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TIIHONEN, P. 1984.  Kasvun  vaihtelu  Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon piirimetsälautakunnissa valtakunnan  
metsien 7.  inventoinnin  perusteella.  Summary: Growth variation  in  the  Forestry  Board  Districts  of Pohjois-Karjala 
and  Pohjois-Savo according to  the 7th National  Forest  Inventory. Folia For. 588: I—B. 

Tämä julkaisu sisältää  toisen osaselvityksen  valta  
kunnan metsien  7. inventointiin  liittyvästä kasvun  vaih  

telua  koskevasta  tutkimuksesta. Ensimmäinen  aineisto 

kerättiin  Lounais-Suomesta  Itä-Savoon ulottuvalta, 

maan eteläisimmäksi  osaksi kutsutulta  alueelta. Tulok  

set on julkaistu Folia Forestalia  -sarjan niteessä  545. 
Tutkimuksen  aineisto  on koottu  Pohjois-Karjalan ja 

Pohjois-Savon piirimetsälautakuntien alueelta  kevät  

syyskaudella 1982. Männyn ja  kuusen  lisäksi  kairanlas  

tuja koottiin  myös koivuista.  Aikaisemmin  omaksuttua 

tapaa  seuraten  tutkimuksessa  rajoituttiin tarkasteltavien  

puulajien indeksisarjojen laadintaan.  Tulosten  tarkaste  
lu kohdistui  aineiston  keruuta edeltäneeseen  40-vuotis  

kauteen. 

Männyn vuotuisindeksi  on hieman pienentynyt 3.  in  

ventoinnin  vuosista  1960-luvun  loppupuoliskolle asti,  
jonka jälkeen ilmenee  viisi  vuotta kestänyt  normaalita  

son (= 100) ylittävä kehitys.  Kuusen  indeksisarjassa il  

menee samoin aluksi laskeva  suuntaus 1960-luvun lo  

pulle asti,  jonka jälkeen indeksi  nousee normaalitasolle, 
ajoittain sen ylikin. Koivulla  indeksi  on keskimäärin  
hieman normaalitason  yläpuolella 1960-luvun  puolivä  

liin  asti. Tämän  jälkeen indeksi on useina  vuosina  nor  
maalitason  alapuolella, nousten  sitten selvään  maksi  

miin  1970-luvun puolivälissä. 
Toisena tarkastelukohteena  ovat  5-vuotisindeksit.  

Männyn 5-vuotisindeksi  on suurentunut 6.  ja 7. inven  

toinnin  välillä  14 %. Myös kuusen  ja  koivun  vastaavissa  
tuloksissa  ilmenee lisäystä. Muutos on syytä ottaa 

huomioon  mainittujen inventointien  kasvutulosten  ver  
tailussa. 

Tutkimuksen  lopussa esitetään  7. inventoinnin  alun 
kasvun laskennan vuosien 5-vuotisindeksit.  Tämän tut  

kimuksen aineiston  perusteella perättäisten 5-vuotisin  
deksien keskiarvo on männyllä 109, kuusella 105  ja 
koivulla 102. 

This  publication is the second account of growth 
variation  based  on the 7th National  Forest Inventory.  
The first account contained  material  from the southern  

most  part  of the  country  covering an area from south  

west Finland to the eastern province of Savo. The 

results from the first investigation were published in  
1983 in volume 545 of Folia Forestalia series. 

Material  for the  second  part  of the  investigation was 
collected from the Forestry Board  Districts  of Pohjois- 

Karjala and  Pohjois-Savo (in north-eastern  part of 
south Finland) from spring to  autumn 1982. Increment  

cores were taken from pine, spruce and birch. As 

before, the task  was confined to working  out index 
series  for the  investigated tree  species.  The  focus  was  on 
the 40-year period  preceding the sampling. 

The  annual  index  of pine  has slightly  decreased  from 
the 3rd  inventory until  the latter half  of the 19605, after 

which one can see a  five-year development above  the 

average level (= 100). Similarly, the spruce  index shows 

a falling trend until  the end  of  the 19605, after which  
the index again reaches, occasionally even exceeds,  the 

normal  level.  The birch  index is  slightly above  the  
normal level on average until  the mid-19605.  Then it  
falls below  the normal  level  for several years  only to 

rise  to a distinct  maximum  in the mid-19705. 

The  five-year indices  were also  investigated. The  
results indicate that the five-year  index of pine has  

increased by  14 % between  the  6th  and  7th  inventories.  
A similar  trend is seen in spruce  and birch  as well. The  

change should  be taken into  account when comparing 
the growth of these  inventories. 

Finally, the five-year  indices  of the growth calcula  

tion at the start of the 7th inventory are presented.  

According to  the results, the means of successive  five  

year indices  were 109  for pine, 105 for spruce and 102  
for birch.  
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1. JOHDANTO 

Julkaisu  sisältää toisen  osaselvityksen  val  
takunnan metsien 7. inventointiin liittyvästä  

kasvun vaihtelua koskevasta  tutkimuksesta. 

Ensimmäinen osa-aineisto kerättiin Lounais- 

Suomesta Itä-Savoon ulottuvalta,  maan ete  
läisimmäksi osaksi kutsutulta alueelta. Tä  

män osatutkimuksen tulokset julkaistiin v. 
1983 alussa (Tiihonen 1983). 

Toiseen kasvun vaihtelua koskevan tutki  

muksen osa-alueeseen sisällytettiin Pohjois-  

Karjalan  ja Pohjois-Savon  piirimetsälauta  
kuntien toiminta-alueet. Aineisto kerättiin 

kevät-syyskaudella  1982 ja sen käsittely  saa  
tiin päätökseen  syksyllä  1983. 

Kolmannen osa-alueen muodostavat Kes  

ki-Suomen,  Etelä-Pohjanmaan  ja Vaasan pii  
rimetsälautakunnat. Tässä todettakoon, että 

tältä alueelta aineisto kerättiin kevät-syys  
kaudella 1983. 

Ensimmäisessä tutkimuksessa rajoituttiin  
mäntyyn ja kuuseen. Toisen  osatutkimuksen  

yhteydessä  voitiin kerätä tutkimuksen edel  

lyttämiä  kairanlastuja  myös koivuista,  joskin  
havupuihin  verrattuna  huomattavasti vähem  
män. Koivuaineiston keruuta jatkettiin  kol  
mannen osatutkimuksen yhteydessä.  

Aikaisemmissa  kasvun  vaihtelua koskevis  

sa  selvityksissä  omaksuttua tapaa seuraten  
on tässäkin  tutkimuksessa rajoituttu  tarkas  
teltavien puulajien indeksisarjojen laadin  

taan, jonka jälkeen  metsänhoitaja  Mauri Ti  

monen  jatkaa  aineiston käsittelyä  Rovanie  
men tutkimusasemalla. 

2. TUTKIMUSAINEISTO 

Tutkimusaineiston  keräsi  fil.kand. Heikki  Tiihosen 

johtama ryhmä kevät-syyskaudella 1982. Aluksi  rajoi  

tuttiin  vain  havupuihin,  mutta  syyskaudella  voitiin  kai  
ranlastuja koota  myös koivuista.  Aineiston  sisältämät  

puulajeittaiset  koepuu-(kairanlastu-)määrät ja niiden  
jakaantuminen tietokonelaskennassa  erotettuihin ikä  

luokkiin  nähdään  seuraavasta asetelmasta. 

Aineisto  kerättiin  tässäkin  osatutkimuksessa kankai  

den metsiköistä. Kaikki  koemetsiköt  olivat luonnonti  

laisia  tai  käytännöllisesti katsoen  luonnontilaisia, usein  

yhden puulajin metsiköitä. Kussakin koemetsikössä  

otettiin puulajeittain yleensä 10 kairauslastua.  Ne  mitat  
tiin  Metsäntutkimuslaitoksen  metsänarvioimisen  tutki  

musosaston lustonmittauskoneella  tutkimusapulainen 
Pekka  Oksmanin valvonnassa. Aineiston  keruun  ja  lus  

tonmittauksen  muiden  yksityiskohtien suhteen viitataan  

aikaisemmin  julkaistuissa tutkimuksissa  esitettyihin se  
lostuksiin  (esim. Ilvessalo  1951;  Tiihonen  1979). 

Aineiston tietokonekäsittelyn edellyttämä tulosten  

tallentaminen  ja tietokonelaskenta  tapahtui Rovanie  
men tutkimusasemalla  metsänhoitaja Mauri  Timosen  
johdolla. Tämän  jälkeen aineiston  ja  tietokonelasken  
nan tulosten  käsittely  jatkui Helsingissä. Tehtävästä  
huolehti  tutkimusapulainen Erkki  Toivonen.  

Tulosten laskennassa  edettiin  siten, että ensin  yhdis  

tettiin koepuut puulajeittain ja koemetsiköittäin.  Puula  

jeittaiset tulokset  ryhmitettiin piirimetsälautakunnittain 

ja  ikäluokittain.  Yhdistämällä  sitten  Pohjois-Karjalan ja 
Pohjois-Savon piirimetsälautakunnan tulokset saatiin 

edellä  esitetyssä  asetelmassa  esitettyjä  puulajeittaisia ja 
ikäluokittaisia  koepuumääriä vastaavat  tulokset. 

Kasvuindeksien  laskenta  tapahtui samalla menetel  
mällä  kuin  7.  inventoinnin  ensimmäisessä  osaselvityk  
sessä  ja  3., 4.  ja 6.  inventoinnissa.  Tasoituskäyrän yhtä  
lö oli siten  

Kaavan yksityiskohtien suhteen  viitataan  Mikolan  

(1950) esittämään  selostukseen. 

y  =  a + bx,  jossa 

x  = pentandin eli 5-vuotiskauden  järjestysluku 

ja 

y  = viiden vuoden  vuosiluston keskiarvo.  

Lustojen lukumäärä rinnankorkeudelta 
Number  of annual rings  at breast height 

Yhteensä 

61—80 81—100 101+ Total 

'uulaji  

"ree species 

länty—Pine  
uusi— Spruce 

oivu—Birch 

Koepuiden lukumäärä — Number of sample trees  

141 250 176 567 

201 217 162 580 

67 40 107 

hteensä— Total 409 507 338 1 254 
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3. POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON KASVUINDEKSIT 

31. Vuotuisindeksit 

Taulukosta 1 nähdään ensin tarkastelta  

vien puulajien  vuotuisindeksien numeroar  

vot. Rajoitutaan  aineiston keruuta  edeltä  

neen 40-vuotiskauden indeksien esittämiseen. 

Kuvan 1 piirrokset selventävät vuotuisindek  
sien vaihtelua taulukossa 1 esitettyinä vuosi  

na. Eri puulajien  aineistojen  keruuajoista  

johtuen  havupuille  esitetään vuosien 1942— 

81, koivulle vuosien 1943—82 indeksit. Aloit  
tamalla tarkastelu 3. inventoinnin kasvun  

laskennan vuosista (vuodet 1946—52) voi  

daan tulosten perusteella  todeta erityisesti  

seuraavaa: 

— männyn indeksi  on keskimäärin  hieman  pienentynyt 
3.  inventoinnin  vuosista  1960-luvun  loppupuoliskol  

le  asti, jonka jälkeen ilmenee viisi  vuotta  kestänyt  

normaalitason  (= 100) ylittävä kehitys  
— kuusen  indeksisarjassa  ilmenee samoin aluksi laske  

va suuntaus 1960-luvun  lopulle asti, jonka jälkeen 

indeksi  nousee normaalitasolle, ajoittain sen ylikin 
— koivun  indeksi  on keskimäärin  hieman  normaalita  

son yläpuolella 1960-luvun puoliväliin asti,  jonka jäl  
keen  indeksi on ensin  useina vuosina normaalitason  

alapuolella, nousten sitten selvään  maksimiin 1970- 

luvun  puolivälissä. 

Koivun indeksien tarkastelussa on otetta  

va huomioon havupuihin  verrattuna  pieneh  
kö  koepuumäärä.  Tämä seikka  on saattanut  
osaltaan vaikuttaa esim. vuoden 1963 poik  
keuksellisen selvän maksimin muodostumi  

seen. Koivuaineistoa oli kerätty  kaikkiaan 15 
koemetsiköstä. Niistä neljän  tuloksissa oli v. 
1963 selvä (20 —30 %) ja muissa erittäin selvä 

(yli  30 %) maksimi. 

Männyn  ja  kuusen vuotuisindeksejä  on 

verrattu  kirjoittajan  edellisessä, maan  eteläi  
sintä  osaa käsittävässä  tutkimuksessa  (Tiiho  

nen 1983) saatuihin keskimääräistuloksiin. 
Koivun  indeksejä  on sen sijaan  verrattu v. 
1979 julkaistun (Tiihonen  1979)  tutkimuksen 

tulossarjaan,  jossa viimeinen indeksi on vuo  
delta 1974. Havupuilla  vertailu sen sijaan  
voidaan ulottaa v. 1983 julkaistujen  sarjojen  
mukaisesti vuoteen  1979. Toistettakoon,  että 
tämän tutkimuksen  aineiston perusteella  las  
kettu viimeisin indeksi  on havupuilla  vuodel  
ta  1981, koivulla vuodelta 1982. Sarjojen  

päättymisajoissa  olevien erojen  lisäksi  vertai  
lussa on otettava huomioon,  että kaikkien  
kolmen mainitun tutkimuksen aineistot on 

kyllä  kerätty maan eteläpuoliskosta,  mutta 

Taulukko 1. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon piirimetsälautakuntien alueen männyn, kuusen  ja koivun  
kasvuindeksit  aineiston  keruuta edeltäneeltä 40-vuotiskaudelta.  

Table 1. Growth indices  for Scots  pine,  spruce  and  birch  in the  Forestry  Board  Districts  of Pohjois-Karjala and  Pohjois- 
Savo  in the 40-year period preceding sampling. 
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Kuva  1. Männyn, kuusen ja koivun  kasvuindeksien  
vaihtelu  Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon piirimet  
sälautakuntien  alueella  aineiston keruuta  edeltäneellä  

40-vuotiskaudella.  

Fig.  1. Variation  in the  growth indices  of  pine, spruce  and 
birch  in  the  Forestry  Board  Districts  of Pohjois-Karjala 
and  Pohjois-Savo in  the 40-year period preceding 

sampling. 

Kuva 2. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon männyn,  

kuusen  ja koivun  kasvuindeksien  (yhtäjaksoinen vii  

va) vertailu  v. 1983  (mäntyjä kuusi)  ja v.  1979  (koi  
vu) tutkimusten  vastaaviin  tuloksiin  (katkoviiva).  

Fig.  2. Comparison of  growth  indices  of  pine, spruce and  
birch  in  Pohjois-Karjala and  Pohjois-Savo (solid line) 
to the results  of  the 1983 investigation with  pine and  

spruce and  the  1979  one with  birch  (dashed line). 

vuoden 1983 ja tämän julkaisun  aineiston ke  
ruualue on vain osa maan eteläpuoliskoa.  
Vuonna 1979 julkaistussa,  6.  inventoinnin 
aineiston perusteella suoritetussa kasvun 
vaihtelua koskevassa  tutkimuksessa toisaalta 

ilmeni, että sädekasvun kehitys  oli eri piiri  
metsälautakuntien alueilla hyvin  yhdenmukai  

nen (Tiihonen  1979, s.  5). 
Edellä mainitulla tavalla ajallisesti rajattu  

männyn, kuusen ja koivun  vuotuisindeksien 
vertailu nähdään kuvasta  2. Kuvan tarkaste  

lu johtaa  samanlaisiin päätelmiin  kuin kir  
joittajan  v. 1979 tutkimus. Eri aikoina teh  

dyissä tutkimuksissa  saatujen  indeksien nu  

meroarvojen  välillä saattaa olla suuriakin 

eroja  (Tiihonen 1979, s.  4—5).  Esimerkkeinä 
mainittakoon männyn indeksi v. 1949 ja 

1960, kuusella vuodet 1966—68 ja  koivulla 
vuodet 1963 ja 1974. Toisaalta maksimi- ja 
minimikohdat ovat sekä ajankohdan  että 
muutoksen suhteellisen voimakkuuden osalta 

usein hyvin yhdenmukaiset  (vrt. Tiihonen 

1979, s. 8  ja 1983, s. 5).  Ehkä suurin ero il  

menee  kuusella 1960-luvulla. Tällä ajankoh  
dalla ilmenee eroja  myös  v. 1979 julkaistun  ja 
tämän tutkimuksen  kuusen indeksien välillä,  

mutta sarjojen  kehitys  maksimi-ja minimiar  

vojen  välillä on varsin yhdenmukainen.  
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Kuvan 2 piirrokset  vahvistavat myös edel  
lä indeksien kehityksestä  tehtyjä  päätelmiä.  
Lisäksi  mainittakoon männyllä  v. 1956 ilme  

nevä  poikkeuksellinen  minimi ja toisaalta v. 
1972—76 normaalitason selvästi  ylittävät  in  
deksit. Kuusella vertailu vahvistaa mm. vuo  

den 1973 minimiä ja indeksin voimakasta 
suurenemista v. 1973—76. Koivusta mainit  

takoon 1960-luvun lopulla  alkanut  indeksien 

pienentyminen.  Nouseva suuntaus, joka tä  
män tutkimuksen mukaan on alkanut 1970- 

luvun  alussa,  ei  sen sijaan  ilmene v. 1979 jul  
kaistusta  koivun indeksisarjasta.  

Toisena vertailukohteena ovat olleet Mie  

likäisen (1980,  1984) sekametsiköitä koske  
vien tutkimusten yhteydessä laatimat män  

nyn, kuusen ja koivun  indeksisarjat.  Taulu  
kosta 2 nähdään ensin havupuita  koskeva  
vertailu. 

Taulukossa 2 esitetty Mielikäisen (1980)  

männyn indeksisarja  päättyy  vuoteen  1976. 

Sarja  vahvistaa osaltaan vuoden 1967 mak  
simikohtaa  ja toisaalta indeksin osin voima  
kastakin suurentumista 1960—1970-lukujen  
vaihteessa olleesta minimistä vuoteen 1976. 

Kuusen sarjojen välillä on kuten männyllä  
muutamia suurehkojakin  eroja,  mutta mak  
simi-  ja minimikohdilla ilmenee kuusellakin 
huomattavaa yhdenmukaisuutta.  

Koivun indeksien vertailu nähdään seu  

raavasta  asetelmasta. 

Koivun indeksisarjojen  välillä on kuten  

havupuillakin  muutamia suuria eroja,  mutta 
maksimi- ja minimikohdilla ilmenee huomat  

tavaa  yhdenmukaisuutta.  Erityisesti  on  syytä  
todeta indeksien suurentuminen 1960-luvun 

lopulta  1970-luvun puolivälin  tienoille. Mak  
simikohta ajoittuu mäntyyn verrattuna  hie  
man myöhempään  aikaan ja edullisia kasvu  
vuosia on vähemmän. 

Taulukko  2. Männyn ja kuusen  kasvuindeksejä  koske  
va vertailu  vuosilta  1960—80. 

Table 2. Comparison of  the  growth indices  of pine and  
spruce  in 1960-80. 

32. 5-vuotisindeksit 

Toisena tarkastelukohteena ovat  olleet 5- 

vuotisindeksit. Taulukosta 3 nähdään ensin 

tämän tutkimuksen aineiston perusteella  Poh  

jois-Karjalan  ja Pohjois-Savon  piirimetsälau  
takuntien alueelle saadut, kolmen viimei  

simmän,  5.,  6. ja 7. inventoinnin kasvun  las  

kentajaksojen  5-vuotisindeksit. Vuosijaksot  

ovat seuraavat:  7. inventointi vuodet 1979— 

75, 6. inventointi vuodet 1972—68 ja 5. in  
ventointi vuodet 1965—61. Kunkin inven  

toinnin suoritusvuoden indeksiä ei  ole sisälly  

tetty laskelmaan, koska  tämän vuoden säde  
kasvu otetaan huomioon vasta elokuun alun 

jälkeen.  Taulukkoon on otettu myös kirjoit  

tajan edellisen, maan eteläisintä osaa koske  

van tutkimuksen tulosten perusteella lasketut 

vastaavat havupuiden  indeksit (Tiihonen  

1983)  ja v. 1979 julkaistussa  tutkimuksessa 

(Tiihonen 1979)  esitetyt  maan eteläpuoliskon  
koivun indeksit 5.  ja 6. inventoinnin vuosilta. 

Pohjois-Karjalan  ja Pohjois-Savon  män  

nyn 5-vuotisindeksit  ovat 5.  ja 6. inventoin  
nin vuosina lähes  samat, joskin  tulokset viit  

taavat edellä vuotuisindeksien tarkastelun 

yhteydessä  viitattuun lievään indeksin  pienen  

tymiseen.  7. inventoinnin vuosien tulos on 

1980  

1979  

1978 

1977 

1976 

1975 

1974 

1973 

1972 

1971 

1970  

85 

90 

89 

101 

124 

118 

102 

97 

92  

79 

69  

96 

97 

108 

98 

127 

107 

104  

87 

97 

89 

90 

1969 

1968 

1967 

1966 

1965 

1964 

1963 

1962  

1961  

1960  

78 

93 

101 

109 

97 

109 

143  

116  

119  

116  

87 

94 

99 

96 

94  

94 

107 

103 

93 

102 

Kasvu  indeksi  — Growth index 

1980 

1979 

1978 

1977 

1976 

1975 

1974 

1973 

1972 

1971 

1970 

1969 

1968 

1967 

1966 

1965 

1964 

1963  

1962  

1961 

1960  

87 

106 

95 

99  

122  

124  

124  

118  

108  

95 

90  

85 

100  

122  

108 

95 

96 

94 

102 

102 

95 

116 

104 

115 

101 

100 

101 

102 

93  

101 

119 

105  

96  

94  

98  

103  

104  

97  

89 

108 
* 101 

103 

126 

111 

102 

82 

99 

97 

102 

103 

100 

109 

117 

112 

100 

109 

102  

97  

106  

99  

105  

110 

97 

124 

100 

106 

83 

99 

99 

100 

102 

89 

87 

88 

101 

93 

99 

113 

93 

97  
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Taulukko  3. Männyn, kuusen  ja koivun  5-vuotisindek  
sit  5., 6.  ja 7.  inventoinnin  vuosina Pohjois-Karjalan 
ja Pohjois-Savon  piirimetsälautakuntien alueella  sekä  

indeksien  vertailu  maan eteläisimmän  osan (mäntyjä 
kuusi)  ja Etelä-Suomen  (koivu) vastaaviin  tuloksiin.  

Table  3. Five-year indices  of  pine, spruce  and  birch  in  the  

years  of  sth, 6th  and  7th  inventories  in  the  Forestry  
Board  Districts  of  Pohjois-Karjala and  Pohjois-Savo 
and comparison between  the results  of the southern  

most  part  of the  country  (pine and spruce) and  south  
Finland  (birch). 

sen sijaan  edellisten inventointien 5-vuotisin  

deksejä selvästi  suurempi.  Lisäys  6.  ja 7.  in  
ventoinnin välillä on 14 %,  siis  varsin paljon.  

Kuusella 5-vuotisindeksin pienentyminen  5. 

ja  6.  inventoinnin välillä on  hieman selvempi  
kuin  männyllä,  mutta  muutos on edelleenkin 
varsin vähäinen. Sen  sijaan  6. ja 7. inven  
toinnin välillä myös kuusen  5-vuotisindeksi 

on suurentunut.  Ero on 10 % eli hieman pie  

nempi  kuin  männyllä.  Koivulla 5-vuotisin  
deksin  pienentyminen  5.  inventoinnin vuosis  

ta  6. inventoinnin aikaan ja tämän jälkeen  

tapahtunut  suurentuminen 7. inventoinnin 
vuosiin siirryttäessä  on selvempi  kuin havu  

puilla.  Muutosta 5.  ja 6. inventoinnin välillä 

suurentaa  edellä vuotuisindeksien esittelyn  

yhteydessä  todettu v. 1963 erittäin korkea 

indeksi,  143. Mutta vaikka v. 1963 koivuin  

deksiä pienennettäisiin  10—20 %, olisi 5-vuo  
tisindeksin pienentyminen  5.  ja 6.  inventoin  
nin vuosien välillä edelleenkin varsin huo  

mattava.  

Edellä todettu Pohjois-Karjalan  ja Poh  

jois-Savon  5-vuotisindeksien suurentuminen 
6.  ja 7.  inventointien välillä on kaikilla puula  

jeilla  niin voimakas, että muutos  on syytä  ot  

taa  huomioon mainittujen inventointien kas  
vutulosten vertailussa. 

Taulukossa 3 esitettyjen  eri  tutkimuksissa 

saatujen  männyn  5-vuotisindeksien vertailu 
viittaa 5.  inventoinnin kohdalla lievään 

eroon,  6.  ja 7. inventointien osalta sen sijaan  

yhdenmukaiseen  kehitykseen.  Kuvan 1 vuo  
tuisindeksien kehityksen  mukaan yhdenmu  
kaisuutta ilmenee myös 5. inventoinnin vuo  

sina,  joskin indeksien numeroarvoissa ilme  

nee  eroa. 

Kuusella  taulukon 3  5-vuotisindeksien sar  

jat osoittavat myös  5. inventoinnin vuosien  
kohdalla lievää eroa. Kuusen tulossarjat  
vahvistavat edellä toistuvasti havupuilla  to  
dettua kasvuindeksin suurenemista 6. ja 7. 
inventoinnin välillä. Taulukon 3 alimpana  tu  

lossarjana  esitetylle  Etelä-Suomen koivulle ei 
ole voitu laskea  7. inventoinnin kasvun las  

kennan vuosien 5-vuotisindeksiä. Voidaan 

vain  todeta,  että 5. ja 6. inventoinnin tulos  

pareissa  ilmenee kuusen  vastaaviin tuloksiin 

verrattava  yhdenmukaisuus.  
Seuraavassa asetelmassa esitetään lopuksi  

7. inventoinnin alun kasvun laskennan vuo  

sien 5-vuotisindeksit. Tämän tutkimuksen  tu  

losten lisäksi asetelmaan on otettu maan ete  

läisimmästä osasta kootun aineiston perus  
teella saadut,  vuoteen  1979 ulottuvat männyn  

ja kuusen  5-vuotisindeksit (Tiihonen  1979).  

Puulaji Aineisto 
Tree species  Material 

Inventointi—Inventory  
5. 6. 7. 

Kasvuindeksi—Growth index 

Mänty 
Pine  

Pohjois-Karjala ja/and 

Pohjois-Savo 98 96 109 

Maan eteläisin  osa 

The southernmost  part  

of  country  

93 98 113 

Cuusi  

Spruce  

Pohjois-Karjala ja/and 
Pohjois-Savo 104 100 110 

Maan  eteläisin  osa 

The southernmost part 109 

of country  

98 106  

loivu  

lirch  

Pohjois-Karjala ja/and 

Pohjois-Savo 117 82 104  

Etelä-Suomi  

South  Finland 110  84 

lineisto 

iaterial  

Puulaji 
Tree  sp. 1972 

—76 

1973 

—77 

5-vuotiskausi — 5-year  period 
1974 1975 1976 

—78 —79 —80 
5-vuotisindeksi — 5-year index  

1977  
—81 

1978 

—82 

Pohjois-Karjala ja  — and  

Pohjois-Savo Mänty —Pine  
Maan eteläisin  osa — 

The  southernmost part of  country Mänty — Pine  

Pohjois-Karjala ja — and  

Pohjois-Savo Kuusi  —  Spruce 
Maan eteläisin osa — 

The southernmost part of  country Kuusi  —  Spruce 

Pohjois-Karjala ja  — and  

Pohjois-Savo Koivu  — Birch  

119  

119  

104  

101 

106 

117  

117  

105 

101 

108 

113 

115 

109  

105 

107  

109 

113 

110  

106 

104  

102 

105 

98 

95 

98 

95 93 
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Pohjois-Karjalasta  ja Pohjois-Savosta  sekä 
toisaalta aikaisemmin maan eteläisimmästä 

osasta kerätyn  aineiston perusteella  saadut 

neljän perättäisen  5-vuotiskauden tulokset 

ovat molemmilla havupuilla,  mutta etenkin 

männyllä hyvin yhdenmukaiset.  Vuoteen 
1979 päättyvän  neljän 5-vuotisindeksin kes  
kiarvot ovat männyllä  seuraavat:  Pohjois-  

Karjala  ja Pohjois-Savo  114, maan  eteläisin 

osa 116. Kuusella ovat vastaavat  tulokset 107  

ja 104. Tämän tutkimuksen aineiston perus  
teella 5-vuotiskausia on  voitu erottaa havu  

puilla  kuusi,  koivulla seitsemän. Keskiarvot 

ovat seuraavat:  mänty 109,  kuusi 105 ja koi  

vu 102. 
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SUMMARY 

Introduction 

This publication is the second account of growth 
variation  based on National  Forest  Inventories. The 

first account contained  material  from  the southernmost  

part  of the  country  covering an area from south-west  
Finland  to the eastern province of  Savo. The  results  

from  the  first investigation were published in 1983.  The  
present  account  involves  the Forestry  Board  Districts  of 

Pohjois-Karjala and  Pohjois-Savo (in the  north-eastern  
part  of south Finland). 

Material and methods 

The  number  of sample trees  (increment cores)  by  tree 

species  are presented in the  table  on page 3. The 

material  was collected in the same way  as in the  

previous investigations dealing with  growth variation.  

The  task  was  confined  to working out the growth 
indices.  The  equation of the smoothing curve used  in  
calculations is  on page  3. 

Annual indices 

The  annual  indices  of  the  investigated tree  species  are 
in  Table 1 and Figure 1. Only  the indices  from the 40-  

year  period preceding the sampling are presented. The 
results  indicate  that the pine index has slightly 

decreased on average from the 3rd  inventory  until  the 
latter half  of the 19605, after which  one can see a  five  

year development above the average level  (= 100). 

Similarly, the  spruce  index  shows  a  falling trend until  
the  end of the 19605, after which the index  again 
reaches, occasionally  even exceeds,  the normal level.  
The  birch  index is  slightly above the  normal  level  on 

average until  the mid-19605.  Then it falls  below the 
normal level  for several  years  only  to rise  to  a distinct  
maximum in the mid-19705. 

The annual indices  were compared to the previous  
results  by the author  (Fig. 2) and to those of 
Mielikäinen (1980, 1984) (Table 2  and  the  table  on p  6). 

Five-year  indices 

The five-year indices  were also  investigated. The  
focus  was  on the growth calculations  of  the sth, 6th and 

7th  inventories (Table 3). The results  show  that the  five  

year index  of each tree species has increased  between 
the 6th and  7th  inventories.  The  change should be  taken 

into  consideration  when comparing the  growth of these  
inventories. 

Finally the  five-year  indices  of  the  growth calculation  
at  the  start  of  the  7th  inventory  were investigated (table 
and text  on p 7). According to  the  results, the  means of 

successive  five-year  indices  were 109  for  pine, 105  for  
spruce  and  102 for birch.  
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