osaan. Pohjoisimmat  kokeet  
ovat  tosin Vilppulassa  (2  kpl),  mutta muut tut  
kimusmetsiköt sijaitsevat  Luumäen, Valkealan,  

Lapinjärven  ja Tuusulan pitäjissä.  Eteläsuoma  

laista aineistoa voitaneen puoltaa  lähinnä sillä 

perusteella,  että karsimisen  kannattavaan suo  
rittamiseen ovat  parhaat  edellytykset  olemassa 
juuri tässä  osassa  maata. Toisaalta ei  ole  luulta  

vaa,  että  pohjoissuomalaisen  männyn  käyttäyty  
minen karsimisen  jälkeen  olisi  olennaisesti toi  
nen kuin eteläisen. 

Kaikki  löydetyt  karsitut puut kaadettiin. 
Sen  jälkeen tutkittiin etenkin elävänä karsituista 
oksista  mahdollisesti aiheutuneet lahoviat pät  
kittämällä runko sekä  halkaisemalla ja veistä  
mällä pätkät  karsittujen  oksien  kohdalta. Etsin  
tämenetelmä ei ollut kuitenkaan niin perusteel  
linen, että jokainen  karsittu  oksa  olisi varmasti 
tullut tutkituksi.  Havaintoja  voidaan pitää  lähin  
nä huomattavan suurena sattumanvaraisena 

näytteenä  elävänä karsituista oksista.  Pyrki  

myksenä  oli  todeta,  onko karsimisesta  syntynyt  

käytännössä  merkittävää  lahovikaa vai  ei. 
Karsittuja puita oli kairattu  aikaisemmin 

suoritettujen  tutkimusten (VUOKILA  1960, 

1968) yhteydessä.  Kairauksen vaikutuksesta 

puun  terveystilaan  julkaistaan  tuloksia toisessa 

yhteydessä  (VUOKILA  1976 b).  Tämän tutki  
muksen kannalta  on kuitenkin  mainittava olen  

naisena kielteisenä seikkana se,  että raudus  

koivikoissa  10 vuotta sitten suoritetut kairauk  

set  ja niistä aiheutuneet lahoviat ovat  olleet  
erittäin häiritseviä. Ei  ole voitu täysin  kiistatto  
masti  selvittää,  missä määrin todetut lahoviat 

ovat  aiheutuneet karsimisesta ja  miltä osin 
kairauksesta.  Lahovikaisuuksien synnyn  yleiset  

linjat  lienee kuitenkin kyetty  toteamaan myös 
rauduskoivikoissa. 

KARSIMISEN VAIKUTUS PUUN TERVEYSTILAAN 

Mänty 

HEISKANEN ja TAIPALE (1963,  s. 22)  

totesivat mm. HEIKINHEIMOON (1953)  ja 

LAPPI-SEPPÄLÄÄN (1934)  sekä  eräisiin ulko  
maisiin tutkijoihin  viitaten,  että kuivien oksien  
karsiminen on  männyllä  lahovikojen  syntymisen  
kannalta  täysin  vaaraton  toimenpide.  

Elävänä karsituissa oksissa  itsessään HEIS  

KANEN  ja TAIPALE (mt.) havaitsivat joissakin  

tapauksissa  (8  %) lahovikaa,  kun huomioon 
otettiin kaikkein vähäisimmätkin esiintymät.  

Kaiken kaikkiaan nämä tutkijat  kuitenkin  ko  

rostivat  (mt.,s.  23),  että  ainoastakaan tutkitusta 
elävänä karsitusta oksasta  ei  löytynyt  lahovikaa  
niin paljoa,  että se vaikuttaisi tukista  saatavan  
sahatavaran laatua alentavasti.  Elävänä karsit  

tujen oksien ympäriltä  löytyi  lahovikaa vain 
kahdessa  tutkimuspaikassa,  ja tällöinkin kysy  

myksessä  olivat  rajoitetut  viat,  jotka  eivät  ilmei  
sesti  olisi alentaneet lainkaan sahatavaran laatua. 

Pehmeää lahoa ei  tavattu yhdestäkään  elävänä 
karsitusta  oksasta  tai sen ympäriltä.  

Pienehköön aineistoon perustuvassa kirjoi  
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tuksessaan HEIKINHEIMO (1953)  taas totesi,  
ettei mänty saa  lahovikaa,  vaikka eläviä  oksia  
karsittaisiin. Karsittujen  oksien  paksuus  ei  hä  
nen mukaansa vaikuta tulokseen. 

Myös  käsillä  olevan tutkimuksen maasto  
töissä on päädytty  cm.  varhempien  tutkimusten 
kanssa  yhtäpitävään  tulokseen. Elävinä karsittu  

jen oksien kyljestyneissä  tyngissä  mahdollisesti  

esiintyviä  vähäisiä lahovikaisuuksia,  joihin  HEIS  
KANEN  ja TAIPALE (1963)  viittaavat,  ei  ole 
tosin  yksityiskohdin  tutkittu, mutta vaikutel  
maksi  on jäänyt,  ettei näissä ole yleensä  havait  
tavissa  lahoutta,  vaan tyngät  ovat  terveitä  ja 
kiinteästi muuhun puuhun  kiinnittyneitä.  

Tärkeintä joka  tapauksessa  on se,  että  elävinä 
karsituista oksista,  sen enempää  kuin kuivista  
kaan,  ei  ole havaittu lähtevän lahovikaa ympä  
röivään puuhun.  Kyljestyminen  on moittee  
tonta. Milloin värivikaa  esiintyy,  se on pieni  
alainen ja johtuu  oksan  lähiympäristön  pihkoit  
tumisesta. Pihkoittumisesta aiheutuva värivika  

ei  ulotu kuitenkaan niihin vuosirenkaisiin,  jotka  
syntyvät  karsimisen  jälkeen.  

Vaikka tämän  tutkimuksen tulokset ovatkin  

aikaisemmin saavutettujen  kanssa  samankaltai  
sia,  niillä on eittämättä poikkeuksellisen  suuri  
todistusvoima. Käsittäähän tutkimusaineisto 

sellaisia äärimmäisiä karsimisasteita,  esim. elä  

vän  latvuksen typistämisen  20 %:iin  aikaisem  

masta, joita vanhempiin  tutkimuksiin ei  sisälty  
ne. Ellei lahovikaa synny  koeolosuhteissa näin  
kään  voimakkaan karsimisen seurauksena,  sitä 

varmempaa on,  että käytännössä  kysymykseen  
tuleva 2—3 elävän,  itse  asiassa  jo  kituvan  oksa  
kiehkuran  poistaminen  on vaaraton  toimenpide. 

Tämän tutkimuksen aineistossa on toinenkin 

piirre, joka antaa tukea edellä tehdyille  karsi  
mista koskeville päätelmille.  Kun  20 v sitten 
suoritetussa voimakkaimmassa (80 %) karsi  

misessa syntyi  — karsimiskorkeuden ja kehit  

tymättömien  välineiden vuoksi — silloin tällöin 

laajahkojakin  kuorivaurioita,  on ollut mahdol  
lista tutkia,  miten mänty selviytyy  näin syn  
tyneestä,  sen terveystilaa  uhkaavasta tilanteesta. 

Suoritetuissa maastotöissä on voitu todeta,  

että mänty kykenee  poikkeuksetta  eristämään 

Kuva  2.  Männyn  oksa  kyljestyy  hyvin.  Oksan  päähän  jää  kuitenkin pihkatappi.  Valok. Simo Hannelius. 

Fig.  2.  The pruned  branch of  the pine occludes well. A  typical  resin  tap is  also  seen  in  the picture. 
Photo Simo Hannelius. 



8 

vaurioituneen osan runkoa pihkanerityksellään  
niin, että laajastakaan  kuoriruhjoutumasta  ei 
lähde lahovikaa runkoon. Ruhjoutuman  ohut 

pintakerros  saattaa lahota,  mutta sen alla oleva 

pihkakerros  estää lahon leviämisen muualle 
runkoon. Lopulta  puu kykenee  yleensä  kyljestä  
mään  suurenkin kuorivaurion,  mutta luonnol  
lisesti  rungon arvo alenee kyljestymästä  huomat  
tavasti  ja  sitä  enemmän, mitä alempana  ja mitä 
arvokkaammassa osassa runkoa sitä esiintyy.  

Kun  mänty selviytyy  menestyksellisesti  myös  

laajoista  kuorivaurioista,  sitä ymmärrettäväm  

pää  on,  että elävän  oksan karsimisen vaikutus 
on puun lahontorjuntasysteemille  helppo  teh  
tävä. Siihen ei tarvita edes niin merkittävää 

pihkoittumista,  että syntyvä värivika  olisi  run  

gon  arvoa madaltava tekijä. 
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta,  että  män  

nyn karsiminen on metsänomistajan  kannalta 
riskitön  toimenpide.  Huolellisesti suoritetun 
karsimisen jälkeen  ei ole odotettavissa laho  
vikaa  tai muita puun arvoa madaltavia seurauk  

sia. Karsimisen merkitys  on yksinomaan  myön  

teinen, sillä oksaton pintakerros  lisää itse  asiassa  
koko rungon arvoa,  myös  sen osan,  joka on 

syntynyt ennen karsimista.  
Vaikka karsimisessa  syntyvät  kuoriruhjoutu  

mat eivät johdakaan  lahovian syntymiseen,  on 
kuitenkin myös männyn karsimisessa  syytä  olla  
huolellinen. Jokainen  pienikin  haava on  kyljes  
tettävä,  ja  kyljestymät  vähentävät rungon arvoa. 

Jos  kyljestymä  on riittävän suuri,  seurauksena 
voi olla, ettei karsittua  puuta voida katsoa  

laaturungoksi  myyntitilanteessa.  

Koivu  

HEIKINHEIMO (1953)  havaitsi suppeaksi  
luonnehtimassaan aineistossa  merkittävää laho  

vikaisuutta elävien oksien karsimisen jälkeen.  
Hitaasti (lusto  n. 1 mm) kasvavien  puiden  yli  
1 cm:n paksuisina  karsituista  oksista  oli  50  %:ssa  
tapauksista  lähtenyt  lahovika. HEIKINHEIMO  

Kuva 3. Kyljestyneen  kuorihaavan alla männyn  puuaines  on tervettä.  Valok. Simo Hannelius, 
Fig.  3. Under the healed-over  wound pine  wood is sound. Photo Simo Hannelius. 
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(mt.) päätteli  kuitenkin,  että jos  koepuut  olisi  
vat olleet  nopeakasvuisempia,  olisi  lahovikaisuus 
ollut  todennäköisesti pienempi.  Kun  karsimisen  
aiheuttama laho ei  yleensä  leviä synty  mäkohdas  
taan puun pintaan  päin,  ei siitä HEIKINHEI  
MON (mt.) mukaan ole kuitenkaan niin suurta 
haittaa kuin monesta  muusta lahoesiintymästä,  
koska nuorena karsittaessa  laho  jää pääasiassa  
sorvauspurilaaseen.  

HEISKANEN  (1958,  s. 18-20)  jakoi  koivun 
karsimisesta  aiheutuvat lahoviat seuraaviin kol  

meen ryhmään. 

1. Itse oksa lahoo,  mutta laho ei leviä siitä 

puuhun.  

2.  Laho leviää oksan  yläpuolelle  hyvin  kapea  
na, vaihtelevan pituisena, ei kuitenkaan kos  
kaan karsimisvuoden vuosiluston ulkopuolelle.  

3. Laho leviää karsituista oksista sisäosiin 

tavalla,  joka  on teknisesti  vaarallinen vain muo  
dostuessaan  pehmeäksi  ja  joka tuolloinkin ra  

joittuu  hyvin  suppealle  alalle. 

Kaiken kaikkiaan  HEISKANEN  (mt., s. 29)  

päätteli,  että karsiminen —  mukaan lukien sekä  
elävät että kuolleet oksat  —  aiheuttaa koivuun,  

herkemmin raudus- kuin hieskoivuun,  laho- ja 

värivikoja,  jotka  eivät  kuitenkaan koskaan  ulotu 
karsimisvuoden vuosiluston  ulkopuolelle.  Täl  
löin on otettu huomioon kaikkein pienimmät  
kin  viat. Niinpä  lähes puolet  havaituista vioista 
on ollut  alle  5  mm:n  kokoisia.  

Mielenkiintoinen lisäpiirre  HEISKASEN  (mt.,  
s. 22)  tutkimuksessa  on kuitenkin se,  että  myös 
tutkituista luontaisesti  karsiutuneista oksista  

n. 35 % oli  levittänyt  lahoa ja värivikaa  ympä  
rilleen. Kun  vastaava  suhdeluku karsittujen  
oksien osalta oli 43 % (mt. s. 20), ero karsit  

tujen  ja karsimattomien oksien  välillä on lop  

pujen  lopuksi  varsin pieni.  
Onkin syytä  esittää  kysymys,  voidaanko pi  

tää toteennäytettynä,  että huolellisesti suori  
tettu karsiminen  lisää lahoriskiä. Tämä kysymys  
on aiheellinen,  koska  karsimisen aiheuttamiin 

Kuva  4. Jos  kuorivauriota ei  synny, karsittu  koivun  oksa  kyljestyy  yleensä  ilman laho- tai värivikaa. 
Valok. Simo Hannelius. 

Fig.  4. If  bark  damage  has  been avoided,  pruned  birch branches heal over without decay  or colour 

defects.  Photo Simo Hannelius. 
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lahovikoihin on luettu myös  ne,  jotka ovat  saa  

neet  alkunsa kuoren  vioittumisesta. Voi  hyvin  
kin  olla niin,  että  syy  lahovikojen  lievään lisään  
tymiseen  karsimisen  jälkeen  on sekundäärinen,  
kuorivaurioista  johtuva. Kuoren  vaurioituminen 
voi  selittää  ainakin osaksi  myös  sen,  että lahon 

todennäköisyys lisääntyy  karsittavan oksan  

paksuuntuessa  ja elävillä  oksilla  enemmän  kuin 
kuivilla. 

Käsillä olevan tutkimuksen maastotöissä on 

voitu  tehdä vain  suuripiirteisiä  havaintoja  koivun  
lahovikaisuudesta karsimisen  jälkeen.  Syynä  
tähän on se,  että karsimisesta  lähtenyt  laho 
on ollut vaikeasti  erotettavissa kairausten ai  

heuttamista runsaista vioista (vrt. s. 6). Ei ole 

ollut  mahdollisuutta niin  yksityiskohtaiseen  tar  
kasteluun kuin mistä HEISKASEN (1958)  tut  
kimus  on  esimerkkinä. 

Suoritettu tutkimus tukee kuitenkin edellä 

esitettyjä  varhemmin saavutettuja  tutkimustu  
loksia,  jos niitä tarkastellaan käytännölliseltä  
kannalta. Tulokset vahvistavat sen,  että huolelli  

sesti suoritetusta  karsimisesta,  vaikka  siinä pois  
tettaisiin myös  eläviä oksia,  ei synny  lahoa 
karsimisen jälkeisiin  vuosilustoihin. Jos siis  puu 
karsitaan  riittävän pienikokoisena,  mahdollisesti 
syntyvä lahovika jää sorvattaessa  purilaaseen.  
Siellä missä kairauksista  syntynyt  lahovika  ei 
ole häirinnyt  tarkastelua,  on koivun  voitu todeta 

kyljestyneen  hyvin  ja lahovikaa aiheuttamatta. 
Merkittävää karsimisesta aiheutunutta laho  

vikaa kuitenkin on voitu  todeta myös tässä  
tutkimuksessa. Milloin lahovika on havaittu 

selvästi  karsitusta  oksasta  lähteneeksi,  on  poik  
keuksetta  ollut kysymys  tapauksesta,  jossa  kar  

simistoimenpiteen  yhteydessä  on syntynyt  kuo  
rivaurio. Kuorivaurio on tosin yleensä  kyljesty  

nyt,  mutta  laho on ehtinyt  saada alkunsa  ennen 
sitä. 

Lahon  aiheuttaneet oksat  ovat  olleet poik  
keuksetta kookkaita. Sellaisina ne  ovat  olleet  

aikanaan  vaikeita työkohteita  ja  alttiita ympä  
ristön kuoren vaurioille. Kookkaiden oksien  

kautta  lahovika päässee  yleensäkin  helpommin 

Kuva  5. Kuorivaurio,  joka syntyy varsinkin  paksujen  oksien  karsimisessa,  johtaa koivulla yleensä  
lahovikaisuuteen. Valok. Simo Hannelius. 

Fig.  5.  Bark damage,  frequently  caused  in  the pruning  of  thick  branches,  generally  leads to  decay  in  
birch stems.  Photo Simo Hannelius. 
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iskeytymään.  Tästä syystä  onkin  esitetty  se 

käsitys,  ettei  ainakaan yli  3 cm  paksuja  eläviä  
oksia tulisi karsia (HEISKANEN  1958, s. 21).  
HEIKINHEIMO (1953)  piti  ylärajana  1,5  cm:n  

oksanpaksuutta.  
Koivun herkkyyttä  kuorivaurioille osoittaa 

myös maastotöiden kuluessa tehty havainto 
kuorimittarin käytöstä  syntyvistä  laho- ja väri  
vioista. Vaikka  tätä ilmiötä ei  ole varsinaisesti 

yksityiskohdin  tutkittu, on voitu  panna toistu  
vasti merkille,  että nimenomaan  koivikossa  voi 
kuorimittarin synnyttämä  reikä kuoressa  olla 
aiheena värivian,  jopa  lahoviankin syntymiselle.  
On mahdollista,  että kysymys  on toistuvasti 
niin suuresta  viasta,  että sillä on käytännöllistä  
merkitystä. Kuorimittarin synnyttämän reiän 

on havaittu jäävän  usein,  etenkin  huonoilla 

kasvupaikoilla,  kyljestymättä.  

Vaikka väri-  ja pienialaisia  lahovikojakin  
saattaa syntyä  koivun karsimisen seurauksena,  

näyttää  varhempien  ja nyt  suoritettujen  tutki  
musten  perusteella  siltä,  ettei  karsimisesta  aiheu  
du yleensä  käytännön  mittakaavassa rungon  
arvoa madaltavaa tekijää.  Tämä  päätelmä  pitää  

paikkansa  etenkin silloin, kun itse karsimis  

operaatio tapahtuu  huolellisesti,  kuorivauriota  
välttäen. Karsittaviksi  on valittava  sellaisia puita,  

joissa ei tule kysymykseen  paksujen  elävien 
oksien  poistaminen.  Lahon esiintymisen  toden  

näköisyyttä  pienentää  edelleen se,  että kasvu  

paikka  on hyvä  ja että oksan  tyngät  kyljestyvät  
tästä syystä  mahdollisimman nopeasti.  Karsimis  

ajankohdaksi  soveltuu heikoimmin ns.  mahla  

aika,  varhaiskesä,  jolloin  puun kuori  helpoim  
min vaurioituu. 

TULOSTEN TARKASTELUA 

Kuten  johdannossa  todettiin,  1970-luvulla 

yleistymässä  olevat metsänkäsittelymenetelmät  
ovat  nostattaneet pelon, että tulevaisuudessa 
tuotetun puun laatu voisi heiketä nykyisestä  
olennaisesti.  Vaikka  pelko  saattaa  olla turhakin,  
on syytä  ottaa huomioon se mahdollisuus,  että 

tietyissä  tapauksissa,  kielteisten edellytysten  
osuessa yhteen  ja samaan metsikköön,  voi 

syntyä  entistä useammin tarvetta  puuston laa  
dun parantamiseen  karsimista  käyttäen.  Tältä 
kannalta katsoen on tärkeää,  että tiedetään 

ne puutuotannolliset  vaikutukset,  joita  eläviin 
oksiin  kohdistuvalla karsimisella on. 

VUOKILAN (1968)  ja  eräiden muiden tutki  
musten  perusteella  on varmaa, ettei lievä  elävien 
oksien  karsiminen  vaikuta puun kasvuun.  Puusta 
voidaan poistaa  2—3  alinta oksakiehkuraa,  ja  sen 

läpimitan,  pituuden  ja runkomuodon kehitys  

jatkuu häiriintymättä  aikaisempaan  tapaan (vrt.  
kuva  6). 

VUOKILA (mt.) totesi, ettei edes elävän 
latvuksen  alimman kolmanneksen poistaminen  
vähennä olennaisesti  puun kasvukykyä,  jos kar  
simisen jälkeen  jää vielä vähintään 40 % elävää 
latvusta. Tämä merkitsee käytännössä  sitä,  että 

karsimisessa voidaan poikkeuksetta  saavuttaa 

sellainen karsimiskorkeus,  jota rungon laadun 
tehokas parantaminen  vaatii. 

Käsillä oleva tutkimus on vahvistanut sitä 

käsitystä,  ettei karsiminen elävään latvukseen 
kohdistuvanakaan tuo mukanaan liiallista laho  

vikaisuuden riskiä.  Männyn  kysymyksessä  ollen 

karsimisesta  lähtevä lahovika on tilastollinen 

harvinaisuus, jonka  mahdollisuutta ei tarvitse  
ottaa huomioon käytännön  toimenpiteissä.  

Mänty  kykenee  säilymään  terveenä, vaikka kuo  
rikin irrottuisi karsittaessa. 

Koivunkaan karsiminen ei  ole  puun terveys  
tilan kannalta vaarallinen,  jos  vältytään  kuori  
vaurioilta ja kartetaan kaikkein paksuimpien  
elävien oksien  karsimista. Kielteiset vaikutukset 

rajoittuvat  merkityksettömiin  sisäisiin  värivikoi  
hin tai pikkulahouteen,  joka  ei  leviä karsimis  
vuotta nuorempiin  vuosilustoihin. 

Koska  kuusen karsiminen ei laadun paranta  
misen  kannalta ole tarpeellista,  voidaan sanoa,  
että maassamme tunnetaan karsimiseen  liittyvät  
kielteiset tekijät  tai oikeammin niiden puut  
tuminen. Ei pitäisi  olla esteitä  sille,  että  milloin 
laadun kannalta on välttämätöntä, käytännössä  
turvaudutaan karsimiseen. Karsiminen olisi näh  

tävä eräänä  merkittävänä lenkkinä siinä intensii  
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Kuva  6.  Puun  ja  sen latvuksen kehitys  10-vuotiskauden aikana  eriasteisen karsimisen  jälkeen  männik  
kökokeessa  n:o 5  (VUOKILA  1968, s. 27). 

Fig.  6.  Development  of  tree height  and  crown  length  during the 10-year  period  after  green pruning  

of  varying  degrees  (pine  experiment  no.  5).  

visen metsätalouden toimenpideketjussa,  mikä 
on ominaista 1970-luvulle. Kun  tähän asti  on 

kiinnitetty  päähuomio  vain  kuutiomäärän tuot  
tamiseen, olisi paikallaan  nähdä puutuotanto 

myös  laadun näkökulmasta. 

Karsimisen kannattavuuden arviointi  metsän  

omistajan  kannalta on äärimmäisen vaikeaa. 
Tämä  johtuu  pääasiassa  siitä,  että hyöty  saadaan 

vasta  vuosikymmenien  kuluttua. Karsija  ei  voi 
olla varma siitä,  miten teollisuus tuolloin arvos  

taa  oksatonta laatupuuta. 1960-luvulla tehdyt  
laskelmat (HEISKANEN  1966)  osoittivat,  että 
mikäli laadun paranemisesta  maksetaan tuolloin 
perustelluksi  arvioitu hinta, karsiminen on  erit  
täin kannattava toimenpide.  1970-luvun lopulla  
on ollut kuitenkin havaittavissa,  että vaneri  
teollisuus ei arvosta samassa määrin korkea  

laatuista viilua  kuin aikaisemmin.  Tämä johtuu  
viilun paikkaustekniikan  kehittymisestä  ja eri  
laisten pinnoitteiden  käytön  lisääntymisestä  

(vrt.  HEISKANEN ja SAIKKU 1976). Korkea  
laatuisen viilun arvostuksen  pieneneminen  saat  

taa olla kuitenkin  väliaikainen. On  näet  selvää,  

että oksaisista  tukeista saatavan  viilun tuotanto  

kustannukset  ovat  mm.  paikkauksesta  johtuen  
korkeammat kuin vähäoksaisesta raaka-aineesta 

valmistettavan tuotteen. 

Karsimisen yleistymisen  eräänä  esteenä  lienee 

käytännössä  työvälineiden  alkeellisuus. Karsi  
misvälineet  ovat  yhä  edelleen sillä tasolla,  jolle 
ne kehitettiin 1930-luvun karsimisinnostuksen 

aikoina.  Karsimisvälineitä kehittämällä on mah  

dollista  vähentää myös  puun vaurioitumisvaaraa, 
mikä on ainoa  todella merkittävä syy  laho  

vikojen  syntymiseen  ja rungon arvon laskemi  
seen karsimisoperaation  yhteydessä.  Koneel  
listamisessa voi  olla myös  apu työvoimapulaan,  

jota  karsimisen laajamittaisessa  sovellutuksessa  
pelätään.  

Karsiminen on  joka tapauksessa  käytettävissä  
oleva,  hyvin  tutkittu vaihtoehto. Riippuu  met  
sänomistajista  ja metsäalan ammattimiehistä, 
halutaanko tätä  tehokastalaadunparannusmene  
telmää käyttää  hyödyksi.  
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