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Tämä julkaisu sisältää  neljännen osaselvityksen  val  
takunnan metsien  7. inventointiin  liittyvästä kasvun  
vaihtelua  koskevasta tutkimuksesta. Ensimmäinen  ai  

neisto  kerättiin  Lounais-Suomesta  Itä-Savoon  ulottuval  

ta, maan eteläisimmäksi  osaksi  kutsutulta  alueelta, toi  

nen Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sekä  kolmas  

Keski-Suomen  ja Etelä-Pohjanmaan piirimetsälauta  
kuntien alueelta. Kolmen ensimmäisen  tutkimuksen  

tulokset  on julkaistu Folia  Forestalia-sarjan niteissä  
545, 588  ja 615. 

Tutkimuksen  aineisto  on koottu  maan pohjoispuolis  

kosta  kesä—syyskaudella  1984. Maan  pohjoispuolis  
kolla  tarkoitetaan  tässä  aluetta, joka käsittää Oulun  ja 

Lapin läänin.  Aikaisemmin  omaksuttua  tapaa  seuraten 

tutkimuksessa  rajoituttiin tarkasteltavien  puulajien in  

deksisarjojen laadintaan.  Tulosten  tarkastelu  kohdistui  
aineiston keruuta  edeltäneeseen  40-vuotiskauteen  (v.  
1944 —83). Männyn vuotuisindeksi  on keskimäärin  

pienentynyt 3. inventoinnin  vuosista  (1951 —53) aivan  
1970-luvun  alkuvuosiin  asti,  jonka jälkeen ilmenee ver  

raten jyrkkä, joskin lyhyehkö nouseva kausi. Kuusen 
indeksi on ollut 1940-luvulta  1960-luvun  alkuvuosiin  

asti  keskimäärin  normaalitason  alapuolella, sitten seu  

raa voimakas, joskin lyhyehkö nousukausi, jonka jäl  
keen  indeksi keskimäärin  lähenee  normaalitasoa.  Koi  

vulla  indeksi  on ollut  1950-luvun  alun  jälkeen keski  

määrin  normaalitason  yläpuolella 1960-luvun  lopulle 

asti,  jonka jälkeen seuraa normaalitason  alittava,  osit  

tain  sitä  lähenevä  kehitys.  

Männyn vuotuisindeksien  pienentyminen 3. inven  

toinnin  vuosista  ilmenee  myös 3., 5. (1969—70) ja 6. 

(1975—76) inventoinnin  kasvun laskennan  vuosien  
5-vuotisindekseissä.  7. inventoinnin  vuosien 5-vuotis  

indeksi  on 108 eli  15 % 6. inventoinnin  ajan 5-vuotisin  
deksiä  suurempi. Aikaisemmissa  tutkimuksissa  saadut  

tulokset  viittaavat  ainakin  hieman  pienempään eroon. 

Kuusen  5-vuotisindeksi  on suurentunut 3. inventoinnin  

vuosista  5.  inventoinnin  ajankohtaan hyvin  selvästi.  

Normaalitason  ylittävä vuosijakso on kuitenkin  varsin  

lyhyt ja kahden  viimeisimmän  inventoinnin  vuosina  

kuusen  5-vuotisindeksi  lähenee  normaalitasoa.  Koivun  

5-vuotisindeksien  sarjassa on kuten  kuusellakin  ensin  

voimakas  nousukausi.  Kahden  viimeisimmän  inventoin  

nin 5-vuotisindeksit  ovat normaalitason  alapuolella. 

7. inventoinnin  ajan tulos  on koivulla  93. 

Tutkimuksen  lopussa esitetään  maan pohjoispuolis  
kon  7. inventoinnin  kasvun  laskennan  kolmen  perät  
täisen vuosijakson 5-vuotisindeksit.  Kaikkien  vuosi  

jaksojen 5-vuotisindeksit  ovat  kaikilla  puulajeilla hyvin 

lähellä  7. inventoinnin  keskimääräistuloksia.  

This publication is the  fourth account of growth 

variation  studies  based  on the 7th National  Forest  In  

ventory.  The material  for the first account  came from 

the southernmost  part of  the country, for the second  

half  from the  Forestry Board Districts  of Pohjois-Kar  

jala (East Finland) and  Pohjois-Savo (north-eastern 

part  of South  Finland) and  for  the  third  those  of Keski-  

Suomi  (Central Finland) and  Etelä-Pohjanmaa (western 

coast). The results  of the  first three accounts  have  been  

published in  volumes  545, 588 and  615 of the Folia  
Forestalia series. 

The material  for this account was collected  in the 

northern  half  of the  country  in  the  summer and  autumn 
of 1984. The northern  half  refers to the provinces of 

Oulu  and  Lapland. The index  series  for the  studied  tree  

species were worked  out. The discussion  focused on the  

40-year period before the sampling (1944—83). The 

mean annual  index for pine decreased  from the 3rd 

inventory (1951 —53) until  the first years  of the 19705, 

after which  it abruptly  increased, although for rather  a  
short  period. The spruce index  was  below  the  normal  

level  from the 1940 s until  the first few years of the  
19605, which  mark  the  beginning of an intense, although 

rather  short, rise, after which  the index  falls  near  the  

normal  level.  From  the early 1950 s the mean index for 
birch was above the normal  level  until  the end of the 

19605, after which  the  index  falls  below or near the  
normal level. 

The  decrease in  the  annual  index  for  pine since  the  3rd 

inventory is also  apparent  in  the 5-year indices  of the 

3rd, sth (1969—70) and  6th (1975—76) inventories.  

The  5-year  index  of the  7th  inventory was  108 or 15  % 
higher than that of the 6th inventory. The results of 

previous investigations imply a smaller  difference.  The 

5-year index  for bruce  clearly increased  from the year 

of the  3rd inventory to those of the sth. The develop  

ment  above the normal level  is rather short and the 

5-year index  for spruce  approaches the normal  level  in  

the last two  inventory years. Similarly to spruce, the 

5-year index  series for birch  has  an intense  rise  first. 

The 5-year indices of the  last two inventories  are below  
the  normal  level.  The birch  index  of the  7th inventory is 
93. 

Finally, the  growth calculations  of the  7th inventory  
for the  three  successive  5-year indices  in  North  Finland  

are presented. All  the 5-year indices for all  the tree  

species were near  the  mean results  of  the 7th  inventory. 
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1. JOHDANTO  

Julkaisu sisältää neljännen  osaselvityksen  
valtakunnan metsien 7. inventointiin liitty  

västä kasvun  vaihtelua koskevasta  tutkimuk  

sesta. Ensimmäinen osa-aineisto kerättiin  

Lounais-Suomesta Itä-Savoon ulottuvalta,  

maan eteläisimmäksi osaksi  kutsutulta alueel  

ta. Toiseen osatehtävään sisällytettiin  Poh  

jois-Karjalan  ja Pohjois-Savon  sekä kolman  
teen  Keski-Suomen ja  Etelä-Pohjanmaan  pii  
rimetsälautakuntien toiminta-alueet. Mai  

nituilta kolmelta osa-alueelta saadut tulokset  

julkaistiin v. 1983, 1984 ja 1985 (Tiihonen  

1983, 1984, 1985). Neljännen,  tässä julkai  

sussa  tarkasteltavan osatutkimuksen aineisto 

on kerätty Pohjois-Suomesta.  Inventointi  
tutkimuksissa omaksuttua aluejakoa  seura  

ten  Pohjois-Suomeen  on tässä  tutkimuksessa 

sisällytetty Oulun ja Lapin  lääni. 

Ensimmäisessä tutkimuksessa  rajoituttiin 

mäntyyn ja kuuseen. Kaikissa  muissa  osa  
tutkimuksissa kerättiin  tutkimuksen edellyt  
tämiä kairanlastuja  myös koivusta,  joskin  

havupuihin  verrattuna huomattavasti vä  
hemmän. 

Kuten aikaisemmissakin kasvun  vaihtelua 

koskevissa  selvityksissä  on tässäkin tutki  
muksessa  rajoituttu tarkasteltavien puulajien  

indeksisarjojen  laadintaan,  jonka jälkeen 

metsänhoitaja  Mauri Timonen jatkaa aineis  

ton käsittelyä  Rovaniemen tutkimusasemal  
la.  

Julkaisun  ennakkotarkastajina ovat  olleet  professori 

Yrjö Vuokila  ja maat. ja metsät, kand.  Risto  Ojansuu. 

2. TUTKIMUSAINEISTO JA  -MENETELMÄ  

Tutkimusaineiston  keräsi  kuten  toisen ja kolman  
nenkin  osaselvityksen  yhteydessä fil.  maisteri  Heikki  

Tiihosen  johtama ryhmä kesä—syyskaudella 1984. Ai  

neiston  sisältämät  puulajeittaiset koepuu-(kairanlastu-) 
määrät ja niiden  jakaantuminen tietokonelaskennassa  

erotettuihin  ikäluokkiin  nähdään  taulukosta  1. 

Aineiston  keruun  perustana  oli  kuten  aikaisemmissa  

kin  7. inventointiin  liittyneissä kasvun  vaihtelua  koske  

neissa  tutkimuksissa v. 1960—63 suoritetussa  4. inven  

toinnissa  (Ilvessalo 1963, Tiihonen  1966) käyttöön  otet  

tu menetelmä. Tehtävä edellytti siten  laajamittaista 
koemetsiköiden  etsintää, jossa nojauduttiin aikaisem  

missa  kasvun vaihtelua  koskeneissa  ja muissa  tutkimuk  

sissa  kertyneisiin sekä  lähinnä  Metsäntutkimuslaitoksen  

ja Metsähallinnon  palveluksessa  olevilta  metsäammatti  
miehiltä  saatuihin tietoihin  luonnontilaisten  metsien  

esiintymisestä Pohjois-Suomessa. Ennakolta  tiedossa  
olevien  kohteiden  paikallistamisen yhteydessä löydettiin 

myös useita uusia  koemetsiköitä.  Keruun  yhteydessä  
koemetsiköiden  sijainti merkittiin  1: 200  000 mittakaa  

vaiselle  kartalle.  Sitä  säilytetään Rovaniemen  tutkimus  
asemalla. 

Aineisto  kerättiin  jälleen vain  kangasmetsiköistä. 

Kaikki  koemetsiköt  olivat luonnontilaisia  tai käytän  
nöllisesti  katsoen luonnontilaisia  metsiköitä. Kussakin  

koemetsikössä  otettiin puulajeittain yleensä 10 kairan  

Taulukko  1. Koepuiden lukumäärä. 
Table  1.  Number  of  sample trees.  

lastua. Ne mitattiin  Metsäntutkimuslaitoksen  metsän  

arvioimisen  tutkimusosaston  lustonmittauskoneella  tut  

kimusapulainen Pekka  Oksmanin  valvonnassa.  Aineis  

ton keruun  ja lustonmittauksen  muiden  yksityiskohtien 

suhteen viitataan aikaisemmin julkaistuissa tutkimuk  
sissa  esitettyihin selostuksiin  (esim. Ilvessalo  1951, Tii  

honen  1979). 
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'uu laji  
r

ree  species 

Lustojen lukumäärä rinnankorkeudelta —  
Number of annual rings  at breast height 

61—80 81—100 101+ Yhteensä — 

Total 

Koepuiden lukumäärä — 

Number  of sample trees 

länty — Pine  
uusi  —  Spruce 

oivu — Birch  

4 

10 

93 

48 

23 

497 

397 

133 

594 

455  

156 

Yhteensä  — 

Total 

14 164 1027 1205  



Aineiston  tietokonekäsittely tapahtui Rovaniemen  
tutkimusasemalla  metsänhoitaja Mauri Timosen  johdol  

la.  Tämän  jälkeen aineiston  ja tietokonelaskennan  tu  
losten käsittelyä jatkoi Helsingissä tutkimusapulainen 
Erkki  Toivonen.  

Tulosten  laskennassa  edettiin  siten,  että ensin  yhdis  
tettiin koepuut puulajeittain ja koemetsiköittäin.  Puu  

lajeittaiset tulokset  ryhmitettiin piirimetsälautakunnit  
tain  ja ikäluokittain.  Yhdistämällä  sitten maan pohjois  

puoliskoon kuuluvien neljän piirimetsälautakunnan, 

Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Koillis-Suomen  ja La  

pin  tulokset  saatiin  taulukossa  1 esitettyjä puulajeittaisia 
ja ikäluokittaisia  koepuumääriä vastaavat  tulokset.  

Kasvuindeksien  laskenta  tapahtui samalla menetel  
mällä  kuin  7. inventoinnin  aikaisemmissa  osaselvityk  

sissä  sekä  3., 4. ja 6. inventoinnissa.  Tasoituskäyrän 

yhtälö oli  siten  

jossa x = pentandin eli  5-vuotiskauden  järjestysluku ja 

y = viiden  vuoden  vuosilustojen keskiarvo.  Kaavan 

yksityiskohtien  suhteen  viitataan  Mikolan  (1950) esittä  
mään selostukseen. 

Aineiston  käsittelyn  yhteydessä kiinnitettiin  huomiota  

myös  runsaasti  keskustelua  aiheuttaneiden  ns. happo  

sateiden  vaikutukseen  puuston  kasvuun.  Aiheen  lähem  

pi tarkastelu  tämän tutkimuksen yhteydessä ei kuiten  

kaan  ollut  mahdollista.  Viitattakoon  myös viime  aikoi  

na todettuihin, neulasvaurioita  aiheuttaneisiin  ns. pak  
kasvaurioihin.  Viime  aikojen  pahimmat pakkasvauriot 

keskittyvät  kuitenkin  vuosiin  1984 —85 eli  ainakin  pää  

osiltaan  tämän tutkimuksen  aineiston keruun  jälkeiseen 
aikaan.  

3. MAAN POHJOISPUOLISKON  KASVUINDEKSIT  

31. Vuotuisindeksit 

Taulukosta 2 nähdään ensin tarkastelta  

vien puulajien  vuotuisindeksien numeroar  

vot. Rajoitutaan  aineiston keruuta edeltä  

neen 40-vuotiskauden indeksien esittämi  

seen. Kuvan  1 piirrokset selventävät vuotuis  

indeksien vaihtelua taulukossa 2 esitettyinä  
vuosina 1944—83. 

Aloittamalla tarkastelu 3. inventoinnin 

kasvun  laskennan vuosista  (vuodet 1946— 

52)  voidaan tulosten  perusteella  todeta erityi  
sesti  seuraavaa: 

Taulukko  2. Maan pohjoispuoliskon männyn,  kuusen  ja koivun  kasvuindeksit  
aineiston  keruuta  edeltäneeltä  40-vuotiskaudelta.  

Table  2. Growth  indices  for Scots  pine, Norway  spruce  and  birch  in North  Finland  

in  the  40-year period preceding sampling. 

4 Tiihonen, P. 

— = a +  bx,  
y  

Vuosi 

Year 

Mänty Kuusi  

Pine Spruce 

Koivu 

Birch 

Vuosi 

Year 

Mänty Kuusi  

Pine Spruce 

Koivu 
Birch 

Kasvuindeksi  —  Growth  index  Kasvuindeksi  — Growth index  

1983 

82  

81 

80 

79 

78 

77 

76 

75 

IA 

73 

72 

71 

70 

69 

68 

67 

66 

65 

64 

121 

105  

90 

105  

129 

107  

110 

124 

107 

95  

109 

91 

77 

86 

82 

96 

100 

87 

79 

96 

106 

67 

85 

104 

122 

105 

104 

104 

87 

104 

93 

104 

100 

109  

126  

123 

128 

134  

117 

105 

89 

82 

95  

97 

98 

88 

98 

102 

76 

90 

98 

91 

91 

93 

100 

109 

114 

111 

109 

123  

1963 

62 

61 

60 

59 

58 

57 

56 

55 

54 

53 

52 

51 

50 

49 

48 

47 

46 

45 

44 

75  

83 

88 

110 

102 

90 

118 

100 

106 

125  

118 

96 

89 

102 

104 

118 

117 

90 

97 

95 

100  

85 

90  

100 

80 

75 

79 

98  

102 

116 

118 

100 

84 

84 

76 

92  

112  

98  

89 

80 

124 

113 

130 

106 

96 

90  

108 

118 

120 

132 

124 

110 

86 

87 

88 

96  

102 

94  

98 

102 



— männyn indeksi  on keskimäärin  pienentynyt aivan  
1970-luvun  alkuvuosiin  asti,  jonka jälkeen ilmenee  

verraten  jyrkkä,  joskin lyhyehkö nouseva  kausi 
— kuusen  indeksi  on ollut 1960-luvun  alkuvuosiin  asti 

keskimäärin  normaalitason  alapuolella, sitten seuraa 

voimakas,  joskin lyhyehkö nousukausi, jonka jäl  

keen  indeksi  keskimäärin  lähenee normaalitasoa  

— koivulla  indeksi  on ollut  1950-luvun  alun  jälkeen kes  

kimäärin  normaalitason  yläpuolella 1960-luvun  lo  

pulle asti,  jonka jälkeen seuraa normaalitason  alitta  

va, osittain  sitä  lähenevä  kehitys  

— pitkähköjen vuosijaksojen puitteissa ilmenee  kuusen 

ja koivun  indeksien  välillä  selvempää yhdenmukai  
suutta kuin  männyn ja muiden puulajien indeksien  

välillä.  

Kuva 1. Männyn, kuusen  ja koivun  kasvuindeksien  vaih  
telu  Pohjois-Suomessa aineiston  keruuta  edeltäneellä  

40-vuotiskaudella.  

Fig. 1. Variation  in  growth indices  of  pine, spruce  and 
birch  in the 40-year period preceding sampling in 
North Finland. 

Männyn  osalta voitiin vuotuisindeksejä  
tarkastella  osa-alueittain lähinnä Kainuun ja 

Lapin piirimetsälautakunnista  koottujen  

osa-aineistojen  perusteella. Vertailun tulok  
sia havainnollistaa kuvasta  2 nähtävät koko  

pohjoispuoliskon  ja  Kainuun aineiston pe  
rusteella  saadut indeksit. Kainuun ja koko  

pohjoispuoliskon  keskimääräisten indeksien 

välillä on muutamina vuosina suurehkojakin  

eroja,  mutta esim. 7. inventoinnin kasvun  
laskennan vuosina (vuodet  1977—83) vuo  
tuisindeksit ovat pääosiltaan  miltei samat. 
Vertailu puolti  osaltaan sitä,  että myös män  

nyn osalta rajoitutaan  vain koko pohjois  

puoliskon  keskimääräisten indeksien esittä  
miseen. 

Verrattaessa vuotuisindeksejä  aikaisem  
min saatuihin tuloksiin rajoitutaan  pääosil  

taan  mäntyyn ja kuuseen, koska maan poh  

joispuoliskon  koivusta ei ole aikaisemmin 

julkaistu numeerisia vuotuisindeksien eikä 

myöskään  5-vuotisindeksien sarjoja. Män  

nyn ja kuusen indeksejä  on  verrattu  ensin 

kirjottajan 6. inventoinnin aineiston perus  

teella saatuihin vastaavien vuosien  tuloksiin 

(Tiihonen  1979).  Vertailu nähdään kuvasta  3. 
Kuvan  3 tarkastelu johtaa samanlaisiin 

päätelmiin kuin kirjoittajan tutkimukset 
vuosilta 1979, 1984 ja 1985. Eri aikoina teh  

dyissä  tutkimuksissa saatujen  indeksien nu  

meroarvojen  välillä saattaa olla suuriakin 

eroja  (Tiihonen  1979, s. 4 —5, 1984, s. 5 ja 

1985,  s. 5). Toisaalta maksimi-  ja minimi  
kohdat ovat sekä ajankohdan  että muutok  

sen suhteellisen voimakkuuden osalta usein 

Kuva 2.  Männyn kasvuindeksi  koko  Pohjois-Suomen 

(yhtäjaksoinen viiva) ja Kainuun  piirimetsälautakun  
nan (katkoviiva) alueella.  

Fig. 2. Growth  index  for pine  in  the  whole  of  North  
Finland  (solid line)  and  in the  Forestry  Board  District  

of Kainuu  (dashed line). 
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Kuva 3. Pohjois-Suomen männyn ja kuusen  kasvu  
indeksien  (yhtäjaksoinen viiva) vertailu  v. 1979  tut  

kimuksen  vastaaviin  tuloksiin  (katkoviiva). 

Fig. 3. Comparison of the  growth indices  for pine and 

spruce in North Finland  (solid line) to the corre  

sponding results  in  1979  (dashed line). 

hyvin  yhdenmukaiset  (vrt. Tiihonen 1979, 

s. 8, 1983, s. 5, 1984, s. 5—6 ja 1985, s. 5).  
Kuvan 3 mukaan suurimmat erot näyttäisi  

vät  olevan  männyllä  1970-luvun alussa,  kuu  
sella taasen  1960-luvun loppupuoliskolla.  

Männyn vuotuisindeksejä  on verrattu  

myös Timosen (1982) Pohjois-Suomen  suo  

jametsävyöhykkeeltä  kootun aineiston pe  
rusteella saatuihin,  vuoteen  1979 ulottuviin 
tuloksiin. Tulossarjojen välillä ilmenee var  
sinkin maksimi- ja minimikohdissa mutta 
monina muinakin vuosina huomattavaa yh  
denmukaisuutta. Suurimmat erot ovat vuo  

sina  1978—79. Erojen  tarkastelussa  on otet  

tava huomioon,  että yksinomaan  suojamet  
säalueelta kerätyn  aineiston perusteella  saa  
dut vuotuisindeksit saattavat  vaihdella jyr  
kemmin kuin tässä  tutkimuksessa  saadut,  

pääosin suojametsäalueen  eteläpuolelta  

koottujen  mäntyjen  perusteella  saadut in  
deksit. 

Maan pohjoispuoliskon  koivun kasvuin  

deksejä  on tutkittu aikaisemmin valtakun  

nan  metsien inventointien yhteydessä  lähem  
min vain 6. inventoinnin aineiston perusteel  
la (Tiihonen  1979). Tällöinkin rajoituttiin  
vain suppeaan tarkasteluun. Keskimääräis  

piirteenä  todettiin (Tiihonen  1979, s.  7), että 
koivun indeksisarjassa  ilmenee pitkähkö,  
1960-luvun puoliväliin  ulottuva,  normaalita  

son selvästi  ylittävä kausi. Tämän jälkeen  
vuotuisindeksit alittavat normaalitason. Mo  

lemmat mainitut piirteet nähdään myös tä  

män tutkimuksen koivun  vuotuisindeksien 

sarjasta  (taulukko  2  ja kuva  1). 

32. 5-vuotisindeksit 

Toisena tarkastelukohteena ovat olleet 

5-vuotisindeksit.  Taulukosta  3 nähdään en  

sin tämän tutkimuksen  aineiston perusteella  
saadut  3.,  5.,  6. ja 7. inventoinnin kasvun  

laskentajaksojen  5-vuotisindeksit. Eri inven  
tointien laskentajaksot  ovat seuraavat: 

Taulukossa 3 esitetyt  tulokset ovat mai  

nittuja vuosijaksoja  vastaavien 5-vuotisin  
deksien keskiarvoja.  Vertailumielessä on tau  
lukkoon otettu myös kirjoittajan  aikaisem  

massa kasvun vaihtelua koskevassa tutki  

muksessa  (Tiihonen  1979) esitetyt männyn 

ja kuusen  5-vuotisindeksit. 
Tarkastelemalla ensin  tämän  tutkimuksen 

tuloksia voidaan todeta,  että  edellä mainittu 

männyn vuotuisindeksien pienentyminen  3. 
inventoinnin jälkeen  ilmenee myös männyn 
5-vuotisindekseissä. 1970-luvun alkupuolis  
kolla alkanut nousukausi on kuitenkin jo 
hieman vaikuttanut 6. inventoinnin tulok  

seen. 7. inventoinnin kasvun  laskennan vuo  

sina  männyn vuotuisindeksi on  ollut yhtä  

vuotta  lukuun ottamatta  normaalitason ylä  

puolella,  mistä johtuen  5-vuotisindeksi,  108, 
on huomattavasti suurempi  kuin 6. samoin 
kuin  5. inventoinnin vastaava  tulos. Suuren  

tuminen 6. ja 7. inventoinnin välillä on 
15 %. 

Kuusen 5-vuotisindeksi  on suurentunut  tä  

män tutkimuksen tulosten mukaan 3. inven  

toinnin vuosista 5. inventoinnin ajankohtaan  

hyvin  selvästi. Normaalitason ylittävä  vuosi  

Inventointi —  

Inventory  

>-vuotisjaksot  — 5-year  periods  

i  

6  

5 

3 

1983—79, 1982—78  ja 

1981—77  

1975—71  ja 1974—70  
1969—65  ja 1968—64  

1952—48  ja 1951—47  



7 Folia  Forestalia 658 

Taulukko  3. Männyn, kuusen  ja koivun  5-vuotisindeksit  maan pohjoispuoliskossa 

3., 5.,  6. ja 7. inventoinnin  vuosina  sekä  männyn  ja kuusen  indeksien  vertailu  

vastaaviin  aikaisemmin  julkaistuihin tuloksiin.  

Table  3. The  5-year indices  for pine,  spruce  and  birch  in  the  northern  half of  the 

country  according  to the  3rd, sth, 6th  and 7th  inventories  and  the  comparison 

of  pine and  spruce  indices  to the  previously  published results.  

jakso  on kuitenkin varsin lyhyt  ja kahden vii  
meisimmän inventoinnin vuosina kuusen 

5-vuotisindeksi lähenee normaalitasoa. 

Koivun 5-vuotisindeksien sarjassa  on ku  

ten kuusellakin  ensin voimakas nousukausi 

5. inventoinnin vuosina ja sitten selvä pie  

nentyminen.  Kahden viimeisimmän inven  
toinnin 5-vuotisindeksit ovat lisäksi normaa  

litason alapuolella.  

Edellä todettu männyn 5-vuotisindeksin 
suurentuminen 6. ja 7.  inventoinnin välillä 

on  tämän tutkimuksen tulosten mukaan niin 

voimakas,  että muutos  on syytä  ottaa  huo  
mioon mainittujen  inventointien kasvutulos  

ten  vertailussa.  Seuraavassa tarkasteltava  eri  

tutkimuksissa  saatujen  6. ja 7. inventoinnin 
5-vuotisindeksien vertailu viittaa kuitenkin 

lievempään  eroon. 
Kahden viimeisimmän (6.  ja 7.)  inventoin  

nin aineistojen perusteella  saadut männyn 
5-vuotisindeksit ovat taulukon 3 tulosten 

mukaan 3. ja 5. inventoinnin vuosina hyvin 

yhdenmukaiset.  Sen  sijaan  6. inventoinnin 
kohdalla on  suurehko ero. Se johtuu huo  
mattavalta osin vuoden 1971 kohdalla ole  

vasta vuotuisindeksien erosta. Timosen 

(1982)  suojametsäalueelta  koottuun aineis  

toon perustuvat vuotuisindeksit viittaavat 
hieman pienempään  eroon. Edellä esitettyä 
15 °7o eroa  lienee syytä  ainakin vähäisessä 

määrin pienentää  verrattaessa  männyn kas  
vutuloksia 6.  ja  7. inventointien vuosilta. 

Kuusen 5-vuotisindeksien sarjat vahvista  

vat kuvasta 3 nähtävää vuotuisindeksien 

vaihtelun yhdenmukaisuutta.  Erot edellä vii  

tatun 1960-luvun loppupuoliskolle  sattuneen  
maksimikohdan vuosina aiheuttavat kuiten  

kin sen, että kuusen  5-vuotisindeksin suu  
rentuminen 3. ja 5. inventoinnin välillä on 
tämän tutkimuksen tulosten mukaan huo  

mattavasti voimakkaampi  kuin vastaava  6. 
inventoinnin aineiston perusteella saatu  
5-vuotisindeksien muutos. 

Toisena esimerkkinä 5-vuotisindekseistä 

esitetään seuraavassa  7. inventoinnin kasvun  

laskennan vuosia vastaavat tulokset maan 

pohjoispuoliskosta,  jossa inventoinnin kent  

tätyöt suoritettiin v. 1982—84. 

Kaikkien vuosijaksojen  5-vuotisindeksit 

ovat kaikilla  puulajeilla  hyvin lähellä taulu  
kossa  3 esitettyjä  7. inventoinnin keskimää  
räistuloksia. 

Puulaji 

Tree species 

Aineisto 

Material 

Inventointi — Inventory  

3. 5. 6. 7. 

5-vuotisindeksi  — 5-year  index 

vlänty  
°ine  

Uusi  (1984) selvitys  
New  (1984) investigation 

105 90 94  108  

Aikaisempi (1979) selvitys  

Previous  (1979) investigation 

108  91 102 

Cuusi  

Spruce  

Uusi  (1984) selvitys  
New  (1984) investigation 

90  123  100 99 

Aikaisempi (1979) selvitys  

Previous  (1979) investigation 

92  110 104 

(oivu  

3  irch 

Uusi  (1984) selvitys  

New  (1984)  investigation 

93 111 91 93 

vlänty Kuusi  

°ine Spruce 

Koivu 

Birch 

5-vuotisindeksi  —  5-year  index 

110 97  

107 97 

108 104 

92 

92  

95 
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SUMMARY 

Growth  variation  in  North Finland according  to the 7th 
National  Forest  Inventory  

Introduction 

This  publication is  the  fourth account of growth vari  
ation studies  based  on the 7th  National  Forest Inven  

tory. The material  for the  first account  came from the  

southernmost  part of the  country, for the  second  from  

the Forestry  Board  Districts of Pohjois-Karjala (East 

Finland) and  Pohjois-Savo (north-eastern part of  South  

Finland) and  for the  third  from the  Districts of  Keski  

suomi  (Central Finland) and  Etelä-Pohjanmaa (western 

coast). The results  were published in  volumes 545, 588 

and  615  of the Folia  Forestalia series.  

Material and methods 

The material for this  investigation comes  from North 

Finland, including the  Forestry  Board  Districts  of  Kai  

nuu, Pohjois-Pohjanmaa, Koillis-Suomi  and Lappi. 

The number  of sample trees  (increment cores) can be  

seen in  Table  1. Sampling  was  carried out in  the  same 
way  as for the  previous investigations based  on the  7th 

inventory. The smoothing curve used  for calculations  

is on page. 

Annual indices 

The annual  indices  of the investigated three tree 

species,  pine,  spruce  and  birch, are  shown in  Table 2 and  

Figure 1. The investigation involved  the  40-year period 
before the  sampling. The results  show  that  the mean 

index for pine decreased  from the  years  of the 3rd in  

ventory (1946—52) until  the  first  few  years  in  the  19705, 
after which  there  was an abrupt  although rather  short  

rising trend. At first, up  till  the first few  years  of the 

19605, the  mean index for  spruce  stayed below  the  nor  



9 Folia Forestalia 658 

mal  level  (index = 100), after  which  it rose rapidly for 
rather  a short  period and  then  approached the  normal  

level.  After  the  beginning of the 1950 s the mean index  
for birch  stayed above  the  normal  level  until the  end  of 

the 19605, after which  it  sometimes  dropped below  and  

sometimes  approached the  normal  level.  

Five-year  indices 

The decrease  in  the  annual  indices for  pine after the 
3rd inventory is also reflected in  the 5-year indices  for 

pine. The 5-year index  for pine,  108, calculated  on the  
basis  of the  7th inventory, is considerably higher than  

the  corresponding figure of the  6th  and  7th inventories.  

According to this investigation the  5-year index  for 

spruce clearly increased  from the  3rd  to the  sth inven  

tory. In the  last  two inventories (6th and  7th) the  5-year 

index  for  spruce approached the  normal  level.  Similarly, 

the  5-year index  for birch  showed  at first an intensely 

increasing trend  followed  by  a clear  decrease.  The 5-year 
indices  of the last  two inventories  are also below  the 

normal level. 

Finally, the  corresponding results of the  7th  inventory 

(1977—83) are presented as  another example of  5-year 
indices.  The five  year  indices  of  all  the  studied  years  are 

very  close  to the  mean results  of the  7th  inventory  shown  

in  Table  3. 
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