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TIIHONEN, P. 1983. Männyn ja kuusen  kasvun vaihtelu Suomen  eteläisimmässä  osassa valtakunnan  metsien  7. 
inventoinnin  aineiston  perusteella. Summary: Growth variation of pine and spruce  in  the southernmost  part  of 
Finland  according to the 7th  National  Forest  Inventory. Folia  For.  545:1—8.  

Julkaisu liittyy osana valtakunnan  metsien  inventoin  

tien  yhteydessä suoritettuihin  kasvun  vaihtelua  käsitte  
leviin tutkimuksiin.  Viimeksi  aihetta on tutkittu v. 

1971—76  suoritetun  6. inventoinnin  yhteydessä. 7. in  

ventoinnin  alussa  katsottiin, että  tehtävä  olisi  liitettävä  

ajallisesti aikaisempaa kiinteämmin inventoinnin  suo  

ritusaikaan  eri piirimetsälautakuntien alueilla.  Päätet  

tiin, että  maan eteläpuoliskosta kerätään kolme  osa  
aineistoa.  Tässä  julkaisussa selostetaan  ensimmäiseltä  
osa-alueelta, Suomen  eteläisimmästä osasta  alkukesällä  
1980  koottua  aineistoa  ja sen perusteella saatuja tulok  
sia.  

Tutkimuksessa rajoituttiin mäntyyn ja kuuseen.  

Aineisto  käsittää  kaikkiaan 1 182  koepuuta. Tulosten  

laskennassa  kiinnitettiin  päähuomio aineiston  keruu  
aikaa edeltäneiden  vuosien  ja 5-vuotisjaksojen keski  

määräisten kasvuindeksien  määrittämiseen. Aineiston  

tietokonekäsittelyä voidaan  tarvittaessa  jatkaa. Näin  on 

jo menetelty aikaisemman  kasvun vaihtelua  koskeneen  
tutkimuksen osalta. 

Tulosten  esittelyssä  on rajoituttu vuosiin  1979—35.  
Numeerisen  ja graafisen tarkastelun perusteella on py  

ritty  hahmottelemaan  keskimääräiskuva  3. inventoinnin  

ja  sen  jälkeisten vuosien  indeksien  kehityksestä. Perät  

täisten inventointien kasvuolosuhteiden  vertailussa  on 

rajoituttu kolmeen  viimeisimpään, 5.—7. inventointiin.  

Vertailu  on tehty 5-vuotisindeksien  perusteella. Esi  
merkkeinä  tuloksista  mainittakoon, että männyn indek  

si on keskimäärin  hieman  pienentynyt 3. inventoinnin  
vuosista  (1946—52) 1960-luvun  loppupuoliskolle asti.  7.  
inventoinnin  vuosien männyn 5-vuotisindeksi  on 18%  

suurempi  kuin  vastaava  6. inventoinnin  tulos. Kuusen 

indeksisarjassa ilmenee samoin  aluksi laskeva  suuntaus,  

jonka jälkeen indeksi varsin  lievästi  nousten lähenee  
keskimäärin  normaalitasoa, 1970-luvun loppupuoliskol  
la  hieman  sen ylittäenkin. 7. inventoinnin  vuosien 5- 

vuotisindeksi  on kuusellakin  suurempi kuin  vastaava  6. 
inventoinnin  tulos, mutta ero  on tulosten mukaan  vain  

6%-yksikköä.  

The publication is  part of the National  Forest  Inven  

tory investigations dealing with  growth variation. This  

topic was last  studied  in  connection  with  the 6th Inven  

tory in 1971 —76.  At the start of the  7th Inventory, it  

was decided  that the investigations should  be timed in 
closer connection with  the survey in the districts  of 
different Regional Forestry  Boards.  Three  part-materials  
were to be  collected  from the southern  part of the 

country. publication deals with  the  results  of  the 

first part-material collected from  the  southernmost  part  
of Finland  in  the  early  summer of 1980.  

The  investigation was confined  to pine and  spruce.  
The material consists  of 1182  sample trees  in  all.  The  

focus in calculations  was on the definition  of  mean 

growth indices  for  5-year  periods and  single years  pre  
ceding the  sampling. The data processing can be con  

tinued  if  necessary.  This  has  been  done with  the  pre  
vious  investigations dealing with  growth variation.  

The introduction  of results  is confined  to years  
1979—35. The aim  is to form an overall idea of the  

changes in  the  indices  of  the  3rd  inventory and  the  
subsequent years  on the  basis  of  numerical  and  graphic 
observations.  To compare the  growing conditions  of 
successive  inventories, only the  last i.e. sth—7th  inven  

tories are included. The  comparison is based  on the 

5-year indices.  An example of the results  is that the 

growth index  of  pine has  slightly decreased  on average 
from the 3rd Inventory (1946—52) till  the late 19605. 

The  five-year index  of pine  at  the  7th  Inventory is 18% 

higher than the  corresponding figure of the  6th Inven  

tory. Similarly, the index  series  of spruce  first indicates  
a falling trend, then  a slightly  rising  one approaching, 
even slightly exceeding, the average  normal  level  in  the 
late 19705. The five-year  index  of spruce  at the 7th In  

ventory is  also  higher than at the 6th  one, but the diffe  

rence is  only 6%-units. 
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1. JOHDANTO 

Kasvun vaihtelun tutkiminen valtakunnan 

metsien 7.  inventoinnin (Kuusela  ja Salminen 

1980) yhteydessä  eroaa  aineiston keruun 
osalta aikaisempiin  inventointeihin liittyneis  

tä vastaavista selvityksistä.  V. 1976 päätty  

neeseen 6. inventointiin asti  aineisto kerättiin 

samanaikaisesti koko maata tai maan etelä  

ja pohjoispuoliskoa  varten (esim. Ilvessalo 

1956; Tiihonen 1979). 7. inventoinnin alussa 

katsottiin, että mainittu tehtävä olisi liitettä  

vä ajallisesti  aikaisempaa  kiinteämmin inven  
toinnin kenttätöiden suoritusaikaan eri pii  
rimetsälautakuntien toiminta-alueilla. Alueel  

listen osa-aineistojen  keruun  tarvetta korosti  
osaltaan etenkin maan lounaisosassa todettu 

puuston vuotuisen kasvun  huomattava suu  
rentuminen 6. ja 7. inventoinnin välisenä 
aikana. Päätettiin,  että maan eteläpuoliskos  

ta kerätään kaksi  osa-aineistoa,  ensin maan 
lounais-eteläisimmästä osasta  ja myöhemmin 
inventoinnin suoritustavan mukaisesti  maan 

eteläpuoliskon  muusta osasta. Edellistä 
aluetta kutsutaan tässä julkaisussa  Suomen 

tai  maan eteläisimmäksi osaksi. Tältä alueel  

ta kerättyyn  aineistoon perustuvan tutkimus  
selostuksen  valmistuttua v. 1982 alussa muu  

tettiin aineiston keruusuunnitelmaa siten,  et  

tä maan eteläpuoliskosta  kerätään kahden 

asemesta  kolme osa-aineistoa. Toinen osa  

aineisto kerätään Pohjois-Karjalan  ja Pohjois-  

Savon piirimetsälautakunnan  alueelta  v.  1982 

ja  kolmas  Keski-Suomesta  ja  maan eteläpuo  
liskoon sisältyvältä  Pohjanmaan  alueelta v. 
1983. 

Aineiston keruualueen lisäksi  tutkimus ra  

joitettiin vain havupuihin,  mäntyyn ja kuu  
seen. Aineisto kerättiin alkukesällä 1980. 

Tutkimuksen edellyttämä  tietokonekäsittely  

tapahtui  nyt ensi kerran Helsingin  ulkopuo  

lella, nimittäin Metsäntutkimuslaitoksen Ro  
vaniemen tutkimusasemalla v. 1981. Tämän 

jälkeen  aineiston käsittely  jatkui Helsingissä.  
Aikaisemmin omaksuttua tapaa seuraten  ra  

joituttiin tarkasteltujen  puulajien,  männyn  ja 
kuusen indeksisarjojen  laadintaan. Tulokset 

esitetään oheisessa julkaisussa.  

2.  TUTKIMUSAINEISTO JA SEN KÄSITTELY  

Maan eteläisimpään osaan on tässä  tutkimuksessa  si  
sällytetty Ahvenanmaan lisäksi  seuraavien  piirimetsä  
lautakuntien  toiminta-alueet:  Helsinki,  Lounais-Suomi, 

Satakunta,  Uusimaa-Häme, Pirkka-Häme, Itä-Häme, 

Etelä-Savo ja Etelä-Karjala.  Käytännön syistä  aineiston  
keruu  keskitettiin  lähinnä  Pirkka-Hämeen, Itä-Hämeen 

ja Etelä-Savon  piirimetsälautakuntien alueelle.  Aineis  
ton keräsi  fil.kand. Heikki  Tiihosen johtama ryhmä  

kesä—heinäkuussa  1980.  Aineiston  sisältämät  puulajeit  

taiset  koepuu-(kairanlastu-)määrät ja niiden  jakaantu  
minen tietokonelaskennassa erotettuihin ikäluokkiin  

nähdään seuraavasta asetelmasta. 

Aineisto  kerättiin  kuten  aikaisemmissakin  inventoin  

neissa kovien  metsämaiden  metsiköistä. Kaikki  keruu  

kohteet  eli koemetsiköt  olivat  luonnontilaisia  tai  käy  

tännöllisesti  katsoen  luonnontilaisia, usein  pääosiltaan 

yhtä puulajia sisältäviä  metsiköitä.  Kussakin  koemetsi  
kössä  otettiin puulajeittain yleensä 10 kairanlastua.  

Kaikki  kerätyt kairanlastut  mitattiin  Metsäntutkimus  
laitoksen  metsänarvioinnin  tutkimusosaston luston  mit  

tauskoneella.  Tästä osatehtävästä huolehti  tutkimus  

apulainen Pekka Oksman. Aineiston  keruun  ja  luston  

mittauksen  muiden  yksityiskohtien suhteen  viitataan  
tässä  aikaisemmin  esitettyihin selostuksiin.  (Esim. Ilves  

salo  1951;  Tiihonen  1979). 

Aineiston  tietokonekäsittely ja sen  edellyttämä mit  
taustulosten  lävistys  tapahtui, kuten  johdannossa on 
mainittu, Rovaniemen  tutkimusasemalla  metsänhoitaja 
Mauri  Timosen  johdolla. Tämän jälkeen aineiston  ja 
tietokonelaskennan  tulosten  käsittely  jatkui Helsingissä. 

Tehtävästä huolehti  tutkimusapulainen Erkki  Toivo  

nen. 

Tulosten laskennassa  edettiin  kuten  aikaisemminkin  

asteittain yhdistämällä koepuut  ensin  puulajeittain ja 

Lustojen  lukumäärä rinnankorkeudella 

Number of annual  rings  at breast height  

<60 61—80)81—100 101+ Yhteensä 

Total 
'uulaji  
r
ree species 

Koepuiden lukumäärä  — Number  of sample tree•: 

länty — Pine 4 235 164 126 529 

[uusi  — Spruce 29 282 176 166 653  

'hteensä  — Total 33 517 340 292 1 182 
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koemetsiköittäin  sekä ryhmittämällä ne sitten piirimet  
sälautakunnittain  ja ikäluokittain.  Seuraavassa  lasken  
tavaiheessa  yhdistettiin eri  piirimetsälautakuntien tu  

lokset,  jolloin saatiin  edellä  esitetyssä  asetelmassa  esitet  
tyjä puulajeittaisia ja ikäluokittaisia  koepuumääriä vas  

taavat tuokset. Tässä laskentavaiheessa  kokeiltiin  erilai  

sia  vaihtoehtoja. Lopulliseen laskelmaan, jonka perus  
teella  on saatu jäljempänä esitettävät kasvuindeksit,  si  

sällytettiin mainitusta  asetelmasta nähtävien kolmen  
vanhimman  ikäluokan  koepuiden mittaustulokset.  Nuo  

rimman  ikäluokan, alle  60 v.,  sisältämän  vähäisen  koe  

puumäärän (mänty 4, kuusi  29  koepuuta) perusteella 

saatuja tuloksia  ei siten  sisällytetty lopullisiin laskel  
miin. 

Kasvuindeksin  laskenta  tapahtui samalla menetel  
mällä kuin  3., 4. ja 6.  inventoinnissa.  Tasoituskäyrän  

yhtälö oli  siten  

y =a +  bx,  jossa 

x  = pentandin eli  5-vuotiskauden  järjestysluku ja 

y  = viiden  vuoden  vuosiluston  keskiarvo.  
Kaavan yksityiskohtien suhteen viitataan  Mikolan  

(1950) esittämään  selostukseen.  

3. MAAN ENSIMMÄISEN  OSAN KASVUINDEKSI  

31.  Vuotuisindeksit 

Taulukosta 1 nähdään ensin männyn  ja 
kuusen vuotuisindeksien numeroarvot. In  

deksit esitetään aineiston keruuta edeltäneel  

tä 40-vuotiskaudelta. Kuvan  1 piirrokset  sel  
ventävät kuvaa vuotuisindeksien vaihtelusta 

taulukossa 1 esitettyinä  vuosina.  Rajoittamal  
la tarkastelu 3. inventoinnin ja sen jälkeisten  
inventointien kasvun laskennan vuosiin voi  

daan tuloksista todeta erityisesti seuraavaa:  

— männyn indeksi  on keskimäärin  hieman  pienentynyt 
3. inventoinnin  vuosista  (laskentavuodet 1946—52) 
1960-luvun  loppupuoliskolle asti,  jonka jälkeen il  
menee keskimäärin  nouseva,  vuodesta 1972  normaa  
litason  (=100) ylittävä kehitys.  

— kuusen indeksisarjassa ilmenee  samoin aluksi laske-  

va suuntaus,  jonka jälkeen indeksi varsin  lievästi  
nousten lähenee  keskimäärin  normaalitasoa, 1970-  
luvun loppupuoliskolla hieman  sen ylittäenkin. 

Männyn  ja kuusen vuotuisindeksejä  on 

verrattu kirjottajan  aikaisemmassa selvityk  

sessä saatuihin maan eteläpuoliskon  keski  
määräistuloksiin. Vertailua vaikeuttaa se  

seikka,  että tämän tutkimuksen aineisto on 

kerätty  maan eteläisimmästä osasta  eli edelli  

seen tutkimukseen verrattuna  suppeammalta  
alueelta. Aikaisemmassa selvityksessä  ilmeni 

toisaalta,  että sädekasvun kehitys oli eri  pii  
rimetsälautakuntien alueilla hyvin yhden  
mukainen (Tiihonen  1979, s. 5).  Voidaan 

otaksua,  että edellisessä tutkimuksessa  saa  
dut maan eteläpuoliskon  tulokset luonnehti  

vat kasvun  vaihtelua myös maan eteläisim  
mässä osassa.  

Edellisessä mainitun vertailun tulosten 

esittelyssä rajoitutaan  kuvaan 2, josta näh  
dään männyn ja kuusen kasvuindeksit  vuosil  

ta 1974—35. Kuvan tarkastelu osoittaa osal  

taan, että eri  aikoina tehdyissä  tutkimuksissa 

saatujen indeksien numeroarvojen  välillä 

saattaa  olla suuriakin eroja.  Toisaalta mak  
simi- ja minimikohdat ovat sekä sijaintivuo  
den että muutoksen suhteellisen voimakkuu  

den osalta usein hyvin yhdenmukaiset  (vrt. 
Tiihonen 1979,  s. 8). Kuvan  2 piirrokset vah  
vistavat myös edellä männyn  ja kuusen in  
deksien kehityksestä  tehtyjä  päätelmiä.  Nii  

den lisäksi tässä mainittakoon vielä männyllä  

Taulukko  1. Suomen  eteläisimmän  osan männyn ja 

kuusen  kasvuindeksit  v. 1979—40 

Table 1. Growth  indices  for Scots pine and  Norway spruce  
in the southernmost  part  of  Finland in 1979-40  

Vuosi 

Year 

Mänty 
Pine 

Kuusi 

Spruce 

Vuosi 

Year 

Mänty 

Pine 

' Kuusi  

Spruce  

Kasvuindeksi 

Growth index 

Kasvuindeksi  

Growth index 

1979 

78 

77 

76 

116  

102  

97 

126  

106  

100  

98 

121 

1959  

58 

57 

56 

98 

82 

104  

70 

102  

84  

101 

82  

75 

74 

73 

72 

71  

123 

125 

113 

110  

96  

103 

105 

76  

100  

102  

55 

54 

53 

52 

51 

89 

108  

104  

93 

84 

89  

99  

97 

90 

80  

1970 

69 

68 

67 

66 

94  

92  

100  

111 

100 

100  

100  

88 

89 

97 

1950  

49  

48  

47  

46  

104  

112  

98 

105  

101 

89  

98  

97  

112 

103  

65 

64 

63 

62 

61 

93 

97 

91 

97 

88 

106 

109 

118 

113 

98 

45  

44  

43  

42  

41 

110  

91 

88 

82 

85 

106 

98  

87  

77 

84  
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Kuva 1. Männyn ja kuusen kasvuindeksien  vaihtelu  

maan eteläisimmässä  osassa v. 1940—79. 

Fig. 1. Variation  in  the  growth indices  of  pine and  spruce  
in  the  southernmost  part  of  Finland  in 1940-79.  

v.  1956 ilmenevä poikkeuksellinen  minimi ja  
toisaalta v.  1972 jälkeiset  normaalitason ylit  
tävät indeksit. Kuusella todettakoon erityi  
sesti  v. 1973 ilmenevä selvä minimi ja indek  
sien läheneminen keskimäärin normaalitasoa 

1960-ja 1970-luvulla. 
Toisena vertailukohteena ovat olleet Mie  

likäisen (1980),  Thamminchan (1981)  ja Ti  
mosen (1981)  tutkimuksissa  esitetyt  männyn  
kasvuindeksit. Mielikäisen (mt.,  s.  24) esit  

tämä sarja ulottuu vuoteen  1976. Kuvan 1 
esittämä kasvuindeksin vaihtelu maksimista 

minimiin vuosina 1957—76 vastaa  huomat  

tavassa  määrin Mielikäisen tulossarjaa.  V. 
1976 kasvuindeksi  on Mielikäisellä 116, kir  

joittajalla 126,  Timosella (mt.)  sen  sijaan  86. 
Timosen ja taulukon 1 tulosten välillä on 

myös v. 1979 suurehko ero. 1960-luvun lo  

pussa  ja 1970-luvun alussa viimeksi mainitut 

sarjat  ovat varsin yhdenmukaiset.  Thammin  
chan (mt.,  s.- 31) vuoteen 1977 ulottuvat 

männyn keskimääräisarvojen  indeksit ovat 
maksimien ja minimien sekä huomattavassa 
määrin muidenkin vuotuisindeksien osalta 

yhdenmukaiset  taulukon 1 tulosten kanssa.  
Thamminchan (mt.) osa-aineistojen  tuloksis  
ta ilmenee,  että 1970-luvulla Kolin aineiston 
kasvuindeksit eroavat  v. 1976—77 eniten 

keskimääräistuloksista. 

Kuva  2. Männyn ja  kuusen  kasvuindeksit  Suomen ete  

läisimmässä  osassa v. 1935 —74 vuosien 1979 (yhtä  

jaksoinen viiva) ja 1974 (katkoviiva) tutkimusten mu  
kaan. 

Fig. 2. Growth  indices  of  pine and  spruce in the  southern  

most part  of Finland  in 1935-74  according to the inves  

tigations in 1979 (continuous line) and  1974  (dashed 

line). 

Molempien  puulajien  tuloksia on voitu 

verrata myös professori  Göte Bengtssonin  

(Sveriges  Lantbruksuniversitet,  Inst.f.Skogs  

taxering)  Ruotsissa saamiin tuloksiin. Profes  
sori Kullervo Kuuselalle (Metsäntutkimuslai  

tos) 7.4.1982 päivättyyn kirjeeseen  liitetyistä 

piirroksista ilmenee mm., että 1960-luvun 
keskimääräistä epäedullisempien  vuosien  jäl  
keen männyn  kasvuindeksi  sivuaa tai ylittää 
normaalitason. Vuosien 1975—76 indeksit 

osoittavat maksimia,  sarjan  viimeiset vuodet,  

v. 1977—78 taasen normaalitason mukaista 

kasvun kehitystä.  Kuusella piirros  viittaa 

myös kuvan 1 mukaiseen vuotuisindeksien 

vaihteluun, mutta  indeksien numeroarvojen  
välillä  on  mäntyyn  verrattuna  suurempia  ero  
ja. 

Viimeisenä vertailukohteena ovat olleet 

johdannossa  mainitusta Pohjois-Karjalasta  ja 
Pohjois-Savosta  v. 1982 kerätystä  aineistosta 

otetun  100 mäntykoepuuta  käsittäneen koe  
erän tulokset. 1960- ja 1970-luvun vuosiin 

keskitetyn  yleisluonteisen  tarkastelun tulok  
set viittaavat myös kuvan  1 mukaiseen män  

nyn  kasvuolosuhteiden vaihteluun. 
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32. 5-vuotisindeksit 

Toisena tarkastelukohteena ovat tässäkin 

tutkimuksessa olleet 5-vuotisindeksit. Niiden 

laskennassa rajoituttiin lähinnä kolmen vii  
meisen eli  5.,  6.  ja 7.  inventoinnin kasvunlas  
kennan  vuosiin. Kun mainittujen  inventoin  
tien kenttätyöt ovat kestäneet maan eteläi  
simmässäkin osassa  3—4 vuotta, laskettiin 
ensin eri vuosien kasvunlaskentajaksoja  vas  

taavat 5-vuotisindeksit  ja sitten niiden keski  

arvot. Kunkin inventoinnin viimeisimmän 

vuoden indeksiä ei kuitenkaan sisällytetty  

laskelmaan,  koska  tämän vuoden sädekasvu  

otetaan  huomioon vasta elokuun alun jäl  
keen.  Laskelmien perusteina  ovat siten olleet 
seuraavien vuosijaksojen  5-vuotisindeksit: 

Seuraavasta asetelmasta nähdään ensin män  

nyn  tulokset.  

Tämän tutkimuksen aineiston mukaan 

männyn indeksi on  hieman suurentunut  5.  ja 
6. inventoinnin välillä. Aikaisemman,  maan 

eteläpuoliskoa  koskevan  selvityksen  mu  
kaan muutos on aivan vähäinen. 6.  inven  

toinnin vuosilta molemmat selvitykset 

ovat johtaneet yhdenmukaiseen,  normaa  
litasoa lähenevään tulokseen. Tämän jälkeen  
männyllä on ollut sekä edellisvuosiin että 
normaalitasoon verrattuna  keskimääräistä 

edullisemmat kasvuolosuhteet. 7. inventoin  

nin vuosien indeksi  on 18% suurempi  kuin 

vastaava 6.  inventoinnin tulos. Taulukon 1 

mukaisesti 7. inventoinnin tulos on saatu  

seuraavien (v. 1978—72) vuotuisindeksien 

perusteella:  102,  97,  126, 123, 125, 113 ja 110. 
Etenkin vuosina 1976—74 männyn indeksi 

on ollut huomattavasti normaalitason ylä  

puolella.  Todettakoon, että laskelmien ulko  

puolelle  jäänyt v. 1979 indeksi on taulukon 1 
mukaan 116 eli myös selvästi  normaalitason 

yläpuolella.  

Männyn  indeksien ero 6.  ja 7.  inventoinnin 
vuosina on niin merkittävä, että ero on otet  

tava huomioon mainittujen  inventointien 

männyn  kasvutulosten vertailussa. 
Edellisiä tuloksia vastaavat kuusen 5- 

vuotisindeksit nähdään seuraavasta  asetel  

masta. 

Eri aineistojen  perusteella saaduissa kuu  

sen  indekseissä ilmenee kuten männylläkin  5.  
inventoinnin kohdalla pieni ero, 6. inven  
toinnin vuosilta on  taasen  saatu samat  tulok  

set. Voidaan päätellä, että kuusen kasvu  
olosuhteet ovat olleet 6.  inventoinnin kasvun  

laskennan vuosina keskimäärin hieman epä  
edullisemmat kuin 5.  inventoinnin aikana. 

Taulukosta 1 nähtävät vuotuisindeksit vah  

vistavat osaltaan eron merkitystä. Viimei  

simmän,  7. inventoinnin vuosiin siirryttäessä  
kuusen  kasvuolosuhteet ovat tulosten mu  

kaan vuorostaan  hieman parantuneet. Muu  

tos on huomattavasti pienempi  kuin männyl  

lä, mutta siihen lienee kuitenkin aiheellista 

kiinnittää huomiota 6. ja 7. inventoinnin 
kasvutulosten vertailussa. 

Inventointi 

Inventory  

5-vuotiskaudet  

5-year  periods 

7 

6  

5 

1978—74, 1977—73, 1976—72 

1971—67, 1970—66  

1965—61, 1964—60, 1963—59  

äneist to —
 t  eri at [nventoinl 

5. 

ti 
—

 Inventory 
6. 7. 

Kasvuindeksi  —  Growth index 

Vlaan eteläisin  osa 1980 92 99 117 

Southernmost  part  of 

country  in 1980 
vdaan eteläpuolisko 1974 96 98 

Southern  part  of  country  

iineist to 
—

 iaterial Inventointi —  

5. 

Inventory  
6. 7. 

Kasvuindeksi  
—

 Growth index  

Maan  eteläisin  osa 1980 108 96 102 

Southernmost  part  of  

country in 1980 
Maan eteläpuolisko 1974 103 96 

Southern  part  of country  
in 1974 
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SUMMARY 

Introduction 

The  sampling  for  the  investigation of growth variation  
in  connection  with  the  7th National  Forest  Inventory  
(Kuusela and Salminen 1980) differs  from the former 

corresponding reports.  Till  the  6th  Inventory the  samp  
ling occurred  simultaneously  in the  whole  country or in  
southern  and  northern parts  of the country  (e.g. Ilves  
salo  1956; Tiihonen  1979). At the  start  of  the 7th  Inven  

tory in  1977  it  was decided  that the  timing of the  report  
should be in  closer  connection to the  actual field  work 

of the  inventory in the  districts  of  the  different  Regional 
Forestry  Boards.  The  decision  was  to  collect  three  part  
materials  from the  southern part  of Finland:  the first  
from the southernmost part  in 1980, the  second  from 
the  eastern and north-eastern  part  of southern Finland  
in 1982 and the third  from central  and  north-western  

part  of  southern  Finland  in  1983.  The  present  publica  
tion reports  the results  of  the first sampling from the 
southernmost  part  of the  country.  

Collection and calculation of  material 

The  material  was collected  in  the early summer of 
1980. Only  conifers  i.e.  pine and  spruce  were included.  
All  the  sampling took place in natural or virtually 
natural  stands, just as previously. The  material  con  
sisted  of 1182 sample trees  (increment cores) in  all.  The  
table  on page 3 shows  the  material  as distributed  into  

tree species  and  classes  for computer  calculations.  

The  calculation  proceeded, similarly to the previous 
practice,  sted  by  sted  by  combining sample trees first 
according to tree  species  and sample stands  and then 
arranging them  in  groups  according to their  Regional 
Forestry  Boards  and age classes.  Subsequently the  re  
sults of each  Regional Forestry  Board  were arranged 
according to  tree  species and finally age classes. Several 
alternative  methods  were tested  in  the  final  calculations.  

The main  focus was  on the definition  of the mean 

growth indices  for  5-year  periods and  single  years  pre  
ceding the sampling. The indices  were calculated in the 

same way  as before  with  the  method  introduced  by  Mi  
kola  (1950). 

Main results  

Only  results  from  years  1979—35 are presented. Two  
objects  were investigated, the  annual  indices  and  5-year  
indices.  The  former  are  presented  in  Table 1 (p. 4)  and  
Fig.  1 (p. 5). The annual  indices  have  also  been  com  

pared especially  to the  author's  previous investigation 
on growth variation  (Tiihonen 1979) obtained  from 

southern  Finland  (Fig. 2,  p. 5).  The  comparison is  
difficult  as the material  was now sampled from only  a 
part, although a considerable  one, of the previous 
sampling area which  was  the whole southern  Finland.  

The comparisons indicate, however, that the earlier 

figures  concerning the whole  southern  Finland  also  
characterize the  growth indices of the  southernmost  
part  of Finland.  
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The  annual  indices  indicate  among  other  things that  
the  growth index  of  pine has  somewhat decreased  on  
average  from  the 3rd Inventory (calculation years  
1946—52) till  the latter half  of the 19605, after which  

the  trend  is  becoming increasing on average,  and  since  
1972  exceeding the  normal level (=100). The spruce  
index  series  of the  corresponding time  shows  first  a  
similar falling trend, after which  the  index  very  slightly  
increases  approaching the  normal  level, slightly  even 
exceeding it  in the  latter half  of the  19705.  

In the  second object,  the  5-year  indices, only  the  re  
sults  from the last  three, sth —7th Inventories, calcula  
tion  periods are discussed.  The  table  describing the  re  

suits  from pine (p. 6)  shows  that the index  in  the 6th  

Inventory was slightly higher than  in the  sth  Inventory. 

The  index  of the 7th  Inventory is  117  or  18% higher 
than during the years of the 6th Inventory. The  dif  
ference  is  to be  taken  into  account  when  comparing the  
growth at the 6th and  7th  Inventories.  

The five-year  index  of spruce  (table p.  6)  first  de  
creased  from the years  of the sth Inventory till  the 6th 

Inventory, after which the index  seems to  have  become  

slightly higher. The  latter change is  considerably smaller 

than  with  pine, but  it  should  be  taken  into account  
when comparing the growth at the 6th and 7th Inven  

tories. 
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