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Metsäntutkimuslaitos  on maa- ja metsätalousministeriön  alainen  vuonna 1917  perustettu 

valtion  tutkimuslaitos.  Sen päätehtävänä on Suomen  metsätaloutta  sekä  metsävarojen 
ja metsien  tarkoituksenmukaista  käyttöä  edistävä  tutkimus. Metsäntutkimustyötä teh  
dään  lähes  800 hengen voimin  yhdeksällä tutkimusosastolla  ja yhdeksällä tutkimus-  ja 
koeasemalla.  Tutkimus-  ja koetoimintaa  varten laitoksella  on hallinnassaan  valtion  

metsiä  yhteensä n. 150  000  hehtaaria, jotka  on  jaettu 17 kokeilualueeseen  ja joihin sisäl  
tyy kaksi  kansallis-  ja viisi  luonnonpuistoa. Kenttäkokeita  on  käynnissä  maan kaikissa  
osissa. 

The  Finnish  Forest  Research  Institute, established  in 1917, is  a  state  research institution 

subordinated  to  the  Ministry of  Agriculture and  Forestry. Its main task  is  to carry  out 
research  work  to support the  development of  forestry and  the  expedient use  of  forest 
resources and  forests. The  work  is  carried  out by  means of  800 persons  in  nine  research  
departments and  nine  research  stations.  The  institute  administers  state-owned  forests of  
over 150  000  hectares  for research  purposes,  including two national  parks  and  five 
strict  nature reserves.  Field  experiments are in  progress  in  all parts  of  the  country. 
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Julkaisussa esitetään Metsäntutkimuslaitoksessa  v. 

1979  jälkeen valmistettu  toinen  soiden  metsäojituksen 
vaikutuksia  koskeva  tutkimus. Tutkimusalue  käsittää  

Keski-Pohjanmaan, Kainuun  ja  Pohjois-Pohjanmaan 
piirimetsälautakuntien toiminta-alueet.  Ensimmäisen, v. 

1984 valmistuneen  julkaisun tutkimusalue  sisälsi  pää  
osan Suomen eteläpuoliskosta. Tutkimus  perustuu pää  
osin  valtakunnan  metsien  6. ja 7.  inventoinnin  aineistoi  
hin. 

Tutkimusalueen  soiden  pinta-ala oli  3.  inventoinnin  
(v.  1951 —53) tulosten mukaan 2799000  ha.  Tästä alasta  

oli ojitettuja  soita 233  000  ha.  Vastaavat  vuosiin  1981— 
83 kohdistuvat  7. inventoinnin  tulokset ovat 2 593 000 

haja  1 589  000 ha.  Metsämaan  korvissa  on lehtipuuval  
taisten metsien osuus varsin  suuri  ja lisääntyy ojitukses  
ta kuluneen  ajan kasvaessa.  Valtaosassa  metsämaan 

rämeitä mänty on vallitseva  puulaji. Metsämaan soiden  

ja koko  metsämaan alan (suot  -(-  kankaat)  puulajisuh  
teissa on selvä  ero. Soilla  oli kuusivaltaisia  metsiköitä  

suhteellisesti  vähemmän ja lehtipuuvaltaisia puolestaan 
enemmän kuin  kankailla.  Metsämaan  metsiköiden kehi  

tysluokkasuhteiden tarkastelu  osoittaa, että suometsissä  

on varttuneiden  taimikoiden  ja  nuorien kasvatusmetsi  

köiden  pinta-alaosuus suurempi, mutta varttuneiden  

kasvatusmetsiköiden  ja etenkin  uudistuksen  piiriin  kuu  
luvien  metsiköiden  osuus taas  pienempi kuin  kankailla.  
Soiden  pinta-alan pienenemisestä huolimatta  puuston  
kokonaistilavuus  on  suurentunut 3. ja 7. inventoinnin  
välisenä  aikana  62  milj. m 3:stä  72  milj.  m':iin ja vuotui  
nen kokonaiskasvu  2,53  milj. m

3
:stä  3,91 milj. m 3:iin.  

Tutkimuksessa  tarkastellaan  suppeasti muutosten syitä.  
Tämän  ja aikaisemmin  julkaistun tutkimuksen  kasvutu  
losten perusteella suoritetut laskelmat osoittavat, että 

metsänparannustoimenpiteiden ja tehostuneen  metsän  

hoidon  vaikutus  puuston  kasvuun  Suomen  soilla  on täl  
lä  hetkellä  vähintään  7 milj. m 3 vuodessa.  Tulos  on yh  
denmukainen  aikaisemmin  pääosan maan eteläpuolis  
koa  käsittäneessä  tutkimuksessa  saadun tuloksen  kans  

sa. Suometsien  puuston  tilavuudesta  metsämaalla  oli  

lehtipuiden  osuus noin  kolmannes  sekä  6.  että  7.  inven  
toinnissa.  

Suometsien  metsänhoidollinen  tila on tulosten mu  

kaan  keskimäärin  yhtä hyvä,  osin ehkä parempikin kuin  
tutkimusalueen  kangasmaiden metsissä.  Ojitettujen  soi  
den  suurempi lehtipuuvaltaisuus  ja lehtipuiden suuri  
osuus puuston tilavuudesta  tuovat kuitenkin  turvemai  

den  metsien  käsittelyyn  omia  erikoispiirteitä.  Tutkimus  
alueella  kuten  maan etelä- ja keskiosissa  olisi  erityistä  
huomiota  kiinnitettävä  puuston  ensiharvennuksiin  ja  
koivun  käytön lisäämiseen.  

This  is the  second  investigation on the  effect of  drain  

age on peatland forests completed at  the  Forest  Research  
Institute after 1979. The research area includes  the  

Forestry  Board  Districts  of  Keski-Pohjanmaa (central  
area  on the  west  coast), Kainuu  (central-eastern Fin  
land) and  Pohjois-Pohjanmaa (northern area on the  
west  coast). The  research  area  of  the  first investigation, 
completed in  1984, consisted  most  of the  southern  part  
of Finland.  This  investigation is  primarily based  on the  
materials  of the 6th  and  7th inventories.  

According to the  3rd inventory (in 1951—53) the  
research  area had  2 799  000 ha  of peatland, 233  000  ha  
of  which  had  been  drained.  According  to the 7th  
inventory (in 1981—83) the  respective  figures  were 
2 593  000 ha  and 1  589  000  ha.  The proportion of 
forests  dominated  by  broad-leaved  species  is quite large 
and  increases  with age after drainage on spruce  
swamps.  In  most  pine swamps  the  dominating species is  
pine. The proportional distribution  of tree  species in  
peatland forests differs very  clearly from that of the  
whole  forest  area (peatland +  mineral  soil).  There  were  
proportionally less  spruce  dominating stands  and  more 
broad-leaved  stands  on peatland than mineral  sites.  The  
investigation of developmental classes  of productive 
forest  land  shows for  example that  peatland forests have  
proportionally larger areas of  small-seedling stands and  
young  thinning stands  than mineral  sites,  but the  
proportion of advanced  thinning stands  and  especially  
mature stands was smaller  than on mineral  sites. 

Although the area of peatland  has  become smaller, the  
growing-stock volume has  increased  from 62 mill, m 3 to 
72 mill, m 3 and the total  annual increment  from 2,53 

mill, m 3 to 3,91 mill, m 3 between  the 3rd and  7th 
inventories.  The reasons for changes are briefly 
discussed.  According to the calculations  of  this  and  the 

previously  published investigation the  effect of forest  
improvement measures and  more effective silviculture  

measures on the  growth of peatland stands  is  presently 
at  least  7 mill, m 3 annually. The  result  conforms  with  
that  of the  previous  investigation which  comprised the  
southern  half  of the  country.  The  proportion of broad  
leaved species  in  the  volume  of productive peatland 
forests was  about one-third  at both the 6th and 7th 

inventory. 
The  average  silvicultural  state of peatland forests is  as 

good, maybe even better than, on the mineral sites  of  

the research  area. However, the  dominance  of broad  
leaved species on drained  peatland and  the large 

proportion of  broad-leaved  species  in  the  volume  of 
standing crop  bring new  features to the  treatment of  
peatland forests. Special attention  should  be  paid  to 
first  thinnings and  increased  utilization  of  birch. 

Helsinki 1985. Valtion painatuskeskus  

ODC 524.61 + 2- 114.444 + 905.2 + 56 

ISBN 951-40-0696-8 

ISSN 0015-5543 



3 

1 4085008636 

1. JOHDANTO  

Vuonna 1979 aloitettiin Metsäntutkimus  

laitoksen suontutkimusosaston ja metsänar  
vioimisen tutkimusosaston yhteistyönä  soi  
den metsäojituksen  vaikutuksia koskeva  tut  

kimus,  joka  perustuu pääasiassa  valtakunnan 
metsien 6.  ja 7. inventoinnin aineistoihin. 
Aluksi  rajoituttiin Lounais-Suomesta Itä-Sa  

voon ulottuvaan,  seitsemän piirimetsälauta  
kuntaa käsittävään alueeseen. Ahvenanmaan 

maakunnan sekä Helsingin  ja Etelä-Karjalan  

piirimetsälautakunnat  käsittävä rannikkovyö  

hyke jätettiin tarkastelun  ulkopuolelle.  Vuo  
sina 1980—81 otettiin tutkimukseen mukaan 

vielä seuraavat  viisi piirimetsälautakuntaa:  

Pohjois-Karjala,  Pohjois-Savo,  Keski-Suomi,  

Etelä-Pohjanmaa  ja  Vaasa. Näin muodostui 
12  piirimetsälautakuntaa  käsittävä  tutkimus  

alue, jota koskevat  tulokset julkaistiin  v. 
1984 (Paavilainen  ja Tiihonen 1984). 

Tutkimusta jatkettiin vuosina 1983—84. 
Valtakunnan metsien 7. inventoinnin tulok  

set olivat nyt käytettävissä  Keski-Pohjan  

maan,  Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan  pii  

rimetsälautakuntien toiminta-alueilta,  joilla 
soita on suhteellisesti runsaammin kuin Ete  

lä-  ja  Keski-Suomessa.  Ko.  kolmea pohjoista  
piirimetsälautakuntaa  koskevat  tutkimustu  
lokset esitetään  tässä julkaisussa.  Tarkaste  

lukohteina ovat,  kuten ensimmäisessä  julkai  

sussakin,  soiden pinta-ala,  puulajisuhteet,  
kehitysluokkajakautuma,  puuston tilavuus ja 
kasvu  sekä  suometsien metsänhoidollinen tila 

ja hakkuiden tarve  lähiaikana. Lisäksi  esite  
tään uusi arvio  koko  Suomen soiden puuston 
vuotuisesta  kasvusta  samoin kuin  arvio siitä, 
mikä on metsänparannustoimenpiteiden  ja 
tehostuneen metsänhoidon vaikutus puuston 
kasvuun Suomen soilla tutkimuksen ajan  
kohtana. 

Tutkimuksen  käsikirjoituksen  ovat  lukeneet  profes  
sorit  Kullervo  Kuusela  ja Yrjö Vuokila  sekä  MMT Ju  
hani  Päivänen.  Tutkimusaineiston  atk-käsittelystä on 

huolehtinut  LuK  Ari  Ketovainio.  Muut  laskentatyöt  on 
tehnyt tutk.apul. Erkki  Toivonen.  Esitämme  heille  par  
haat kiitokset.  

2. AINEISTO JA  MENETELMÄT 

Tässä  tutkimuksessa  jatketaan valtakunnan  metsien  
3.  (1951—53), 5. (1964—70), 6.  (1971—76) ja 7.  (1977— 

84) inventoinnin  perusteella  saatujen, suometsiä  koske  
vien  tulosten esittelyä. Aineisto  on nyt  koottu  johdan  
nossa mainittujen kolmen piirimetsälautakunnan alu  
eelta  (kuva 1). Kenttätyöt suoritettiin  Keski-Pohjan  
maalla  v.  1981—82, Kainuussa  v. 1982  ja Pohjois-Poh  

janmaalla v. 1982—83.  Vertailumielessä  esitetään  myös  
eräitä  koko  maapinta-alaa tai  kaikkia  metsiä  koskevia  
tietoja. 3. ja 5.  inventointia  koskevat  tulokset  on saatu 
näiden  inventointien  julkaisuista (Ilvessalo 1957,  Kuuse  
la ja Salovaara  1969, 1971) tai  laskettu  ko.  julkaisuihin 

sisältyneiden tulosten  perusteella.  Näin  on  saatu myös  
osa tässä  julkaisussa  esitetyistä  6.  ja  7.  inventoinnin  tu  
loksista (Kuusela ja Salminen  1976, 1983, Valtakunnan  
metsien ... 1984). Huomattava  osa 6.  ja 7.  inventoinnin  
tuloksista  on erikseen  selvitetty ao. inventoinnin  aineis  

tosta. Inventoinnissa  kuvio  merkitään  suoksi,  jos sillä  
on turvetta ja/tai pintakasvillisuudesta on yli 75  % 
suokasvillisuutta.  

Tutkimuksen tuloksia  on eräiltä  osin verrattu  aikai  

semmin  julkaistun, Etelä-  ja Keski-Suomen  suometsiä  
käsittelevän  tutkimuksen  (Paavilainen ja Tiihonen  1984) 
tuloksiin.  Kuten  johdannossa on  esitetty,  Etelä-  ja Kes  
ki-Suomella  tarkoitetaan  tässä  yhteydessä aluetta, joka 
on hieman  pienempi kuin  esim. valtakunnan  metsien 
inventoinnissa  tarkoitettu, Ahvenanmaalta  Oulun  lää  

nin  etelärajalle ulottuva  maan eteläpuolisko.  Suometsiä  
koskevia  tuloksia  on myös verrattu  aikaisemmin  jul  
kaistuihin  tuloksiin, jotka koskevat  sekä soita  että  kan  
kaita. 

7.  inventointiin  sisältyneiden arvioimislohkojen ja 
koealojen määrä oli  tutkimusalueen  eri  piirimetsälauta  
kuntien  alueilla  seuraava: 
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Tutkimusalueen  maapinta-alasta on soita lähes  46 %. 
Koko  maapinta-alaa tai  eri maaluokkien  alaa sekä  met  
sämaan puustoa  koskeneiden  keskivirhelaskelmien  

(Salminen 1973, Kuusela  ja Salminen  1983,  Valtakun  
nan metsien... 1984) tulosten  perusteella voidaan  pää  

tellä, mitä  suuruusluokkaa  on suometsiä  koskevien  ar  
vioiden  tilastollinen  tarkkuus. Seuraavasta  jaotelmasta 
nähdään  tutkimusalueeseen  sisältyvien  piirimetsälauta  
kuntien metsätalousmaan  pinta-alan keskivirheet  (Kuu  

sela  ja Salminen  1983, Valtakunnan  metsien... 1984). 

Jaotelman  tulossarjojen ja jäljempänä esitettävien  pin  
ta-alaa  koskevien  tulosten  vertailu  viittaa siihen, että 

koko  tutkimusalueen  soiden  pinta-alaan liittyvä keski  
virhe  olisi  1 %:n suuruusluokkaa.  Piirimetsälautakun  

nittain keskivirhe  lienee  2—4 %. 

Puuston kokonaistilavuuksien  keskivirheet  ovat  tu  

losten  (Kuusela ja Salminen  1980, 1983, Valtakunnan  
metsien... 1984) mukaan  50—100% vastaavia  pinta  
alan  keskivirheitä  suurempia. Voitaneen  otaksua,  että  
soilla  suhde  voi  olla  puuston  vaihtelun  vuoksi  jonkin 
verran  suurempi. 

Kuva 1.  Tutkimusalue.  

Fig. 1. Research  area. 

3. SOIDEN  PINTA-ALA  

31. Kokonaisala 

Tutkimusalueen maapinta-ala  oli 7. in  
ventoinnin tulosten mukaan 5 684 000 ha,  

josta soiden osuus  oli siis  lähes 46 %.  Soiden 

pinta-ala  oli  eri  inventoinneissa seuraava:  

Soiden kokonaisalassa on havaittavissa eri 

inventointien välisenä  aikana sekä vähennys  
tä että lievää lisäystä. Suoksi luokitellun 

maapinta-alan  väheneminen 3. inventoinnin 
vuosista 7. inventoinnin ajankohtaan  on  il  

meisesti, kuten pääosassa  Etelä- ja Keski  

suomea, huomattavalta osin todellista vähe  
nemistä. Tämän muutoksen syitä  on tarkas  
teltu aikaisemmassa julkaisussa  (Paavilainen  

ja Tiihonen 1984, s. 5—6). Mainittakoon 

vain, että ojituksen ja metsäaurauksen vuoksi  

on lähinnä matalaturpeisia soita siirtynyt  
kankaisiin tai ojitettuihin soistuneisiin kan  

Piirimetsä-  

lautakunta 

Forestry 

Board 

District 

Lohkoja 

Sampling 

units 

Koeala- Puusto- Soita 

keskipisteitä koealoja alasta, % 

maalla metsämaalla Peatlands of 

Middle Tree  f ally land  area, % 

points of sample  plots  
sample  plots  on  forest  
on  land land 

Ceski-  

'ohjanmaa 
Cainuu 

tohjois- 

'ohjanmaa 

194 

386 

410 

7 125 

13 940 

15 290 

2 464 

5511 

5 204 

41,7 

41,5 

51,2 

'hteensä 

Total 990 36 355 13 179 45,7 

Piirimetsälautakunta 

7
orestry  Board 

district 

Maapinta-ala 

Land  area 

1000 ha 

Metsätalousmaan alan 

suhteellinen keskivirhe,  % 

Mean error of forestry 
land area, % 

Ceski-Pohjanmaa 
Cainuu  

'ohjois-Pohjanmaa 

1 101 

2 157 

2 426 

2,1 

0,4 

0,9 

Inventointi  

Inventory  

Soita kaikkiaan 

Total area of 
peatlands 

Ojitettuja soita 
Drained peatlands  

1000 ha 

3.—3rd 

5.—5th 

6.—6th 

7.— 7th 

2 799 

2 716 

2 727 

2 593 

233 

930 

1 369 

1 589 
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kaisiin. 7.  inventoinnissa omaksi  ryhmäkseen  

erotettuja ojitettuja kankaita oli kaikkiaan 
197 000 ha. Soistuneiden kankaiden koko  

naisala oli sensijaan  pienentynyt  5. inven  
toinnin vuosien jälkeen,  kuten  seuraavasta 

jaotelmasta  havaitaan. 

Muuhun kuin metsätalouden ja maatalou  
den maahan luettujen  maiden kokonaisala li  

sääntyi  6. ja 7.  inventoinnin välisenä  aikana 
tutkimusalueella yhteensä 92 000 ha. 

Soita oli  eri maaluokissa seuraavasti: 

Kitu- ja  joutomaahan  luettujen  soiden pin  
ta-ala on  pienentynyt  kuten  johdannossa  esi  
tetyllä  tavalla rajoitetussa  Etelä- ja Keski  
suomessakin 6.  ja 7. inventoinnin välisenä 
aikana. Tämä osoittaa paitsi  niiden muuttu  
mista  metsämaaksi mahdollisesti  myös  kitu  

ja  joutomaasoiden  siirtymistä  muuhun kuin  
metsätalouden maahan,  lähinnä polttoturve  
soihin.  Kitu- ja  joutomaan  osuus  soiden ko  
konaisalasta oli tutkimusalueella silti  vielä 7.  

inventoinnin ajankohtana  huomattavasti suu  

rempi kuin Etelä-ja  Keski-Suomessa.  

32. Metsämaan suot  

Suoksi  luokitellun maapinta-alan  pienen  
tyminen,  metsämaahan luettujen  soiden  pin  
ta-alan kasvu  sekä pinta-alan  arvioiden vaih  
telu haittaavat ojitustilanteeseen  perustuvaa 
vertailua metsämaan soilla. On kuitenkin il  

meistä, että muuttumien suhteellinen osuus  

ja pinta-ala  on  kasvanut  6.  ja 7.  inventoinnin 
välisenä aikana sekä korvissa että rämeillä 

(taulukko  1). Turvekankaiden pinta-ala  on 
lisääntynyt  hieman korvissa,  mutta pienenty  

nyt rämeillä. Tämä viittaa siihen,  että osa 
aiemmin turvekankaiksi luokitelluista soista  

on 7. inventoinnissa luettu joko muuttumiin 

Taulukko  1. Metsämaan  korpien ja rämeiden  pinta-alan jakautuminen ojitustilan  
teen mukaan 6. ja 7. inventoinnissa.  

Table  1. Distribution  of  the  area  of  spruce  and  pine swamps  on forest land  according 
to drainage at  the 6th  and  7th  inventories.  

Can be either recently  drained or older drainage area where the trees  and ground vegetation show no  

response to drainage.  

y  An intermediate stage after  drainage.  Effect of  drainage  perceptible  in  the growing stock.  
Has reached  full productivity  due to  drainage. Ground flora  compares  with that of mineral sites. 

Inventointi 

Inventory  

Soistuneita kankaita,  ha 

Paludified  mineral sites, he 

1.—3rd 

i.—5th 

325 000 

351 000 

'.—7th 

laaluokka 

and class  

Sth 7.—; 

inventointi 

inventory  

1000 ha 

Metsämaa 

Forest land  

Kitumaa 

Low-productive 

land  

1 319 

836 

1 527 

602 

Joutomaa  

Waste  land  572  464 

'hteensä  

2 727 

Ojitustilanne  
Drainage  condition 

Korvet — Spruce swamps Rämeet — Pine swamps 
6.—6th 7.—7th 6.— 6th 7.—7th 

inventointi  — inventory  
1000 ha % 1000 ha % 1000 ha % 1000 ha < 

l  

% 

Luonnontil.  suot 

Virgin  peatlands  
134 37 97 24  245 26 169 15 

Ojikot — Newly 

ditched  peatland•>  
45 12 23  6  198 21 118 11 

Muuttumat — Trans- 

forming peatland2) 
106 29  204  49  426 44 111 70  

Turvekankaat  
—

 

Transformed peat-  
land  

79 22 88  21 85 9 50 4 

Yhteensä  — Total 364 100 412 100 954  100  1114 100 
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tai kankaisiin kuuluviksi.  Metsämaahan luet  

tujen luonnontilaisten soiden osuus  on pie  

nentynyt sekä  korvissa  että etenkin rämeillä. 
Metsämaan korpien  ja rämeiden pinta  

alan suhteellinen jakaantuminen  eri kasvu  

paikkatyyppeihin  7. inventoinnissa on esitet  

ty  taulukossa 2. Havaitaan,  että  noin 90  % 

korvista  ja 20 % rämeistä  on ravinteisuusta  
soltaan suursaraisia ja mustikkaisia tai niitä 

viljavampia  soita. Ruohoisten ja muiden run  
sasravinteisten metsämaan soiden suhteelli  

nen osuus  on tutkimusalueella hieman suu  

rempi kuin Suomen eteläpuoliskossa  (ks.  
Paavilainen ja Tiihonen 1984).  

Taulukko  2. Metsämaan  korpien ja rämeiden  pinta-alan suhteellinen  jakaantumi  
nen kasvupaikkatyyppeihin 7.  inventoinnin  mukaan.  

Table  2. Proportional  distribution  of  spruce  and  pine swamps  into  site types on forest 
land  according to the 7th  inventory. 

" Sec  Table 1. 

2)  1  = Lehto- ja lettosuot —  Peatland with  rich  grass-herb  vegetation 
2 = Ruohoiset suot  — Herbrich peatland 

3 = Suursaraiset  ja mustikkaiset suot  — Tall-sedge and Myrtillus peatland 

4 = Piensaraiset ja puolukkaiset  suot  — Small-sedge  and Vaccinium peatland  

5  = Tupasvillaiset  ja isovarpuiset  suot  — Cottongrass  and dwarf-shrub  peatland  

6 = Rahkaiset suot  — Sphagnum fuscum peatland 

Suotyyppiryhmä  
Peat land site 

type  group 

Ojitustilanne  
Drainage  condition*' 

Kasvupaikkatyyppi  
Site  type$ 

1 2 3 4 5 6 

% alasta — per cent  of area 

Yhteensi 
Total 

Corvet  

Spruce  swamps 

Luonnontil.  suo 

Virgin  peatland 
3 33 52 12  100 

Ojikko  —  Newly  
ditched  peatland 

2 29  48 21  100 

Muuttuma — Trans- 

forming peatland 
3 44 41 12  100 

Turvekangas — Trans-  

formed peatland  
6 50  40 4   100 

Yhteensä — Total  4 41 44 11 — 100 

Lämeet 

'ine swamps  

Luonnontil.  suo 

Virgin peatland 
— 4 15 69 12 — 100  

Ojikko  —  Newly  
ditched  peatland 

— 3 10 58 29  — 100 

Muuttuma — Trans- 

forming peatland 
— 5 16 56 23 — 100 

Turvekangas — Trans-  
formed  peatland 

—
 4 24 56 16 

—
 100 

Yhteensä — Total 5 15 58 22 
—

 100  
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4. PUULAJIVALTAISUUS  METSÄMAALLA 

Metsämaan puulajisuhteiden  tarkastelu 

osoittaa,  että korvissa  lehtipuuvaltaisten  met  
sien osuus on varsin  suuri ja lisääntyy  ojituk  

sesta  kuluneen ajan  kasvaessa  (taulukko  3). 

Korpiturvekankaiden  metsiköistä oli leh  

tipuuvaltaisia  6. inventoinnin ajankohtana  
lähes puolet  ja 7. inventoinnin vuosina 57 % 

tämän luokan kokonaisalasta.  Myös  muissa 

ojitustilanteen mukaisesti muodostetuissa 

korpien  luokissa  lehtipuuvaltaisten  metsien 

osuus  on selvästi  suurentunut  6.  ja 7.  inven  

toinnin välisenä aikana. Tänä aikana on  

myös mäntyvaltaisten  metsien osuus  kasva  

nut. Tutkimusalueella oli lehtipuuvaltaisten  
metsien osuus  korpien  kokonaisalasta sekä 6. 

että  7. inventoinnissa selvästi suurempi  kuin  
Etelä-Suomessa (ks.  Paavilainen ja Tiihonen 

1984).  
Valtaosassa metsämaan rämeitä mänty  oli  

vallitseva  puulaji.  

Lehtipuuvaltaisten  metsien osuus  näyttää  
hieman lisääntyneen  6.  ja  7. inventoinnin vä  

Taulukko  3. Metsien  puulajivaltaisuus metsämaan  korvissa  ja rämeillä  6. ja 7. in  

ventoinnin  tulosten  mukaan. 

Table  3. Dominant tree species in spruce  and  pine swamps  on  forest land  according 
to the 6th  and 7th inventories. 

Suotyyppiryhmä  
Site type  group 

Ojitustilanne  

Drainage condition 

Inven- Puuton Vallitseva puulaji  Yhteensä 

tointi Treeless Dominant tree species Total 
Inventory Mänty  Kuusi Lehtip. 

Pine Spruce  Decid. 

sp. 
% alasta — per cent  of area 

Korvet  

Spruce 

swamps  

Luonnontil.  suo 

Virgin peatland 

Ojikko —  Newly  
ditched  peatland 

6. 

7. 

6. 

7. 

9 

4 

14 

14 

13 

17 

17 

20  

56 

50 

50 

35 

22 100 

29 100 

19 100 

31 100 

Muuttuma 
—

 Trans- 

forming peatland 

6. 

7.  

9  

3 

32 

24 

25 

25 

34 100 

48 100 

Turvekangas  — Trans- 

formed peatland 

6. 

7.  

7 

1 

18 

23 

27 

19 

48 100  

57 100 

Yhteensä 
—

 Total 6. 

7. 

9  

4 

20 

22 

40 

30 

31 100  

44 100  

Rämeet  

Pine  swamps 

Luonnontil.  suo 

Virgin peatland 

6. 

7. 

4 

3  

93 

91 

1 

2 

2 100 

4 100  

Ojikko — Newly 
ditched  peatland 

6. 

7. 

6  

2 

91 

95 

1 2 100  

3 100 

Muuttuma 
—

 Trans- 

forming peatland 

6. 

7. 

3  

1 

94 

93 

1 2 100  

6 100 

Turvekangas — Trans-  

formed peatland 

6. 

7. 

4 

1  

87 

80 

1 

1 

8 100 

18 100 

Yhteensä  
—

 Total 6. 

7. 

4 

1 

92 

92 

1 

1 

3 100  

6 100  

«Corvet  ja rämeet yhteensä  
Spruce  swamps ®?nsa 
md pine swamps 

6. 

7. 

5  

2 

73 

73 

12 

9 

10 100 

16 100  
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lisenä aikana,  lähinnä turvekankailla.  sia metsiköitä keskimäärin  suhteellisesti vä- 

Metsämaan soiden ja koko  metsämaa-alan  

(suot  +  kankaat) puulajivaltaisuudessa  oli   

hemmän ja lehtipuuvaltaisia  puolestaan  
enemmän kuin kankailla. 

selvä ero (taulukko 4). Soilla oli kuusivaltai- 

Taulukko  4.  Puulajivaltaisuus metsämaalla  6.  ja 7.  inventoinnissa.  
Table  4. Dominant  tree  species  on forest  land  according to the  6th  and  7th  inven  

tories. 

5. KEHITYSLUOKAT  METSÄMAALLA 

Puuston kehitysluokkasuhteet  metsämaal  
la esitetään suotyyppiryhmittäin  ja ojitusti  
lanteen mukaisesti  taulukossa 5.  Kehitysluo  
kat  ovat: 

1 = Aukea uudistusala  tai  siemenpuusto — Open area 

or seed  tree stand 

2  = Pieni  taimisto  — Small-seedling stand  
3  = Varttunut taimisto  — Advanced  seedling  stand 
4  = Nuori  kasvStusmetsikkö  — Young thinning stand  
5 = Varttunut kasvatusmetsikkö  — Advanced thinning 

stand  

6  = Uudistuskypsä  metsikkö  —  Mature stand  
7  = Suojuspuumetsikkö — Shelterwood  stand  

8  = Vajaatuottoiset — Low-yielding 

Suometsien kehitysluokkasuhteissa  näyt  

tää tapahtuneen  6.  ja 7. inventoinnin välillä 
seuraavia muutoksia: 

— vajaatuottoisten metsiköiden  osuus on pienentynyt 
etenkin  korvissa,  
— korvissa ovat  nuorien  ja varttuneiden  kasvatusmetsi  

köiden, vähäisessä  määrin myös uudistuskypsien metsi  

köiden, rämeillä  kasvatusmetsiköiden  (khl:t 4 ja  5)  
osuudet  suurentuneet,  
— aukeiden  alojen ja varttuneiden  taimikoiden  osuus 

on pienentynyt. 

Vajaatuottoisten  metsiköiden osuuden pie  

nentyminen johtuu huomattavassa määrin 

siitä, että hieskoivikoita on  luettu 7. inven  

toinnissa aikaisempaa  yleisemmin  kehitettä  
väksi  kelvollisiin metsikköihin ja niissä eten  
kin  kasvatusvaiheen kehitysluokkiin.  

Seuraavasta jaotelmasta  on pääteltävissä,  

että suometsissä on  varttuneiden taimikoiden 

ja nuorien kasvatusmetsiköiden pinta-ala  

osuus  suurempi,  mutta varttuneiden kasva  
tusmetsiköiden ja etenkin uudistuksen piiriin  
kuuluvien metsiköiden osuus  taas  pienempi  
kuin kankailla.  

Vastaavanlainen puuston kehitysluokka  

jakautuman  ero  oli havaittavissa myös  Etelä  

ja Keski-Suomessa (Paavilainen  ja Tiihonen 

1984).  

Inventointi 

Inventory  

Metsämaan 

alaryhmä 

Forest 

land class  

Vallitseva puulaji 

Dominant tree species 

Puuton Mänty Kuusi Lehtipuut Yhteensä 
Treeless  Pine Spruce Deciduous Total 

sp. 
% alasta — per cent  of area  

6. 

6th 

Suo  

Peatland  
5 73 12 10 100 

6. 

6th 

Suo  ja kangas 

Peatland  and 

mineral  sites 

5 69 19 7 100  

7. 

7th 

Suo 

Peatland  
2  73 9  16  100 

7. 

7th 

Suo ja kangas 
Peatland  and 

mineral  sites 

4 72 15 9  100  

1 

Kehitysluokka — Development  class 

2 3 4 5 6 7 8 Yhteensi 

% alasta — % of area Total 

»UOt  

'e at lands 

luot  ja kankaat  
3eatland  and 

1 

3 

4 30 42 11 4 —
 

8 22 26 16 12 1 

8 

12 

100 

100 
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2 4085008636 

Taulukko  5. Metsien  kehitysluokkasuhteet  metsämaan korvissa  ja rämeillä  6.  ja 7.  inven  
toinnin  tulosten mukaan.  

Table  5. Development classes  in  spruce  and  pine swamp  forests on forest land  according to 
the 6th and 7th inventories. 

'  Kehitysluokat,  ks.  s.  8. 

Development  classes,  see  p. 8. 

6. PUUSTON TILAVUUS  

61. Keskitilavuus 

Puuston keskitilavuus 6.  ja 7. inventoinnin 

tulosten mukaan nähdään seuraavasta  jao  

telmasta, jossa  on  esitetty  myös  suot  ja kan  
kaat yhdistäen  saadut tulokset. 

Suometsien puuston keskitilavuus on suu  

rentunut  6.  ja  7.  inventoinnin välisenä aikana  
metsämaalla huomattavasti ja enemmän kuin 
kankailla. Lisäystä  on tapahtunut  kaikkien  
tutkimusalueeseen kuuluvien piirimetsälau  
takuntien alueilla, eniten Pohjois-Pohjan  
maalla. Lisäys on johtunut  kuten maan  ete  

läpuoliskonkin  soilla, metsänparannustoimen  

piteistä, tehostuneesta metsänhoidosta ja 

pienehköistä  hakkuumääristä varsinkin 1970- 
luvun  jälkipuoliskolla.  Etenkin rämeillä li  

säystä  on aiheutunut myös  siitä, että ojituk  

sen jälkeen  on  syntynyt  uutta puustoa. Pui  
denluvussa käytetyn  minimiläpimitan pienen  

täminen 7. inventoinnissa on samoin vaikut  

tanut puuston tilavuutta lisäävästi varsinkin 

Suotyyppiryhmä  
Site  type  group 

Ojitustilanne 

Drainage condition 

Inven- 

tointi 

Inven-  

tory  

1 

Kehitysluokka  

Development  class '' 
2 3 4 5 6 7 8 

Yhteensä 

Total 

% alasta — per cent  of area 

Korvet  

Spruce 

;wamps 

Luonnontil.  suo 

Virgin pea  I  land  

Ojikko —  Newly 
ditched  peatland 

6. 

7. 

6. 

7. 

9 

3 

16 

11 

2 9 20 11 10 1 38 

1 10 27 21 17 — 21 

1 18 29 5 7 1 23 

8 21 28 10 7 1 14 

100 

100 

100 

100 

Muuttuma 
—

 Trans- 

forming peatland 

6. 

7. 

10 

2 

5 16 26 7 2 2 32 

4 12 43 18 6 — 15 

100  

100 

Turvekangas — Trans-  

formed peatland 

6. 

7. 

7 2 10 23 11 6 1 40 

4 9 34 22 4 
—
 27 

100 

100 

Yhteensä — Total 6. 

7.  

10 

2 

3 13 23 9  

3 11 37 20  

6 1 35 

8—19 

100  

100 

Rämeet  

Pine  

Luonnontil.  suo 

Virgin peatland 

6. 

7. 

4 6 36 31 5 7 1 10 

3 2 26 39 14 8 1 7 

100 

100 

swamps Ojikko  —  Newly  
ditched  peatland 

6. 

7. 

6 12 55 19 2 1 — 5 

2 6 43 38 7 1 — 3 

100 

100 

Muuttuma — Trans- 

forming peatland 

6. 

7. 

3 10 52 27 3 1 1 3 

1 4 40 45 6 1 
—
 3 

100 

100 

Turvekangas — Trans- 

formed peatland 

6. 

7. 

4 9 30  37 10 1 1 8 

1 3 18 41 25 3 — 9 

100 

100 

Yhteensä — Total 6. 

7.  

4 

1 

9  47 27 

4 37  44 

4 

8 

2 1 

2 
—

 

6 

4 

100 

100 

Korvet  ja 
rämeet 

Spruce swamps 

and  pine swamps  

Yhteensä  

Total 

6. 

7.  

6 

1 

8 37 26 5 

4 30  42 11 

3 1 14 

4—8 

100 

100 

laaluokka 

and class 

Suot Suot ja kankaat 
Peatlands Peat land and mineral 

sites 

Inventointi — Inventory 
6.— 6th 7.— 7th 6 .—6th 7.—7th  

m'/ha 

Metsämaa 

Forest  land  

Kitumaa  

Low-productive 

land 

35 

8 

45 

9 

58  

8 

63  

9 
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niillä soilla,  joilla kasvaa  runsaasti  pieniläpi  
mittaista koivua. 

Kitumaan puuston keskitilavuudet  olivat  

samat  soilla ja kankailla. 
Metsämaan eri kasvupaikkatyyppien  puus  

ton keskitilavuudet selviävät taulukosta 6.  

Viljavimpien  kasvupaikkatyyppien  puuston 
keskitilavuuksissa  ei ollut kummassakaan in  

ventoinnissa kovinkaan suuria eroja. Puo  
lukkakorvissa  puustoa oli vähemmän kuin 
muilla korpityypeillä,  mutta likimain yhtä 

paljon  kuin  parhailla rämeillä. Tupasvilla-ja  

isovarpuisten  rämeiden puuston keskitila  

vuus oli selvästi pienempi  kuin muiden rä  
meiden. 

Vähäisen pinta-alan  käsittäviä lehtokorpia  
lukuunottamatta edellä todettu keskitilavuu  

den suurentuminen 6.  ja 7.  inventoinnin välil  
lä ilmenee myös kasvupaikkatyypeittäin.  
Etenkin rämeillä lisäys  on  kasvupaikkatyy  

peillä  2—4 sekä määrällisesti että suhteelli  
sesti huomattavan suuri. Ruohoisia rämeitä 

oli  tosin tarkasteltavalla alueella varsin vä  

hän. Korpien  ja rämeiden eri kasvupaikka  

tyyppien  pinta-aloissa  tapahtuneet  muutok  

set inventointien välillä aiheuttavat kuitenkin 

keskitilavuutta,  samoin kuin jäljempänä esi  
tettävää puuston kokonaistilavuutta,  koske  
vien tulosten vertailuun tiettyä epävarmuut  

ta. 

Kehitysluokittain  ja niiden puitteissa  edel  
leen ojitustilanteen  mukaan lasketut keskiti  
lavuudet nähdään metsämaan korpien  osalta 
taulukosta 7  ja rämeiden osalta taulukosta 8.  
Tutkimusaineiston ryhmittäminen  näin mo  
niin luokkiin saattaa aiheuttaa merkittävää  

kin epävarmuutta  keskitilavuuden tulossar  

joihin. On näin ollen syytä  rajoittua  suuntaa 

ja suuruusluokkaa osoittavaan tarkasteluun 
sekä  edelleen runsaimmin havaintoja sisältä  
viin kehitysluokkiin.  

Rajoittamalla  tarkastelua esitetyllä  tavalla 
voidaan todeta, että metsämaan korvissa  

yleisimmin  esiintyvien  kehitysluokkien  met  
siköissä  puuston keskitilavuus  on  osittain  py  

synyt likimain samansuuruisena,  osittain 

pienentynyt  6.  ja 7. inventoinnin välisenä ai  
kana. Kaikkien metsämaan korpien  metsi  
köiden keskimääräistulos on taulukon 7 tu  

losten mukaan kuitenkin suurentunut  6.  ja 7.  
inventoinnin välillä peräti  10  m 3

/ha. Tämä 
yllättävältä  vaikuttava seikka  johtuu  siitä, et  

tä metsämaan pinta-ala jakaantuu  taulukon 
5 mukaisesti kehitysluokittain  eri inventoin  
neissa eri tavalla. Niinpä esim. sekä suhteel  
linen että  määrällinen pinta-alaosuus  on suu  

Taulukko  6.  Puuston  keskitilavuus  metsämaan korvissa  

ja  rämeillä  6.  ja 7. inventoinnin  tulosten mukaan.  

Table  6.  Mean  stand  volume  in spruce  and  pine swamps  
on  forest land  according to the  6th  and  7th  inventories. 

') See Table 2.  

rentunut  6.  ja 7. inventoinnin välillä runsas  

puustoisissa  kasvatusmetsiköissä  (4. ja  5.  khl) 
taulukon 5 (s. 9)  tulosten mukaan hyvin  huo  
mattavasti. 

Metsämaan rämeillä havaitaan eri kehitys  
luokkien metsiköiden puuston  keskitilavuu  
dessa sekä lisäystä  että vähennystä.  Myös 

metsämaan rämeiden ala jakaantuu  kehitys  
luokittain taulukon 5 mukaan eri inventoin  

neissa eri  tavalla,  mikä osaltaan on suuren  

tanut kaikki  kehitysluokat  yhdistäen  saatujen 
eri inventointien keskimääräistulosten (26  ja 
34 m3

/ha) eroa. 

Kehitysluokittain  laskettuja  keskitilavuuk  
sia verrattiin lopuksi  vastaaviin suot  ja kan  
kaat yhdistäen  saatuihin tuloksiin. Tuloksek  
si  saatiin: 

Jaotelmasta voidaan päätellä,  että puuston 
keskitilavuus oli kankaiden  varttuneissa kas  

vatusmetsiköissä (khl  5)  ja uudistusvaiheen 
metsiköissä  (khl  6  ja 7) selvästi  suurempi 
kuin vastaavissa suometsien luokissa. 

Casvupaikkatyyppi  
tile type

1 '  
Korvet Rämeet 

Spruce swamps Pine swamps 

6.— 6th 7.—7th 6.—6th 7.—7th 
inventointi — inventory 

mVha 

1. Lehto-ja lettosuot  66 61 23  30 

2. Ruohoiset  suot 58 66  27 49 

3.  Suursaraiset ja 
mustikkaiset  suot 

64 78  30 47 

4.  Piensaraiset  ja  

puolukkaiset suot 
39 47 26 35 

5.  Tupasvillaiset ja 
isovarpuiset suot 

14 19 

6.  Rahkaiset  suot 22 

Kel  

1 

litysl  
2 

luokka — Development  class 
3 4 5 6 7 8  

m
3
/ha 

>UOt  

Jeatlands  

iuot  ja  kankaat 

Gotland  and  

2 5 14 49 100 92  19 47 

6 4 13 54 120144  44 65  
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Taulukko  7. Puuston  keskitilavuus  metsämaan  korvissa  kehitysluokittain 6.  ja 7.  
inventoinnin  tulosten mukaan.  

Table 7.  Mean  stand  volume  in  spruce  swamps on  forest land  according  to  develop  
ment classes  (6th and  7th inventories). 

Kehitysluokat, ks. s.  8. 

Development  classes,  see  p.  8. 

Taulukko  8. Puuston  keskitilavuus  metsämaan rämeillä  kehitysluokittain 6. ja 7, 
inventoinnin  tulosten mukaan.  

Table  8. Mean  stand  volume  in  pine  swamps  on  forest land  according to  the  develop  
ment classes  (6th and  7th  inventories). 

Kehitysluokat,  ks. s.  8. 
Development  classes,  see  p. 8. 

pe  a tl lant peatl  /a«< 

m3 /ha 

1 6. 

7. 

2  2 5  

1 

1 3  

1 

2 6. 

7. 

26  5  14 

4  

8 

25 

16 

8  

3 6. 

7. 

23 

17 

13  

15  

26  

27  

34 

31 

24 

24 

4 6. 

7. 

66  

63 

71 

48  

75  

68  

101 

86 

77  

70  

5 6. 

7. 

94  

103 

125  

69  

129  

109  

150 

121 

119 

109  

6 6. 

7. 

122  

102  

107  

78  

96  

109  

119 

120 

117 

105  

7 6. 

7. 

36  

108 

37  92  

31 

117 82  

46 

8 6. 

7. 

61 

71 

41 

36  

45  

45  

55 

51 

54  

53  

fhteensä  

"otal  

6. 

7. 

62  

73 

47  

36  

52  

66  

72  

80 

59  

69 

1 6. 

7. 

7 

4 

1 

2  

3  

2  

2 4 

3 

2 6. 

7. 

6 

3 

2  

1 

5  

5  

11 

8 

5 

4 

3 6. 

7. 

15 

15 

12 

10 

13  

12  

18 

23 

14 

12 

4 6. 

7. 

43 

42 

29  

28 

48  

44  

56 

66 

45 

43 

5 6. 

7. 

65 

75 

44  

61 

102  

93  

87 

139 

80  

92 

6 6. 

7. 

55 

72 

74  

65 

71 

69  

79 

106 

60  

73 

7 6. 

7. 

52 17 

25 

34  

7  

51 40 

10 

8 6. 

7. 

43 

55 

26  

20  

39  

28  

50 

16 

40 

35 

'hteensä  

"otal  

6. 

7. 

31 

42 

15 

22  

25  

32  

41 

71 

26  

34  
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62.  Kokonaistilavuus 

Puuston kokonaistilavuuden tarkasteluun 

on ensin sisällytetty  seuraavasta  jaotelmasta  
nähtävät 3., 6.  ja 7.  inventoinnin tulokset. Ne 
sisältävät metsämaan lisäksi myös kitumaan 

puuston. Jälkimmäisen maaluokan puuston 

osuus kokonaistilavuudesta oli 6. inventoin  

nin tulosten mukaan 12  %. Vastaava tulos 7. 

inventoinnissa oli 8 %.  Kuutioimismenetel  

män  muutos  6.  inventoinnissa ja  minimiläpi  
mitan pienentäminen  7.  inventoinnissa aiheut  

tavat  sen, että 3. inventoinnin tulosta  on suu  

rennettu  n.  4 % ja 6. inventoinnin tulosta 
1  %, jotta tulokset olisivat  vertailukelpoisia.  

Suometsien puuston kokonaistilavuus näyt  
tää pienentyneen  3.  ja  6. inventoinnin välise  
nä aikana n. 10  %, eniten Kainuun piirimet  
sälautakunnan alueella. Tämä johtuu  ainakin 
osaksi  siitä, että suoksi  luokiteltujen  maiden 
kokonaisala on  pienentynyt  vastaavana  ai  
kana n.  70 000  ha. 6.  ja 7. inventoinnin välil  
lä on puuston kokonaistilavuus vuorostaan  

lisääntynyt  sekä määrällisesti että  suhteelli  
sesti  varsin paljon.  Tilavuuden lisäys  kertyy  
lähes kokonaan muuttumilta. Kaksi  kolman  

nesta  kokonaistilavuuden lisäyksestä  on ta  

pahtunut  Pohjois-Pohjanmaalla.  
7. inventoinnissa saatu  tulos,  72 milj. m 

3,
 

on 28 % koko  tutkimusalueen metsä- ja ki  

tumaan  puuston kokonaistilavuudesta. Li  

säys  3. inventointiin verrattuna  on 10 milj. 

m 3. Kun suoksi luokiteltujen  maiden koko  
naisala on pienentynyt  3. ja 7. inventoinnin 

välisenä aikana  200 000 ha, on puuston ko  
konaistilavuuden lisääntyminen vielä esitet  

tyä  tulosta suurempi. Kuten edellä jo on to  
dettu (s.  4), soita on siirtynyt sekä muuhun 
maahan että kankaisiin. Tämän tekijän  vai  
kutus  puuston  kokonaistilavuuteen voi olla 4 

milj. m3
:n suuruusluokkaa. 

Metsämaan puuston kokonaistilavuuden 
suhteellinen jakaantuminen  ojitustilanteen  
mukaisesti erotettuihin luokkiin oli seuraava: 

Suometsien puuston kokonaistilavuudessa 

on tapahtunut  6. inventoinnin jälkeen  "siir  

tymää" luonnontilaisista soista ja ojikoista  
muuttumiin. Määrällisesti tarkastellen myös 
turvekankaiden luokkaan on tullut hieman 

lisäystä.  
Suurin osa suometsien  puuston tilavuudes  

ta oli molempien  inventointien aikana kasva  
tusvaiheen metsiköissä (taulukko  9).  Nuorien 

(khl  4)  ja varttuneiden (khl  5)  kasvatusmetsi  
köiden osuudet näyttäisivät  myös suurentu  

neen inventointien välisenä aikana. Lisäyk  

sestä  huomattava osa koostuu koivuvaltaisis  

ta metsiköistä. Vajaatuottoisten  metsiköiden 
kohdalla ilmenevä 6.  ja 7. inventoinnin tulos  

ten  ero  johtunee  ainakin  osittain edellä mai  
nitusta,  eri  inventointien pinta-alan  arvioiden 
vaihtelusta. Soiden ja kankaiden puuston  
kokonaistilavuudessa havaitaan suurimmat 

erot nuorissa kasvatusmetsiköissä  sekä uu  

distuskypsissä  ja osittain vajaatuottoisissa  
metsiköissä. 

Taulukko 9. Puuston  kokonaistilavuuden  jakaantumi  
nen eri  kehitysluokkiin metsämaalla  6.  ja 7. inven  
toinnissa.  

Table  9. Distribution  of  the  total  stand  volume  on forest 
land  according to  the  development classes  (6th and  7th  
inventory).  

Kehitysluokat,  ks. s.  8. 

Development classes,  see  p. 8. 

Inventointi — Inventory Milj. nr — Mill,  m- 

3.—3rd 

6.— 6th 

7.—7th 

62 

54 

72 

)jitusti lanne 

drainage condition 

Inventointi — Inventory  

6. —6th 7.—7th 

% kokonaistilavuudesta 

per cent  of total volume 

Luonnontilainen  

Virgin 

Ojikko  
Newly ditched  

Muuttuma  

Transforming peatland 

Turvekangas 

Transformed peatland 

34 

11 

35 

20 

21 

5 

58 

16 

'hteensä  
—

 Total 100 100 

Inventointi ja 
alaryhmä 

Inventory  and 
sub-land class 

Kehitysluokka''  - Development  class''  
1 2 3 4 5 6 7 8 Yhteensä 

% puuston  kokonaistilavuudesta Total 

per cent of total  stand volume 

). Suot 

Uh Peatlands  1 1 15 39 15 9 1 19 100 

Suot 

'th Peatlands  1 10 47 26 8 .  8 100 

Suot  ja kankaat  
'th Peatlands  and 

mineral  sites 

1 5 23 31 27 1 12 100 
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63. Puulaji-  ja  järeyssuhteet  metsämaalla 

Puuston puulaji-  ja järeyssuhteiden  tarkas  
telu rajoitetaan  metsämaahan. Toistetta  
koon, että metsämaan puuston osuus  suo  
metsien puuston kokonaistilavuudesta oli 6.  
inventoinnin tulosten mukaan 88 %.  Vastaa  

va tulos 7.  inventoinnissa oli 92 %.  

Suometsien puuston tilavuudesta metsä  
maalla oli lehtipuiden  osuus  noin kolmannes 
sekä 6.  että 7. inventoinnissa (taulukko  10). 
Koko metsämaan alalla (suot  + kankaat)  

lehtipuiden  osuus  oli  vain 20 %.  Suometsien 

lehtipuustosta  runsaat  kaksi kolmannesta 

kertyi 6.  inventoinnin  tulosten mukaan ojite  
tuilta soilta, pääosin  muuttumilta  ja turve  
kankailta. 7. inventoinnin ajankohtana  suo  
metsien metsämaan lehtipuuston  tilavuudesta 
vieläkin suurempi  osa  (84  %) kertyi  ojitetuil  

ta soilta, lähinnä muuttumilta ja turvekan  
kailta. 

Kuusen osuus  suometsien puustosta näyt  
tää pienentyneen  6. ja 7. inventoinnin välillä 
noin kolmanneksen. Männyn  osuus  näyttäisi  
hieman lisääntyneen.  

Metsämaan puuston  järeyssuhteissa  oli 7. 
inventoinnissa selvä  ero  soiden ja kankaiden 

Taulukko  10. Puuston  kokonaistilavuuden  jakautumi  
nen puulajeittain  metsämaalla  6.  ja 7.  inventoinnissa.  

Table  10. The  distribution  of  the  total  stand  volume  on  
forest  land  according  to the  tree  species  (6th and  7th  
inventories). 

välillä (taulukko 11). Suometsissä  on run  
saasti  pieniläpimittaisia  puita.  Kolmen pie  
nimmän rinnankorkeusläpimittaluokan  osuus  
lehtipuuston  kokonaistilavuudesta oli peräti  
77 %. Myös kankaiden lehtipuustossa oli  

yleisesti pieniläpimittaisia  lehtipuita, mutta 
vähemmän kuin  soilla. 

Taulukko  11. Metsämaan puuston suhteellinen  tilavuus  rinnankorkeusläpimittaluokittain. 
Table  11. Proportional growing  stock  volume  by  diameter-classes  on forest land.  

Alaryhmä 
Sub-land 

:lass 

Inven-  

tointi 
Inven- 

tory  

Mänty Kuusi Lehtipuut Yhteensä 
Pine Spruce Deciduous sp. Total 

volume  

% tilavuudesta — per cent  of volume  

luot  

3 eatlands  

6. 

6th 

48 22  30 100 

luot  
3eatlands  

7. 

7th 

51 15 34 100 

iuot  ja kankaat  
3eatlands  and 

nineral  sites  

7. 

7th 

54  26  20 100 

Alaryhmä  

tub-land class  

Puulaji 

Tree  species 

Läpimitta  rinnankorkeudelta, cm 
Diameter at breast height,  cm 

Koko  puusto 

Growing  stock 

0—4,5 4,5—9,5 9,5—14,5 14,5—19,5 19,5—24,5 24,5—29,5 

%  tilavuudesta —  per cent  of volume 

29,5+ 

>UOt  

3eallands  

Lehtipuut 
Deciduous  sp. 

13 34 30 15 6  1 1 100 

Kaikki  puulajit 

Gr. stock 
7 25 29 21 11 5 2 100 

iuot  ja kankaat  
7eatlands  and 

nineral  sites 

Lehtipuut 
Deciduous  sp. 

Kaikki  puulajit  

10 

3 

28  

14 

28 

20 

18 

21 

9 

18 

4 

13 

3  

11  

100  

100 



14 

7. PUUSTON VUOTUINEN  KASVU  

Puuston vuotuista kasvua  koskeviin  tulok  

siin on 5. inventoinnista lukien sisällytetty  

mittausjakson  5 vuoden aikana poistettujen  

puiden  kasvu.  Lisäys  on oletettu 3. inven  
toinnissa samansuuruiseksi kuin 5. inven  

toinnissa (n.  4 %). 3. ja 6. inventoinnin tu  

loksiin  on lisäksi  tehty  edellä (s.  12)  maini  
tuista kuutioimismenetelmän muutoksista  ai  

heutuneet lisäykset.  
Puuston keskikasvu  oli metsämaan ja ki  

tumaan  soilla 6.  ja 7.  inventoinnin tulosten 
mukaan seuraava:  

Puuston keskikasvu  metsämaan eri kasvu  

paikkatyyppeihin  luetuilla soilla on esitetty  
taulukossa 12.  Korpien  ja rämeiden 6. ja 7.  
inventoinnin keskikasvujen  välillä havaitaan 
samansuuntaiset erot  kuin edellä (s. 10) kas  

vupaikkatyypeittäin  esitettyjen puuston kes  
kitilavuuksien välillä. 

Puulajit yhdistäen  on saatu seuraavat  vuo  

tuista kokonaiskasvua  (kuorineen)  osoittavat 
tulokset. 

7. inventoinnin tulos, 3,91 milj. m 
3,
 on 

39 % koko tutkimusalueen metsä- ja kitu  

maan kankaiden ja  soiden puuston koko  
naiskasvusta. Kasvulukuja  tarkasteltaessa on 

otettava huomioon, että soiksi  luokiteltujen  

maiden pinta-ala  on  pienentynyt  3.  ja 6.  in  
ventoinnin välillä n. 70 000  ha ja 3.  ja  7. in  
ventoinnin välillä n. 200 000 ha. 

Vuotuinen kokonaiskasvu  on suurentunut  

tulosten mukaan suometsissä 1950—1970-lu  

vuilla aluksi  aivan vähäisessä  määrin. 3. ja 6. 

Taulukko 12. Puuston  keskikasvu metsämaan korvissa  

ja rämeillä  6.  ja 7.  inventoinnin  tulosten mukaan.  
Table  12. Mean  increment  in  spruce  and  pine swamp  

stands on forest  land  according to the 6th and 7th 
inventories.  

')  See  Table 2. 

inventoinnin tulosten vertailussa on  kuiten  

kin otettava huomioon edellä todetut soiden 

pinta-alan  ja puuston pienentyminen.  Kas  

vun vaihtelun vaikutukseen palataan  jäljem  

pänä.  6. ja 7. inventoinnin välillä vuotuinen 
kokonaiskasvu  on sen sijaan suurentunut, 
edelleen pinta-alan pienentymisestä  huoli  

matta, varsin huomattavasti. Lisäys  on  3. in  
ventoinnin tulokseen verrattuna  59 %. 6. in  

ventointiin verrattuna  lisäys  on 51 %.  

Kasvun vaihtelusta on käytettävissä  vuo  

teen 1982 ulottuvat, maan eteläpuoliskon  
kolmelta eri osa-alueelta koottujen  aineisto  

jen perusteella  saadut tulokset. Kaksi  osa  
aluetta, nimittäin Pohjois-Karjalan  ja Poh  
jois-Savon  sekä Keski-Suomen ja Etelä-Poh  

janmaan  piirimetsälautakuntien  alueet rajoit  
tuvat  Oulun läänin etelärajaan,  joten ne ovat 

maantieteellisesti lähellä tässä julkaisussa  
tarkasteltavaa tutkimusaluetta. Mainittujen 
osa-alueiden männyn,  kuusen  ja koivun kas  
vuindeksien perusteella  voidaan todeta,  että 

Inventointi — Inventory 

6. —6th 7.—7th  

m
3/ha 

Metsämaa 

7
orest  land  

Citumaa  

Mw-productive land  

1,8 

0,2 

2,4 

03 

I. inventointi  2,53 milj.  m 3 
i. inventointi  2,61 —>• —  

inventointi  3,91 —» — 

Casvupaikkatyyppi  
ti  te  type

1 ' 
Korvet Rämeet 

Spruce  swamps Pine  swamps 

6 .—6th 1.—7th 6.— 6th l.—7th 

inventointi  — inventory  
mVha 

1.  Lehto-ja lettosuot  2,7 4,4 2,2 1,6 

2. Ruohoiset  suot 3,1 3,9 1,9 3,2 

3. Suursaraiset  ja mus-  

tikkaiset suot 
2,5 4,1  2,1 2,5  

4. Piensaraiset  ja puo-  
lukkaiset  suot 

1,5 2,5 1,3 1,8 

5. Tupasvillaiset  ja 
isovarpuiset suot 

0,7 1,2 



7.  inventoinnin kasvun laskennan perustana 
olleet vuodet edustavat keskimäärin 6—7 % 

epäedullisempia  kasvuolosuhteita (sääolosuh  
teita) kuin 6. inventoinnin vastaavat  vuodet. 
Jos siis  7.  ja 6. inventoinnin kasvutulokset,  

3,91  ja 2,61 milj. m 3 muunnetaan  ns. kasvun 

normaalitasoon,  suurenee kasvutulosten ero 

n. 20 %.  

Ojitustilanteen  mukainen tarkastelu osoit  
taa, että kasvun  lisäys  keskittyy  ennen  muuta  
muuttumien luokkaan (taulukko  13). Met  

sämaan  luonnontilaisten soiden puuston kas  

vu oli 6. inventoinnin vuosina 21 % metsä  

maan puuston kokonaiskasvusta,  7.  inven  
toinnin aikana  vastaava  tulos oli 12 %.  

Kitumaan puuston kasvun  osuus  koko  
naiskasvusta  oli  7.  inventoinnin tulosten mu  

kaan 5  %, 6. inventoinnissa vastaava  luku oli  

8%. 

Taulukko  13. Suometsien puuston vuotuinen  kasvu  
maaluokittain  ja ojitustilanteen mukaan  6.  ja 7.  in  
ventoinnissa.  

Table 13. The  annual  growth of  peatland forests  accor  
ding to the  land  class  and  drainage condition  (6th and  
7th inventories). 

8. METSIKÖIDEN LAATU  

Suometsien laatua eli metsänhoidollista ti  

laa metsämaalla valaisevat taulukosta 14  

nähtävät 7.  inventoinnin tulokset. Niitä ver  

rattiin jälleen  suot  ja  kankaat  yhdistäen  saa  
tuihin vastaaviin tuloksiin. 

Hyvien  ja  tyydyttävien  luokkaan luettujen  
metsiköiden  pinta-alaosuus  oli  korvissa  run  
saat  50  %, rämeillä peräti  80  %.  Vajaapuus  
toisten luokan osuus  oli  lähes  kaksinkertai  

nen  Etelä- ja  Keski-Suomen vastaaviin  tulok  
siin  verrattuna (ks.  Paavilainen ja Tiihonen 

1984). Kiireellistä  hoitoa kaipaavia  metsiköi  

tä oli korvissa  suhteellisesti ja määrällisesti 
enemmän kuin rämeillä. Vajaatuottoisten  

luokkaan luettujen alueiden pinta-alaosuus  
oli rämeillä varsin pieni,  noin viidennes vas  
taavasta  korpien  osuudesta. 

Soiden ja toisaalta suot  ja kankaat yhdis  

täen saatujen  tulosten vertailu johtaa pää  

telmään,  että  suometsiköiden laatu ei keski  

määrin ole kangasmetsiköiden  laatua hei  

kompi.  Voidaan myös  arvioida,  että kehit  
tämiskelpoisten  metsiköiden suhteellinen 
osuus  on  soilla suurempi kuin  kankailla. 

Taulukko  14. Metsiköiden laatu  metsämaalla  7. inven  

toinnin mukaan.  

Table  14. The quality of stands  on forest land  according 
to the 7th  inventory.  

15 

laaluokka 

and class 

Ojitustilanne  

Drainage condition 

Inventointi 

Inventory 

6.— 6th 7.—7th 

Milj.  m 3 — Mill, m 3 

Metsämaa 

Forest land  

Luonnontilainen q  jq  
Virgin 

0,43 

Ojikko n 
Newly ditched  

0,14 

Muuttuma j j   
Transforming peatland ' 

2,50 

Turvekangas q jg  
Transformed peatland ' 

0,66 

Kitumaa  

Low-productive 
land  

0,21 0,18 

'h teensä 
2,59 3,91 

Metsikön laatu 

Quality  of stand 

Korvet Rämeet Suot ja kankaat  
Spruce Pine Peatland and 

swamps swamps mineral sites 
% alasta — per  cent  of area 

Hyvä 

Good  
12 34  30 

Tyydyttävä 
Fair 

41 46  39  

Vajaapuustoinen 

Understocked 
14 13  14 

Hoitoa  vailla  

Needs  tending  
14 3 5 

Kehittämiskelpoiset  
yhteensä 
With developmental 

potential 

81 96 88 

Vajaatuottoiset 
Under-productive 

19 4 12 

Yhteensä  

Total 
100  100 100 



16 

9. HAKKUUN  TARVE  

Suometsissä  tulisi suorittaa kasvatus-  ja 
varsinkin uudistushakkuita laajassa  mitassa 

jo lähimmän 5-vuotiskauden aikana (tauluk  
ko 15). Seuraavalla 5-vuotisjaksolla  hakkui  

den  tarve  on  jo pienempi  ja  n.  70  %:ssa  met  
sämaan  soista tarvittava hakkuu  ajoittuu yli 
10 vuoden päähän  inventoinnista. 

Hakkuun tarvetta osoittavien tulosten ja 
metsänhoidollisten perusteiden  pohjalta  voi  
daan arvioida vuotuisten hakkuumahdolli  

suuksien olevan tutkimusalueen suometsissä  

tällä hetkellä suuruusluokaltaan 1,0—1,5 

milj. m 3.  

Taulukko  15. Hakkuun  tarve kehitysluokittain metsä  
maan soilla  7. inventoinnin  tulosten  mukaan.  

Table  15. The  need  for cutting in  peatland forests  accord  
ing to  the  development classes  (7th inventory).  

Kehitysluokat, ks. s.  8.  

Development  classes,  see  p. 8. 

10.  TULOSTEN  TARKASTELUA 

Tämä samoin kuin tekijöiden  aikaisempi  
Etelä- ja Keski-Suomen suometsiä koskenut 
tutkimus (Paavilainen  ja Tiihonen 1984) 

osoittavat,  että  suoksi luokiteltujen  maiden 

pinta-ala on selvästi  pienentynyt  valtakunnan 
metsien 3. ja 7. inventoinnin välisenä  aikana. 
Yksi pienenemisen tärkeimmistä syistä  on, 
että aikaisemmin soiksi  luettuja metsäta  
lousmaita on etenkin 7.  inventoinnissa luoki  

teltu kankaiksi. Kun tämän lisäksi otetaan  

huomioon ojitustilanteen  mukaisten  luokkien 

(ojikot,  muuttumat, turvekankaat)  toisistaan 
erottamisen vaikeus sekä  eräissä  tapauksissa  
puuntuottokyvyltään  erilaisten kasvupaikko  
jen  joutuminen luokittelussa samaan suo  

tyyppiryhmään,  on todettava olevan ilmeistä 

tarvetta soiden metsätaloudellisen kasvu  

paikkaluokituksen  tarkistamiseen ja täyden  
tämiseen. 

Tutkimusalueen luonnontilaisten soiden  

osuus  on  asteittain  pienentynyt  3.  ja  7.  inven  
toinnin välisenä aikana 92 %:sta  39 %:iin.  
Muuttumien suhteellinen osuus  on kasvanut  

7. inventoinnissa 6. inventointiin verrattuna, 
kun  taas  turvekankaiden suhteellinen osuus  

ei ole sanottavasti  muuttunut.  Turvekankai  

den osuus on vielä selvästi  pienempi  kuin 
Etelä- ja Keski-Suomen soilla. Ojitustoimin  
nan tuloksena kitu-ja  joutomaiden  määrä on 

jatkuvasti pienentynyt.  Soista  oli metsämaata 
6.  inventoinnin aikana 48 % ja 7.  inventoin  
nissa jo 59 %.  

Lehtipuuvaltaisia  ojitettuja  soita,  etenkin 
korpia, oli tutkimusalueella suhteellisesti 

Aika 

Period 

Kehitysluokka  — Development  elassV  Yhteensä 
1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

% kehitysluokan  alasta 

per cent  of development class area  

Lähi  5-vuotis-  

kausi  

First  5-year 

period 

10 6 4 14 29 72  17 74  19 

Toinen  5-vuotis-  

kausi  

Second 5-year 

period 

60 4 1 13 16 20 58 3 9 

10 v.jälkeen 

After 10  years  
30 90  95 73 55 8 25 23 72 

Yhteensä  
100100  100100100100  100100 100  
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runsaammin  kuin  Etelä-  ja Keski-Suomessa. 
Vastaavaan tulokseen on  aiemmin päätynyt  

mm. Heikurainen (1959)  todeten korpien  
koivuvaltaisuuden kasvavan  etelästä pohjoi  

seen  päin siirryttäessä.  Lehtipuiden  suuri 
osuus  lisää metsänhoidollisten toimenpitei  
den tarvetta, joskin  runsaskin koivusekoitus 
lienee tutkimusalueen ilmasto-oloissa vähem  

män haitallista männyn  kasvatukselle kuin 

maan etelä- ja keskiosissa  (Heikurainen  

1982).  

Vaikka tutkimusalueen soiden pinta-ala  
oli 7.  inventoinnin aikana huomattavasti pie  

nempi kuin 3.  inventoinnissa lähes kolme 

vuosikymmentä aikaisemmin,  on puuston 
kokonaistilavuus kasvanut näiden inventoin  

tien välisenä aikana 62  milj. m3
:stä  72 milj. 

m
3 :iin ja  vuotuinen kokonaiskasvu  2,53  milj. 

m
3

:stä 3,91  milj. m
3

:iin. Yhtä suuria suoaloja  
verrattaessa olisi  muutos  ollut vieläkin suu  

rempi. Kasvun osalta on lisäksi otettava 

huomioon, että sääolot olivat  7. inventoinnin 
suoritusaikana keskimäärin hieman epäedul  
lisemmat kuin  3. inventoinnin vuosina. Ilman 

mainittuja puuston kasvua lisääviä tekijöitä 
vuotuinen kasvun  lisäys  on lähes 1,4 milj. m 3 
eli 59 % 3.  inventoinnin kasvutuloksesta.  

Tämä arvio saattaa  suureta  10—15 %-yksi  
kön verran, kun otetaan  huomioon suoalan 

pienentymisen  ja kasvun  vaihtelun vaikutus 

puuston kokonaiskasvuun.  

Valtakunnan metsien 3. inventoinnin tu  

losten (Ilvessalo  1956) mukaan oli Suomen 
kaikkien soiden puuston vuotuista kasvua  
koskeva  arvio 9,96  milj.  mVv.  Mikäli olete  

taan, että aikaisemmin tarkasteltujen  Etelä-ja  
Keski-Suomen ja tämän tutkimuksen kolmen 

piirimetsälautakunnan  alueen soiden sekä  
koko  Suomen soiden puuston kasvun välinen 
suhde olisi 7.  inventoinnissa sama kuin  3.:ssa,  

saataisiin Suomen suometsien  puuston vuo  
tuisen kasvun  arvioksi  16,16 milj. m 3/v.  Tu  
los on miltei sama kuin aikaisemmin Etelä-ja  
Keski-Suomen suometsiä koskevassa  tutki  

muksessa  (Paavilainen  ja Tiihonen 1984)  yh  

teydessä  tehty  arvio,  16,63  milj. m  3.  Uusi  ar  
vio vahvistaa osaltaan,  että  metsänparannus  

toimenpiteiden  ja  tehostuneen metsänhoidon 
vaikutus puuston kasvuun Suomen soilla on  
tällä hetkellä vähintään 7 milj. m 3 vuodessa. 

7. inventoinnin suoritusaikana suometsien 

metsänhoidollinen tila oli  vielä yhtä hyvä  
kuin  kangasmaan  metsienkin. Vajaatuottoi  
sia korpia  oli  19 % ja  rämeitä vain 4 % ko.  
suotyyppiryhmien  kokonaisalasta. Metsien 
laatu tulee kuitenkin  nopeasti  heikkenemään,  
ellei  kasvatus-  ja uudistushakkuiden määrää 

pystytä  lisäämään nykyisestä.  Tutkimusalu  

eella,  kuten  maan etelä-ja  keskiosissakin,  oli  
si  erityistä  huomiota kiinnitettävä puuston 
ensiharvennuksiin  ja  koivun käytön  lisäämi  
seen. 

KIRJALLISUUS  — REFERENCES  

Heikurainen, L. 1959. Tutkimus metsäojitusalueiden  ti  

lasta  ja puustosta. Referat:  Der  waldbaulich  entwäs  
serte Flächen  und  ihre  Waldbestande  in  Finnland.  

Acta For.  Fenn.  69(1): 1—279. 
— 1982.  Ojitusalueiden taimistojen kehityksestä  vuosi  

na 1964—68 toimeenpannun suometsäkilpailun koe  
alojen valossa.  Summary: Development of seedling 
stands  on drained peatlands. Silva  Fenn.  16(3): 
287—321.  

Ilvessalo, Y. 1956. Suomen metsät vuosista  1921—24  

vuosiin  1951—53. Kolmeen  valtakunnan  metsien  in  

ventointiin  perustuva  tutkimus.  Summary:  The  for  
ests  of  Finland  from 1921 —24 to 1951—53. A sur  

vey based on three  national  forest inventories.  
Commun.  Inst. For. Fenn.  47(1): 1—227.  

—

 1957. Suomen metsät metsänhoitolautakuntien  toi- 

minta-alueittain.  Summary: The forests of  Finland  

by  forestry board  districts. Commun.  Inst.  For.  
Fenn.  47(3): I—l2B. 

Kuusela, K. & Salovaara, A.  1969. Etelä-Pohjanmaan, 

Vaasan  ja Keski-Pohjanmaan metsävarat vuonna 

1968. Summary: Forest resources in the Forestry  
Board  Districts  of  Etelä-Pohjanmaa, Vaasa  and  Kes  
ki-Pohjanmaa in  1968.  Folia  For. 62: 1—42. 

— & Salovaara, A. 1971. Kainuun, Pohjois-Pohjan  

maan,  Koillis-Suomen  ja Lapin  metsävarat  vuosina  
1969—70.  Summary: Forest resources  in  the  Forestry  
Board Districts of Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, 

Koillis-Suomi  and  Lappi in  1969—70.  Folia  For.  
110: 1—49. 

— &  Salminen, S. 1976.  Pohjois-Karjalan metsävarat  
vuosina  1973—74, Etelä-Pohjanmaan, Vaasan  ja 
Keski-Pohjanmaan vuonna 1974  sekä  Kainuun  ja 
Pohjois-Pohjanmaan vuonna 1975.  Summary: Forest 
resources  in  the  Forestry  Board  Districts  of Pohjois-  
Karjala in  1973 —74, Etelä-Pohjanmaa, Vaasa  and  
Keski-Pohjanmaa in  1974, Kainuu  and  Pohjois-  
Pohjanmaa in  1975.  Folia For.  274: 1—43. 

— & Salminen, S. 1983. Metsävarat Etelä-Suomen  

kuuden  pohjoisimman piirimetsälautakunnan alv- 



18 

eella  1979—1982 sekä  koko  Etelä-Suomessa  1977— 
1982.  Summary: Forest  resources in  the six north  

ernmost  Forestry  Board  Districts  of South  Finland, 

1979—1982, and  in the whole  of South Finland, 

1977—1982.  Folia  For. 568: 1—79. 

Paavilainen, E. &  Tiihonen, P. 1984. Etelä-  ja Keski  
suomen  suometsät vuosina  1951—1981.  Summary: 
Peatland  forests in  southern and central Finland  in 

1951—1981.  Folia  For. 580: I—2o. 

Salminen, S.  1973.  Tulosten  luotettavuus  ja  karttatulos  
tus  valtakunnan  metsien V inventoinnissa.  Sum- 

Mary:  Reliability of the  results from the  fifth nation-  

al  forest inventory  and  a presentation of an output  

mapping technique. Commun.  Inst.  For.  Fenn.  
78(6):  1—64. 

Valtakunnan  metsien  7. inventoinnin  tulokset  Kainuun  

ja Pohjois-Pohjanmaan piirimetsälautakuntien alueil  
la. Metsäntutkimuslaitos, metsänarvioimisen  tut  
kimusosasto.  Helsinki  1984. 

Total  of  II references 

SUMMARY  

Introduction 

In 1979  an investigation on the  effect of  drainage on 
peatland forests, based  primarily on the  material  from 
the  6th  and 7th  inventories, was started as a 

co-operation between the departments of Peatland  
Forestry  and  Forest Inventory and  Yield at the  Forest 

Research Institute. At first the focus was on the 

southern  half  of  the  country, the  results  of  which  were 
published in  1984 (Paavilainen and  Tiihonen  1984). 
Research was continued  in 1983—84, this time 

involving the Forestry Board  Districts of Keski  

pohjanmaa (central areas of the  west coast), Kainuu  
(central-eastern Finland) and  Pohjois-Pohjanmaa 
(northern areas of the  west  coast),  the  report of which  
was  completed at the beginning of 1985 and is 
introduced  here.  

Material 

This  investigation introduces  the  results  from the  3rd, 

6th  and  7th  inventories  as far  as they  deal  with  peatland 
forests in the above-mentioned  three districts. Part of 

the  results  were  obtained  from  the  publications of these  
inventories.  A considerable  part of the results  was 

calculated from  the data of the  6th  and 7th inventories.  

The  location  of the research  area is in  Fig. 1. The  

number  of sampling units  and  sample plots  are shown 
in the set-up  on page 4. 

Peatland area  

According to the 7th  inventory the  research  area was  

5 684  000  ha, 46 % of which  was  peatland. The  peatland 
areas as estimated at different inventories  are seen in  

the table  on page. The  total  peatland area has both  
decreased  and  slightly increased  between  the inven  

tories.  The decrease  in  the  area shown by  the  results  is 
real  for  a remarkable  part,  as was also  the case in  South  

and  Central  Finland.  The distribution  of the total 

peatland  area into  different  soil  classes  is  seen in  the  
set-up  on page 5. Table  1 shows  how  the total  area of  

peatland was  distributed  as regards  drainage and  Table  
2  as regards  site types. 

Dominant tree  species  and development  classes  
on productive  forest land 

Both  aspects  are viewed  according to the  results of 
the 6th  and  7th inventories.  The  main  results  are in  

Tables  3, 4  and  5.  

Volume of standing  crop 

The results  dealing with  the mean volume  of standing 
crop  are seen in  the  set-ups on pages  9—lo  and  Tables  
6—B.  The mean volume  has  remarkably increased  
during the  inventories  in  peatland forests  more than  on 
mineral  sites of productive forest land  (increment 
> 1,0 mVha). The  increase  is  accountable  to  forest  im  

provement measures,  more effective silviculture  

measures and  rather  small  cuttings, just as in  the  south  
ern  half of the  country. An  additional  reason for  the  
increase  especially  on pine swamps  is  that  new stands  
have  become replenished after drainage. 

Tables 6 —B show  how  the  mean volume  of standing 
crop  is  distributed  into  the  different site  types and  
development classes.  The  total  volumes  of peatland 
forests at the 3rd, 6th and 7th inventories  were as 
follows: 

3rd  inventory 62  mill,  m  3 
6th  inventory  54  —•• — 
7th  inventory 72  —" — 

The  total  volume of peatland  forests  seems to have 
decreased  by about 10 % between  the 3rd and 6th 
inventories.  It is at  least  in  part  due  to  the  fact that  the  
total  area of land classified  as peatland has  during that  
same period of time  decreased  by  about 70 000  ha. On 
the  other  hand, a substantial  increase, both  quantitative 
and  proportional, has  occurred  between  the  6th and  7th 
inventories.  The  increase  in  volume is  almost  entirely 
found  on transforming  peatland. The proportional 
distribution  of the  total  volume into  drainage and  
developmental classes  can be  seen in  the set-up  on 
page  12 and  Table  9.  The proportional distribution  of 
tree species and  tree sizes in  stands  are seen in  Tables 10 

and 11. 
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Annual increment of  standing  crop 

The mean increment  of standing  crop  on productive  
(increment > 1,0 m

3

/ha) and  low-productive (0,1—1,0 

mVha) forest land  is  seen in  tables  on page  14. The 
results of  each  site  type are in  Table  12. The  total  
annual  increment  by  combining the tree  species is  
as follows: 

3rd  inventory  2,53  mill, m  3 

6th  inventory 2,61 —»  — 
7th  inventory 3,91  —» — 

The  result  from the  7th  inventory  is 39 % of the  total  
increment  of standing crop  on the  productive  and  low  
productive mineral and  peat  soils  of the  entire  research  

area. When  viewing the  increment  figure one should  
take  into  account  the decrease  in  peatland area between  

the  3rd and  7th  inventories.  The  studies  on growth 
variation  indicate  that the climatic conditions were 

slightly  less  favourable  in  the  years  of  the  7th  than  3rd  
inventory. 

The  growth increase  between  the  6th and  7th  inven  

tories  is focused  above  all  on transforming peatlands 

(Table 13).  The  calculations  according to this  and  the 
previously  published investigation show  that  the  effect 
of forest improvement measures and  more  effective  
silviculture  measures on the  growth of peatland  forests 
is  presently at least 7 mill, m 3 annually. 

Silvicultural state 

The average silvicultural  state  of  the  investigated 

peatland forests is as good as,  at places  even better  

than, of  the  forests  on mineral  sites  (Table  14). A  special  
attention  is to be  paid  to  first thinnings and  increased  
utilization  of  birch. 

Need for cutting 

Peatland  forests  would  need  thinning and  especially  
regeneration cuttings in  the  next  5-year  period (Table 
15).  About  70 % of the  productive peatland forests  do 
not require cutting until  over ten years  from the  7th  
inventory. 
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