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HUURI,  O.  & HUURI,  L.  1987.  Metsäpuiden pystykarsinnan  varhaisvaiheet  Keski-Euroopassa ja Suomessa.  
Summary: The  early  days  of  forest  tree  pruning in  Central  Europe and  Finland.  Folia  Forestalia  704.  31  p.  

Pystykarsinnan  varhaisvaiheita  Keski-Euroopassa 
tarkastellaan  Euroopan vanhimman  metsäpuiden pys  
tykarsinnan historian  (May 1889—1891) perusteella.  
Tammea oli metsätalouden  tarkoituksiin karsittu Kes  

ki-Euroopassa  jo 1500-luvulla  ja määräyksiä  karsinnas  
ta  esiintyy  yleisesti  Saksan  pikkuvaltioiden paikallisissa  
metsäsäädöksissä  (Forstordnung) 1600-luvulla.  Seuraa  
valla  vuosisadalla  yleistyi muidenkin  metsäpuiden kar  
sinta ja se  saavutti  lopulta suuremman laajuuden kuin  
koskaan  myöhemmin.  Eräänä  yleistymisen syynä  oli  
oksien tarve  polttopuuksi,  josta oli  suuri  puute. Kun  
karsimista  tehtiin  kokemusten ja tietojen puutteessa  
vaarina  ajankohtina ja karkein  menetelmin, aiheuttivat  

seuraavina  vuosikymmeninä havaitut  suuret karsimis  
vauriot  tämän työmuodon suosion  vähenemisen  ja teki  
vät  karsimisesta  metsämiesten kiistakysymyksen  pitkik  
si ajoiksi. Vasta 1800-luvun  jälkipuoliskolla päästiin  
selville  karsimista  kestävistä  puulajeista sekä  karsimisen  
oikeista  suoritusajoista ja -tavoista.  Karsimisen  fysiolo  
giset perusteet  saattoi  varmalle tieteelliselle  pohjalle 
vasta  kasvitieteilijä  Robert  Hartig 1890-luvulla.  Tämän 
jälkeen karsiminen  tuli  yleiseksi työmuodoksi metsäta  

lousmaissa.  

Suomessa  A.G. Blomqvist  julkaisi ensimmäisen  pys  

tykarsintaa  koskevan  opaskirjan vuonna 1879. Alaviit  
tein  selostetaan  julkaisussa  myös Suomen  metsätalou  
den  yeistä kehitystä  ajanjaksona pystykarsinnan  var  
haisvaiheiden  alusta  Blomqvistin  aikaan  saakka.  

The early days of forest tree pruning in  Europe are 

examined  on the  basis  of  the  first history  of  the  pruning 
of forest  trees  in  Europe (May 1889—1891). Oak  was  
pruned for forestry  purposes  in  Europe already during 

the  16th  century,  and  instructions  about  pruning occur  

frequently in the  local  forest  decrees  (Forstordnung) of 
the  German  city  states  in  the 17th  century.  The  pruning 
of other forest trees  became  more common during the 

following century,  and  was eventually  practiced  on a  
scale  which  it has never since  reached.  One reason for 

the  spread of this  practice  was  the  need  for  branches  as  
firewood, of which  there  was  a great shortage at  the  
time.  The  considerable  pruning damage which appeared 
during the  following decades,  caused  by  the fact that  it  
was done  at the  wrong  time  of year  and  by  rough 
methods owing to the lack  of experience and  

information, resulted in  the method falling out of 
favour. Pruning subsequently became  a topic of 
dissention  among foresters  for decades.  It took until  the 
latter half of the 19th century  to discover  which  tree  

species can be  pruned, and  the  correct  time  and  way  to 
do  it. The  physiological  bases of pruning were not put  
on a firm scientific footing until  the 1890's by  Robert  

Hartig.  Pruning subsequently  became  a normal  practice  
in  forestry countries.  

The  first  handbook  on pruning appeared in  Finland  
in  1879  by  A.G.  Blomqvist.  With short  excerpts,  the  
overall  development of Finnish  forestry  is  followed  in  
this  paper  over the  period stretching from  the  early  

history  of  pruning up  until  the  time  of  Blomqvist. 
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1. JOHDANTO 

Koottaessa kirjallisuuskatsausta  männiköi  
den kasvatustiheyttä  koskevaan julkaisuun  

(Huuri  ym.  1987) herätti käytettyjen  noin  
kahdensadan lähdeteoksen joukossa huo  

miota erikoisuus,  Euroopan  ensimmäinen 
"Metsäpuiden  pystykarsinnan  historia" (Ge  
schichte  der Aufastungstechnik  und Aufas  

tungslehre).  Se oli  julkaistu  jo 1800-luvun lo  
pulla  Berliinissä painetussa  metsäalan aika  
kauslehdessä "Forstwissenschaftliches  Cen  

tralblatt" viiden artikkelin sarjana (May  

1889—1891).  

Artikkelisarjassa  on  kahdeksankymmentä  

painosivua  ja se on saksalaisella perusteelli  
suudella esitetty  katsaus  metsäpuiden  pysty  
karsinnan kehityksestä  Euroopan  silloisissa 
johtavissa  metsätalousmaissa Saksassa,  Itä  

valta-Unkarissa, Ranskassa,  Hollannissa ja 

Belgiassa.  Historiikki  tarjoaa  siten  harvinai  
sen mielenkiintoisen taustan  keskusteltaessa 

Suomessa jälleen  ajankohtaiseksi  nousseesta  
pystykarsinnasta.  

Historiikki  osoittaa miten pitkälle  Keski-  
Euroopassa  jo viime vuosisadan loppuun  

mennessä oli  päästy  pystykarsinnan  tieteelli  
sen perustan selvittämisessä.  Se valaisee 

myös metsänhoidon ja metsän uudistamisen 
aatehistorian muutoksia sekä  niiden taustoja.  

Suomeen karsinta tuli A.G. Blomqvistin  
toimesta 1800-luvun lopussa.  Referoiden 
käännettyyn  ja vahvasti lyhennettyyn  histo  
ralliseen esitykseen  on alaviitteinä liitetty  ly  

hyitä mainintoja  Suomen metsätalouden vai  
heista Mayn  esitystä  vastaavina ajankohtina  
pääasiassa  Helanderin (1949)  mukaan. 

Käsikirjoituksen  ovat  lukeneet  professorit Erkki  Lähde, 
Risto  Seppälä ja Olli  Uusvaara  sekä  erikoistutkijat Yr  

jö Norokorpi  ja  Lalli  Laine, joka on antanut arvokkaan  
työpanoksen tämän julkaisun hyväksi.  Lukijoiden teke  
mät  parannusehdotukset olemme  kiitollisina  ottaneet 
huomioon.  Alkutekstin  kääntämisessä  on avustanut Ol  

li  Virta. Englanninkieliset käännökset  on tehnyt B.Se. 
John Derome.  

2.  VANHEMPAA KARSIMISTIETOUTTA  KESKI-EUROOPASTA  MAYN 

(1889—1891)  HISTORIIKIN  MUKAAN  

2.1. Metsäpuiden  pystykarsinnan  
varhaisvaiheet ja tavoitteet 

1800-luvun alussa oli Keski-Euroopassa  ko  

ko metsätalouden tavoitteena tuottaa mah  

dollisimman paljon  polttopuuta.  Arvopuun  
tuotto oli täysin  taka-alalla ja sen merkitys  
oli  sitä vähäisempi,  mitä pienemmäksi  met  
säala maatalouden laajetessa  supistui.  Metsä  
talous ponnisteli  äärimmilleen pysyäkseen  
polttopuutarpeen  vaatimusten tasalla. Har  
sintametsätalous supistui  ja vesametsätalou  
den osuus  väheni. Uskottiin,  että yhdenikäi  

set,  puhtaat  metsiköt tuottivat suurimman 

massan pinta-alaa  kohden. Siitä  syystä  suo  
sittiin puulajeja,  jotka  sopivat  parhaiten  puh  
taisiin,  yhdenikäisiin  ja latvustoiltaan  yksi  

jaksoisiin  metsiköihin,  joiden  todettiin olevan 

myös polttoarvoltaan  suurimpia.  Pyökki  
täytti  puulajeista  parhaiten  nämä vaatimuk  
set. 

Alituinen pelko  polttopuun  loppumisesta  
osoittautui kuitenkin teknisen kehityksen  an  

siosta  lyhyessä  ajassa  perusteettomaksi.  Fos  
siiliset polttoaineet  nousivat yhä  suuremmas  

sa  määrin puun kilpailijoiksi  ja  perivät  lopul  
ta  laajoilla  alueilla täydellisen  voiton. Kivihii  
li oli  halpaa  louhia,  sillä  oli suuri polttoarvo  
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ja sen kuljetuskustannukset  muodostuivat 
alhaisiksi. Rautateiden äkkiä  yleistynyt  ra  
kentaminen keskittyi  monissa tapauksissa  

juuri  hiilikaivosten ja  kulutuspaikkojen  välil  
le, joten hiilen lastaus ja purkaminen  oli 

helppo  järjestää tehokkaasti. Puutavara sen 

sijaan oli kuljetettava  rautateille pitkien  mat  

kojen  takaa metsistä,  joihin rautateiden ra  
kentamista ei ollut suunnattu.  Aikavälillä  

1848—1884 kivi- ja ruskohiilen tuotanto  
Saksassa  kasvoi  viisinkertaiseksi väkiluvun  

samanaikaisesti vain kaksinkertaistuessa 25 

miljoonasta 47  miljoonaan  henkeen. 

Jos metsille ei näissä oloissa olisi ilmaan  

tunut muita käyttömuotoja  kuin polttopuu  

käyttö,  olisi  hiilen ylivoimainen  kilpailu  teh  
nyt metsätalouden harjoittamisen täysin  
kannattamattomaksi. Onneksi puulle  löytyi  
uusia  käyttömuotoja,  joista  tärkeimpiä  olivat  
selluloosa- ja sahateollisuus. 

Paperi-  ja selluteollisuus alkoi kehittyä  
1800-luvun puolivälissä.  Vuonna 1844 Frie  

drich  Keller keksi  menetelmän valmistaa pa  
peria  sekoittamalla puukuituja  siihen saakka  
yksinomaisesti  käytettyyn  lumppumassaan.  
Heinrich Voelter jatkoi työtä kehittämällä 
teollisessa mitassa toimivan puun hiontame  
netelmän. Höyryttämällä  valmistettuja puu  

kuituja  alettiin käyttää  1870-luvulla. Kemial  
linen puukuitujen  irroittaminen kehitettiin 
teolliseen valmiuteen vuosina 1855—66. Nä  

mä keksinnöt vaikuttivat myös metsänhoi  
don suuntautumiseen jopa siten,  että puun  
massatuotos  tuli ajoittain määräävämmäksi 
kuin  puun hyvään laatuun pyrkiminen.  

Kuitenkin myös korkealaatuisen,  sahauk  

seen ja puusepänkäyttöön  soveltuvan puuta  
varan  hinnat alkoivat nousta.  Tosin  aikai  

semminkin oli  laadultaan paras osa poltto  

puuna ostetusta raaka-aineesta käytetty  ai  
nespuuksi.  Nyt nämä puutavaralajit  tulivat 
itsenäisinä  suurtuotteina käyttöön  taloudes  
sa. 

Tämä johti  sahapuuta  tuottavien puulajien  
suosimiseen. Myös olemassa olevia metsiä 

yritettiin käsitellä siten,  että  niistä olisi saatu  
mahdollisimman paljon  sahauskelpoista  puu  
ta. Metsien käsittelyssä  otettiin käyttöön  tä  
hän tähtääviä menetelmiä ja yhden  tehok  
kaimmista katsottiin  olevan jo oksittumaan 

päässeiden  puiden pysty  karsinnan.  Menetel  
mä  oli  tosin jo vuosisadan ajan  ollut käytös  
sä  metsäpuilla  puhumattakaan  hedelmä- ja 
puistopuiden  karsimisesta. Vanhastaan kar  
simista  oli  myös  käytetty  tarvittaessa karjalle  

kuivikkeita  tai  hätäravintoa. 1 )  Suurimpaan  

tarpeeseen oksia  oli  käytetty  myös  poltto  

puuna. 

Metsänhoidollinen pystykarsinta  ryhmitel  
tiin tuolloin Saksassa tärkeysjärjestykseen  
seuraavalla,  nykyajalle  mielenkiintoisella ta  
valla: 

1) Suojakarsinta, jolla autettiin harsintametsän  
alimpien puukerrosten kasvua  ja uuden  puusuku  
polven syntymistä  lisäämällä  maahan  saakka  tu  
levan  valon  määrää. Tällä  menetelmällä  pyrittiin  
myös  vähentämään  rinnakkaispuiden  tai  ylispui  
den  oksien  naapuripuihin kohdistunutta  hankaus  
ta. 

2)  Muotokarsinta, jolla pyrittiin  kehittämään  pitkiä 
täyteläisiä ja myrskynkestäviä  runkoja. 

3) Siemennyskarsinta, jota käytettiin edistämään  

puiden siementuotanoa  sekä  vaikuttamaan  mik  
roilmastoon  maan siementymiskykyä  parantavas  
ti. 

Käytännössä  eri  karsintamuodot usein oli  

vat  päällekkäisiä  eikä niitä voitu selvästi er  

ottaa toisistaan. 

2.2.  Paikallisten metsäsäädösten aikakausi  

Varhaisimmat metsän käyttömuodot,  jot  
ka  olivat yleensä  kehittyneet  kylien maata  
loutta tukeviksi ikimuistoisiksi nautintaoi  

keuksiksi,  käsittivät myös karjan metsälai  
duntamista ja karikkeiden keruuta. Ne  vai  
kuttivat hyvin haitallisesti  sekä metsämaan 

viljavuuteen  että uusien  puusukupolvien  syn  
tymiseen.  Metsänkäytön  valvonta kohdistui 

Keski-Euroopassa  1300—1400-luvuilla kui  
tenkin pääasiassa  metsän hoitoon riistan 

tyyssijana  ja ruhtinaiden metsästysmahdolli  
suuksien säilyttämiseen.  

Jo 1500-luvun alussa Saksan erillisissä 

"  Samanlaista  pystykarsintaa  Suomessakin  oli  harjoi  
tettu  jo kauan.  

Karjan kuivikkeiksi  oli  karsittu  sekä  kaadettujen että 
seisovien  havupuiden oksia.  Ne  "haottiin"  lyhyiksi  

kappaleiksi  ja kuivikkeina  oltuaan ne  kelpasivat  pel  
tojen lannoitteeksi  karjanlannan seassa. Karsinta  
suoritettiin  tavallisesti  kirveellä  ja hyvin karkeasti  
menetellen.  Tällainen  pystykarsinta  ei  parantanut 

runkojen sahauskelpoisuutta eikä  ollut  siihen  tarkoi  
tettukaan.  Täten  karsittuihin  kuusiin  syntyi miltei  ai  
na runkolaho.  (Lakari 1920). 
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pikkuvaltioissa  syntyi  myös  varsinaisen met  
sätalouden ohjaamiseen  suunnattuja  paikalli  
sia metsäsäädöksiä (Forstordnung).  Niissä 
oli  velvoituksia  arvokkaimpien  rakennuspui  
den suosimisesta ja  säästämisestä sekä  ennen 
kaikkea  tammen  runkojen  kehittämisestä hy  
vämuotoisiksi pysty  karsintaa käyttämällä.  
Tärkeän laivanrakennuspuun,  tammen, uu  
distumisesta huolehdittiin jo vanhimpina  ai  
koina jopa istutuksen avulla. Niinpä Saksan 

pikkuvaltioiden  metsäsäädökset myöhemmin  
määräsivät lähes yhdenmukaisesti,  että nuo  
ria tammia oli karsittava  vuosittain syksyllä  

ja keväällä (esim.  Holzordnung  .  .  .  1680 ja 
Churfurstlich .  .  .  1744). 

Karsintakorkeus oli kaksi miehen mittaa. 

Oikeata suoritustapaa  ja -aikaa valvomaan 
määrättiin paikallinen metsänhoitoviran  
omainen. Hänen oli määriteltävä myös  tam  

men istutuspaikat ja nuorten  tammien var  

tuttua riittävän  vahvoiksi osoitettava karsit  

tavat rungot (kuva  1). Sille, joka teki  tätä 

työtä vapaaehtoisesti,  lahjoitettiin  oksat.  
Karsimistyön  laiminlyömisestä  taas seurasi  
ruumiillinen  rangaistus. 2)  

Vasta 1700-luvulla tapahtui  Saksan val  
tioissa siirtyminen säännöttömästä metsien 

hyväksikäytöstä  järjestettyyn  metsätalouteen. 
Ensimmäisinä tavoitteina metsätalouden ke  

hittämisessä  olivat säännönmukaiset hakkuut 

ja luopuminen  paikallisen  väestön  ikivan  
hoista nautintaoikeuksista,  jotka olivat  saa  

vuttaneet liian suuren vallan metsien  käyt  
tömuotoina ja aiheuttaneet suurta vahinkoa 

puustojen  yhtenäisyydelle  ja  laadulle. Vanho  
jen tasarakenteisten siemenmetsien alle oli 
muodostunut lukuisista puulajeista  aluspuus  
ta (Niederwald),  joka uudistui vesoista. Nyt 

ryhdyttiin  kehittämään metsiköitä,  joissa  py  
rittiin suuriin,  yhtenäisiin  kuvioihin.  Työs  
kenneltiin olemassaolevan ylispuuston  (Hoch  

vvald)  hyväksi,  koska  vain siitä voitiin kehit  

2) Suomessa  elettiin  1500-luvulla  vasta erämaiden asut  

tamisen  aikaa. Erityisesti  Kustaa  Vaasan  julistus vuo  
delta 1542 pani alulle  voimakkaan  siirtolaisuuden  ja 
Järvi-Suomen  valtaus alkoi  täydellä teholla.  Myö  
hemmin, vasta 1600-luvun  alkupuolella, perustettiin  
myös Ruotsi-Suomeen  metsävirkakunta.  Sen  pääasial  

linen  tehtävä  oli  huolehtia  riistakannan  riittävyydestä 
estämällä  luvaton metsästys.  Ensimmäinen  metsästyk  
sen valvoja (Jägerschef)  nimitettiin  Suomeen  vuonna 
1638.  Näinä  aikoina  kuitenkin  myös rautateollisuuden  

ja pian sahateollisuudenkin  harjoittajat alkoivat  vaa  
tia  kaskeamisen  ja väestön  muunkin  metsänkäytön ra  
joittamista. (Helander 1949, s. 33, 35,  40  ja  45). 

tää arvopuuta. Kuitenkaan eivät tällaiset 

rungot harvassa kasvaneina kelvanneet sel  
laisinaan oksattomiksi  palkeiksi  eivätkä  saha  
puiksi,  kuten harsintametsissä hitaasti kas  

vaneet rungot olivat ennen soveltuneet. Ylis  

puustoille  oli  pyrittävä  antamaan  kelvollinen 
muoto  ja laatu nimenomaan pystykarsinnal  
la. 

Siksi  1700-luvulla Keski-Euroopassa  kar  
sittiinkin  enemmän kuin koskaan ja myöskin  
vähäisemmin tiedoin ja kokemuksin. Karsit  
tiin kaikkia  puulajeja  tietämättä juuri  mitään 
sopivista karsimisajoista tai välineistä 

enempää  kuin karsimistekniikastakaan. Kun 
karsimisen fysiologiset  perusteet olivat miltei 

täysin tuntemattomat, ei myöskään työn 
huolellisuuteen kiinnitetty  suurtakaan huo  
miota. Karsimisen  laajamittaisuuden  yhtenä  

syynä  oli myös oksapuun  suuri kysyntä.  Me  
nekki oli niin valtava,  että monet  yksityiset  

metsänomistajat  karsivat puunsa niiden ylin  
tä huippua myöten. Metsäammattimiehiltä 

puuttui mahdollisuus yhteismetsissäkään  ra  

joittaa karsimista kohtuullisiin mittoihin. Ti  
lanne johti  lopulta  siihen, että valtaosa met  
säammattikunnasta asettui  jyrkästi vastus  

tamaan  karsimista. 

2.3. Metsänhoidon varhaisvaiheiden suuret 

opettajat  Colerus ja Carlovitz. 
Ammattikunnan sisäiset  erimielisyydet.  

Beckman,  Döbel,  Moser ja Biichting  

Pystykarsinnasta  syntyi suurimittaisia 

suuntariitoja  metsäammattimiesten keskuu  
dessa. Asian nostivat päivän  kysymykseksi  
vuoden 1750 vaiheilla  tuon  ajan  kaksi  pää  
auktoriteettia Beckman (1758  ja  1763) ja 
Döbel. He  olivat pystykarsinnasta  täysin  eri  
mieltä. Beckman,  joka  työskenteli  pääasiassa  

havupuiden  parissa,  ei  tahtonut kuulla kar  
simisesta puhuttavankaan.  Hän tunsi  pihkan 
ikäänkuin vereksi,  joka vuoti haavoista ja 

heikensi havupuiden  kasvua.  Tammella taas  
karsiminen hänen mielestään aiheutti aina 

lahovikoja,  joten karsitun tammen puuta ei 
voitu käyttää  mihinkään. 

Moser (1757)  kuului karsimisen kannatta  
jiin, koska  hänen mielestään vain siten  saa  
tiin kasvatetuksi hyvää rakennuspuuta.  

Biichting  (1756) puolestaan  kehotti  metsä  
miehiä käyttämään  vapaa-aikansa  puiden  



6 Huuri, O. & Huuri, L.  

Kuva 1. Mayn historiikin  sivu alaviittoineen.  Sivulla  esitellään  tammen 
istutuksesta  ja karsimisesta  annettuja varhaisia  säädöksiä.  

Fig. 1. One  page,  with  footnotes, in May's history. The  text  describes  early  decrees  

concerning  the  planting and  pruning of  oak. 
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karsimiseen. Tähän Beckman vastasi, ettei 
hän voi,  jos kutsuu itseään metsäammatti  
mieheksi käyttää  aikaansa sellaiseen ilkival  
taan. Döbel taas vastustaessaan  Beckmania 

kaikessa,  pyrki  saamaan hänen väitteensä 

julkisuudessa  naurettaviksi. Rehellisyyden  
nimissä hän kuitenkin joissakin  kohdissa  

ymmärsikin Beckmania. Hän myönsi,  että 
pahoja pihkavuotoja  oli  todettavissa havu  

puilla,  jos karsiminen tehtiin liian varhain 
kevätkesällä.  Tällöin puun nesteitä  vuoti ulos  
suurin määrin ja tällaisissa  tapauksissa  ha  
vaittiin tammessakin lahovikoja  sekä pinta  
osissa  että syvemmällä  rungossa. 

Mielipidetaistelu levisi vähitellen koko  
ammattikuntaan ja lopuksi  päädyttiin siihen,  

että havupuita  ei saisi  lainkaan karsia  ja leh  

tipuitakin vain taimitarhan olosuhteissa.  
Luontoa koskevat  tiedot olivat  tänä aikana 

kuitenkin vielä niin puutteelliset,  että karsi  

miskysymys  ei ollut lainkaan kypsä  keskus  
teltavaksi  (spruchreif).  

Hyvin varhain oli kuitenkin esiintynyt  
kaksikin  varteenotettavaa, kiihkotonta met  
sänhoidon opettajaa,  jotka olivat  lausuneet 

käsityksensä  myös karsimisesta. Aikaisempi  
heistä oli  Johannes Colerus (1645),  jonka 
kokoomateos oli nimeltään "Oeconomia ru  

ralis et domestica". Colerus  kehotti  kasvat  

tamaan mäntyjä sahauskelpoisiksi  puiksi.  
Tässä  tarkoituksessa  oli  alimpia  oksia  karsit  
tava, jotta rungot kasvaisivat  pituutta  ja 

männyt tulisivat yhtä pitkiksi  kuin muutkin 

metsäpuut. Kolmikymmenvuotisen  sodan 

(1618—1648)  myrskyt  olivat juuri pyyhkäis  
seet suuren  osan saksalaista kulttuuria ole  

mattomiin. Armeijoiden autioittamassa  

maassa talous ja tiede toipuivat  vain hyvin  
hitaasti. Coleruksen esiintyminen  nousi siten 

ajasta,  jona Saksan  jälleenrakentaminen  oli 
vasta  alkamassa. 

Puoli vuosisataa myöhemmin,  1700-luvun 

alussa,  esiintyi  toinen suuri opettaja,  jonka 

pyrkimyksenä  myös oli torjua uhkaavaa,  

suurta  puupulaa  ja tehdä autioiksi hävitetyt  
seudut  metsänhoitotoimenpitein  jälleen  asut  
taviksi. Saksin ruhtinaskunnan vuoritoimen 

johtaja Hans Carl von Carlowitz julkaisi  

pääteoksensa  "Silvicultura Oeconomica" 

(kuva  2) neljä  vuotta suomalaisillekin tutun 
Pultavan taistelun jälkeen  v. 1713. 

Carlowitz sovelsi Saksan metsäolosuhtei  

siin  sen  kokemuksen,  joka  oli  jo  kauan aikai  
semmin  hankittu puiden  hoidosta  ja  karsimi  
sesta Euroopan  puutarhoissa  ja puistoissa.  
Hän kehotti aloittamaan karsimisen nuorista 

puista,  koska  myöhemmin  oksat  olivat  jo 
ennättäneet kasvaa  liian paksuiksi.  Lehtipui  
ta ei saanut  karsia,  koska  ne eivät kestäneet 
sitä.  Siksi oli parasta,  että ne kasvatettiin niin 

tiheinä,  että niistä  kehittyi  luontaisesti oksa  
tonta  tai ohutoksaista puuta.  Kuitenkin,  jos  
niihin harvennusten jälkeen kehittyi  runko  

vesoja  tai  poikaoksia,  nämä voitiin  poistaa.  
Pienet oksat leikattiin terävällä veitsellä ja 

suuremmat  sahaamalla. Leikkaukset tehtiin 

huolellisesti ja pintamyötäisesti  niin,  että nii  

hin  ei  jäänyt  vettä kerääviä  koloja.  Tämä oli  
erityisen  tärkeätä,  jos  otettiin  pois  suuria  ok  
sia.  Muuten puusta tuli ontto, etenkin jos  se 
karsittaessa  oli  vanhempi,  eivätkä haavat 
kyljestyneet  lainkaan. Varminta tällaisissa 

tapauksissa  oli käyttää  puusalvaa  (Baumsal  
be)  haavan suojaamiseen.  Karsimiseen sopiva  

ajankohta  Keski-Euroopan  olosuhteissa oli 
helmikuu tai maaliskuun alku. Vanhoja  puita  

tuli  karsia  vähenevän kuun  aikana ja  nuoria 
kasvavan  kuun aikana. 

Carlowitz'in  suuri ansio on, että hän ei  
vaatinut sääntöjään  noudatettaviksi kaikkial  
la  samanlaisina. Hän kehotti ottamaan  oppia  
kokemuksesta  ja luopumaan menettelystä,  
joka laajasti  vaihtelevien metsäalueiden jois  
sakin osissa osoittautui huonoksi. Hänen 

opetuksensa  jäivätkin historian kirjoittajan  

Mayn  (1889)  mukaan pitkiksi  ajoiksi  ainoik  

si,  joiden  perusteella  voitiin ryhtyä rakenta  
maan karsimisen tulevaisuutta. 3 )  

Suomessa  oli  jo 1700-luvun  alussa  puun  käyttö kas  

vanut merkittäviin  mittoihin.  Sahateollisuus  oli hol  

lantilaisten  sahakoneiden  ja pääoman turvin  noussut  
suureksi  metsien  kuluttajaksi.  Pohjanlahden rannik  
kokaupungit  taas  rikastuivat  tervanpolttajien ansios  
ta. Nämä  "koloivat"  Pohjanmaan ja Kainuun  metsiä  

niin  suurella  tarmolla, että  tervanpolttoon määrättiin  
vuonna 1734  jyrkkiä  rajoituksia, joita kuitenkin  jo 
vuonna 1739  jouduttiin lieventämään.  Myös  kaskisa  
vut peittivät juhannuksen aikoina  koko eteläisen  

Suomen.  Maan  puuvarat hupenivat niin  suurella  
vauhdilla, että  pelko metsien  pikaisesta  loppumisesta 
alkoi  kalvaa monien  mieltä.  (Helander 1949, s. 21— 

22, 42,  59  ja 65). 



Kuva 2. Vuonna 1713  julkaistun "Sylviculture  oeconomica'n"  432  sivusta  eräs.  
Sisällysluettelon mukaan  esitetään  18. kapittelin pykälissä  tietoja  muun muassa 
seuraavista  asioista:  

4 §. Nuorien runkojen  puhdistaminen  ja karsiminen. Miten se on hyödyksi.  

5 §. Miten ylös,  mihin  aikaan ja millä  tavalla karsiminen tulee suorittaa. 

6 §. Runkovesoista  ja haaraoksista. Mitä työvälineitä  karsimisessa  on käytettävä.  

7 §. Miten puulle kehitetään hyvä  runko.  
8 §. Miten runko  saadaan tuottamaan hyvää  paanulautaa ja rakennuspuuta. 

9 §. Miten oksat katkaistaan.  

Fig. 2. A 432-page tome entitled  "Sylvicultura oeconomica",  published in  1713. 

According to the  table  of contents, the  paragraphs in the  18th chapter contain 
information about  the  following  matters: 
4 §. The cleaning  and pruning of young stems.  How it  is  beneficial.  
5  §. How far  up, at what time and in  what  way should  pruning be done.  
6  §. Adventitious shoots and fork branches.  What tools  should  be used in  pruning. 
7 §. How to develop  a good  stem for  a tree.  
8  §. How a trunk is  made  to produce  good  shingle  board  and building timber. 

9 §. How branches  should  be cut  off. 

8  Huuri,  O. & Huuri, L. 
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2.4. Viljeltyjen  havupuustojen  aikakausi. 
Metsätieteen synty.  G.L. Hartig  ja Cotta 

Yhdeksännentoista vuosisadan alkaessa  oli 

Keski-Euroopan  ja ennen kaikkea Saksan  
metsätalous alkanut voimakkaasti hakeutua 

uusiin muotoihin. Aikaisemmin suurilla 

alueilla vallinnut tammi oli vähitellen ka  

donnut. Vuoristoissa  se oli  joutunut  väisty  
mään ennen muuta  pyökin  tieltä. Tiheinä ja 

pimeinä  pidetyt  uudistusalat eivät  jättäneet  
tammelle valoa eikä tilaa luontaiseen uudis  

tumiseen. Sahapuun  kaatajat  olivat kulke  
neet metsät läpi  ja valikoineet kaadettaviksi  

parhaat  rungot. Tavattoman laaja  laivanra  
kennuspuun  vientikauppa  oli hävittänyt lo  

putkin  parhaista  metsistä.  Saksan  jälleenra  
kennustyö oli  toisaalta alkanut vaikuttaa 

myös  metsissä ja paljaiksi  jääneille  alueille 
alkoi vähitellen ilmestyä  lupaavia  havupuun  
taimikoita,  jotka  oli  suurimmaksi osaksi  pe  
rustettu  kylvämällä  tai istuttamalla. 

Metsätalouden järjestelyssä  tapahtui  syväl  
lekäypiä  muutoksia. Säännöllisesti harjoitet  
tu harsintametsätalous ja vesakasvustojen  

hyväksikäyttö  vähenivät jatkuvasti ennen 
kaikkea  lohkopaljaaksihakkuulla  tapahtuvan  
metsänuudistamisen hyväksi. Tässä suhteessa 
tuntui jyrkimmin Saksan metsänhoidon klas  
sikon G.L. Hartigin vaikutus. Hänen selvi  

tystensä  mukaan tällä tavalla perustetuista  ja 
kasvatetuista,  puhtaista  metsiköistä saatiin 

pitkillä aikaväleillä  suurin tuotto pinta-ala  
yksikköä  kohden. Aikana,  jona jatkuvasti  
elettiin puun  loppumisen  pelossa,  tämän aja  
tuksen  paino  oli ratkaiseva. 

Metsien kasvatuksen  uusi suunta  vähensi 

karsimistarvetta,  koska nousevat metsiköt  

nyt  alusta  asti  kehittyivät  yhtäjaksoisina,  ti  
heinä puustoina.  Mielenkiinnon vähenemi  
seen  vaikutti  myös nuoren  metsätieteen pon  
nistelu  muiden,  ajankohtaisempien  ja  tärkey  
deltään suurempien  kysymysten  parissa.  Ol  
tiin luomassa Saksan metsänhoidolle tieteel  

lisiä perusteita. 

Oppikirjoissaan  Hartig  (1831  ja 1836)  kä  
sittelee karsimista sangen vähän,  mutta  
eräässä tapauksessa  hän katsoo  sen tarpeelli  
seksi.  "Suurien puiden  karsiminen on  vält  

tämätön sellaisissa tapauksissa,  että jo kauan 
harvoina kasvaneet  puustot  on  valmistettava 
siemenpuuasentoon.  Puilla on sellaisissa met  
sissä  usein alas  maahan ulottuvat,  riippuvat,  
tuuheat oksat,  jotka varjostavat  kuoliaiksi 
kaikki  niiden alla itämään päässeet  pikku  
taimet. Oksat  on  karsittava 12 jalan korkeu  

teen, mutta  vasta  sitten kun  siemen on puis  
sa". Käytännön  metsämiehet törmäsivät 
usein tällaiseen tilanteeseen yritettäessä  uu  
distaa silloisia hajanaisia  pikkumetsiköitä  
selviksi metsikkökuvioiksi. Hartig neuvoi 
käyttämään työryhmänä  kahta metsuria 
(Holzhauer),  apuvälineinään  tikkaat ja työ  
välineinään terävät kirveet.  Oksat  piti  kat  
kaista läheltä runkoa mutta siten,  että oksan 

tyvessä  oleva kynnäs  jäi vahingoittumatto  
maksi. 

Heinrich Cotta (1822)  esitteli karsimista  

Hartigia perusteellisemmin  siitäkin syystä,  et  
tä  hän ehdotti  laajennettavaksi  vanhaa pel  
tometsätaloutta (Baumfeldwirdschaft),  jossa  

puu- ja maatalous yhdistettiin. Siinä taimet 
istutettiin kaukana toisistaan sijaitseviin  ri  
veihin  ja  rivien  välitila  käytettiin  maa-  ja  kar  
jatalouden tuotantoon  sinä  aikana  kun  puut 
kasvoivat  käyttömittoihin.  Cotta kirjoittaa:  
"On ihmisen vallassa tuottaa  oksatonta puu  
ta  jopa suuremmassa  määrin kuin  saksanpih  
ta- tai kuusitiheiköissä on  mahdollista. Niis  

säkin oksat  vain  kuolevat,  mutta eivät kar  
siudu. Täysin  oksatonta lautaa ei siten tällai  
sista  metsistä  saada. Sen sijaan  peltometsäta  
loudessa  sellaisten runkojen  tuottaminen on  

täysin  varmaa karsimalla." 
Sekä Hartig  että Cotta tarkoittivat esityk  

sissään  paitsi  kuolleiden,  myös  elävien oksien 

runsasta  karsimista.  Cotta esitti  kuitenkin jo 
tässä yhteydessä  ajatuksen,  että elävän lat  
vuksen supistaminen  voi  vaikuttaa heikentä  
västi  puun  tuotokseen.4) 

4)  Kun  Keski-Euroopan sahauskelpoinen puusto oli  
1700-luvun  päättyessä kulumassa loppuun, kasvoi  
1800-luvun  alussa tuonti  Baltiasta  ja myös  Suomesta  
yhä suuremmaksi.  Meillä  sahojen puunkulutusta toi  
saalta  pelättiin ja valtio asetti  sahausmäärille  ahtaita  

rajoituksia, joita taas  pyrittiin  kiertämään.  Talonpojat 
sahasivat  myös  itse, joko käsin  tai pienillä,  tekniikal  
taan alkeellisilla  vesisahoilla.  He  ajoivat  talvisin  "kat  
keamattomina  jonoina" lankkukuormiaan  kaupun  
keihin, joissa  vientiagentit odottivat.  Merkittävää on,  
että  täten valmistettu Suomen sahatavara  oli  heikon  

laatunsa  takia  ostajamaissa  huonossa  maineessa.  (He  
lander  1949, s. 61,  146 —147). 
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2.5. Pfeilin esiintyminen 

Metsäntutkimuksen suuret  klassikot laski  

vat 1800-luvun ensimmäisinä vuosikymmeni  
nä metsänhoidon kaikille  tärkeimmille osa  

alueille Saksassa  lujan  perustan. Heidän esit  

tämänsä metsien hoidon ja uudistamisen pe  

russäännöt levisivät kaikkialle Saksaan jäyk  
kinä dogmeina,  joihin  metsätalouden koko  

järjestely lopulta nojasi. Käytännön  metsä  
miehet olivat dogmeihin  niin tottuneita, että 
he ottivat  kritiikittömästi  vastaan  kaiken,  mi  

tä arvovaltaiselta taholta ohjeeksi  annettiin. 
Historiikin kirjoittaja Mayn mukaan "kou  
lumaiset säännöt hallitsivat Saksan koko  

metsätaloutta". 

Tilanne jäykistyi luultavasti liian pitkälle  
ja  aiheutti  vastareaktion,  jonka  johtoon  aset  
tui yksi  sen  ajan  metsäntutkijoista,  metsätie  
teen  professori  F.W.  Pfeil  (1783 —1859).  Hän 
vastusti kaikkea  yleistämistä  ja hänet muiste  
taankin vielä "Pfeilin paradoksin"  esittäjänä.  
Se kuului: "Metsänhoidon pääsääntö  (Haupt  

regel)  on, että ei ole olemassa mitään pää  

sääntöjä."  
Vaikka Pfeil luetaankin myöhempien  ar  

viointien mukaan (esim. Mantel 1965)  metsä  
tieteen klassikkoihin kuuluvaksi,  ei historii  
kin  kokooja  May vielä 30 vuotta Pfeilin  kuo  
leman jälkeenkään  tuntenut mitään  sympa  
tiaa hänen esiintymistään  kohtaan. May 

(1889) nimittäin kuvaa  Pfeilin toimintaa mm. 
seuraavasti.  "Ei  ole  mitään tarpeettomampaa 
ja joutavampaa  eikä mitään vahingollisem  

paa kuin kritiikki  sellaisen miehen taholta,  

jolta puuttuu oman kokemuksen antama 
pohja  kritiikilleen.  Erityisen vahingollista  täl  
lainen kritiikki  on silloin, kun se lähtee mie  

hestä,  jolla on horjumaton  vakaumus omasta 
oikeassaolostaan. Tällaisena aikana on 

kaksi  verroin vahingollista,  jos esiin astuu  
mies,  joka  vain kritisoi  pelkän  kritisoinnin 
vuoksi  ja  joka  tahtoo horjuttaa  tukipilareita  
kykenemättä  antamaan  mitään lujempaa  ti  
lalle. Sellainen mies  oli Pfeil." 

Pfeilille,  joka  käsitteli  kirjoituksissaan  kar  
simista sangen laajasti,  näyttääkin  olleen tär  
keintä toisten mielipiteiden  vastustaminen. 
Hän puolusti  tässäkin  asiassa  erilaisia ja  jopa 
päinvastaisiakin  näkemyksiä  riippuen siitä, 
mitä toiset metsämiehet olivat esittäneet. 

Mayn mukaan "on tuskin yhtään  kohtaa,  

jonka  saattoi esittää karsimista vastaan  tai 

sen  puolesta,  joka  ei  esiintyisi  Pfeilin kirjoi  
tuksissa aina kunkin hetken vakaumuksena 

esitettynä".  

Pfeil  saavutti kuitenkin  oppilaidensa  kes  
kuudessa pitkiksi  ajoiksi ehdottoman aukto  
riteettiaseman ja  hallitsi  metsätieteellistä ajat  
telua vuosikymmeniä.  Jos hän ohjeissaan  
erehtyi,  oli  siitä tuhoisia seurauksia laajoilla  
aloilla. Yhtenä esimerkkinä May esittää Pfei  

lin  "pääsäännön"  tammen  karsimisessa  ol  
leen oksantyngän  jättämisen  rungonmyötäi  

sen karsimisen sijasta.  Tämän menettelyn  
voitiin vuosikymmeniä  myöhemmin  todeta 

(May  1890)  "muutamissa Preussin  ja  Sleesian 
osissa raunioittaneen uskomattomalla mielet  

tömyydellä toteutettuna kaikki tammimet  
sät". Jätetty  tynkä  esti  karsimishaavan um  

peutumisen  ja oksan  kautta pääsivät  tuho  
sienten itiöt tunkeutumaan runkoon puun 
voimatta nopealla  kyljestymisellä  sitä estää. 

Yksi  Pfeilin ilmeisesti lehtipuiden karsi  
mista koskeva ohje  on Mayn mielestä kui  
tenkin käyttökelpoinen:  Karsimista ei saa 
ulottaa alueelle,  jossa  puu alkaa haaroittua. 
Pfeil  esitti  myös  yleissäännöksi,  että puuhun  
on jätettävä sen verran  eläviä oksia  kuin sii  
hen jäisi sen kasvaessa tiheässä,  sulkeutu  

neessa metsikössä (Pfeil  1829).5 ) 

2.6. Ensimmäiset pystykarsintakokeet.  
Vorländer ja Nördlinger  

Suuren palveluksen  karsimisopille  teki 
1850-luvulla ylimetsänhoitaja  Vorländer Al  
lenbachista julkaistessaan  tuloksia karsimista 
koskevista  kokeistaan. Siten hän osoitti ai  

noan tien, joka saattoi johtaa  asian tieteelli  

seen käsittelyyn:  vertailevat  kokeet. Etsies  

5 >  Ajankohtana, jolloin vastaperustettujen viljelykuusi  
koiden  ja -männiköiden  "vihreä  hyöky" oli  peittä  
mässä Saksan  hävitetyt metsäalueet  laidasta laitaan, 

Suomen  metsien  kunto  huononi  jatkuvasti.  Siitä  syys  

tä  keisarilta  tuli  vuonna 1816  Suomen  senaatille  käsky  
esittää  toimenpiteitä, joilla voitaisiin  parhaiten edistää  
metsien  hoitoa  ja metsätaloutta  yleensä. Alkoi  pitkä  
aikainen, ajoittain kiihkeäkin  keskustelu  ja lukuisia  

komiteoja asetettiin  valmistelemaan  asiaa.  Jyrkkään 
holhoukseen  ja toisaalta  vapaaehtoisuuteen perustu  
via parannusehdotuksia tehtiin.  Viileimmät kannan  

otot huomauttivat, että varsinaista  metsän  puutetta 
oli  toistaiseksi  nähtävissä  vain kaupunkien  ja linnoi  
tusten ympärillä ja että kokemuksen  mukaan  hyljä  
tyillä kaskimailla  kasvoi  muutaman vuosikymmenen 
kuluttua  tiheä  metsä.  (Helander 1949, s. 65  ja 67). 
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sään kuivien oksien karsimiseen sopivaa  

ajankohtaa  hän karsi kuukausittain läpi  
vuoden. Hän päätyi  käsitykseen,  että tiheissä 

havupuustoissa  runsaina esiintyvät  kuivat 
oksat  voidaan karsia  kaikkina  vuodenaikoi  

na ilman pelkoa  haitallisista  seurauksista.  
Tämä oli ensimmäinen vertaileviin kokeisiin 

perustuva tieto havupuiden  kuivien oksien 
karsimisajankohdasta.  Vorländerin toinen 
tärkeä koe  koski  kuusen elävien oksien kar  

simista. Kokeessa oli vain  kaksi  vuonna 1798 

kylvöstä  syntynyttä  ja vapaana kasvanutta 

kuusta,  jotka oli aikaisemmin karsittu 6  jalan 
korkeuteen. Kummankin kokonaispituus  oli 

44 jalkaa  ja ympärysmitta  26 jalan  korkeu  
delta 18 tuumaa.  Toinen kuusista  karsittiin  

tämän 26-jalkaisen  tyvitukin  mitalta,  mutta 

toinen jätettiin  karsimatta.  Tällä  tavalla käsi  
teltyinä puut kasvoivat 18 vuotta vuoteen  

1856,  jolloin  ne mitattiin uudelleen. Molem  

pien  kokonaispituus  oli tällöin 70 jalkaa,  
mutta  karsitun tyvitukin  latva oli ympärys  
mitaltaan 53 tuumaa  kun taas karsimaton oli 

vain 46 tuumaa. Karsittu tyvitukki  oli "kan  
tavuuden" paranemisen  takia siten tilavuu  
deltaan 7 1/2 kuutiojalkaa  suurempi kuin  
karsimaton. 

Koe  toi Mayn mukaan esiin  tärkeän tu  
loksen. Voimakas viherkarsinta (Griinäs  

tung)  parantaa tyven arvokkaimman osan ti  

lavuutta,  mutta ei  vaikuta puun pituuskehi  

tykseen  lisäävästi, kuten siihen asti  oli luultu. 
Toinen 1800-luvun puolivälissä  kokeita 

perustanut metsämies oli  Nördlinger  Wiirt  

tenbergissä.  Hänen tärkeimmät kirjoituksen  

sa Metsäpuiden  karsimisesta (1860,  1864 ja 

1868)  on  painettu  sarjassa  "Kritische Blatt  
er". 

Nördlinger asetti seuraavat  kysymykset:  
"Mikä vaikutus on elävien oksien poistami  

sella massatuotokseen ja runkomuotoon,  mi  
kä  elävien oksien karsimistekniikka on paras 

ja miten eri puulajit  suhtautuvat elävien ok  
sien karsimiseen?" 

Nördlinger  sai kokeistaan mm. seuraavia 
tuloksia: 

— Nuorten  riukupuiden elävien  oksien varovalla  
karsimisella  ei  ollut  mitään  näkyvää vaikutusta  
kasvuun.  

— Jos karsittiin  hyvin voimakkaasti, 2/3  latvuksesta  

poistaen (kolme mäntyä), havaittiin  selvä  vaiku  
tus  vuosirenkaiden  leveyteen. Rungon tyviosan 
vuosilustot  pienenivät miltei  näkymättömän 
ohuiksi,  mutta latvuksen  osalla  kasvu jatkui  enti  
sellään.  Tällöin  runko  sai  aikaisempaa sylinteri  
mäisemmän  muodon.  

— Siihen  asti oli  karsimisen yhtenä tavoitteena  pi- 

detty pituuskasvun  nopeuttamista. Nyt  ei  kuiten  
kaan havaittu  karsimisella  olevan vaikutusta  

männyn pituuskasvuun ja kuusen pituuskasvu 
jopa heikkeni  selvästi.  

Nördlinger  päätyi  siis tulokseen,  että puun 

rungon tasapaksuutta  ja teknistä laatua voi  
tiin merkittävästi kohottaa karsimalla voi  

makkaasti  eläviä oksia. Rungon  tekninen 
laatu voitiin saada hyväksi  kuitenkin myös 
kasvattamalla puut hyvin  tiheässä,  mutta 
harvassa asennossa, nopeammin  kasvavien  
puiden  laatua voitiin parantaa ainoastaan 
karsimalla. 

Nördlinger havaitsi  myös,  että puun nopea  

kasvuisuus  lyhensi  huomattavasti kyljesty  
misaikaa ja että leveälustoisesta  puusta voi  
tiin siten karsia vahvojakin  oksia. Heikko  
kasvuisissa  puissa  sen sijaan vähäinenkin 
karsiminen näytti aiheuttavan lahovikoja  hi  

taan  kyljestymisen  ja  heikon vastustuskyvyn  
vuoksi.  

Hyvin nopeakasvuisia  puita  saattoivat sen 
sijaan  haitata puun pehmeydestä  aiheutuvat 

repeämät  eri solukkojen  välillä ja niistä joh  

tuvat, lahosienille alttiit halkeamat. 
Parhaaksi karsimisajankohdaksi  Nördlin  

ger  havaitsi "mehulevon" ajan.  Myöhäistalvi  
oli  kuitenkin varhaistalvea parempi. Elävät 
oksat  oli katkaistava läheltä runkoa. Suurten 

oksahaavojen  suojaamiseen  hän kehotti  käyt  
tämään erilaisista rasvoista valmistettua 

puuvahaa.  Kivihiilitervasta  (= kreosootti  

öljy), joka niihin aikoihin yleistyi  suojaus  

aineena,  Nördlinger  katsoi olevan enemmän 
haittaa kuin hyötyä,  koska se tumman  värin  
sä  takia kuumeni liikaa auringonpaisteessa. 6 )  

6) 1800-luvun  puolivälissä,  samoihin  aikoihin, kun  Sak  
sassa  tehtiin  ensimmäisiä  tutkimuksia  pystykarsinnas  

sa, pyrittiin Suomen metsiä  pelastamaan saattamalla  
ainakin  valtion  metsät jäljestetyn hoidon  alaisiksi.  
Näitä  kansan  keskuudessa  yhteisenä omaisuutena  pi  
dettyjä metsiä nimittäin  hävitettiin  "häikäilemättö  
mästi"  virkamiesten  voimatta  sitä  estää.  Väestö  käytti  
hyväkseen valtion laajoja ja vaikeasti  vartioitavia  
metsäalueita  kuin  omiaan  ja niistä  kuljetettiin sahoille  
vuosittain  luvattomasti  kaadettuja tukkeja "kymme  
nin  tuhansin".  Luvaton  kaskenpoltto  oli  myös  taval  
lista  ja uutta  asutusta syntyi  valtion  metsiin  viran  

omaisten  tietämättä. Vuonna 1851 perustettiinkin 
Maanmittauksen  ja metsänhoidon  ylihallitus valtion  
metsiä  vartioimaan, vaikka  varsinainen  toiminta  paa  
sikin  alkuun  vasta  kymmenisen vuotta myöhemmin.  
(Helander  1949, s. 75  ja 81). 
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2.7.  Karsimiskäytäntö  Etelä-Saksassa.  Heyer  
ja Reiss. Karsittujen runkojen  ensimmäi  

nen koesahaus vuonna 1858. 

Knorr ja Burckhardt 

Kolmikymmenvuotisen  sodan  ja sitä seuran  

neen jälleenrakennuksen  hävittämät metsä  
alueet  Saksassa  olivat  peittyneet  1800-luvun 
alkuvuosikymmenien  voimaperäisen  ja  pit  
källe kehitetyn  viljelyn ansiosta toivoa herät  
tävillä nuorilla taimikoilla. Pohjoisessa  erityi  
sesti  mänty oli vallannut alaa. Keski-Saksa  
oli  metsitetty osaksi männyllä  ja osaksi  kuu  
sella ja etelässä kuusi  peitti suurimman osan 

metsämaasta. Hessenin suuriruhtinaskunnas  

sa ja laajalti muuallakin näiden nuorien 

puustojen  hyvä hoito oli suureksi  osaksi Karl 

Heyerin  (1847  ja 1854) ansiota. Rinnan voi  

maperäisen  metsänviljelyn  kanssa  kehittyi  

myös  voimaperäinen  metsänhoito. 

Kaksikymmenvuotiaat  kylvömänniköt  tar  

josivat  nyt laajan  koekentän erityisesti  män  

nyn karsimiselle,  jonka Pfeil oli tuominnut 

täysin  mahdottomaksi. Heyer  pyrki karsimi  
sella kehittämään männyistä  pitkiä, sahaus  

kelpoisia,  rakennus-  ja  puusepänpuuksi  sopi  
via runkoja.  Varhaisella karsimisella hän 

pyrki  myös  estämään oksantynkien  ja pahko  

jen muodostumista runkoihin. Yksi tavoite 
oli  näkyvyyden  lisääminen metsissä ja  sitä 
kautta  niiden suojaaminen  vahingonteolta.  
Oli  tarpeen "tulla vastaan"  puuntarvitsijoita,  

jotka  luvatta ja  karkein  menetelmin karsivat  
tiheikköjen  puita  saadakseen oksia  poltto  
puuksi.  

Heyerin  kokeissa  karsiminen tehtiin sahal  
la ja työ  rajoittui  etupäässä  kuolleisiin oksiin. 
Vain heikentyneitä,  eläviä alaoksia voitiin 
samalla poistaa.  Tämän ikäisissä  männiköis  
sä  karsittiin vain  noin 8 jalan  korkeuteen.  
Elävistä  oksista  jätettiin  runkoon tuuman  pi  
tuinen tynkä,  joka poistettiin  2  vuoden kulut  
tua. Heyer  kehitti karsimista varten myös  noin 

puolentoista  jalan pituisen  ja muodoltaan 
kaarevan,  kapeateräisen  sahan,  joka  valmis  
tettiin vanhasta viikatteen terästä. Karsimista 

jatkettiin  myöhemmässä  vaiheessa aina 20 ja  
lan korkeuteen. Parhaana karsimisaikana 

Heyer  piti  syksyä  tai  alkutalvea,  jolloin  pih  
kavuoto puusta oli vähäisintä. 

Heyerin  karsintatapa  oli  pian  yleisesti  käy  

tössä ja  eräs  hänen seuraajistaan,  ylimetsän  
hoitaja Reiss kehitti siihen Saksan silloisiin 
oloihin sopivan,  mielenkiintoisen suoritusjär  

jestyksen.  Karsintaryhmään  kuului seitsemän 
henkeä,  joista  ensimmäinen puhdisti  rungot  

alemmista kuivista  oksista  niin ylös  kuin kä  
sin ylettyi.  Kintereillä seurasi  kolme karsijaa,  

joilla karsimissaha oli kiinnitetty 8, 12 ja 16 
jalan  pituisiin  varsiin. Nämä karsivat  kuol  
leet ja heikot elävät oksat  rungon suuntaises  
ti ja kuorta sahalla vahingoittamatta niin 
korkealle kuin  varsilla ulottuivat. Karsijoita  
seurasi kaksi  muuta työntekijää,  jotka saat  

toivat olla naisia tai varttuneita lapsiakin.  He 
kokosivat  pudotetut  oksat  ja kuljettivat  ne 
kasoihin seitsemännen työntekijän  ulottuvil  
le. Tämä sitoi  oksat  25 kappaleen  nippuihin  
ja siirsi ne polun  varteen. Sekä Heyer  että 
Reiss olivat hoitoalueissaan sikäli  onnelli  

sessa  asemassa, että  he saattoivat myydä  ok  

saniput  polttopuun  tarvitsijoille  hintaan,  joka 
täysin  peitti karsimiskustannukset (100  
nippua maksoi tuohon aikaan 2  guldenia).  

Jo kauan oli  tiedetty,  että kuivat oksat  

jäävät kiinni havupuiden  runkoon tynkinä  

vuosikymmeniksi  ja että ne oleellisesti alen  
tavat sahatavaran laatua. Kuivien oksien 

karsiminen levisikin koko Saksan alueelle 

yleiseksi  metsätalouden käytännöksi.  Karsi  
misen ilmeisestä tuloksellisuudesta  huolimat  

ta esiintyi  metsäammattikunnassa kuitenkin 

mielipiteitä,  jotka  olivat  karsimista vastaan  ja 
vaativat  tulosten varmistamista. Siitä syystä  
Badenin metsähallitus asetti vuonna 1857 

neljän aluemetsänhoitajan muodostaman 

toimikunnan metsäneuvos Lelbachin johdol  
la selvittämään karsimisen merkitystä sa  
haustulokseen. Jo vuonna 1858 tehtiin moni  

puolisia koesahauksia havupuurungoista,  

jotka oli karsittu erilaisilla välineillä ja eri  
ikäisinä. Tuloksia verrattiin karsimattomista 

rungoista  saatuihin. Professori Baur kokosi  
havainnot seuraavaan  yhdistelmään (Lelbach  

1859):  

1. Huolellisesti  tehty sileä  leikkaushaava  on  parempi 
kuin  karkea.  Tynkien jättäminen vähentää  pihka  
vuotoa. 

2.  Saha  on selvästi  petkelettä parempi  karsimisväline  
ja  siksi  jälkimmäinen on hylättävä käytännöstä. 

3. Useampivaiheinen karsinta on edullisin, koska se 

aiheuttaa  vähiten  häiriöitä.  

4. Pystykarsitut  puut  kestävät  karsimattomia  pa  
remmin  myrskyjä.  

5. Puita  sairastuu  ja kuolee, jos pystykarsintaa  teh  
dään  ylemmäksi kuin  2/3 rungon pituudesta. 

6. Vanhat  puut kestävät  karsimista  heikosti.  Yli  sata-  
vuotiaina  karsitut  puut olivat  läpeensä  lahon  tur  
melemia. 

7. Nopeakasvuiset, keski-ikäiset  puut  kestävät  karsin  
taa parhaiten. 

8. Saksanpihdan karsittavat  oksat  eivät  saa olla  4—5 
senttiä  paksumpia. 

9. Badenin  olosuhteissa parhaaksi  karsinnan  ajan- 
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kohdaksi  on osoittautunut aikajakso  elokuun  puo  
livälistä  lokakuuhun.  

10. Kuusi  on niin herkkä  karsimisvaurioille, että vain  
erittäin hyväkasvuisista  kuusista  voidaan karsia 

eläviä oksia. Saksanpihta  on kestävämpi.7)  

Työn  laadun suuren  merkityksen  karsimi  

sessa  esittivät  1860-luvulla laajemmille  piireil  
le Knorr ja Burkhardt. Lukuisat Etelä-Sak  
sassa  tehdyt  kokeet osoittivat,  että karsimi  

sen huonot seuraukset eivät olleet johtuneet  

toimenpiteen  väitetystä  luonnonvastaisuudes  
ta, vaan karkeasti  ja virheellisesti suoritetusta 
karsimisesta.  Puuta ei  oltu käsitelty  elävänä 
organismina,  vaan ikäänkuin elottomana 

puukappaleena.  Ja kun puussa  ilmeni "tä  
män häpeällisen  pahoinpitelyn"  tuhoisia seu  
rauksia,  ei syytetty  omaa kevytmielisyyttä,  
vaan ajateltiin,  että puu  ei  siedä mitään pa  
rantelua ja  että karsiutuminen tapahtuu  par  
haiten ilman ihmisen myötävaikutusta.  

Knorr (1863) kuvasi  selkeästi  puiden  luon  
taista karsiutumista. "Kyljestyminen  alkaa 
aina niistä kuorirenkaista (Rindenringen),  
jotka muodostuvat sinne,  missä  oksan kuori 

eroaa rungon kuoresta."  Jos osa  oksan kuo  

resta  on vielä elävää, ei kyljestymistä  tällai  
sella kohdalla voi tapahtua.  Vain paksuissa  
oksissa  esiintyy  kyljestymää  lohkeamispin  
noilla, mutta se ei  ulotu koskaan  yli koko  
pinnan.  Oksa  pitää  katkaista  välittömästi  
kynnäksen  vierestä, niin ettei  tynkää  jää. 

Työkaluna  "Badenin saha" (Badensche  
Handsäge)  on  paras; petkele, piilu tai vesuri  

ovat vähemmän käyttökelpoisia.  Katkaisu  

7) Samana  vuonna kun  Badenissa  tehtiin koesahauksia  

jo vuosikymmeniä aikaisemmin  pystykarsituille  tuk  
kipuille, oli Suomen  uuden  metsähallituksen  eräs  

tärkeimmistä toimenpiteistä kutsua  Saksasta  kokenut  
ja arvovaltainen  asiantuntija Suomeen  antamaan 
neuvoja metsien  tilan  kohentamiseksi.  Kesällä  1858  

Tharandtin  metsäakatemian  johtaja, vapaaherra 
Edmund  von Berg matkustelikin  suomalaisine  am  
mattimiesseurueineen  Suomen  maaseutua ristiin  ras  

tiin vesitse  ja maitse. Matkareitin  varrelta  hän  esitti 
tunnetun, masentavan  raporttinsa, johon sisältyi  mm.  
seuraava kuvaus:  "Silmänkantamattomiin  näkee  päi  
viä  kestäneillä  matkoilla  vain  leppä- ja  koivupen  
saikkoa sekä surkeata, kitukasvuista  männikköä  

".  (Helander 1949, s. 17—18 ja 83). Olisiko  kui  
tenkin  käynyt  niin, että tämä järjestelmällisen vilje  
lymetsätalouden  piiristä  tullut asiantuntija ei riittä  
västi  arvostanut  heinän  sisällä  piilevää männyn ja 
kuusen  pikkutaimikkoa  eikä  luottanut  "koivupen  
saikkoon".  Kaskiviljelyn lakattua  niistä  kuitenkin  
nousivat  muutamassa vuosikymmenessä Suomen  
puisevat kaskimetsät.  

pinnan  sively tervan  ja pihkan  seoksella  on 
osoittautunut  hyväksi. 

Knorr halusi oksia  karsimalla saada  valoa 

alle jääneille nuorille puille  ja  muotoilla "vä  
limetsän" (Mittelwald) latvukset  samanlai  
siksi  kuin ylispuiden  (Hochwald).  Hän ko  

rostaa  kuitenkin latvuksen  riittävää säilyttä  

mistä,  jotta se  pystyy  ylläpitämään  nesteiden 
virtausta  puussa.  Ainoastaan runkoa on hoi  
dettava. Karsintaa elävässä latvuksessa  on 

mahdollisuuksien mukaan vältettävä. Jos 

puututaan latvukseen,  se on tehtävä huolelli  
sesti  pyrkimättä  lainkaan kulujen  säästämi  
seen. "Keski-ikäinen oksainenkin  tammi täy  
sin terveenä ja vailla lahovikoja  on paljon  
arvokkaampi  kuin tähänastisilla menetelmil  
lä shokkiin  ajettu,  lahonnut puu."  Varjoon  

jääneitä  ja  väistymässä  olevia  oksia  latvuksen 
alaosissa voidaan kuitenkin varovaisesti kar  

sia,  koska  niiden lehdet eivät  enää ole täysi  
tehoisia yhteyttämisessä  ja massakasvun yl  
läpitämisessä.  Knorrin käsitykset  olivat tänä 
aikana kuitenkin enemmänkin tulevaisuuteen 

tähtääviä havaintoja  ja mielipiteitä  kuin to  
distettuja tosiasioita. 

Burckhardt (1865)  tarttui yksityiskohtiin  

ja halusi antaa  käytännölle  selviä sääntöjä. 
Sekä Knorr että Burckhardt näkivät karsimi  

sen  yleistymisen  tärkeänä teollisuuden puun  
käytön edellytyksenä.  Molemmat korostivat 
varovaisuutta työn toteuttamisessa. Myös  
Burckhardtilla oli ohjeita  antaessaan  kuiten  
kin  vain omien suppeiden  olosuhteidensa ku  

va  silmissään. Esimerkiksi  Hannoverissa oli  

jo kauan  vallinnut käytäntö,  että milloin 
hakkuualueelle oli istutettu isoja tammen  
taimia (Heistereita), juhannuksen  tienoilla tu  
li erikoisammattimies (Eichenputzer)  puhdis  
tamaan  rungon oksavesoista  tiettyyn  korkeu  

teen.  Tämä toistui vuosittain ja rungon oksa  

ton osa piteni  jatkuvasti. Kun käsin ei enää 

yletytty  oksiin,  otettiin käyttöön  tangon pää  
hän kiinnitetty  leikkuuterä,  jolla tehtiin aluk  
si  viilto oksan alapuolelle.  Elävien oksien  
ohella myös  rungon kuivia  haaroja  poistet  
tiin. 

Burckhardt havaitsi pituuskasvun  palau  

tuvan entiselleen,  kun  menetetty osa  latvuk  
sesta oli korvautunut. Puut kykenivät  tähän 

sangen lyhyessä  ajassa.  Tehdessään mittauk  
sia karsimisen vaikutuksista massa-  ja pi  
tuuskasvuun hän päätyi  Nördlingerin  esittä  
miin käsityksiin.  Molemmat ehdottivat,  että 
oksien karsiminen kohdistettaisiin  vain met  

sikön tärkeimpiin  runkoihin ja neuvoivat 
suorittamaan sen  hyvin  läheltä runkoa. Kui  
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tenkin Burckhardt ehdotti,  että erittäin pak  

sut  oksat  karsitaan tyngiksi  (stummeln)  — ei 

siis  rungonmyötäisesti.  Hän puhui  myös kat  

kaisupintojen  suojaamisesta  tervalla tai  muil  
la sopivilla  seoksilla. Mayn  mukaan Burck  
hardtin näkemykset  osoittivat  hänen havain  

tokykyään  ja idearikkauttaan eri  puulajeja 
koskevissa  karsintakysymyksissä  aikana,  jo  

na  tutkittua tietoa oli olemassa vain niukasti. 

Vaikka  ohjeet  siten olivat vain suuntaa-anta  
via, ne olivat suurelta osaltaan oikeaan osu  
neita. 

2.8. Karsiminen Itävalta-Unkarissa  ja 
Böömissä. Blahutka ja Ratzka  sekä 
hänen tynnyrilautansa  

Paitsi Saksan valtioissa myös Itävalta-Un  
karin kuningaskunnassa  syntyi  jo sangen 
varhain ajatus  arvopuiden  kasvattamisesta  
karsimalla. Tämä tapahtui ennen kaikkea  

Böömissä,  jossa metsät olivat kiinteästi si  
doksissa  maatalouteen. Karikkeiden keruu ja 
metsälaiduntaminen olivat tehneet puustot 

harvoiksi.  Näissä  oloissa  vain karsimalla  saa  

tettiin tuottaa  arvokkaita runkoja. 
Böömissäkään ei tähän aikaan ollut tie  

teellisesti koulutettua metsäammattikuntaa. 

Karsimiskäytäntö  kehittyi  siksi  täysin  kokeel  
lisella pohjalla.  Herraskartanoiden metsiä 
hoitaneet ammattimiehet (Förster) kehittivät  

itse järkeillen  tekniikan,  jonka  pätevyyteen  
he lujasti  luottivat. 

Vanhin tällaisista "empiirikoista"  oli J. 
Blahutka Platzissa  Pilsenin piirissä.  Hänen 
karsimiskohteensa oli  erityisesti  tammi. Jo 
vuodesta 1793 hän  oli harjoittanut  karsimista 

Kojetenin  herraskartanon metsissä.  Tätä työ  
tään hän saattoi jatkaa  aina vuoteen  1860 (67  

vuotta!)  tukenaan paikallisen  metsänhoitaja  
Nussbaumerin eloisa kiinnostus karsimista 

kohtaan. Nussbaumer onkin kirjallisesti  esit  

tänyt Blahutkan kokemukset  ja  niiden tulok  
set. 

Toinen käytännön  metsämies,  joka oli 
suorittanut karsimista omassa  vaikutuspiiris  

sään oli Wolfbergissa  toiminut Pinus  Ratzka. 
Hän oli  vuodesta 1820 alkaen noin viiden  

kymmenen  vuoden ajan  karsinut  hoitoonsa 
uskotuissa metsissä  "väsymättömällä  ahke  
ruudella". Hän esitti  tuloksensa monogra  
fiassaan "Metsäpuiden  karsiminen eli puu  
tarhamainen metsien hoito" (Ratzka  1874). 

Myös Ratzka oli  itseoppinut  ja päätynyt  
karsimiseen  omin päin.  Hän piti  itseään kar  
simisajatuksen  alkuperäisenä keksijänäkin.  
Hänen rajoittuneen  näkemyksensä  mukaan 
"karsimisen  käyttöä  metsänhoidollisena kei  
nona ei  voida pitää  ranskalaisena eikä saksa  

laisena keksintönä,  vaan se on keksitty  Itä  

vallassa, koska  minäkin olen käyttänyt  tätä 

jo enemmän kuin  puolen  vuosisadan ajan". 
Ratzka käytti  karsimista harvassa asen  

nossa kasvaneissa  männiköissä. Ensimmäisen 

kokeensa hän teki  15—20-vuotiailla männyil  

lä, joihin hän jätti 2 tuuman  pituiset  oksan  

tyngät. Ne poistettiin myöhemmin. Vasta  
kuudentoista vuoden kokemuksen jälkeen  
hän ryhtyi  karsimaan rungonmyötäisesti  ja 
havaitsi tällöin haavojen paranevan aikai  

sempaa huomattavasti paremmin.  
Aloittaessaan karsimisen 10-vuotiailla 

männyillä,  Ratzka  jätti 4 ylintä oksakiehku  

raa  jäljelle.  Sen  jälkeen  hän poisti  joka  toinen 
vuosi yhden  kiehkuran vuodessa ja toisti tä  
tä kuusi  kertaa. Lopulta  runko oli 22 vuotta 
vanha ja  siinä oli 10 kiehkuraa. Sen  jälkeen  
hän poisti  joka  neljäs  vuosi neljä alinta kieh  
kuraa ja  jatkoi  tätä, kunnes  oksatonta run  
koa oli 5,6—8 "klasteria". 

Välineinä Ratzka käytti käsisahaa ja tik  

kaita,  joiden yläpäässä  oli kaksi puusta teh  

tyä,  pehmustettua  koukkua. Hän ei ollut 
männyn  osalta vuodenaikojen  suhteen ko  
vinkaan valikoiva. "Jos tuoreet  oksat saha  

taan  aikaisin  vuoden alussa,  niin haavat um  

peutuvat nopeimmin  ja pihkavuoto  on vähäi  
sin. Mutta myös lokakuu (Böömin  oloissa)  
on  työhön  sovelias". Merkittävää on, että 

myös Böömissä oksista  saatava  myyntihinta  

peitti  karsimiskustannukset. 
"Niin vähän kuin Ratzka  olikaan kykene  

vä tekemään kokeita tieteellisessä mielessä,  

on  tunnustettava, että pelkästään  käsityöläi  

sen tavoin asiaa kehittämällä hän sai hyviä  
tuloksia männyllä"  (May 1889). Ratzkan 
karsimista männyistä  valmistettuja tynnyrei  

tä  esiteltiin metsäammattimiesten kokoukses  

sa Braunschweigissa  vuonna 1872. Tynnyri  
laudat osoittautuivat karsimiskohdiltaankin 

täysin  vedenpitäviksi.  "Tämä toi Ratzkan 

työlle  paljon  suuremman julkisuuden  kuin  
olisi ollut mahdollista,  jos  tulokset olisi  jul  
kaistu  kirjan  lehdille painettuina",  huokaisee 
historiikin kokooja  May. B )  
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2.9. Karsiminen Belgiassa,  Hollannissa ja 
Ranskassa  sekä sen vaikutus Saksassa.  

Varakreivi de Courval  ja 
kreivi  Des Cars'in kaaviot 

Belgiassa,  Hollannissa sekä Ranskassa  oli 
vesametsätalous tullut hallitsevaksi metsien 

käsittelymuodoksi  jo varhain. Vesametsä 
saattoi kuitenkin täyttää tehtävänsä poltto  

puun tuottamisessa vain, jos ylispuuston  

(Oberholz)  oksaisuus  pidettiin kurissa.  Pys  

tykarsintaa käytettiinkin  esim. Ranskassa 

polttopuuhakkuiden  yhteydessä  täysin  rutii  
ninomaisesti ja karsintaa suorittaneet kiertä  
vät ammattimiehet kehittivät ajan mittaan 

vakiintuneen,  joskin  karkean tekniikan mm.  

tammen  karsimisessa.  

Tätä kautta on  Saksaankin nähtävästi jo  
1500—1600-luvuilla levinnyt  tietoa pystykar  
sinnasta. Belgiassa  ja Hollannissa oli karsin  

taa  kenties tutkittukin aikaisemmin kuin  

Saksassa jo siitäkin päätellen,  että hollanti  
lainen C.H. von Sierstorpff  kirjoituksissaan  

jo  vuonna 1786 viittaa toisiin, häntäkin ai  

kaisempiin  kirjoittajiin.  

Sierstorpff (1796) esitteli mm. erikoislaa  
tuisen "Arretieren"-karsinnan,  joka  tarkoitti 

vahvojen  oksien kaulaamista kauan  ennen  
niiden lopullista  katkaisemista. Hänen  kirjoi  
tuksessaan oli myös kuparipiirros,  joka  ku  
vasi  kaulatun oksan  lustojen  kehitystä.  Toi  

menpide  oli  luonnollisesti suoritettu jo pit  
kälti ennen hänen kirjoituksensa  laatimista. 

Saksan metsämiehet löysivät  siten Belgias  

ta ja Ranskasta jo valmiin tekniikan, jonka  

Kun metsänhoitolaitos  perustettiin Suomeen  vuonna 

1851, oli  täällä  vain  harvoja korkeampaa metsäope  
tusta  saaneita  henkilöitä.  Metsähallituksen ensim  

mäiset  virkamiehet  olivatkin  pääasiassa maanmitta  
reita.  Heidän  peruskoulutukseensa kuului  lyhyitä 
kursseja,  joilla opetettiin taitoja avustaa valtion  vir  
katalojen metsien ja  muiden  omaisuuksien  hoidossa  
ja hallinnossa.  

Nähtiin kuitenkin, että uusi  metsävirasto ei voisi  

saada  todellista  merkitystä  ilman  varta vasten  metsä  
alalle  koulutettuja voimia.  Kenraalikuvernööri  Men  
sikovin suosituksesta varattiinkin 1850-luvulla  

kymmenelle suomalaiselle  nuorukaiselle  mahdolli  
suus  metsätaitojen opiskeluun Pietarin  metsäakate  
miassa.  Tätä  mahdollisuutta  käyttivät  kuitenkin  vain  
harvat  hyväkseen. Opintomatkat suuntautuivat  Tha  
randtissa  sijaitsevaan Heinrich  Cottan  perustamaan 
kuuluisaan  metsäakatemiaan.  Siellä  esimerkiksi  A.G. 

Blomqvist  suoritti  kaksivuotisen  kurssin  vuosina 
1857 —58.  Osa  metsäalalle  aikovista suoritti tutkin  

tonsa  myös Tukholman  metsäopistossa. (Helander 

1949,  s. 456—457).  

kehittäminen oli  vaatinut paljon  kokeiluja, 

epäonnistumisia  ja  väittelyjä,  sillä  myös  näis  
sä  maissa karsiminen oli  ollut pitkään  kiista  
kysymys  metsämiesten keskuudessa.  

Jo vuonna 1832 julkaistussa  metsänhoidon 

ohjekirjassaan  Noirot esitti erillisen kappa  
leen karsimisesta. Siinä selostettiin mm. 

"muinainen" (ancienne)  karsimismenetelmä,  

jossa  jätettiin oksiin  aluksi  tyngät  jäljelle.  
Noirot kehotti kuitenkin  jo näin varhain lu  
kuisten havaintojen  perusteella karsimaan 

rungonmyötäisesti  ja  jos  suinkin  mahdollista,  

jättämään  elävän latvuksen jopa  kokonaan 
koskemattomaksi. Sopivin  vuodenaika Noi  
rot'n mukaan oli  varhainen kevät,  jolloin  
"puun  nesteet  alkavat nousta" (der  Saft zu 

steigern  beginne).  
Tieto naapurivaltioiden  kokemuksista  le  

visi Saksaan laajemmin  sen jälkeen,  kun 
Frankfurtin apulaiskaupunginmetsänhoitaja,  
tohtori Anton Beil esitti vuonna 1841 Bade  

nissa Etelä-Saksan metsämiesten kokoukses  

sa sekä teoreettisesti että myös käytännössä  
läntisissä naapurivaltioissa  näkemäänsä kar  

simistekniikkaa.  Hän kuvasi  myös  Ranskassa 

käytetyn  pitkänomaisen  karsimisveitsen,  joka 
kiinnitettiin varteen  hoikilla. Varsi oli moni  

osainen ja sitä voitiin jatkaa  tarpeen mu  
kaan. Tällä välineellä voitiin katkaista  jopa 
kahden tuuman  vahvuisia  oksia  aina 30—50 

jalan  korkeuteen  asti. Pariisin alueelta Beil 

löysi  myös toisen karsimisterän, jossa  ylä  
reunakin oli teroitettu. Oksaan voitiin täten 

lyödä lovi myös alapuolelle  ennen sen kat  
kaisemista. 

Hollannissa oli runsaan karsimiskoke  

muksen perusteella  luovuttu  jo varhain Pfei  
lin vielä vuonna 1845 suosittelemasta tavasta 

jättää  karsittaessa  oksantynkä  jäljelle. Sen oli  
havaittu aiheuttavan lahoa runkoihin. Ryh  

dyttäessä  karsimaan rungonmyötäisesti  ha  

vaittiin, että jopa  nelituumaiset karsimishaa  

vat  paranivat  muutamassa vuodessa,  koska  
sikäläinen maaperä  oli hedelmällistä ja pui  
den paksuuskasvu  hyvin  nopeata. 

Tieto  karsimiskysymyksestä  levisi Saksas  

sa laajalti  suppeiden  ammattimiespiirien  ul  

kopuolellekin.  Tähän vaikutti osaltaan 
Ranskassa  julkaistut kaksi  uutta karsimis  

opasta, jotka  olivat herättäneet laajaa  huo  
miota. Toisen kirjoittaja oli varakreivi de 
Courval  (1865) ja saksantaja  Höffler (1865),  
toisen kirjoittaja kreivi  Des Cars  (1870).  De 
Courval'in kuvauksen mukaan ylispuiden  
karsimisen pääasiallisena  tarkoituksena oli 
ollut antaa  väli- ja aluspuustolle  mahdolli  
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Fig.  28. — Danger de coup ei' les branches  infdrieures avant celles 

de dessus.  

Kuva  3. Karsimistyön vaarallisuudesta  varoittava  kuva 

Des  Cars'in  oppaasta  vuodelta  1868.  Työ  suoritettiin  
aluksi tikkailta  ja sen jälkeen oksistossa  kiipeillen. 
Latvusta muotoiltiin  katkaisemalla  lyömäveitsellä 

oksia  hyvinkin kaukaa  rungosta.  Toimenpide oli  
välttämätön alempien latvuskerrosten  valonsaannin  

turvaamiseksi.  

Fig. 3. A picture warning about the dangers of pruning 
work  from Des  Cars' s  handbook.  1868. The work  was 

first  done  on a ladder,  and  then  continued  by  climbing 

up into the branches.  The crown was shaped by 

chopping off  the  branches  with  a billhook  at  a  long  
distance  from the  trunk. The  measure was essential in 

order  to ensure that  the lower  crown canopies received  

sufficient light. 

suus tuottaa runsaasti polttopuuta. Siksi  
ylispuiden  latvuksia kavennettiin (kuva  3). 
Usein karsijoille  maksettiin palkka  pelkäs  
tään heidän pudottaminaan  oksina. Tästä 

johtuen  he itse  pyrkivät  karsimaan niin kor  
kealle kuin  mahdollista. Myös  karsittiin mie  
luimmin puumäärältään  suuria oksia,  koska  

saanto  niistä  oli  runsas.  Työ  tehtiin raskailla,  
vesurin tapaisilla  työvälineillä,  joiden  käytös  
sä  tärkeintä oli iskun teho (kuva  4). Courval  

luonnonystävänä  valittikin sitä surullista nä  

kyä,  jonka  tarjosivat  täten karsitut  ylispuut  
sekä kanavien,  maanteiden ja puistokäytä  
vien pahoin  vaurioituneet ja  kuolevat  puut.  

Courval itse kehotti  joko karsimaan run  

gonmyötäisesti  tai supistamaan  latvuksia  ly  
hentämällä oksat  I—31 —3 metrin pituisiksi. Täs  
sä  tarkoituksessa hän myös  ehdotti poista  
maan oksista  päätesilmuja  latvuksen leveys  
kasvun  hillitsemiseksi. Hän kehotti kuitenkin 

suorittamaan karsimistoimenpiteet  asteittain 

ja poistamaan  kerralla vain muutamia pak  

Fig.  20. — Serpc porter  

en bandouliere. 

lig.  19. — Serpc portto 
en ceinturon. 

Kuva 4. Vielä 1860-luvulla  suoritettiin Ranskassa 

pystykarsinta  ja latvusten  muotoilu  tällaista  lyömä  
veistä  käyttäen. Kuva  Des  Carsin  teoksesta. 

Fig. 4. Pruning  and  crown shaping was  still  being done  in 
France  in the 1860's using this type  of billhook.  
Illustration  from the  work  of  Des  Cars.  

suimpia  oksia. Karsimishaavat oli siveltävä 

kivihiilitervalla  ja oksien  sekä  runkojen  onte  
lot oli puhdistettava  lahosta,  siveltävä kivihii  
litervalla ja täytettävä  hiekalla tai  suorastaan  
sementillä. 

Dcs Carsin pääteorian  mukaan puut jaet  
tiin neljään  ryhmään,  joista  kolmen ensim  
mäisen ryhmän ikärajat  olivat  40, 80 ja 150 

vuotta.  Näitä vanhemmat puut kuuluivat  yli  
vanhojen  ryhmään.  Jokaiselle ikäryhmälle  
teoria määräsi tietyn kaavamaisen latvus  
muodon. Oksattoman rungon pituus  vaihteli 

ryhmissä  nuorimmasta vanhimpaan välillä 

1/3—l/2 puun koko  pituudesta.  Karsimis  

tarpeen määräämiseksi eri  puulajeille  valmis  
tettiin erikoiset pahvimallit,  "dendroskoop  
it", joiden läpi  puuta tarkastelemalla yksise  
litteisesti nähtiin,  miten latvusta oli  muotoil  

tava  ja  paljonko  sen  alaosaa  piti  vielä karsia,  
jotta puu saisi  halutun ihannemuodon (kuva  
5). 

Karsiminen tehtiin yleensä petkeleellä.  
Suuria oksia poistettaessa  käytettiin  tynkä  
karsintaa. Tällöin karsiminen rajoitettiin  kui  
tenkin kolmeen paksuimpaan  oksaan vuo  

dessa,  niihin,  jotka olivat  pahimman uhan 
aiheuttajia.  Erittäin paksuja  oksia oli  myös 

yleensä  jo  aikaisemmin kaulattu tai latvasta 
käsin vähitellen lyhennetty.  Katkaisupinnat  
tasoitettiin veitsellä ja siveltiin kivihiiliterval  
la. Tikkaita käytettiin karsittaessa ja työ 
maksettiin päiväpalkalla.  Karsimiseen sopi  

vat  kaikki  vuodenajat.  
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Fig. 22. — Emploi du dendroscope.  

Kuva  5. Lehtipuun latvuksen muotoilu  dendroskoopin avulla. Oksat katkaistiin  soikion  
kehän osoittamista  kohdista  (Des  Cars  1870). 

Fig. 5. Shaping the crown of  a  hardwood  using a dendroscope. The  branches  are  cut  off  at  the  
points lying  along the  circumference of the oval (Des Cars  1870). 

Des Carsin teoksessa oli kuitenkin niin 

suuria virheitä, että ne herättivät Saksassa  

laajan  väittelyn.  Tämä toi asialle julkisuutta  

ja tieto karsimisesta levisi sensaation tavoin. 
Asialle antoi lisäviehätystä  vielä sen "ulko  
maalaisuus". 

Myös historiikin kirjoittaja May katsoo 
monet  Des Cars'in  suositusten kohdista  niin 

naiveiksi,  että hän mitä vakavimmin varoit  

taa  noudattamasta niitä kirjaimellisesti.  Eri  

tyisesti  hän arvostelee ohjeiden orjallista to  
teuttamista pahvikaavion  mukaan poistetta  
viksi  osuneiden vahvimpien  oksien kohdalla. 
Hän kiittää myös  saksalaisen metsäntutkijan  

Borggreven  moraalista rohkeutta,  kun tämä 

Wienin maailmannäyttelyn  (1873)  metsäosas  

toon  pystytetyssä  näyttelyobeliskissa  mitätöi 
ranskalaisten harrastelijakreivien laajalti 

ihasteltuja  ohjeita  esittävät taulut. 

Myös  kreivien omat  maanmiehet epäilivät  
heidän teorioidensa luotettavuutta. Nancyn 
metsäakatemian johtaja  varoitti vuonna 1869 
vakavasti leikkaamasta tammesta vihreitä  

oksia.  Saksassa taas kreivien ajatusten  in  

nokkaimpia  kannattajia  oli Marienbrunnin 
metsäakatemian johtaja  J. Wessely  (Des  
Cars  1870). Hän nimitti molempia kreivejä  

"järkiperäisen  karsimisen isiksi"  ja heidän 
ajatuksiaan  merkittävimmiksi edistysaskelik  

si, mitä metsänhoito niinä aikoina oli  otta  

nut. Hän kehotti vastustelematta omaksu  

maan saavutuksen,  minkä "vierasmaalainen 

nerous  ja kirkas  henki olivat  metsänhoidolle 
voittaneet".9 )  

2.10.  Alers ja hänen merkityksensä  pysty  
karsinnan levittäjänä  Saksassa  

Wienin maailmannäyttelyn  (1873) metsä  
osastolla oli karsimiselle  omistettu obeliski ja 
siinä loisti varakreivi de Courval'in ja kreivi  
Des Cars'in nimien ohella myös  erään saksa  
laisen herttuallisen braunschweigilaisen  met  

sänhoitajan  Georg  Alersin nimi. Hän oli  jo  
vuonna 1868 julkaissut  kirjoitelman havu  

puiden  karsimisesta  (Alers  1868)  ja myöhem  
min laajentanut  esitystään.  Hänen  suuret an  

9>  Suomessa  Metsähallituksen  aloitettua toimintansa  

1860-luvun alussa valtion  metsien  hävitys saatiin  vä  

henemään.  Metsäammattikunta sai kuitenkin  edel  

leen  ponnistella  yleisen mielipiteen rajussa  vastatuu  
lessa.  Metsätaloutta  vastaan käytyyn  lehdistöpole  
miikkiin  yhtyivät  muutamat merkittävätkin  kansalai  
set,  heidän  joukossaan J.W. Snellman.  Hänen  käsi  
tyksensä mukaan  metsätaloudella  ei  ollut  mitään  tu  
levaisuutta Suomessa.  Parempi  kuin  kasvattaa  met  
sää jatkuvasti, oli  myydä kaikki  muutaman vuoden  

kuluessa  ja käyttää  varat maatalouden  hyväksi,  jossa 
piili Suomen  kulttuurin  ja talouden  tulevaisuus.  (He  

lander  1949,  s. 72, 88—99). 
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Kuva  6. Alersin  kehittämä  ja laajan levikin  saavuttanut karsimissaha, 

jonka terän  pituus on n. 12 tuumaa.  (Blomqvist  1879). 
Fig.  6.  The  pruning saw which  was  developed by  Alers  and  became widely 

popular. The  blade  was about  12 inches  long. (Blomqvist 1879). 

sionsa nimenomaan saksalaisen karsimis  

tekniikan  ja  -ajattelun  levittäjänä  ansaitsevat  
laajemmankin  esittelyn.  

Alers esitti järjestelmällisesti,  miten havu  

puiden  käyttöarvoa  voidaan nostaa  poista  
malla kuivat  oksat  jo  varhaisessa vaiheessa. 
Hän osoitti laskennallisesti karsinnasta koi  

tuvat, kansantaloudellisestikin  suuret edut.  
Sen jälkeen  ei  karsiminen ollut enää vain ute  
liasta leikkiä tai urheilua,  vaan tietoista työtä  

metsän tuoton  kohottamiseksi. 

Alers huomautti,  että tiheissä havupuus  
toissa kuolleet oksat  tosin putoavat itsestään,  

mutta vasta vuosikymmenien  kuluttua. Ok  

sat ovat jääneet  näkymättömiin  rungon si  
sään  ja täten on saatu  oksanreikien pilaama  

tukki,  jonka  lujuus  parrunakin  on epäluotet  
tava. Hän ehdotti metsikössä valittaviksi toi  

sistaan 4—5 metrin etäisyydellä  kasvavat,  
laadultaan parhaat, vallitsevat kuuset ja 

männyt  ja  niistä  poistettaviksi  kuolleet oksat  
5 vuoden väliajoin. Karsiminen piti  aloittaa 

puiden  ollessa noin 30-vuotiaita ja sitä tuli 

jatkaa, kunnes suurin pituuskasvuvaihe  oli 
ohitettu. Alers ehdotti karsimista suoritetta  

vaksi aluksi päiväpalkalla,  mutta myöhem  
min työvoiman  ollessa tottunutta siirtymistä 

urakkapalkkaukseen.  
Koska havupuilla  ei  kehity  poistettujen  

oksien tilalle runkoon uusia vesoja,  alkaa ok  

sattoman puun muodostuminen karsituissa  

rungon osissa  kuusella 10, männyllä  8  ja leh  
tikuusella  jo  6  vuoden kuluttua  karsimisesta.  
Aika  riippuu  puun iästä ja  kasvupaikan  vil  

javuudesta.  Tällä tavoin käsitellystä  rungosta 
saadaan laatutavaraa,  jonka käyttöalue  on 
verrattomasti laajempi  kuin  karsimattomista 

rungoista  saadun. 
Alers laajensi  karsimiskäytännön  myö  

hemmin myös lehtipuihin,  tosin hyvin  va  

roen. Pääasiassa vain  kuivuneita oksia sai 

poistaa.  Jos vihreitä oksia karsittiin, leik  

kaushaavat oli käsiteltävä "lapidaariterval  
la". 

Alers kehitti myös  karsimiseen erityisen  

sopivan  kaarisahamallin,  jota  käytettiin  joko  
tikapuilta tai  kuusesta  valmistettujen  varsien 
avulla (kuva  6).  Varsien pituudet  olivat 8, 15, 
20,  30  ja  35  jalkaa.  Karsittaessa tankoa pidet  
tiin miltei  pystyasennossa  ja sahattaessa vai  
kutti vedon ohella vain sahan paino.  Karsi  
misen huolellisuuteen kiinnitettiin aivan eri  

tyistä  huomiota. Työntekijöitä  koulutettiin ja 
työn  laatua valvottiin. Lisäksi  Alersin kehit  

tämän sahan karsimishaava oli  erikoisen  si  

leä. Ainakin noin 4 000 Alersin  sahaa tuli 

Saksassa metsäammattimiesten käyttöön  
vuosina 1868—74. Laitteen maine levisi  laa  

jalti  myös  Saksan  rajojen  ulkopuolelle  ja  Ita  
liankin valtionmetsissä karsittiin Alersin sa  

halla. 

Eräillä tahoilla pelättiin laajalla  karsimis  

toiminnalla aikaansaatavan jopa inflaatioon 

johtavaa arvopuiden  tulvaa. Alers saattoi 
kuitenkin vastata, että karsimiseen soveltu  
vien metsiköiden harvinaisuuden vuoksi tuol  

laisesta kehityksestä  ei  ollut mitään vaaraa. 
Alersin esiintyminen  toi karsimisen aivan 

uudella voimalla esiin metsänhoidossa. Se ve  

ti päivänvaloon  myös vanhat kokemukset  ja 
aiheutti lukuisten uusien kokeiden perusta  
misen. Enää ei tahdottu luottaa liian hitaa  

seen luontaiseen uudistumiseen eikä hitaasti 

kehittyviin  luontaisiin tiheikköihin. Avuksi  
tuli Alersin menetelmä. Puut selviytyivät  nyt 
vähäisellä ihmisen antamalla avulla siitä  kar  

siutumisesta,  joka tiheikkönä kasvattamalla 
olisi vaatinut paljon  aikaa. 

Uudet ajatukset  saavuttivat suurimman le  

vinneisyytensä  alueilla,  joiden  metsätalous oli 

erityisen riippuvainen  havupuustoistaan.  
Näiden alueiden korkea teollistumisaste aut  

toi  myös  saamaan suuren  rahatulon metsistä,  
joita  hoidettiin tehokkaasti. 10)  
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2.11. Presslerin "rungon  muotoutumisen laki" 

Samansuuntaisesti Alersin  ajatusten  kans  

sa  vaikutti samoina vuosina esitetty  "rungon  
muotoutumisen laki" (Pressler  1865). Press  
lerin mukaan kasvunopeus  on riippuvainen  

puun maanpäällisten ja maanalaisten osien 
määrästä  ja  toimintakyvystä,  siis  puun  lehti  
ja juuristokapasiteetista.  Juuriston toiminta  
on taas lukuunottamatta ohimeneviä häiriöi  

tä riippuvainen  lehvästön elinvoimasta. 

Rungon  kunkin osan paksuuskasvu  on 

vuorostaan  suorassa  suhteessa  sen yläpuolel  
la sijaitsevan  lehvästön suorituskykyyn.  Elä  

vän  latvuksen alla sijaitsevissa  rungon osissa  
rakennusaineen saanti ja sijoittuminen on  

alaspäin  loivasti vähenevä. Välittömästi elä  
vän latvuksen alapuolella  vuosirenkaat kas  
vavat  siten alempana  sijaitsevia  nopeammin.  
Kun runkoa karsitaan,  nostetaan  voimak  
kaimman paksuuskasvun  aluetta ylöspäin 

rungossa ja varsinaisen tukkiosuuden pituus  
ja tasapaksuus  paranevat. 

Myöhemmin  todettiin, että selvä runko  
muodon muutos voitiin kuitenkin aikaan  

saada vain hyvin  voimakkaalla elävien ok  
sien poistamisella.  Muutos aiheutti myös  ko  
konaistuotoksen selvän laskun. Pelkkä alim  

pien  elävien oksien karsiminen ei lisännyt  
merkittävästi  rungon "kantavuutta". 

2.12. Uhlig ja hänen voittoisa 

kilpakirjoituksensa  

Karsimisesta  oli  tehty Saksassa  lukuisia  ha  

janaisia ja osittain hyvinkin pienimittaisia  
kokeita. Lisäksi  oli monipuolista  tietoa ker  

tynyt  eri olosuhteissa  saadun käytännön  ko  
kemuksen kautta. Tilanne johti siihen,  että 

10>  Alersin  julistus sai  kaikupohjaa myös  siitä, että  näi  
nä  aikoina  hyvälaatuisen sahapuun kysyntä  alkoi  no  

peasti  kasvaa  ja hinnat  nousta.  Näin  tapahtui Suo  
messakin  ja seuraukset  metsillemme olivat  entistä  
tuhoisammat. 1870-luvun voimakas  nousukausi  ai  

heutti  ennen kaikkea  Suomen  yksityismetsissä  suu  
ren hävityksen.  Moni  havainnoitsija kauhistui  näky  
viin  tulleita  seurauksia, kun  kirves  teki valikoivaa  

työtään ja metsän parhaat  puut  kaatuivat  vain  rais  
kioiden  jäädessä jäljelle. Paheksunta purkautui leh  

tikirjoittelussa ia julkisina väittelyinä. (Helander 

1949, s. 175). 

haluttiin saada lopullinen  ratkaisu kysymyk  

seen, josta kaikesta huolimatta oli vallalla 
keskenään  taistelevia ja  monissa tapauksissa  
perustelemattomia mielipiteitä.  Siksi  Tha  
randtin kuninkaallinen saksilainen  metsäaka  

temia julisti 1870-luvulla puiden  karsimista 
koskevan kilpakirjoituksen,  jolla pyrittiin 

saamaan aikaan monipuolinen  suunnitelma 

pystykarsintakokeiden  järjestämiseksi koko 

maata varten. 

Kirjoituskilvan  voitti kuninkaallinen sak  
silainen metsänhoitaja  Gölestin Uhlig  (1875).  
Hän ehdotti kokeet  kohdistettavaksi etu  

päässä  mäntyyn, kuuseen,  saksanpihtaan,  

tammeen  ja pyökkiin.  Kasvupaikan  hyvyys,  

ilmasto,  korkeus  ja  metsikön perustamistapa  
muodostivat tärkeitä jakoperusteita  kokeiden 
sijoitusta suunniteltaessa. Koealojen  tuli olla 
20—50 aarin laajuisia  ja niiden lukumäärän 
yli 1200 kappaletta.  Itse  karsiminen olisi  ja  
kautunut kolmeen vaiheeseen: kuivien oksien 

poistaminen,  kuivien ja alimpien vihreiden 
oksien poistaminen  sekä kolmannessa vai  
heessa  jo  merkittävästi  puun kasvuun  vaikut  
tavien elävien oksien poistaminen.  Karsimi  

nen olisi suoritettava joka vuosi tai määrä  
vuosin  useampi  kiehkura kerrallaan. Ensim  
mäinen ajankohta  määräytyisi luontaisen 
karsiutumisen mukaan ja työ suoritettaisiin 
ensimmäisen harvennuksen yhteydessä.  Vii  
meinen karsimiskerta  tuli kokeessa  tehdä hy  
vin myöhään,  männyllä  50—60 ja tammella 

jopa  70—80 vuoden iässä. Mayn  (1890) mie  
lestä voittaneen ehdotuksen  kysymyksenaset  
telu oli  kuitenkin niin sekava ja koe  niin mo  

nimutkainen,  että ehdotusta ei  lopultakaan  
voitu toteuttaa missään. 

2.13. Tramnitzin kokeet  

Karsimiskäytännölle  ehkä tärkeämpi  kir  

joitus oli  ylimetsänhoitaja  A.  Tramnitzin v. 
1872 ilmestynyt "Schneideln und Aufasten". 
Tramnitz ehdotti neljänlaista  karsimista: 

1. Taimien karsiminen  joko taimitarhalla  tai  istutuk  
sen  yhteydessä. 

2. Nuorten  metsiköiden  karsiminen  pituuskasvun li  
säämiseksi.  

3. Täysikasvuisten puiden karsiminen  runkomuodon  
parantamiseksi ja varjostuksen vähentämiseksi.  

4. Sairaiden  ja kuivien  puun  osien  poistaminen. 
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Tramnitzin julkaisu  voidaan jakaa  kol  
meen osaan. Yhdessä esitetään kronologinen  

yhdistelmä  kaikkien neljän  karsimistavan an  
tamista kokemuksista. Siihen liittyy johdanto 

ja luettelo kaikista  kirjoittajista  ja heidän si  

taateistaan,  jotka esiintyvät  Schlesian met  

säyhdistyksen  julkaisuissa  ja jotka liittyvät 

Göppertin  1869 esittämiin  teeseihin. Lisäksi  

julkaisussa  on seloste Sleesian metsäyhdis  

tyksen  ja sen ammattimiesten tekemistä ko  
keista  ja niiden tuloksista. 

Kolmas kirjoituksen  osa on  arvokkain, 
koska  siinä on esitetty  uusimmat karsimista 
koskevat  löydöt. Ne liittyvät  etupäässä  lehti  
puiden  kyljestymistapahtumaan.  

Kuoren läpi  puuhun  ulottuvasta vauriosta 
aiheutuu paljastuneiden  puunosien  kuivumi  

nen.  Karsimishaavoista kuivuminen tunkeu  

tuu  puusyitä  myöten  syvälle  runkoon. Tä  
män kuivumisen yhteydessä tapahtuu  hal  
keamista heti, kun  haava ylittää läpimital  
taan 15 mm.  Läpimitaltaan  3—5  cm:n oksas  

sa halkeama tunkeutuu noin 10—20 cm sy  

vyyteen ja voi olla 4 mm leveä. Kuivumisen 
ohella myös talven kylmyydellä  voi olla 

osuutta  halkeamien syntymiseen.  Haavapin  
taan voi  muodostua enemmänkin halkeamia 

riippuen  oksakulmasta  ja  oksan  läpimitasta. 
Jos runkohaava on pitempiä  aikoja avoin, 

niin kemialliset tekijät yhdessä  kosteuden 
kanssa  aiheuttavat lahon syntymisen.  Jos  ok  

sasta  jätetään tynkä jäljelle, syntyy ensin 
renkaan muotoinen vaurio oksan  tyveen. 
Kun puusta poistetaan  oksa  tai sen  kuorta 

muuten  paljastetaan,  kehittyy  seuraavana  
kasvukautena haavan päälle  ympäröivästä  
jällestä  uutta kerrosta  ja haavan  kyljestymi  
nen alkaa. Tätä jatkuu  vuosirenkaittain kun  

nes  haava on peittynyt.  Jos haavapinta  on si  

leä, kyljestyminen  tapahtuu  nopeammin.  
Kyljestymiskerros  leviää haavan päälle  kai  
kilta  suunnilta,  joskin peittyminen  on no  

peinta  haavan pystysivuilla  ja tämän jälkeen 

ylhäällä  nopeampaa kuin alhaalla. Kyljesty  
missolukot eivät koskaan kasva  kiinni haa  

van pintapuuhun.  

Kyljestymisnopeus  riippuu  kasvunopeu  
desta ja haavan laajuudesta.  Nopeuden  erot  
haavan eri kohdissa selittyvät  oksanhaavan 

alapuolelle  syntyvän  kuolleen kulman ja yh  

teyttämistuotteiden  alaspäin tapahtuvan  kul  
keutumisen avulla. 

Kaikki epätasaisuudet,  halkeamat, kuori  

vahingoittumat  ja haavapalo  vaikeuttivat 
kyljestymistä.  Heti kun haavapinta oli 

peittynyt,  sen pilaantumisvaara  väheni oleel  

lisesti. Vaikka haava olisi umpeutunut 
3—4 vuodessa,  ei  pilaantumisvaara  kuiten  
kaan kokonaan poistunut,  sen  vaikutus saat  
toi alkaa vasta  s—B vuoden kuluttua ja aluk  
si  pohjoispuolella  sijaitsevissa  oksa-arvissa. 
Karsimishaavat,  joiden  umpeutuminen  kesti  
yli viisi  vuotta, saivat  lahovian aina. 

Oksatappien  jättäminen aiheutti Tramnit  
zin havaintojen  mukaan kaikkien karsimis  
riskien lisääntymisen.  Voitiin erottaa  kahden  
laisia tapauksia.  Ensinnä oksantynkä  oli  ly  

hyempi  kuin  oksan läpimitta.  Toiseksi tynkä  
oli  yhtä  pitkä  tai pitempi  kuin  oksan  läpimit  
ta. 

Ensimmäisessä tapauksessa  oksan tyven  
sisäänkasvaminen alkaa välittömästi,  mutta  

se kestää mekaanisen vaikeuden takia niin 

pitkän ajan, että  laho ehtii vaikuttaa ennen  
haavan umpeutumista. Toisessa tapauksessa  
kuorikerros kuolee oksan tyvellä  ja vasta  
sieltä alkaa kyljestyminen,  joka ympyrän  
muotoisesti kiipeää lahoa oksaa pitkin  ylös  

päin.  Lopulta,  haavan umpeutuessa 30,  40 tai 
useamman vuoden kuluttua on laho jo en  

nättänyt  oksantyngässä  syvälle  ja tunkeutuu 

myös runkoon. Näin tapahtuu  myös suuri  
kokoisten tammentaimien karsimisen ollessa 

kyseessä.  Tramnitz ei  pitänyt  tutkimuksiaan 
vielä lopullisina,  mutta ne  olivat kuitenkin 
taloudellisesti tärkeän  tammen karsimisessa  

suuri edistysaskel. ll )  

Tramnitzin  julkaisun ilmestymisvuonna 1872  asetet  
tiin  Suomessa muutamasta  johtavasta teollisuus-  ja  
metsänhoitomiehestä  koottu komitea  pohtimaan 
keinoja maan metsien pelastamiseksi. Selvitellessään  
metsien  tilaa  komitea  teki  tiedusteluja, joihin vasta  
sivat lääneittäin  kuvernöörit  ja  heidän  alaisensa  metsä  
ja poliisiviranomaiset  sekä  yhtiöiden kaukaisillakin  
saloilla  liikkuvat  ammattimiehet. Useimmista  lää  
neistä  tulokset  olivat  masentavia.  Viipurin läänissä  
metsien tila oli  huonoin.  Mikkelin  läänissä  metsät 

olivat  myös hävitettyjä ja yleisesti  valitettiin  suurien  
tukkipuiden puutetta.  Vaasan läänin  useissa pitäjis  
sä ei  ollut rakennuspuuta eikä  riittävästi  aidaspuuta, 
väliin  ei polttopuutakaan. Turun  ja Porin  läänin  
metsät  olivat edellisiin  verrattuina  suhteellisen  hyvin  
säilyneitä. Sama oli  tilanne  Uudenmaan  läänin  met  
sissä. Ne  olivat  kuitenkin  hyvin  epätasaisia.  Oulun  
läänin  pohjoiset metsät olivat  parhaiten säilyneitä. 
Niissä  kasvoi  puuta paikotellen runsaasti, etenkin 
valtion  mailla.  Määrämittaharsinnat  kuitenkin  jat  
kuivat  täydellä voimalla  (Helander 1949, s. 176— 

177). 
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2.14. Karsimistekniikka pyritään mukautta  

maan eri  puulajeille  sopivaksi  

Kun metsänviljelyn tekniikka Saksassa  
1800-luvun loppupuoliskolla  tarkentui enti  

sestään, ryhdyttiin  myös karsintaa mukaut  

tamaan  puulajien  erikoisominaisuuksiin  so  
veltuvaksi.  Tekniikka  valittiin paitsi  puulajin,  

myös  maaperän  ja ilmaston mukaan. Havait  

tiin, että pystykarsinnan  onnistuminen riip  

pui oleellisesti paikallisista  olosuhteista. 
Yleisohjeet  eivät  enää riittäneet pyrittäessä  
parhaaseen  tulokseen. 

Tärkeimpiä  puulajeihin  liittyvistä  karsi  
misohjeista  olivat  saksanpihtaa  ja tammea  
koskevat.  Badenilainen metsätarkastaja  F. 

Gerwig  laati v. 1868 tutkielman saksanpih  
dasta ja esitti tämän puulajin karsimisohjeet  
Badenin oloihin. Hän suositteli välineeksi 

sahaa,  jonka  jälki  pihtaa  karsittaessa  oli  aina 

hyvä. Paras karsimisajankohta  oli 15.8.
— 

1.10., koska  nestevirtaukset tänä aikana oli  

vat vähimmillään,  mutta leikkaushaava kui  
tenkin ennen talvea ehti saada suojakseen  

ohuen pihkakerroksen.  Oksien suurin pak  

suus hyvissä  kasvuolosuhteissa sai olla  kor  
keintaan 4  cm.  Huonolla kasvupaikalla  näin 
paksujen  oksien katkaiseminen johti miltei 
aina lahon ilmenemiseen. Vain koko läpi  
leikkaukseltaan valkeita ja kaikilta kerroksil  

taan eläviä oksia sai katkaista, koska vain 

niissä oli  riittävästi  elinvoimaa torjuntame  
kanismeille. Jos oksissa  näkyi  sydänpuuta,  
eivät haavan nämä puukerrokset  kyenneet  
erittämään pihkaa  haavapinnalle  ja tuhosie  
net  tunkeutuivat siten runkoon esteettä. Kar  

sittavat puut oli siksi  valittava huolellisesti. 
Liian oksaisten puiden  karsimisella ei voitet  

tu  toivottua etua. Siitä syystä  esimerkiksi  yk  
sittäin kasvavia  puita  ei kannattanut karsia  
lainkaan. Elävän latvuksen  pituuden  tuli jää  
dä noin 1/3-osaksi puun pituudesta. 

Toinen saksanpihtaa  Vogesien  hiekkakivi  
alueilla koskenut tutkimus kohdisti  karsimi  

sen aluspuuston  auttamisen ohella pääasiassa  

nuorten tiheikköjen  puustoihin  (Dressier  
1880). Huolellisesti  tehtynä  kirveskarsintakin  
antoi hyvän  tuloksen,  mikäli runkoja  ei kar  
sittu liian korkealle. 

Manteuffel (1869) pyrki  selvittämään kar  
simisen fysiologisia  perusteita kolmea eri 
tekniikkaa kokeillen: Karsittaessa jätettiin 

tynkä jäljelle, oksa  katkaistiin  rungon läheltä 

kynnästä  vahingoittamatta  ja kolmannessa 
vaihtoehdossa kynnäs  leikattiin oksan mu  
kana pois.  Hän tuli kokeissaan siihen käsi  

tykseen,  että myös kynnästä  oli leikattava 
oksan mukana,  koska  tällöin arpi  vapaan 
nestevirtauksen vuoksi kyljestyi  nopeimmin.  

May kuitenkin arvelee tämän odottamatto  

man tuloksen  olevan vielä lopullisesti  varmis  
tamattoman. 

Schiitz (1870) esitti teoksessaan "Tammen 
hoito" mielenkiintoisia käytännön  kokemuk  

seen perustuvia  käsityksiä.  Hän kiinnitti  suu  

ren huomion karsimisen tekniseen laatuun. 

Karsijan  oli saatava  käyttää  sitä työvälinettä,  

jolla työskentelyyn  hän oli tottunut  ja jota  
hän sen vuoksi  osasi  parhaiten  käsitellä. Kar  
simisessa oli tärkeää saada  aikaan sileä leik  

kauspinta.  Karsimishaavan oli  oltava rungon 

muotoa  mukaileva,  mieluimmin jopa  kupera.  
Se oli välittömästi peitettävä  kivihiilitervalla. 
Karsimisen voimakkuus määräytyi  kyljesty  
miskyvyn  mukaan. Vain nopeakasvuisista  
tammista saattoi karsia paksujakin  oksia. 
Voimakkaan harvennuksen jälkeen voitiin 
karsia  vasta  sitten,  kun  puut  olivat ennättä  
neet  toipua  valaistuksen muutoksen aiheut  
tamasta rasituksesta. 

Yksittäispuista  ei saanut  karsia enempää 
kuin 1/3 rungon pituudesta.  Vain tiheänä 
kasvaneissa  tammistoissa,  joissa  oli tapahtu  

nut oksien luontaista karsiutumista,  voitiin 
karsia 2/3—3/4 rungon pituudesta  ilman 
näkyvää  haittaa puun terveydelle.  Lopuksi  

Schiitz  esitti  lukuja  karsinnan vaikutuksesta 
tammien kasvuun. Tulokset olivat aiemmin 

havaittujen  ja esitettyjen  kaltaisia. 
Ilahduttavia havaintoja  tammen karsin  

nasta esitti myös ylimetsänhoitaja  Schasching  
Itävallasta. Hän oli vuosina 1872—1881 kar  

sinut jopa  25-vuotiaita istutustammia ja  hy  
vin laajasti  myös  tamminuoreikkoja.  Hän oli  
harventanut metsiköitä  I—6 kertaa  ja samal  
la karsinut  ne. Tulokset osoittautuivat hyvik  
si ja hänen käsityksensä  mukaan tammea  
voitiin karsia vaaratta  etenkin nuorena.

l  2)  

12'  Kun  vieraissa  maissa  saatu  metsäopetus ei  soveltu  
nut Suomen  oloihin, päädyttiin L.G. von Haartma  
nin  aloitteesta perustamaan oma  metsäopisto vuon  
na 1858  Evon  valtionpuistoon. Myös tämä hanke  
herätti  silloisissa  oloissa  kirpeää arvostelua  ja  laajaa 
keskustelua.  Esimerkiksi J.W. Snellman  Litteratur  

bladetissa  ilmoitti  epäilevänsä suuresti  Evon  metsä  
opiston tarpeellisuutta. Hän  arveli,  että  opistoon 
uhratut  varat olisi  voitu  käyttää  hyödyllisemmin 
myöntämällä apurahoja ulkomaisissa  oppilaitoksis  

sa opiskelua varten.  Hän  toivoi, ettei  uusi  oppilaitos  
vain  houkuttelisi  liian  monia  tieteellisesti  sivistyneitä 
miehiä  alalle, jonka käytännöllisissä  tehtävissä  ei  
tarvita mitään  tieteellistä  taitoa.  (Helander 1949, s. 

458—459). 
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2.15. Kasvitieteilijät  ryhtyvät  selvittämään 
karsimista. Göppert 

Vasta verrattain myöhään  nousi esiin aja  

tus, että lopullista tietoa karsimisen perusil  
miöistä voivat antaa  vain varsinaiset kasvitie  

teilijät. Eräs nimeltä tuntematon  tämän alan 

edustaja  olikin jo vuonna 1763 kiinnittänyt  
huomiota karsimiseen: "Jos puu menettää 
kaikki  oksansa tai suurimman osan niistä,  
niin se voi valmistaa hyödyllisiä  nesteitä vä  
hemmän kuin  täydellisenä  ja se  siten myös  
kasvaa  heikommin kuin terve  ja  kaikilta  osil  

taan  täydellinen  puu." Myös  eräät muut var  
haisemmat kasvitieteen edustajat  kannattivat 

samaa  ajatusta.  He samalla tuomitsivat kar  
simisen  vahingollisena.  

Käytännön  metsänhoitajakoulutuksen  saa  

neet ammattimiehet taas käsitellessään kar  

simisen perusteita  tunsivat itsensä avutto  
miksi  kerran toisensa jälkeen.  Muiden muas  

sa Pfeil yritti "kasvifysiologisissa  aforismeis  
saan" löytää karsimisen fysiologiset  perusteet 
siinä kuitenkaan onnistumatta. Vorländer ja 
Nördlinger  tosin  pystyivät  tutkimuksillaan 
selvittämään eräitä menetelmän yksityiskoh  
tia.  Samaan päämäärään  pyrki  myös kasvi  
tieteen professori Göppert,  joka  vuonna 1869 
esitelmöi Breslaussa pidetyssä 27:ssä Saksan 
maatalous- ja metsäammattimiesten kokouk  

sessa  ja  esitti runsaasti  todistusaineistoa kar  
simisen vahingollisista  vaikutuksista. "Mei  
dän tähänastinen puukulttuurimme  edellyt  

tää reformia, koska nykyään  turmellaan 

runkoja  poistettaessa  oksia riittämättömin 
tiedoin. Tämä tuhoisa käytäntö  on saavutta  

nut pelottavan  laajuuden  varsinkin tammi  
koiden karsimisessa."  Göppertin  todistusai  
neisto  oli kerätty  Sleesian tammikoista,  jotka 
oli  karsittu Pfeilin "pääsäännön"  mukaisesti 

jättäen  oksista  tyngät  jäljelle.  Göppert  saattoi 
esittää esimerkkejä  tammen  runkojen  lahoa  
misesta jopa sellaisissakin tapauksissa,  jois  

sa  karsimishaavat  näyttivät kyljestyneen  hy  
vin. Samoista tammikoista saattoi Mayn 
mukaan myös kasvitieteilijä  Robert Hartig 

myöhemmin  löytää mitä parhainta  materiaa  
lia tuhosienitutkimuksilleen. 

Göppertin  väitteiden lähin vaikutus oli  
yleinen  tyrmistyminen  metsäammattikunnan 
keskuudessa.  Kukaan ei ollut kerännyt  omia 
kokemuksia  asiasta eikä tilannetta ollut  seu  

rattu.  Oli  uskottu tunnettujen  auktoriteettien 
antamia ja  miltei  lain voiman saaneita ohjei  
ta. 

Kuitenkin tälläkin kertaa yleistettiin  sup  

pean tutkimuksen tulokset liian laajoiksi  ja 
herkästi  muuttuva yleinen  mielipide  kääntyi  

nopeasti  kaikkea  karsimista vastaan.  Oltiin 
varmoja  siitä, että  niin nuorempien  kuin  
vanhempienkin  oksien karsiminen turmelee 
ennemmin tai  myöhemmin  rungon, joten sel  
laista työtä on mahdollisuuksien mukaan 
vältettävä. 

Göppertin  esitys  pani  kuitenkin liikkeelle 

monipuolisen  ja alueeltaan laajan  tutkimus  
toiminnan. Jo muutamassa  vuodessa eri  ta  

hoilla saadut tulokset  osoittivat,  että Göp  

pertin  tuomio oli ollut väärä.  Hänen tutki  
muksensa perustui vain kaikkein  huonoim  
min tehtyihin  karsimisiin eikä ollut oikeutet  

tu  koskemaan kaikkea  pystykarsintaa.  Siitä 
syystä  Göppert keskittyi  myöhemmin  varoit  

tamaan  vain huolimattomasta ja väärin me  
netelmin suoritetusta karsinnasta. 

Göppertin  ansiosta kuitenkin karsimistu  
loksia koskeva,  välillä pysähdyksissä  ollut 
tarkkailutoiminta aloitettiin uudelleen. 

2.16. Luontainen karsiutuminen,  pystykarsinta  

ja haavan paraneminen  R. Hartigin 
mukaan 

Hajanaisten  ja keskenään ristiriitaisten tu  
losten  tarkistaminen jäi  kasvitieteen profes  
sori  Robert Hartigille (1878  ja 1882), jolla 

kasvifysiologian  tutkijana  oli siihen hyvät  

edellytykset.  Hän onnistuikin  seikkaperäisesti  
kuvaamaan oksan kuolemisen ja haavan kyl  

jestymisen prosessit  eri  tapauksissa.  
Kun oksa  luontaisesti kuolee,  kuoleminen 

ei tapahdu  aivan runkoa myöten,  vaan ok  

sasta  jää eloon lyhyt tyviosa,  joka  saa ravin  

toa  rungosta. Oksassa  alkaa eri tekijöiden  
vaikutuksesta  lahoaminen. Puu  itse kasvaa  

paksuutta  ja  oksan  elävä tyviosa  uppoaa vä  
hitellen rungon sisään. Tynkä  jää lopulta  
kasvavan puun sisään ja on  myöhemmin  
nähtävissä kuoren ruskeana laikkuna. Jos 

oksa on nuori, vain rungon pintasilmusta  
muodostunut "vesioksa",  se  lahoaa nopeasti.  
Jos oksa taas on ytimen  haaroittumisen 
kautta syntynyt  ja sen puuaines  siitä syystä  
vastustuskykyisempää,  voidaan erottaa  kaksi 

tapausta riippuen  siitä,  onko kyseessä  havu  

puu vai lehtipuu.  

Havupuulla  kuolleen ja rungon ulkopuo  
lelta jo katkenneen  oksan  tynkä  peittyy  vähi  
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telien puun sisään puun paksuuskasvun  
vuoksi.  Oksa  häviää hiljalleen  terveen  puun 
sisään,  "kuten rantaan  lyöty  paalu  häviää 

näkyvistä,  kun nousuvesi sen peittää".  

Lehtipuulla  tapahtuma  on toisenlainen. 
Jos kuollut oksa  ei  putoa, kasvaa  sen tyven 

jälsikerroksesta  haavapuuta.  Tämä työntyy  

puun sisälle  pitkin  oksantynkää  ja ympäröi 
sen tuppimaisesti. Jos  nyt kuolleen oksan 

kuori  pysyy  tiukasti  kiinni,  se  estää kyljesty  

mispuuta  tunkeutumasta eteenpäin.  Jos kuo  
ri  taas  on irronnut,  voidaan todeta haavakal  
lusta (maserige Kallusbildung) kuoren ja 
kuolleen oksan välissä. Ajan mittaan kuollut 
oksa  lahoaa tyveään  myöten  ja  irtoaa tupes  
taan, jonka reunat  suotuisassa tapauksessa  

lopulta  sulkeutuvat. Hyvin usein tähän sy  
vänteeseen kuitenkin kerääntyy  vettä ja siitä  
alkaa runkoon leviävä lahoaminen. 

Kuolleiden oksien katkaiseminen on  edel  

lämainitusta syystä  aina hyödyllinen  toimen  

pide sekä  havu- että  lehtipuilla.  Lahoa ei täl  
löin pääse  syntymään.  Jos sen  sijaan poiste  
taan  elävä oksa, kuoren tai kaarnan alla ole  

van kuorinilan (Weichblast)  ja -jällen (Kam  

bium) uloin kerros  kuolee kuivuuden vuoksi.  
Haavaan muodostuu sekä kesällä että talvel  

la haavakorkkia (Wundkork).  Paljaaksi  jää  

nyt  puun pinta suojautuu  siten, että ydinsä  
teiden solut muodostavat huokosten kautta 

rakkulamaisia pullistumia  putkiloiden  sisään. 
Se tapahtuu  viereisten nilasolujen nestejänni  

tyksen vuoksi.  Nilan ja puun välistä alkaa 
varsinainen haavan umpeenkasvu. Oksan 

katkaisemisen yhteydessä  murtuneella jällellä  
on kyky  kasvamalla  laajentua  haavapinnalle,  
koska  tässä suunnassa ei ole mitään estettä. 

Se paine, joka  syntyy  puun ja kuoren kas  
vaessa, lakkaa oksan katketessa  ja siitä  syys  

tä jällen  kasvupaine  haavapinnan  suuntaan  
vielä lisääntyy.  

Jällestä muodostuu nyt haavan reunan 

ympärille  lyhytsoluista  haavajälttä,  joka eri  
laistuu saman kasvukauden aikana normaa  

lin vuosirenkaan tapaan. Sen ohut kuori  säi  
lyy  kuitenkin pitempään  jakautumiskykyise  
nä. Haavapuuta  kasvaa nopeimmin leik  

kaushaavan molemmille sivuille,  sillä ympäri  

rungon kiertävässä kuorirenkaassa,  jossa  
haava on, paineen  väheneminen on  tuntuvin,  
kun taas  kuorivaippa  haavan ylä-  ja  alapuo  
lella säilyy  ehyenä.  Koska  jällen solut jakau  

tuvat eniten tangentin suunnassa, kasvun  

täytyy olla tähän suuntaan  luonnollisinta ja 

nopeinta. Haavan yläreuna  on alareunaa 
edullisemmassa asemassa, koska  ylhäältä  tv  

leva nestevirtaus kohdistuu siihen,  mutta ei 
vastaavalla paineella  haavan alareunaan. 

Vähitellen haavasolukko kasvaa kaikilta 

sivuilta haavan ylitse.  Kylj  estymisen  nopeus 

riippuu  kasvunopeudesta,  haavan koosta  ja 

haavapinnan  sileydestä.  Nuorissa puissa,  hy  
vällä maaperällä  ja rungon yläosassa,  jossa 
vuosirenkaat ovat  paksuimmat,  on kyljesty  
minen nopeinta.  Haavapinnan  karkeus  vai  
keuttaa tapahtumaa.  Kyljestyminen  vaikeu  
tuu  vielä enemmän, jos  oksa  on katkaistu  jät  
tämällä siihen tynkä.  Oksan  poikkileikkauk  
sessa  voi kallusta muodostua vain vähän,  sil  
lä kaikki  jakautumiskykyiset  solukot  on  kat  
kaistu  säteen suunnassa.  Ne  voivat kuitenkin 

kasvaa  vain  tangentin  suuntaan  jakautumal  
la. 

Hartig  pohti  edelleen mm. Kienitzin aset  
tamaa kysymystä  (Kienitz  1876), pitäisikö  
karsittaessa jättää oksan kynnäs  koskemat  
tomaksi  vai olisiko  sitäkin  karsimisen yh  

teydessä  reunoistaan leikattava. Hänen mu  
kaansa  itse oksaan  tulee rungosta vain johto  

solukoita,  jotka  johtavat  puun juureen.  Kyn  
näs muodostuu kuitenkin sellaisista puusyis  
tä,  joita voi seurata  latvaan asti  ja jotka ky  
kenevät kuljettamaan  latvasta alaspäin  siir  

tyviä  yhteyttämistuloksia. Jos karsittaessa 
leikataan hiukan kynnästä,  voidaan haava 

Hartigin  mukaan muotoilla niin, että kolmel  

ta  puolelta  sitä rajoittavat  ylöspäin  kulkevat  

syyt  ja vain alareunalla alaspäin  vievät  syyt.  
Haava tulee täten vähän suuremmaksi,  mutta 

se  saa kyljestymiselle  soveliaamman muodon. 

Kun haavasolukon reunat  lopulta  kosket  
tavat  toisiaan,  voi yhteenkasvaminen  tapah  
tua täydellisesti.  Koska solukon kasvu on 

nopeampaa haavan molemmilla pystysuorilla  

sivuilla,  on pystysuuntainen  jälki rungossa 
näkyvissä  kauan sen  jälkeen,  kun  haava on 
kokonaan umpeutunut. 

Haavasolukkopuulle  ei synny orgaanista 

yhteyttä  itse haavapinnan  kuolleiden solujen  
kanssa.  Kyljestyminen  merkitsee siten vain 
uuden puukerroksen  muodostumista haavan 

päälle  eikä solukkojen  yhteenkasvamista  ku  

ten  esimerkiksi  eläinten haavojen  arpeutumi  

sessa  tapahtuu.  
Kun havupuusta  katkaistaan  oksa,  leik  

kauspinnalle  erittyy pihkaa.  Jos oksa  on 
muodostunut vain  pintapuusta,  erittyy pih  
kan  ja tärpätin  seosta  runsaasti ja haavapin  
nalle muodostuu suojaava  kuori.  Jos  sen  si  

jaan  vanhassa oksassa  on jo  sydänpuuta,  ei  
sille kohdalle voi  erittyä pihkaa,  sillä tärpätti  
on  imeytynyt  tyhjiin soluseiniin ja täyttää  
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usein vesisolujen  soluontelot kokonaan tai 
osittain. 

Lehtipuiden  oksahaavat  ovat paljon  hei  
kommin suojattuja  kuin havupuiden.  Lähin  
nä pintaa  sijaitsevat  haavan solukerrokset 
kuolevat pääasiassa  kuivumisen  vuoksi.  Sa  
devesi ja ilman  happi  aiheuttavat pian  solu  

jen  hajoamisprosessin.  Sen  vaikutuksesta  so  
lut ruskettuvat ja niiden sisälle  muodostuu 
humusliuosta. Jos sadevesi  pitää tällaisen 
haavan jatkuvasti  kosteana,  syntyy lahoa. 
Jos taas  kosteutta ei  ole,  ei haavalahoa muo  
dostu. 

Lehtipuiden  haavoihin pesiytyvistä  loissie  
nistä oli  Hartigin  aikana vain tammen sieniä 
tutkittu. Hän mainitsee havupuiden  parasii  
teistä männynkäävän  (Trametes  pini)  = \Phel  
linus pini\ ainoaksi sieneksi,  joka  voi tulla 
vaaralliseksi, jos yli 50-vuotiaista männyistä 
karsitaan vihreitä oksia. 

Hartig korostaa erityisesti  huolellisuuden 

tärkeyttä karsinnassa.  Oksanhaavan alareuna 

on altis vaurioille jo  pelkästään  karsimistek  
nisistäkin syistä.  Jos  tähän kohtaan tulee re  

peämä,  jälsi kuolee kappaleen  matkaa alas  

päin.  Kuoren ja puun väliin muodostuu tas  
kumainen ontelo,  joka vielä suurenee, kun 
haavasolukko työntää  kuorta ulommaksi. 
Tähän tilaan valuu haavakohdasta sadevettä 

ja sen  mukana sieni-itiöitä. Siitä syystä  on 
karsittaessa  erittäin tärkeätä estää  tällaisten 

tartuntakohtien syntyminen. Oksaa on sitä 

katkaistaessa  tuettava alhaalta eikä  karsimis  

ta saa tehdä mahlavuodon,  vaan ainoastaan 

puun lepovaiheen  aikana. Jos lehtipuu  karsi  
taan  keväällä tai kesällä,  se alkaa lahota no  

peasti  ja humusnesteet laskeutuvat rungossa 
metrikaupalla  alaspäin.  Karsittaessa keväällä 

tai kesällä ei  tervasivelykään  suojaa  haavaa,  
koska puun suuren nestepitoisuuden  vuoksi 

suoja-aine ei tunkeudu sisään ja haavaan tu  
lee kuivumishalkeamia. Parasta on siksi  kar  

sia lehtipuut loka-, marras-  tai joulukuussa  
(Keski-Euroopan  olosuhteissa).  Puussa on 
silloin vähiten vettä ja suoja-aine  tarttuu  

haavapintaan.  Lisäksi puussa on  silloin nega  
tiivinen  paine,  joka  edistää tervan  imeytymis  
tä tuoreen  haavan pintakerroksiin.  

2.17. Pystykarsinta  metsäammattimiesten 
kokousten  kiistakysymyksenä  Saksassa.  
Metsäntutkimuslaitokset ottavat 

kysymyksen  tutkimusohjelmaansa.  

Karsiminen pysyi vuosikymmenestä  toi  
seen saksalaisten metsäammattimiesten kiis  

takysymyksenä.  Väittelyä  käytiin  aika ajoin  

jopa intohimoisesti ja laajoissa  piireissä.  
Voimakkaita vaikuttajia olivat esimerkiksi  

Beckman, Döbel,  Buchting,  Courval,  Des  
Cars  ja Alers. 1800-luvun loppuun  saakka  
asiasta  väiteltiin siitäkin  huolimatta,  että kar  

simisesta  oli  tehty  lukuisia  kokeita  ja tutki  
muksia. Kokousten puheenvuorot  ja esitel  
mät eivät suppeutensa vuoksi pystyneet  va  
laisemaan kysymystä  siinä määrin kuin  laajat  
ja  perusteelliset  tieteelliset julkaisut,  jotka  täl  
laisissa tilaisuuksissa kuitenkin tahtoivat jää  
dä taka-alalle. Keskustelujen  näyttämöt  
osoittivat  kuitenkin,  millä alueilla karsimis  

kysymys  oli tärkein.  Tässä mielessä voidaan 
mainita kokoukset Itävallassa Linzissä  1867 

sekä Badenin ja Sollingenin  kokoukset  1868. 

Hajanaiset  kokeet  ja aiheesta käyty  kes  
kustelu saivat lopulta Saksan metsäntutki  
muslaitokset ottamaan karsimiskysymyksen  

työohjelmaansa  1886. Haluttiin selvittää,  
missä  olosuhteissa ja  millä tavoin karsimista 
on metsätaloudessa harjoitettava ottaen 
huomioon siitä saatu  etu. Yhteisesti  laaditun 

suunnitelman mukaan oli kokeiden avulla 

tutkittava: 

1. Onko  ja missä  määrin  karsimisesta  haittavaikutuksia  
a)  rungon sisäiseen  terveyteen  ja siitä riippuvaan 

käyttöarvoon 

b)  puun sisärakenteeseen  ja siitä riippuvaan käyttö  
kelpoisuuteen 

c)  puun kasvuun,  onko  karsiminen  siihen erottamat  
tomasti  sidoksissa  vain  esiintyvätkö haittavaiku  
tukset vain  tietyissä  olosuhteissa, jolloin  ne voitai  
siin ehkäistä varovaisuudella 

2. missä laajuudessa seuraavat karsinnalla  tavoitellut  
edut ovat saavutettavissa  

a)  teknisen arvon lisääminen  vähentämällä  rungon  
sisäistä oksaisuutta 

b) arvokasvun  parantaminen muuttamalla  kasvun si  

joittumista rungossa  

c) kasvun, erityisesti  pituuskasvun nopeuttaminen ja 
runkoa ympäröivän puuston kannalta  edullisem  
man latvusmuodon  saavuttaminen 

d) paremman  myrskyn-  ja  luonnontuhojen kestämis  
kyvyn  aikaansaaminen  (esim. lumituhokestävyys) 

3. mitä  työkaluja karsinnassa  olisi  ensisijaisesti käytet-  
tävä 

4. minkä  tuloksen  karsiminen  tuottaa puuna  ja rahaksi  
laskettuna.  

Mayn historiikin (1891)  viimeinen lause  
kuuluu:  "Mahtaako ammattikuntamme pys  
tyä  selvittämään edelläolevat kysymykset?" l3 ) 
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3. PYSTYKARSINTA SUOMESSA  1800-LUVULLA.  A.G. BLOMQVIST 

Suomessa karsimiskysymys  nousi  voimak  
kaimmin esiin "Suomen metsänhoidon isän" 

A.G. Blomqvistin  julkaistessa  vuonna 1879 
kirjansa  "Om  uppqvistning  af  träd". Hän oli  
opiskellut  ja matkustellut Saksassa  useaan  
otteeseen  ja sovelsi  siellä kehittyneitä  met  
sänhoidon menetelmiä Suomen oloihin maan 

metsien perusteellisen  tuntemuksen pohjalta.  

Blomqvist  valitti Suomen metsien  harvuut  
ta,  jonka  takia kehittyi  lyhyitä  räkämäntyjä  
eikä  pitkiä,  suoria ja  oksattomia honkia,  jois  
ta  ulkomaatkin maksoivat korkeimman hin  

nan. Hän  kehotti  aloittamaan lohkohakkuut,  

jolloin paljaalle  maalle syntyi  siemenpuiden  

ja reunametsän kylvämänä  tasainen,  nuori 
sekametsä,  josta  valiopuut  voitiin kasvattaa  
pystykarsinnalla  arvorungoiksi.  Ennalta aa  
vistamaton rikkaus  oli täten jokaisella  met  

sänomistajalla  aivan käden ulottuvilla.  Seka  

puustoissa  löytyi  odottamattoman paljon  ke  
hitettäväksi  kelpaavia  mäntyjä, kunhan ne 

vain karsittiin  ja  säästettiin kehittymään  joko  
rakennus- tai  sahapuurungoiksi.  

Blomqvistin  maininnan mukaan Suomessa 
oli harjoitettu  eräänlaista karsimista  jo vuo  
sikymmeniä,  mutta  etupäässä  karjan  kuivik  
keiden keräämiseksi  tai  metsän  kaunistami  

seksi.  Hyvänä  esimerkkinä  viimemainitusta 
hän mainitsi Punkaharjun  männiköt. 

13>  Suomessa  oli 1800-luvun  jälkipuoliskolla yksityis  
metsien pelastamiseen tähtäävä  lainsäädäntö  pitkän 
käsittelyn  alaisena.  Vuodesta  1841  lähtien  aina  vuo  
teen 1897  metsälakeja pohti  viisi  arvovaltaista  komi  
teaa, joiden työlle  riitti arvostelijoita  niin  lehdistössä  
kuin eri  intressipiirien  kokouksissakin.  Metsäam  
mattikunta  sai  jatkuvasti ponnistella rajussa  vasta  
tuulessa. Puoltajiakin kuitenkin  löytyi. Metsien  
suurta merkitystä koko  kansan kannalta  korosti 
Suomen  asioiden ohjaamisessa muullakin  tavalla  
suuresti  ansioitunut  L.G. von Haartman.  Hänen kä  

sityksensä  mukaan  "Suomen  metsiin  luonto  on si  

joittanut ainoan  rikkautemme, taloudellisen  riippu  
mattomuutemme lähteen. Metsien kunto on 

elinkysymys  Suomen  toimeentulolle  vastaisina  ai  
koina. Tämä varallisuus  on rajattoman hävityk  
sen jatkuessa jätetty vaaralle  alttiiksi. Tämän 
takia on yksityisen  oikeus  ja etu alistettava  yleisen 
edun  alaiseksi".  Haartman  piti  kuitenkin  tärkeänä, 
että lainsäädäntö  olisi kansan  oikeustajun mukai  
nen, sillä  laki,  joka sitä  ei  ole, "tylsistyy  todellisuu  
dessa". (Helander 1949, s. 69,  73 —74  ja 76). 

Blomqvist  suositteli vain parhaimpien  sekä  
muodoltaan että elinvoimaltaan ensiluok  

kaisten  yksilöiden  karsimista  ja niiden luku  
määräksi 100—200 kpl  tynnyrinalalle  (n.  1/2 

ha). 
Oksat oli karsittava rungonmyötäisesti  

tynkiä  jättämättä. Tynkiä  jättävän  menetel  
män vahingollisuudesta  Blomqvistin  teokses  
sa  on lukuisia valaisevia  piirroksia  ja kuvia. 
Kuusta oli karsittava  varovammin kuin  män  

tyä  ja  parhain  karsimisajankohta  oli  Suomen 
oloissa  loppukesä,  varhaissyksy  sekä  erikoi  
sesti  varhaiskevät. 

Blomqvist  esitteli myös  laskelmia karsimi  
sen taloudellisesta kannattavuudesta ja pää  
tyi  noin 3,5  % tulokseen korkoa  korolle  las  
kien. 

Blomqv'stin  kirjassa  on mielenkiintoinen 
kuvitus, jonka alkuperä  yllättävästi löytyi  

Helsingin  Yliopiston  metsäkirjaston  hallussa 
olevasta vanhasta, saksaksi käännetystä  
Courval'in teoksesta (Höffler 1865). Kirjan  
kuvat  oli  ensin leikattu irti ja sitten liimattu 
takaisin paikoilleen.  Blomqvist  oli käyttänyt  
Courvalin teoksen  kuvat  sellaisinaan omassa  

kirjassaan.  Tämä tapahtui  kuitenkin aikana,  
jona valokuvaus oli  vasta  lapsenkengissään  
eikä Suomesta helposti  löytynyt  ranskalaisen 
taidon omaavia kuparipiirrosten  kaivertajia.  
Osa kuvista  on tässäkin julkaisussa  Blom  

qvistin  tekemine ruotsinkielisine merkintöi  
neen (kuvat  7, 8  ja 9). 

Blomqvistin karsimisopas  ilmestyi R. 

Montellin kääntämänä vuonna 1879 myös  

suomeksi nimellä "Puiden karsimisesta ja 

hirsipuiden kasvattamisesta" (Blomqvist  
1879 b).  Vielä samana vuonna Blomqvist  
esitti aikakauslehdessä "Finska Forstföre  

ningens  Meddelanden" myös lyhyen  pysty  

karsinnan historiikin  sekä  ehdotuksen  pysty  
karsintakokeiden järjestämiseksi  Suomessa 

(Blomqvist  1879 c).  Hän joutui  myös kahteen 
otteeseen  kirjalliseen  väittelyyn  pystykarsin  
nan taloudellisesta edullisuudesta metsänhoi  

taja Albert Sivenin kanssa  (Siven 1881 ja 
1884 sekä  Blomqvist  1881 ja 1884). 
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Kuva  7.  Kuvasarja  on tammen tynkäkarsinnan tuhoisasta  vaikutuksesta, a)  20  cm:n pituiseksi  katkaistu  oksa,  jonka 
poikkileikkauksessa  jo näkyy  virheellisestä  käsittelystä  aiheutuneita  halkeamia.  Ensimmäinen  vuosi,  b)  Neljäs 
vuosi.  Kyljestymiskasvu  ei  pysty peittämään oksaa.  Lahoaminen  on  alkanut,  c) Kuudes  vuosi.  Oksan  tyvellä 
näkyy  laho  jo selvästi,  d) Yhdestoista  vuosi. Epäonnistuneesta kyljestymisestä  on muodostunut  ontelo, jossa  
seisova, pahanhajuinen vesiseos  tarjoaa lahosienille  erinomaisen  kasvualustan.  (Käsimerkinnät Blomqvistin  
tekemiä). 

Fig.  7. A series  of  illustrations  showing the  damaging effects  of  stub  pruning on  oak.  a)  The  stub  of a branch, recently  
cut  off  at a distance  of 20  cm from the  trunk, with  cracks  already developing  in the  cut  surface. The  first  year,  b)  The  
fourth year.  The  callus  tissue growing  around  the  wound  is  not  able to  cover  the  stub.  Rot  has  set  in. c)  The  sixth  year.  
Rot  is  clearly visible  at  the base  of the  stub, d) The  eleventh  year. Occlusion  growth has resulted  in  the  formation of  a  
cavity.  The  standing, rank water  in the  cavity  provides an excellent  substrate  for rot  fungi. (The notes  have  been  
made  by  Blomqvist). 
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Kuva  8. Rungonmyötäisesti karsitun oksan kyljestyminen.  a)  40-vuotiaasta tammesta on rungonmyötäisesti 
katkaistu  n. 15 cm:n  läpimittainen pääoksa. Haava  on välittömästi suojattu kivihiilitervalla.  Yksi  vuosi  kulunut,  
b) Kyljestymisvaihe toisen  kasvukauden  jälkeen, c)  Vaihe  neljännen kasvukauden  jälkeen, d) Vaihe  kuudennen  
kasvukauden  jälkeen. Leikkauksella  paljastettu haavapinta on edelleen  puhdas ja kuiva.  (Käsimerkinnät 

Blomqvistin).  
Fig.  8. Occlusion  of  a branch  cut  off  flush with  the  trunk,  a)  A main branch, about  15-cm-thick, has  been  cut  off  flush 

with  the  trunk  of  a 40-year-old  oak.  The  wound  has  been  immediately covered  with  coal-tar  creosote.  One  year  has  
elapsed, b)  The  occlusion  stage  after  the second  growing season, c)  After four growing seasons, d) After six  growing 
seasons. The  removed  section  shows  that  the  original  surface of  the  wound  is  clean  and  dry. (The notes  haven  been  
made  by  Blomqvist). 
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Kuva  9. Kuviteltu  halkileikkaus  tammenrungosta.  Sillä  havainnollistetaan  seuraavat  

puun  käyttökelpoisuuteen vaikuttavat  seikat:  Noin  20  cm:n pituuteen juuri  katkaistu  
tammen  oksa  (A). Samanlainen  oksa  15 vuotta myöhemmin (B).  Karsimatta  kasvaneen  
tammen puusyiden suunta oksien  välillä.  Syiden kaarevuus  heikentää rungon  
käyttöarvoa viilu-  ja sorvipuuna (D).  Kaksi  kohtaa, joista 15 vuotta aikaisemmin  on 
katkaistu  oksat rungonmyötäisesti (C). Karsimisen  jälkeen kehittynyttä oksatonta  

puuta, jossa syiden kulku on suoraviivainen.  Puuaines  siitä  syystä  edellämainittuihin  
käyttötarkoituksiin  sopivaa  (E). (Käsimerkinnät Blomqvistin). 

Fig. 9. Drawing of a cross-section  through an oak trunk showing the following features 

affecting the  utilizability  of  the tree:  A 20-cm-long branch  stub  of  an oak  branch  which  
has  just been cut off  (A). The  same branch  15 years  later  (B).  The  direction of the  wood 

fibres of an unpruned oak between  the branches.  Curvature of  the  fibres lowers  the  value  

of  the stem for veneer and turning wood (D).  The  points where  15 years  earlier  two 
branches  haven  been  cut  off  flush with  the trunk  (C). Knotfree wood  which  has  developed 
after  pruning,  the  fibres running straight up  the  trunk.  For  this  reason the  wood  is  suitable  
for the  above-mentioned  purposes  (E). (The notes  have  been  made  by  Blomqvist). 
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4. LOPPUSANAT  

Esitetystä  lyhyestä katsauksesta  on voitu 

nähdä,  että jo ennen 1800-luvun päättymistä  
oli pystykarsinnan  monissa kysymyksissä  

päästy  yllättävän lähelle nykyisiä  käsityksiä.  
Itse asiassa tämä taso oli saavutettu useissa 

yksityiskohdissa  jo  vuosisatoja  aikaisemmin  
kin aikana,  jona  karsinta oli mittasuhteiltaan 
vähäistä ja tuloksia seurattiin. Tuona aikana 
kaikki  oli  uutta  eikä vanhoja  kokemuksia  ol  

lut käytettävissä.  Laajeneva  käytäntö  muutti  
myöhemmin työn kaavamaiseksi  ja vaikeutti 

karsinnan huolellista suorittamista. Myös  
seuranta  laimeni ja muuttui välinpitämättö  
mäksi,  koska  luultiin menetelmän jo olevan 
hallinnassa. Puita ei kohdeltu elollisen luon  

non osina,  vaan massatyön  mekaanisina koh  
teina. Luontoon liittyvät lähtökohdat unoh  
tuivat ja tuloksen määrä tuli tärkeimmäksi. 
Lahovaurioiden aiheuttamat pettymykset  
pakottivat  tällöin metsäammattikunnan uu  
delleen syventymään  pystykarsinnan  biologi  
siin perusteisiin.  
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SUMMARY 

The early  days  of  forest  tree  pruning in Central  Europe and  Finland  

The  history of the  pruning of  forest trees  in  Europe 
(May 1889 —1891) is covered  mainly on the  basis  of  the 

early history of pruning in  Germany, as well  as in  
France, Belgium, Holland  and  Austria-Hungary. 

The main  aim  of forestry  at  the  beginning of the  19th 

century in  Europe was  still  the  production of firewood  
The holdover  stand  was pruned mainly in  order  to 
increase  the  amount of light  reaching  the  crowns of the  
underlying trees, and  to  reduce the  damage caused  by  
trees  rubbing and  beating each other. When coal  
replaced wood  as a  source of fuel  halfway through the  
19th century, silviculture  became  more concerned  with  

producing valuable  stemwood  and,  in  this,  pruning was 
an important tool.  

Oak  was  pruned  widely already  in  the 16th  century.  
Pruning was  started from  tall  seedlings. Later  on,  in  the  
16th and  17th centuries, instructions about  the annual  

pruning of oak were generally included  in the local 

forest  decrees  (Forstordnung) of  the  German  city  states, 

e.g. Holzordnung 31. Aug. 1680  (Fig.  1).  
Later on pruning started to be used for other 

important  forestry tree  species. Colerus  (1645)  urged 
that  pines be  grown into  sawlogs by  pruning off their 
lower  branches  "so  that  the  trunks would  grow  in  
height and  the  pines would  become as tall  as the  other 
forest  trees". Carlowitz  (1713) urged that  hardwoods  be  

grown in  dense  stands  because  they do  not withstand  
pruning. The most  suitable  time for  pruning conifers  
was  February or the  beginning of March  (Fig. 2).  

Moser  (1757)  also  supported  the  pruning of conifers,  
because only then  could  they  provide good building 
timber.  More  pruning was  done  in  Europe in  the  18th 

century than  ever before.  However, mistakes  were made  

and  a lot of damage caused  since  there  was a lack of 

knowledge about  the  conditions  where  pruning could  
be  used  and  little  practical  experience. Pruning became  
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a topic of dissension  amongst  professional foresters, 
and  finally the  majority  of them became  vigorously 

opposed to it. The popularity of pruning has 
subsequently varied  greatly during different  periods.  

The first real  pruning experiments — although with  
only  a  limited  material  — were done  by  Vorländer  and  

Nördlinger in  Germany (1860, 1864  and  1868). They 
found  that the  dead  branches  of conifers  can be  pruned 

without  risk  at  any  time  of the year.  Severe  pruning  of 
the  living branches  decreased  the  taper of butt  logs.  

They also  found  that  healing of the  pruning wounds 
depended on the growth rate  of the  tree. Thicker  
branches  could  be  pruned from faster-growing trees.  
The pruning of living branches could  be done  at  
different  times  of the  year,  apart from  the  bast  time  or 
during sap flow  in  the  spring. 

The forests of Germany, which  had  almost dis  

appeared as a result  of wars  and  cuttings  in  the  17th 
and  18th centuries, were almost  completely reforested  
by  artificial  regeneration work that started at  the  

beginning of  the  19th century.  These  evenly  stocked 

young  pine stands  provided a lot of  suitable  material  
for  pruning. The  work  of Heyer (1847 and  1854)  was 
especially important in  this  respect.  Twenty-year-old 
seeded  pine  stands  offered  an extensive  testing ground 
for  experiments with  pruning. Through pruning Heyer 

attempted to develop tall-stemmed  pines  containing saw 
logs suitable for building and carpentry. It also  
eliminated  the  problem with  illegal and  rough pruning 
carried  out to obtain branch  wood.  

Knorr  (1863) investigated the  phenomena associated  
with  the natural  pruning of branches.  Burckhardt  
(1865) emphasized the importance of pruning in  
creating conditions  favouring the industrial  use of 

wood, and  urged that  pruning be  restricted  to  stems  
more suitable  for  growing in the  final cutting  density.  

Pruning in Austria-Hungary followed  similar  
trends  to  that  in  Germany. Pruning was  practiced  in  the  
forests of large estates starting from the 18th century 

(e.g. Ratzka  1874). As in  Germany, coppicing forestry 
was also  a common form of forest  use in Belgium, 

Holland  and  France.  However,  a coppiced stand  could  
only  fulfill  the  conditions  set  on firewood  production if  
the  degree of branchiness  of the  holdover  stand  was  
kept  in  check.  Pruning was  done  as a routine  measure 
in  connection  with  firewood  cutting in  France,  for  
instance, and  the  specialized forest  workers  developed 

techniques that, although rather  rough, became  
established  in  practice  (Figs. 3 and  4). 

Two pruning handbooks, which received  
considerable  attention  in  Germany, were published  in  
France  (Courval 1865  and  Des  Cars  1870). Special  

patterns for  use in  shaping the  crowns of  different  aged 
trees  (Fig. 5),  for  instance, were  recommended  in  the  
latter handbook.  However, this  stereotypic aproach 
soon met with  severe criticism, and  was soon abandoned  

owing  to the  unnaturalness  of  the  method.  Courval,  in  

turn,  recommended  less  severe forms of pruning.  He 

even proposed  a  method  which  resembled  bud  pruning 
to slow  down  excessive  length and  radial  growth of  the  
branches, and  urged foresters to adopt  pruning flush  

with  the  stem (Fig. 8)  and  discontinue  damaging tap  
limbing (Figs.  7 and  9). 

A considerable  driving force behind  rationalized  

pruning in  Germany was Alers  (1868).  He  showed, 
through calculations, that  pruning of  conifers  would  be  
of benefit  for  the  national  economy and  developed a 
suitable  saw for the  purpose  (Fig. 6). Following  this,  

pruning was practiced with the  express aim  of 

increasing the quality of the forests. Alers later  
extended practical  pruning to hardwoods.  The  
publication entitled "the  law  of trunk  shaping", 
presented by  Pressler  (1865) slightly  earlier, had  a  
similar  effect to  Alers's  actions.  According to Pressler, 
the  greatest  radial  growth occurs immediately  below  the  
living  part  of the crown. Pressler's measurements  gave 
scientific support to the observation  made slightly  
earlier by  Vorländer  and  Nördlinger (1860). According  
to this,  pruning decreases  the  tapering of the  butt  log.  
However,  this change was  achieved  only  at  the  expense  
of a reduction  in  the  volume  growth of the  whole  trunk. 

Pruning techniques were developed in  different  parts 
of Germany on  the  basis  of  only  sporadic experiments, 
and  they  were modified  to  suit  the  specific  requirements 
of each  tree  species.  Gerwig (1868) presented a  suitable 
pruning technique for  white  fir, and  Manteuffel (1869) 
for several  other  conifers. According  to Manteuffel, the 
branch wound  healed  more rapidly if  the  basal  swelling 
was also  damged during pruning. Schiitz  (1870) 
experimented with  the  pruning of oak  especially. 

Since  there  were still  differences  of opinion about  
pruning among  professional foresters, the  Tharandt  
Forestry  Academy arranged an essay competition on 
the  subject.  The task was  to propose  a plan  for  field  
experiments which would  cover all aspects of the  

pruning question. 
The competition was won by Forest  Officer Uhlig. 

He  proposed (1875) that  the  experiments be  mainly  
concentrated  on  Scots  pine,  Norway  spruce,  white  fur 
(Abies alba),  oak  and  beech. The  fertility  of  the  site,  the  

height above  sea level, the  climate  and  the  regeneration 
technique used  in  establishing the  stand  were the  most  

important  factors  in  siting  the  sample plots.  However, 
the  plan  was  never  carried  out. 

The botanists, Göppert and R. Hartig investigated 

natural  pruning  and  the  phenomena involved  in  artifical 
pruning (1878 and  1882). The German Forestry 

Research  Institutes included  the pruning question in  
their  joint research  programme  in 1886.  

The "father  of Finnish  forestry",  A.G. Blomqvist,  
widely proposed the  pruning of  forest  trees  for  the  first 
time  in Finland  in 1879. 

With short excerpts,  the  development of Finnish  
forestry  is  followed  at  periods of time  corresponding to 
the  different  stages in  the  early history  of  pruning. 
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