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Alkulause.  

Esillä  olevan tutkimuksen olen  suorittanut Metsätieteellisen Koe  

laitoksen toimesta sen assistenttina. Aineisto 011 koottu etupäässä  

kesinä 1919 ja 1920. Sen muokkaus  ja tutkimuksen muu valmistelu 
on  sen  jälkeen  suoritettu  mainitussa laitoksessa  Helsingissä.  

Tässä yhteydessä  tahdon ilmituoda erikoisen  kiitollisuuteni  opet  

tajaani,  pääministeriä  prof. A.  K.  Cajanderia kohtaan,  joka aina au  
liisti  on tarvittaessa  antanut neuvojaan  ja ohjeitaan.  

Prof.  J. W.  Lindebergille,  jonka kanssa  minulla on ollut ti  

laisuus neuvotella  erinäisistä kysymyksistä  aineiston käsittelyssä,  lau  
sun myöskin  vilpittömät kiitokseni.  

Niin ikään kiitän  kaikkia  niitä lukuisia metsänhoitajia,  metsä  

työnjohtajia  ja talojen isäntiä,  jotka  ystävällisesti  ovat  minua avusta  

neet aineiston kokoamisessa,  samoin kuin Metsätieteellisen Koelaitok  

sen apulaisia,  jotka  ovat  minua uutterasti ja tunnollisesti auttaneet 

sen muokkaamisessa. 

Helsingissä  kesällä  19'22 

tekijä.  





Johdatus.  

Metsien loppumisen pelko  ei  ole  tuntematon ilmiö  meidänkään 

taloushistoriassamme,  puhumattakaan  metsäköyhemmistä  maista. 
Metsälainsäädännössämme tämä ajatus  esiintyy  jo 1600-luvulta al  

kaen,  milloin voimakkaampana,  milloin heikompana. Synkin  värein 

on monta kertaa kuvattu metsiemme tulevaisuutta liian suuren ku  

lutuksen valossa. Monta laskelmaa on tehty  metsien kasvun ja ku  

lutuksen suhteesta. Useimmat niistä  osottavat liika kulutusta,  jotkut  

hyvinkin  arveluttavaa. Päinvastaiseenkin tulokseen on joskus  pää  

dytty,  mutta paljon  harvemmin,  ainakin julkisuuteen  tulleissa las  
kelmissa.  Samaankin suuntaan käyvät  tulokset joka tapauksessa  

eroavat toisistaan hyvin  huomattavasti. Ja  se  on varsin ymmärret  

tävää. Tiedot niistä tekijöistä,  jotka tuloksen määräävät, ovat  

varsinkin aikaisemmin olleet  siksi  hatarat,  että niitten nojalla  on ollut  

mahdotonta saada  kysymystä  todistavasti ratkaistuksi.  Viimeaikaiset  

tutkimukset metsävaroista  ja  metsien kasvusuhteista  antavat jo koko  

paljon  objektiivisia  lähtökohtia näitten kahden tekijän  määräämiseksi,  

joskin  ehdottoman luotettavien kokonaistulosten saanti vieläkin  vaa  

tii paljon  lisätutkimuksia.  Mutta  vaikka  nämä tekijät  saataisiinkin  

määrätyiksi,  on vielä kolmas  tekijä,  kulutus,  joka  aivan yhtä  ratkai  

sevasti  vaikuttaa lopputulokseen.  Osia  siitä on  tosin verraten helppo  

saada kutakuinkin oikein lasketuksi,  esim. teollisuuden kuluttama 

kotimainen raaka-aine,  vienti,  rautateitten kulutus. Niistä saa viralli  

sesta tilastosta  tiedon. Mutta  suurimmasta yhteenlaskettavasta,  n.  s.  

kotitarve  kulutuksesta,  eli  siitä puumäärästä,  joka menee  maaseudun 

ja kaupunkien  väestön yksityisessä,  kotoisessa  elämässä,  ovat  tiedot 

olleet sangen epävarmat.  V.  1916 tehty  metsien tuottoa ja kulutusta  

koskeva  laskelma tuli  siihen tulokseen,  että 45.0 % koko  vuotuisesta 
kulutuksesta  menee yksinomaan  maalaisväestön ja 3.8 % kaupunki  

väestön omiin kotoisiin  tarpeisiin.  x) Näin ollen on selvää,  ettei voi 
olla  puhettakaan  luotettavan metsäbilanssin tekemisestä,  ennenkuin 

*) Överavverkas  landets  skogar  och,  om sä  är  fallet, vilka ätgärder borde  vid  

tagas för att hindra denna  överavverkning. (Metsätaloudellinen Aikakauskirja, 
1916. Laajempi painos. Helsinki.  S. 166.) —•  Jos otetaan  huomioon myöskin  

käyttämättöminä  metsään  jäävät latvat y.  m., ovat vastaavat %-luvut  40.9  

ja 3.5. M. t.  S. 157. 
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tämä n.  s.  kotitarvepuun  kulutus saadaan tarpeellisella  varmuudella 

määrätyksi.  
Toisellakin alalla sen tunteminen maaseutuun nähden olisi  viime 

aikoina  ollut  sangen tarpeellinen.  Torppia  ja  mäkitupia  itsenäistytet  
täessä ja valtion asutustiloja  muodostettaessa on paljon  pohdittu  ky  

symys  ollut  niille  annettavan metsämaan suuruus.  Periaatteellisena 

ohjeena  on yleensä ollut,  että muodostettavien pientilojen  tulee saada  

metsäala, joka turvaa ainakin niitten pääasiallisen  kotitarvepuun  
saannin. Tämän alan suuruusrajoja  määrättäessä olisivat  luonnolli  

sesti  olleet suurena  apuna objektiiviset  laskelmat viljelmien  käyttä  
mistä  puumääristä,  luonnollisestikaan ei  minään ehdottomasti nou  

datettavana kaavana,  vaan yleisenä ohjeena.  

Metsien taloudellista merkitystä arvosteltaessa  ja selitettäessä  

painostetaan  usein aivan liian yksipuolisesti  metsätalouden suhdetta 

vientiin ja sen asemaa teollisuuden raaka-aineen antajana.  Mikä 

merkitys  maatalouden kotoisen puun tarpeen  saannilla on, se on 

monasti jätetty  sangen vähälle huomiolle näitten toisten puuerien  
rinnalla. Silmättäköön taas viimeistä v. 1916 tehtyä  metsä  

bilanssia. Siinä  on maalaisväestön vuotuinen kotikulutus  laskettu 

15.25 milj. k.-m 3 :  ksi  *) ja kaupunkiväestön  1.30 milj.  k.-m 3 :  ksi.  

Teollisuuden kuluttama kotimainen raaka-aine arvioitiin 9.08 milj.  

k.-m 3
:  ksi  ja jalostamattoman  puun vienti 3.96 milj.  k.-m 3

:  ksi.  2)  
Laskelmat  on tehty  edellyttämällä  v:n  1913 olosuhteet vallitseviksi.  ■—  

Näitten puumäärien arvosuhteet eivät kylläkään  ole  samat kuin 

kuutiomääräsuhteet. Kotona käytetty  puuhan  enimmältä  osaltaan 

on  vähempiarvoista  kuin teollisuuden käyttämä  tai  jalostamatto  
mana ulkomaille viety.  Siitä huolimatta tästä kuitenkin selviää,  

että tutkittaessa metsätalouden asemaa kansantaloudessamme ei 

sovi  sivuuttaa metsien merkitystä  maatalouden sangen suuren puun 

tarpeen tyydyttäjänä.  Siinä on siksi  suuri taloudellinen tekijä.  
Ratkaisemattomana täytyy  meillä toistaiseksi  vielä pitää  ky  

symystä  metsätalouden ja maatalouden keskinäisestä suhteesta. 

Tässäkin vaikuttaa kotitarvepuun  kulutus ratkaisevasti  tulokseen,  

ja  sen  tunteminen on siis  välttämätöntä tässäkin  yhteydessä.  
Esillä oleva tutkimus,  joka myöhemmin mainittavista  syistä  

käsittää  ainoastaan Turun ja  Porin läänin,  tahtoo osaltaan olla  apuna 
edellä esitettyjä  kysymyksiä  ratkaistaessa. Etupäässä  on silmällä  

pidetty  kuitenkin  kahta ensimmäistä kysymyksiä  tuoton ja kulu  

tuksen suhteesta ja eri kokoisten viljelmien  puun tarpeesta.  Laskel  

missa on niin ollen pantu etualalle niissä esiintyvät  näkökohdat. 

1) k.-m 3 = kiintokuutiometri(ä).  
a ) Överavverkas  landets  skogar S. 166. 



I. Kotitarvepuun  kulutusta  käsitteleviä  laskelmia  

ulkomailla  ja  aikaisemmat  kotimaiset  laskel  
mat siitä.  

Ulkomaiset  laskelmat.  

Kotitarvepuun  kulutusta käsittelevät  laskelmat  ovat enimmäk  
seen osia isommista laskelmista,  joissa on yritetty  määrätä metsien 
kokonaiskulutuksen ja -kasvun  välistä  suhdetta eli  metsäbilanssia.  

Kun seuraavassa  niitä selostellaan,  otetaan huomioon ainoastaan ne 

kohdat,  jotka ovat verrattavissa tekijän  omaan esillä  olevaan tutki  

mukseen tai muutoin valaisevat samaa kysymystä.  

Norja. 

Seuraavassa esitetty  selostelu ei ole  täydellinen,  niin että se 

sisältäisi  kaikki  Norjan  puun kulutusta  käsittelevät  laskelmat.  Siinä 

on kuitenkin  tärkeimmät niistä, joissa  on erikseen käsitelty  maalais  

väestön puun kulutusta  sekä  huomattavimmat koko  maan  kulutusta  

käsittelevät  laskelmat.  Tilapäisluontoisia  pieniä  paikallisia  ja vähä  

pätöisempiä  koko  maata koskevia  laskelmia  on vain,  mikäli  on katsottu  

niitten joltakin  kannalta olevan  apuna eri tulosten vertailussa tai 

muutoin luovan lisävalaistusta  asiaan ja mikäli tällaisia  on ollut saa  

tavissa  olleessa kirjallisuudessa. Tässä sanottu koskee  myöskin  

jäljempänä  esitettäviä Ruotsista  olevia laskelmia.  

1840-luvulta on  kaksi  laskelmaa Norjan  puun kulutuksesta.  

A. Schweigaard on v.  1840 ilmottanut  sen 200 milj.  j3:ksi  (= 6.2 

milj.  m 3)  ja  M. Braun Tvbthes v.  1848 225  milj.  j 3:ksi  (=  7.0 milj  

m 3)  1). Sen aikaisen väkiluvun mukaan (1 246  355  henkeä 2) tulee 

tästä henkeä kohti  5.0 m  3  ja 5.6 m  3.  

')  Vrt. Skogvaesenets  historie utgit i  anledning av det  offentlige skogvaesens 

50-aarige virksomhet  1857—1907  ved skogdirektoren.  I Del.  Historik.  Kristia  
nia. 1909. S. 146. 

j. 3  = kuutiojalka.  
2

) Statistisk Aarbok  for Kongeriket Norge. 39:  te  ärgang,  1919. Kristiania.  

1920. S. 2. 
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Varhaisin tekijän  tiedossa oleva varsinaisesti maaseudun koti  

tarvepuun  kulutusta käsittelevä  laskelma on v. 1865 asetetun ko  
mission tekemä,  jonka  toimena oli  Hadelandin yhteismaitten  (»al  

menninger»)  jakaminen  metsännautintaoikeuksia omaavien kesken. 1)  
Miten kokonaiskulutus on saatu, ei ole tekijän  tiedossa. Helland 
on laskenut sen  tekevän henkeä kohti  vuodessa 6.5 k.-m 3 .  2)  

V. 1877 Mejdell on julkaissut  v:een 1874 kohdistuvan laskel  

man.  3) Koko maan metsien kulutuksen ja kasvun  suhdetta määrä  

tessään hän on laskenut  maalaisväestön  kotitarvepuun  kulutuksen  

seuraavasti: 

polttopuuta  viljelmää  kohti 41.56 m 
3,
 

aitaus- ja rakennuspuuta  viljelmää  kohti  4.97 m 3.  

Nämä luvut hän  on sitten kertonut viljelmien  luvulla  ja  siten 

päässyt  kokonaissummaan,  joka Norjan  koko  maalaisväestölle tekee 

672  3  000 m 3. Jos  myöskin  kaupunkiväestön  polttopuu  (9.34  m  3  

perhettä  kohti)  otetaan lukuun,  nousee summa 7  281 000 m
3:iin. 

Henkeä kohti tästä summast  a  tulee 4.  o  o  m 3. Jos vielä kaupunkien  

rakennustarpeet  ja teollisuuden kotimainen kulutus lisätään sum  

maan,  saadaan 7  899 000 m 3 yhteensä  eli  4.34 m 3 henkeä  kohti. Miten 

lähtökohtana  käytetyt  luvut on saatu,  ei  käy  selville  saatavissa  ol  

leesta selostuksesta.  Joka tapauksessa  on kuitenkin  rohkeaa viljel  

mien koon paljon  vaihdellessa käyttää  tällaisia keskiarvoja  kokonais  
tuloksen laskemiseksi. Sitäpaitsi  on tilaton väestö jätetty  kokonaan 

ottamatta huomioon. 

Samoihin aikoihin on v. 1874 asetettu metsäkomissio tehnyt  
laskelman metsien kokonaiskulutuksen ja -kasvun  suhteesta. 4) Maa  

laisväestön  puun tarpeesta tietoja  saadakseen se  lähetti  nimismiesten 

välityksellä  kaavakkeita täytettäviksi  keskikokoisilla  tiloilla,  jota  

paitsi  erinäisiä tietoja pyydettiin  suoraan  nimismiehiltä. Vastauksia 
saatiin o—lß kutakin maalaiskuntaa (»herred»)  kohti. Keskikokoi  

sen  tilan puun kulutusta ja henkilölukua sekä »fogderien»  viljelmä  
ja väkilukua perustana  käyttäen  määrättiin koko  puun tarve »fogde  
rittain». Kaupunkien  poltto-  ja  rakennuspuun  tarve sekä  teollisuuden 
kotimainen puun käyttö  ja vienti laskettiin  erikseen. Koko  maan 

! ) Vrt. Amund  Helland, Skogenes fordeling inden  elvenes  nedslagsdistrik  

ter.  Kristiania. 1894.  S. 32. 

2
) Helland, Skogenes fordeling ....  S. 32.  

3) Vrt. Helland, Skogenes  fordeling ....  Ss. 179—180.  
4) Vrt. Utkast til  plan for skogstatistiske  undersokelser. (Meddelelser fra 

det Statistiske Centraalbyraa. 34:  te bind Nr. 10. Kristiania. 1916.  Ss.  138  

—140.) Helland, Skogenes  fordeling .... Ss.  28—29, 32. A. Bobgch  

grevink, G. Saetren, H. Nysom, Haandbog i Norsk Flodningsvaesen.  
I  Del.  Kristiania. 1889. Ss. 37—38.  
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kotimaiseksi  kulutukseksi  saatiin  n. 12.1 milj.  m  
3,
 josta henkeä kohti  

tulee 6.6 m 3. Samalla  seudulla,  jota Hadelandin komitean laskelma  

koski,  saatiin tässä laskelmassa henkeä kohti  11.7 m  3,  siis paljon  

enemmän. V:n 1874 komitean laskelmassa on aineistoa liian vähän. 

Maaseudun tilaton väestö on sitäpaitsi  jätetty  ottamatta huomioon. 
Ylimalkaiseen keskimääräiseen tila  suuruuteen perustuva  laskelma  

on muutoinkin aina epävarma.  

Vielä on  1870- ja 1880-luvuilta eräitä laskelmia metsänhoitajien  
virallisissa vuosikertomuksissa.  Niinpä  on v:lta 1876 Vestlandetin 

piirin  amteihin kohdistuva  laskelma.  x ) Sen tekijä  tarkastelee väestön 

tapoja  eri  seuduilla rakentamisessa,  lämmityksessä,  käsiteollisuudessa 

j. n.  e. Niitten  pohjalla  hän,  nähtävästi ilman varsinaista  tilastollista  

aineistoa,  päättelee  eri  amteissa keskimäärin  perhettä  kohti  kuluvan 

puumäärän.  Kun hän perheen  keskikooksi  laskee 5 henkeä,  saa  hän 
kulutuksen  henkeä kohti,  ja kertomalla  sen  amtin koko väkiluvulla  

hän  pääsee  kokonaistulokseen. Maalais väestön puun kulutus  on tä  

ten henkeä kohti vuodessa saatu 25—37.5 j 3:ksi  k.-m. 2) (=0.77 — 

1.16 k.-m3). Tähän on kyllä  luettu yhtä ja  toista,  joka  tavallisesti  

jätetään kotitarvekulutuksen  ulkopuolelle. Muuan toinen metsän  

hoitajien  virallisista  vuosikertomuksista löytynyt  laskelma  käsittää  

Drammenin piirin.  Siellä on maalaisväestön vuotuinen puun koti  

tarve laskettu 3.00—3.4 8 syleksi  (= 4.6—5.4 m 3) henkeä kohti.  

Kaupunki  väestölle vastaava luku on 1.50—1.74 syltä  (= 2.3—2.7 

m 3)  3). Miten näihin tuloksiin on päästy,  ei  käy  selville.  

Sangen  omintakeinen on Hellandin tapa  määrätä väestön ko  

tona kuluttama puu. 4)  Hän otaksuu,  että puun kulutus henkeä kohti  

on sitä  isompi  mitä runsaammin metsää on,  ja  samoin  sitä suurempi  
mitä suurempi on niitten päivien  vuotuinen lukumäärä,  jolloin  läm  

pötila  on alle o°. Täten hän johtaa  kaavan: 

F  = vuotuinen puun kulutus  henkeä kohti,  
a = jokaista  metsä-km 2  kohti  keskim.  tuleva  henkilömäärä, 

b  = niitten päivien  luku vuodessa,  joitten lämpötila o°.  

kja  k
x
 ovat vakioita,  jotka voidaan määrätä, kun  tunnetaan ku  

lutus kahdella eri  seudulla. Tämän kaavan avulla ja osittain otta  

malla muitakin näkökohtia huomioon Helland on saanut eri  vesistö  

alueilla henkeä kohti  keskikulutukseksi  2.5—12.8 k.-m 3 vaihtelevan 

')  Indberetning fra skovdirektoren. Kristiania.  1883. Ss. 154, 157-—167.  
2 ) k.-m. = kiintomitta(a). 
3

) Indberetning fra skovdirektoren.  1883.  Ss. 171 —173.  
4) Helland, Skogenes fordeling ....  Ss. 29 j.  s. 

F = k/a  -f- k^.  
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määrän. Metsä-km 2 kohti saadaan niistä 12—180 m 3 vaihtelevia  

kotikulutusmääriä. x ) Rannikon ja kaupunkien  väestön kulutuksen 
Helland saa  laskemalla  yhteen  rannikkoseutujen  metsien hakkuun   

sen hän otaksuu km 2  kohti  samaksi  kuin läheisissä vesistöalueissa   

ja sisämaasta uitetun puun sekä  vähentämällä siitä viennin. Näin 

hän lopulta  tulee Norjan  kokonaiskulutukseen,  jonka hän vientiä 
lukuun ottamatta saa 3.88 k-.m 3:ksi  henkeä kohti ja 114 k.-m 3:ksi  
metsä-km 2 kohti vuodessa. 2) Se ajatus  Hellandin kaavassa  

on oikea,  että puun kulutus  kylmemmillä  seuduilla on isompi  kuin 

lämpimämmillä. Suurin osa kotitarvepuusta  on polttopuuta   

Norjassa  laski  v.  1865 asetettu edellä mainittu komissio  polttopuun  

osuuden 78 %:ksi  puun koko kotikulutuksesta 3) ja sen  menekki 
luonnollisesti on  hyvinkin  riippuvainen  ilmastosta. Mutta myöskin  

rakennustapaan  ja  siis  rakennuspuun  tarpeeseenkin  se  vaikuttaa huo  

mattavasti. Hyvin  ymmärrettävää on myöskin,  että metsää yleensä  

käytetään  vähemmän säästeliäästi,  kun  sitä  on  runsaammin. Asiassa  
on kuitenkin  monta muuta tekijää,  eikä  sitäpaitsi  ole  osotettu,  että 

suhde Hellandin a:lla  ja b:llä  merkittyihin  suureisiin  aina on niin 

yksinkertainen  kuin hän  on olettanut. Ei  hän  itsekään tahdo kaa  

valleen yleispätevyyttä  antaa. Joka tapauksessa  hän  sillä  saa  muihin 
laskelmiin  verraten kokolailla  todenmukaisia lukuja.  

Kuten useimmat muutkin,  Helland on tehnyt  laskelmansa 

yrittäessään  saada selville  metsien kulutuksen ja kasvun  suhdetta. 

Tästä kysymyksestä  sanoo  Norjan  metsähallinnon johtaja  v. 1909 

seuraavaa:  

....
 »men  der kan  endnu ikke  siges  noget  med sikkerhet  om det 

virkelige  forhold mellem forbruket og  tillveksten  i  vore  skoger.  Dertil  

er kjendskapet  til de vigtigste  faktorer i beregningen  .... altfor 

ringe.»  4 ) 

Näitä aikaisempia  laskelmia  on Agnar  Barth v.  1916 korjan  

nut. 5) Hän päättelee,  että 1874-vuoden komitean aikojen  jälkeen  

kotitarvepuun  käyttö  on paljon vähentynyt,  joskin  monet seikat  -  

kulkulaitokset,  tehtaat j. n.  e. --  ovat suurentaneet puun  kulutusta. 

Samoin kehittynyt  maanviljelys  ja lisääntynyt  karjanhoito  vaatii 

puuta  enemmän. Nämä näkökohdat huomioon ottaen hän panee las  

kelmansa pohjaksi  3.5 m 3
:n  vuotuisen keskikulutuksen  henkeä kohti. 

1 ) Helland, Skogenes fordeling ....  Ss.  150 —151.  
2

) Helland, Skogenes  fordeling ....  S. 178. 
3) Helland, Skogenes fordeling ....  S. 29. 
4 ) Skogvaesenets historie  ....  I. S. 147. 
5

) Agnar  Babth, Norges skoger med stormskridt mot undergangen. fTids  

skrift  for skogbruk, 1916. Kristiania.  Ss. 149—150.) 
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Tätä lukua kuitenkin  Vestby pitää  liian suurena. x ) Hän katsoo 

puun käytön  vähentyneen  huomattavasti. On luonnollista,  että 
tällaisella pelkällä  vertailevalla harkinnalla ei päästä  vakuuttavaan 
tulokseen. 

V. 1916 asetettiin komitea suunnittelemaan useita tärkeitä koko 

maata koskevia  metsätilastollisia tutkimuksia. Pinta-alasuhteita,  

metsien tilaa ja  kasvusuhteita  komitea ehdotti tutkittavaksi  mahdolli  
simman suuria osia maata käsittävän linja-arvioinnin  avulla.  2)  

Tämä työ  pantiinkin  alulle v. 1919. 3) Näitten  kysymysten  yhtey  
dessä komitea katsoi  tärkeäksi myöskin metsien kokonaiskulutuksen  

määräämisen luotettavalla tavalla. Tämän se ehdotti toimitettavaksi  

seuraavasti:  

Yksityismetsien  hakkuumääriä koskevan tutkimuksen alaiseksi  

otetaan mahdollisimman monta tyypillistä  kuntaa. Tiedot kerää 

metsäammattimies,  joka jokaisen  metsänomistajan  luona täyttää  
asianmukaiset kaavakkeet. Näihin merkitään paitsi  tietoja  tilan 

metsien pinta-aloista  koko vuotuinen hakkuumäärä,  sekä kotona 

käytetty  että myyty.  Oksa- ja kantopuu  on erotettava runkopuusta,  

samoin havupuut  ja lehtipuut  toisistaan. Alkutietojen  kerääminen 

ajateltiin  jätettäväksi  Det  Norske Skog  seiskakin  huoleksi,  jolloin se  

saisi  metsänomistajien  taholta luottamusta osakseen helpommin  kuin 
valtion virastojen  toimeen panemana. Aineiston käsittely  oli jääpä 

tilastolliselle keskusvirastolle. 

Kun paikallistuntemusta  omaava luotettava ammattimies hank  

kii  alkutiedot metsänomistajien  kanssa  henkilökohtaisesti  neuvotel  

len,  tulevat  ne epäilemättä  niin tarkat kuin yleensä  on mahdollista 

arvioimalla  ilman kirjanpidollisia  muistiinpanoja.  Työtä  se tosin 

tietää runsaasti. Se taas,  että otetaan huomioon kaikki  metsänomista  

jat  määrätyllä  seudulla,  edellyttää  tietenkin,  että näitä tavallaan laa  

joja  koealoja  saadaan tarpeeksi  ja  sopivasti  sijaitsevia,  jotta  ne edus  

tavat  koko maata. Suunnitehnan mukaan aineisto kootaan vain 

tuottajilta  •-  metsänomistajilta mutta ei kuluttajilta.  Tässä ta  

pauksessa  kaikki  tuottajat  tosin ovat kuluttajia,  mutta kaikki kulut  

tajat  eivät ole  tuottajia.  Näin ollen ehdotuksen mukaisen  laskelman 
tuloksia  ei voida käyttää  sellaisiin tarkotuksiin,  joissa  tarvitaan paitsi  

kokonaiskulutusta,  myöskin  yksityiskohtaisempaa  kulutustilastoa.   
Se hyvä  puoli  selostetulla menettelytavalla  on, että laskettuun ko  

x
) Vbstby,  Fra  Nordlund.  (Tidsskrift  for skogbruk,  1916. Ss. 343—344.) 

2 ) Utkast  til  plan for skogstatistiska  under  sokelser.  
3

) Olaf Skoiek, Landsskogstakseringen. (Tidsskrift  for skogbruk, 1920. 
Ss.  12—15.) 
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konaiskulutukseen jo sisältyy  senkin väestön puun kulutus,  jolla  ei 

ole maata, tämä tietysti  edellyttämällä,  että paikkakunnalle  ei  tuoda 

puuta muualta. Mikäli  tekijän  tiedossa on, ei tätä viimeksi  selos  

tettua suunnitelmaa ole ruvettu toteuttamaan vielä tähän mennessä. 

Ruotsi.  

Viime vuosisadan puolivälissä  on af Ström  tehnyt  laskelman 

puun kulutuksesta  Ruotsissa.  x ) Polttopuun  tarpeen  hän  arvioi  1 nor  

maalisyleksi  (= 2.6  k.-m 3 ) henkeä kohti. Rakennus-,  aitaus- ja 

veistopuuksi  hän laskee koko  maassa  menevän vuosittain 1 milj.  

normaalisyltä  (= 2.6 milj. k.-  m 3). Laskelmasta  on kaksi  muunnosta. 

Aikaisemmassa on väkiluvuksi  otettu 2.8 milj.  ja myöhemmässä  

360 6  900 henkeä. Laskelmat ovat seuraavat metrimitoiksi  muun  

nettuina: 

Tätä laskelmaa C.  L. Obbarius kuitenkin  pitää  liian pienenä.  2)  
Hän ottaa lähtökohdaksi Tanskassa arvioidun polttopuun  kulutuk  

sen 115 j. 3 henkeä kohti  sekä  eräitten suuria maa-aloja  omistavien 
teollisuuslaitosten metsäkirjanpidolliset  muistiinpanot,  joitten mu  

kaan talonpoikaistaloissa  polttopuuta  menee henkeä kohti enemmän 

kuin 2 normaalisyltä  (= 5.2 k.-m 3

) vuodessa,  ja päättelee  sitten,  

että Ruotsissa  täytyy  kulua  henkeä kohti  keskim.  2 normaalisyltä  

(= 5.2  k.-m 3 ), kun otetaan huomioon kylmempi  ilmanala ja tuhlaa  

varnpi  käyttö.  Maan koko  puun kulutuksen Obbarius arvioi 28.8 

milj.  m
3:ksi.  

') Cart,  af Forsell, Statistik  öfver  Sverige. Stockholm.  1844. S. 158. 
Vrt.  Underdänigt betänkande  och  förslag angäende ätgärder för hefrämjande af  en 

förbättrad skogshushällning, afgifvet  den  28 juni 1856  af  de/n dertill  i  näder  för  

ordnade  Komite.  Stockholm. 1856. Ss. 36—37. 

2 ) C.  L.  Obbarius, Tidskrift  för skogshushällning. Tredje  Häftet. Wester  
as. 1851. Ss. 4—5. 

Väestön  kotoinen polttopuu   
Rakennus-, aitaus-  ja veistopuu ....  
Muu  kotimainen  puun  käyttö   

Aikaisempi Myöhempi 

yhteensä,  
milj.  k-m»  

henkeä  

kohti, 
k.-m*  

yhteensä,  
milj.  k-m 3 

henkeä 

kohti, 
k.-m* 

7.3 

2.6 

8.4 

2.0 

0.9  

3.0 

9.5 

2.6 

5.5 

2.6 1 
0.7 

1.5 

Koko kotimainen kulutus  18.3 6.5 17.6 4.8 
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2 

1850-luvulta on C.  A.  Agardhin ja C.  E.  Ljungbergin laskelma  

aitauspuun  tarpeesta  Värmlannissa. r ) Asiakirjojen  avulla,  joissa  

on edustettuna talo pitäjästä,  lasketaan koko aitamäärä. Yhdestä 

kuormasta,  joka  otetaan y 3  syleksi,  arvioidaan saatavan 5  syltä  

aitaa,  ja näin saadaan tietää koko aitoihin tarvittava puumäärä.  

Seuraavan laskelman on  1860-luvulla tehnyt V.  M. Thelatjs. 2)  

Polttopuut  hän jakaa 3 luokkaan: 

1) asuntojen  lämmittämiseen  ja ruoanlaittoon tarvittavat,  

2)  teollisuuslaitosten kuluttamat ja  

3) viinanpolttoon  menevät. 

Ensimmäisen luokan suuruutta arvostellessaan Thelaus ottaa 

lähtökohdaksi: 

1) ilmaston, 

2) väestön tavat ja  

3)  sijaisaineitten  saannin helppouden.  

Vertailemalla Saksassa  ja Tanskassa tehtyjä  laskelmia poltto  

puun kulutuksesta  ja vastaavien seutujen  keskilämpötiloja  Ruotsin 

oloihin ja  tapoihin  hän arvioi kulutuksen 150 j. 3:ksi  k.-m.  (= 3.9  
k.-m 3 )  henkeä kohti vuodessa. ■— Rakennuspuun  paljoudelle  

hän ottaa pohjaksi  edellä mainitun af  Strömin laskelman,  jota hän  

vähän suurentaa väestön kasvun  ja maatilojen  luvun lisääntymi  

sen takia. Näin hän päätyy  1.l milj.  normaalisyleen  (=2.6  milj.  
k.-m 3 ). Koko  kotoisen  puun käytön  Thelatjs laskee seuraavaksi: 

Seuraava laskelma,  joka tosin koskee  vain Norlantia,  on erään 
valtion komitean tekemä v.  1871. 3)  Se on läänittäin arvioinut, pal  

jonko henkeä kohti  menee »kypsiä puita»  (»mogna  träd»),  niinkuin 
komitea sanoo, ja paljonko  muuta puuta.  Nämä määrät »kypsiä  

1 ) C. A. Agardh  &C.  E. Ljungberg, Försök  till  an statsekonomisk sta  

listik  öfver Sverige. Tredje  delen, Första  Häftet. Carlstad.  1857. Ss. 108 —111.  
2 ) V. M. Thelatjs, Om skogarne och skogsväsendet. Stockholm. 1865.  

Ss. 49  j.  s. 
3) Underdänigt betänkande och för  slag angäende Skogsförhällandena i  

Norrland  och ätgärder  för ästadkommande  af  en förbättrad skogshushallning  

derstädes, afgifvet den 21 Decemder  1870 af dertill  i  näder  förordnad Komite. 

Stockholm. 1871. Ss.  42  j.  s.  

polttopuuta  väestön kotitarpeiksi  ....  15.7 milj.  k.-m 3  

polttopuuta  teollisuuden taipeiksi  .... 7.4 » » 

rakennus- ja veistopuuta   2.9 » »  

yhteensä  26.0 milj.  k.-m 3  
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puita»  45 j. 3 (=1.2  m  3)  eli  1% puuta  ja muuta  puuta  vaihdellen 
235—255 j. 3 (=  6.2-—-6.7 m 3) kun kerrotaan läänien väkiluvuilla, 

saadaan kunkin  läänin paikallinen  puun tarve.  ■—  Erikseen  komitea 

on vielä  arvioinut  virkatalojen  puun kulutuksen.  Siinä  on menetelty  

seuraavasti: Oletetaan,  että manttaalia  kohti tulee 50  henkeä,  joille  
lasketaan läänissä  tavallinen määrä kotitarvepuuta.  Näin saadaan 

kulutus manttaalia kohti,  joka sitten kerrotaan virkatalon koko 
manttaalimäärällä. 

Ainoastaan Norlantia koskeva  kotitarvepuuarvio  tavataan myös  
kin  erään Norlannin kysymystä  käsitelleen yksityisen  komitean 

mietinnössä. 1) Saatavissa  olleesta selostuksesta ei käy  selville  käy  

tetty  laskuperuste.  Nähtävästi  on kuitenkin talouskuntaa (»hushäll»)  

pidetty  jonkinlaisena  alkuyksikkönä.  Siihen  on laskettu  keskim.  

6  henkeä,  ja siten on saatu keskikulutus  henkeä kohti.  Minkälaista 

aineistoa on käytetty,  tai  onko sitä  varsinaisessa  merkityksessä  ollut 

ollenkaan,  ei  selviä selostuksesta. Lopputulos  on:  käyttöpuuta  (»gagn  

virke») 1 k.-m 3  henkeä kohti koko alueella ja  polttopuuta  eri  lääneissä  

vaihdellen s—lo5—10  p.-m
3  (=  n. 3.3—6.7 k.-m 3 ). 2) Tulos on siis  suun  

nilleen sama kuin edellisessä tapauksessa.  

V. 1882 on J.  O.  af yrittänyt  arvioida puun  kulutusta.  3)  

Vertaamalla Ruotsin,  Tanskan ja Saksan keskilämpötiloja  toisiinsa 

ja ottamalla perustaksi  Tanskasta  ja Saksasta saatavissa  olevat  tie  

dot polttopuun  kulutuksesta siis  samoin kuin Thelaus edellä 

selostetussa laskelmassaan hän arvioi  Ruotsissa henkeä kohti 

menevän 150  j. 3 k.-m.  (=3.9  k.-m 3 )  polttopuuta.  Tämä on  vähän 

pienempi määrä kuin Thelattsin,  sillä  siihen af Zell£n on lukenut 

myöskin teollisuuden ja liikenteen kuluttaman polttopuun,  jotka  

Thelatjs on arvioinut erikseen. Tämän laskelmansa luotettavuu  

desta sanoo af Zellen itse: » denna beräkningsgrund,  hvars  

tillförlitlighet  dock är  ganska  problematisk,  ...... Rakennus- ja 

veistopuun  kulutuksen arvioinnista  hän tunnustaa: »För beräk  

nandet af  virke  tili byggnader  och  slöjd  m. m. fattas alla materialier». 
Verrattuaan af Strömin ja Thelausin arvioita  hän hyväksyy  jäl  

kimmäisen: 1 100  000 normaalisyltä  (  = 2.9 milj.  k.-m 3 )  koko maassa  

vuosittain. Henkeä kohti siitä  tulee 0.6 k.-m 3 . Yhteenveto laskel  

masta on seuraava: 

x ) Vrt. Betänkande  angäende ändamälsenligt ordnande af skogsundervis  

ningen, afgifvet  af  de den 7  april  1906 inom  kungl. jordbruksdepartementet till  

kallade  sakkunnige. Stockholm. 1908. S. 3. 
a
) p.-m

3  = pinokuutiometri(ä). 
3

) J. O.  af ZellEn, Om skogshushällning. (Tidskrift  för skogshushällning, 
1882. Upsala. Ss. 140  j.  s.)  
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Seuraavan puunkulutuslaskelman  on tehnyt  v. 1896 asetettu 

metsäko mitea. *) Kotitarve  kulutukseen se on lukenut: »virke  tili 

vedbrand,  byggnader,  redskap,  hägnader,  vid tegelbruk,  brännerier,  

bryggerier,  mejerier,  glasbruk,  tili  ängbätsdrift,  bätbyggeri  m.  m.» 2), 
siis  osittain myöskin  teollisuuden ja liikenteen kuluttamaa puuta.  
Maan kokonaiskulutusta laskiessaan sillä  kuitenkin  tämän lisäksi  on 

erikoinen erä teollisuuden kulutusta varten. Kotitarve  kulut  us on 

ilmotettu läänittäin kokonaissummissa,  joista sitten on laskettu  hen  
keä  kohti  tuleva määrä. Jälkimmäinen vaihtelee I—6 m 3  eri  lääneissä. 

Koko maan kotitarve  kulutuksen  komitea  on saanut 15.9 milj.  m 3:  ksi,  

josta henkeä kohti  tulee 3.2 m 
3.
 Tuloksiaan komitea itse pitää  

minimiarvoina. 3) Miten komitea on päässyt  ilmottamiinsa summiin, 
ei  käy  sen  mietinnöstä selville,  joten  tulosten luotettavuudesta edelli  

siin  arvoihin nähden on vaikea sanoa mitään. 

V. 1906 Wilh. Ekman on julkaissut  tarkkaan kirjanpitoon  

perustuvia  numeroita osakeyhtiö  Finspongin  (Östergötlandin  läänissä)  
alustalaisten metsänkäytöstä.  4) Keskimäärin kuhitettiin  jokaisella  

viljelmällä,  joita  oli 217 kaikkiaan,  50 m 3 puuta  vuodessa. Henkeä 

kohti  kotikulutus  oli 6 m 
3.
 Eri  tarpeisiin  tämä määrä jakautui  seu  

raavasti:  

Nämä luvut  ovat  epäilemättä  kyllä  luotettavia  ja antavat oikean 

käsityksen  asiasta. Niitten paikkansapitävyys  on vain rajotettu ko  
vin ahtaalle alalle. Vertailutietoina niitä kuitenkin voi käyttää.  

*) I. Underdänigt betänkande  af den  för utredning angäende lämpliga ut  

gärder för  främjande af  den enskilda skogshushällningen af Kongi. Maj  :t den  6 
oktober 1896 förordnade komite.  Ss. 74  j.  s. 11. Taheller hörande  tili 1896 
ars skogskomites  betänkande.  S. 166. Stockholm. 1899.  

2
) M. komitean  mietintö, 11. S. 166. 

3 ) M. komitean  mietintö, I. S. 75.  
4 ) Wilh. Ekman, Redogörelse för skogsskötseln  ä aktiebolaget Finspongs 

styckebruks  skogar.  (Skogsvärdsföreningens Tidskrift,  1906. Stockholm. S.  304.) 

Yhteensä,  
milj.  k.-m'  

Henkeä kohti 

k.-m* 

polttopuuta   17.7 3.9 

rakennus- ja veistopuuta   2.9 0.7 

vuoriteollisuuteen  4.7 1.0 

koko kotimainen puun käyttö  25.3 5.6 

rakennuksiin   3 % 

aitoihin   9 » 

polttopuiksi   79 »  

muihin tarpeisiin   9 » 

yht. 100 % 
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Ja sellaisina ne viittaavat siihen,  että edellä selostetut laskelmat 

yleensä  ovat  liian alhaisia. Östergötlandissa,  jossa  Finspongin  alueet 
juuri  sijaitsevat,  on esim. 1896 vuoden metsäkomitea saanut kulu  

tukseksi  henkeä kohti vain 3 m 
3,
 siis puolta  vähemmän. 1 ) 

Metsäopetuskomitea  esittää  myöskin oman arvionsa  vuotuisesta 

kotitarvepuun  kulutuksesta. 2) Tähän se lukee kaiken muun käyte  

tyn puun paitsi  rautateollisuuden hiilitarpeen  tyydyttämiseen  men  

nyttä  puuta ja  vientiä. Ensin komitea huomauttaa,  että tällainen 

laskelma olisi tehtävä talouskuntien (»hushäll»)  perusteella.  Saata  

villa olevien tietojen  laatu on kuitenkin  pakottanut  sen käyttämään  
väkilukua ja henkeä kohti laskettua kulutusta perustana.  Vertaile  

malla aikaisempia  Ruotsissa  tehtyjä  sekä yksityismetsäkomitean  
Suomessa tekemiä ja norjalaisia  arvioita  toisiinsa ja ottamalla huo  

mioon erinäisiä puun kulutukseen vaikuttavia  tekijöitä  komitea  pää  

tyy  seuraaviin lukuihin: henkeä kohti 4m 3  ja  koko  maassa  niin ollen 

n. 21 milj.  m 3  vuosittain. Mahdollisesti nämä luvut ovat jonkun  

verran parempia kuin aikaisemmat arviot.  Varmoina ei  niitä kuiten  

kaan voi  pitää.  
Luotettavien tietojen  puute  vuotuisesta puun kulutuksesta  on 

vuosi vuodelta käynyt  yhä tuntuvammaksi. Kysymys  siitä tuli  esille 
metsälautakuntien (»skogsvärdsstyrelse»)  kokouksessa v. 1908, 

jossa  keskusteltiin  valtakunnan metsävarojen  arvioimisesta. 3) Huo  

mautettiin, että sen ohessa olisi myöskin kyselyjen  ja mahdollisesti 

suoranaisten tutkimusten avulla koetettava läänittäin määrätä vuo  

tuisen hakkuun suuruus.  Komitea,  joka asetettiin  pohtimaan  tehtyä  

ehdotusta Ruotsin metsien linja-arvioimisesta,  käsittelee  mietinnös  

sään sivumennen myöskin  kidutuksen laskemista. 4) Se arvelee,  että 
metsälautakuntien välityksellä  voitaisiin saada luotettava aineisto 

myöskin kotitarvekulutuksesta,  johon se lukee maaseudun koti  

kulutuksen,  kaupunkien  kulutuksen (tarkotetaan  nähtävästi vain 

polttopuuta)  sekä  kotimaisen rakennustoiminnan. Viennin ja teolli  
suuden kulutus olisi  jotenkin  helposti  määrättävissä. Toiselta puolen  

olisi  hakkuu  koetettava määrätä myöskin  arvioimislinjoille  sattuvien  

kantojen  avulla.  

Tätä jälkimmäistä  tapaa,  jolla ei  kuitenkaan voi  missään ta  

pauksessa  saada selville muuta kuin kokonaiskulutuksen,  •ei  siis  

1 ) M. komitean  mietintö, 11. S. 166.  

2
) Betänkande  angäende ändamälsenligt ordnande  af skogsundervisningen, 

afgifvet  af de den  7 april  1906 inom. kungl.  jordbruksdepartementet tillkallade  

sakkunnige. Stockholm. 1908. Ss. 3 j. s.  

3 ) Skogsvärdsföreningens Tidskrift  (allmänna upplagan), 1909.  Ss.  194—195. 
4 ) Skogsvärdsföreningens Tidskrift  (allmännaupplagan), 1909. Ss.  199—200. 
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sen osia erikseen,  yritettiinkin  tunnetussa Värmlannin linja-arvioin  
nissa. Käytännössä  tuli  kuitenkin  siksi  suuria vaikeuksia  eteen, ettei 

tuloksia katsottu  käyttökelpoisiksi. 1) Komissio,  joka toimitti tä  
män Värmlannin arvioinnin,  katsoo  menettelyn  periaatteeltaan  kyllä  
oikeaksi.  Koe linjojen  asemesta vain olisi  sen mielestä  käytettävä  

koealoja.  Käytännöllisistä  syistä  se  kuitenkin  pitää  parempana Ruot  
sin tilastokomitean vähän aikaisemmin  tekemää ehdotusta puun ku  
lutuksen määräämisestä edelleen kehitettynä. 2 ) Sen mukaan tulisi 

metsänomistajien  myyntihakkuitten  suuruus laskettavaksi  niitten 
ilmotusten pohjalla  jotka heidän on tehtävä niistä viranomaisille. 
Näistä  ilmotuksista  saadut luvut  olisi korjattava  paikallisten  tarkistus  
tutkimusten avulla. Kotitarve  ha kkuitten suuruus  olisi  otettava sel  

ville edustavaa tilastomenetelmää käyttämällä.  Aineiston keräisivät  

metsänomistajilta  läänien metsälautakuntien metsänvartijat  kysele  
mällä ja tekemällä tutkimuksia.  Vuosittain olisi  1/ 10 kunkin läänin 
alueesta otettava käsittelyn  alaiseksi.  

Syksyllä  1917 asetettiin komitea suunnittelemaan edelleen tätä 

hakkuutilastoehdotusta ja panemaan sitä  toimeen.3)  Se ryhtyi  ensi 
töikseen  käsittelemään  myyntihakkuutilaston  yhteydessä  olevia  ky  

symyksiä.  Ne voidaan tässä  kuitenkin  ilman muuta sivuuttaa. Mai  

nittakoon vain,  että siinä yhteydessä  suoritetaan ja  osittain jo  on suo  
ritettukin erikoistutkimuksia,  joitten  tuloksia voidaan käyttää  myös  

kin  kotitarvepuutilastoa  laadittaessa,  esim. erilaisten puunmittaus  

tapojen antamien tulosten ja oikean puumäärän  suhteesta.  ■—  Koti  

tarvepuun  kulutusta käsittelevä tutkimus  päätettiin  ensin toimittaa 

Värmlannissa. Arvalla määrättiin 677 yksityistilaa,  joissa  annettujen  

ohjeitten  mukaan kussakin  otetaan selville  kotitarpeisiin  vuosittain 

kulutettava puumäärä.  Nämä varsinaiset aineiston keräystyöt  alo  
tettiin kesällä 1920. Tilojen  omistajat  ovat  hyvin  suopeasti  suhtautu  

neet asiaan,  joten  kelvollista  aineistoa epäilemättä  saadaan tarpeeksi  
kokoon. Niitä yksityiskohtaisia  ohjeita,  joitten  mukaan aineisto 

kootaan,  ei  ole ollut  saatavissa,  joten menettelytapaa  ei  käy  arvoste  
leminen. Periaate: ottaa pohjaksi  representatiivinen  itse paikalla  eri 

1 ) Värmlands läns  skogar  jämte plan tili  en taxering  av Sveriges  samtliga 

skogar. Betänkande  avgivet  av kommissionen  för försökstaxering rörande  vir  

keskapital,  tillväxt m. m.  av skogarna i Värmlands län. Stockholm. 1914.  

Ss.  104—105.  

2
) Värmlands  läns skogar Ss.  105—106.—Sveriges officiella  statistik  

och dess allmänna  organisation. Statistiska kommittens betänkande. Stock  
holm. 1910. Ss. 174 j.  s. 

3 ) Tiedot  tämän komitean  toimista on saatu Skogsvärdsföreningens 

Tidskriftissä  v:sta 1917  alkaen  olleista tiedonannoista  ja selostuksista.  
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tiloilta  koottu  aineisto on varsin hyvä,  jos  sen  vain saa  luotettavasti  

toteutetuksi.  Valmisteluista  päättäen  tästä tutkimuksesta  tulee sel  

lainen, että voidaan katsoa  sen  tyydyttävästi  ratkaisseen  kysymyksen  
maalaisväestön kotoisen puun kulutuksen suuruudesta,  tosin kyllä  

vain Värmlannissa. Puun kulutus eri osissa maata kuitenkin  vaihtelee 

siksi  paljon,  että suurempaa aluetta tuskin  missään tapauksessa  voisi  

kaan yhtenäisesti  käsitellä. 
Paras tähän astisista  Ruotsissa  tehdyistä  kotitarvepuulaskel  

mista on Per  Öhmanin läänin metsälautakunnan toimesta Vester  

norlannissa suorittama tutkimus. 1 )  Aineiston keräsivät vv.  1913 ja 

1914 364 eri  kokoiselta  yksityistilalta  metsälautakunnan katsastus  
miehet (»tillsyningsman»)  annettujen  yksityiskohtaisten  ohjeitten  mu  
kaan. Polttopuumäärät  on merkitty  suoraan alkutietoihin 
Vuotuinen aitauspuun  tarve laskettiin  vasta aineistoa edelleen 
käsiteltäessä alkutietoihin merkittyjen  aitojen  pituus-  ja laatuilmo  

tusten avulla. Erotettiin kaksi  eri aita mallia, joista  toiseen  lasket  
tiin menevän 5  k.-m 3  puuta 100 m kohti  ja  toiseen 2.5 k.-m 3 . Kestä  

vyysajaksi  otettiin  15 v. Rakennuspuun  tarvetta määrättäessä 

käytettiin  samaa menetelmää. Alkutietoihin merkittiin vain raken  

nusten koko,  samalla  kun  ne  jaettiin  tarkotustensa mukaan ryhmiin:  

asuinrakennukset,  eläinsuojat,  aitat ja vajat  sekä ladot. Kuhunkin  
rakennukseen tarvittu puumäärä  laskettiin kullekin ryhmälle  kerta 

kaikkiaan määrättyjen  läänissä  tavallisten  rakennustyyppien  mukaan. 
Joka rakennusryhmälle  otettiin  keskimääräinen kestävyysaika:  asuin  

rakennuksille 70 v., eläinsuojille  joko  30 v.  tai 100 v.  rakennustavan 

mukaan,  aitoille ja  vajoille  100 v., ladoille  125 v. Kun alkutietoihin 
vielä oli merkitty  vuosittain  kunnossa  pitoon  tarvittava puuerä,  pääs  

tiin näin  vuotuiseen koko  rakennuspuun  tarpeeseen.  Veistopuu  

y.  m. pienemmät  erät arvioitiin paikalla  suorastaan. --  Käytetyn  

puun arvo määrättiin koko lääniä kohti otaksutun keskihinnan  mu  

kaan. Yhteenvedoissa laskettiin sitten m. m. kokonaiskulutus ja 
kidutus  eri tarkotuksiin  viljelmää  kohti ryhmittämällä  ne  sisätilus  

ten  (»inägor»),  metsämaan ja  koko  pinta-alan  mukaan  suuruusluokkiin,  
kulutus  henkeä ja  tulisijaa  kohti j.n.e. Lopputuloksista  mainitta  

koon tässä eräitä. 

Vuotuinen puun kulutus keskim. viljelmää  kohti; 

*)  Per  Ödman,  Nägra undersökningar rörande  förbrukningen av virke  
till husbehov inom Västernorrlands  landsbygd. (Skogsvärdsföreningens Tid  
skrift,  1920. Ss.  1—45.) 
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Kotitarvepuun  prosenttinen  jakautuminen  eri  käyttötarkotusten  

kesken  (Ödmanin  lukuja):  

Keskimääräinen kulutus koko läänissä: 

Kertomalla viljelmien  koko luvun yhden  viljelmän  keskimääräi  
sellä kulutuksella Ödman  saa läänin maaseudun koko  kulutukseksi  

pyöristettynä  1 897  000 k.-m 3
.
 Tämä päätelmä,  ollakseen oikea, 

edellyttää,  että aineistossa viljelmien  suuruusluokat esiintyvät  sa  

massa suhteessa kuin koko läänissä. Näin ei  liene kuitenkaan tar  

kalleen laita,  sillä kertomalla  pinta-alan  pintayksikköä  kohti tulevalla 
kulutuksella  Ödman  saa  kokonaiskulutukseksi  pyöristettynä  1  553  000  
k.-m 3

, siis  melko paljon  pienemmän  luvun. Käyttämällä  henkilö  

lukua ja henkeä kohti  laskettua keskikulutusta  sanoo Ödman  tul  
leensa aivan liian suureen tulokseen,  minkä hän selittää  johtuvaksi  

siitä, että tiheästi asutuissa maaseutukeskuksissa  kulutus on henkeä 

x ) Eri  sarakkeitten  summat  eivät tarkalleen  vastaa  tällä  rivillä  olevia  

lukuja, mutta  se  johtuu nähtävästi  desimaaleissa tapahtuneesta pyöristämisestä.  

Sisätilusten pinta-ala  

0—8 ha 8—15 ha  15—50 ha 
määrin 

polttopuuta, k.-m 3   41.36 48.33 69.65 52.30 

aitauspuuta, '»   3.63 6.43  8.49 6.16  

rakennuspuuta,»  12.82 19.55 23.51 18.63 

veistopuuta, »   0.47  1.05 1.38 0.97  

haasiapuuta (»hässjevirke»),  k.-m3 .. 
salaojituspuuta, k.-m3  

1.48 2.51 3.35 2.44 

0.24  1.00 1.04 0.78 

koko  kulutus,  k.-m3 г)  60.00  78.88 107.44 81.27 

polttopuu   63.9 % 

aitauspuu   7.6 » 

rakennuspuu  .  .  .  .   22.8 )> 

veisto-, haasia-  ja salaojituspuu  .  .  5.7 »  

yhteensä 100.o % 

tulisijaa  

kohti  
henkeä  
kohti 

polttopuuta,  k.-m3  
aitauspuuta, »   
rakennuspuuta, »   
veisto-, haasia- ja salaojituspuuta,  k.-m3  

7.7 

0.9 

2.7 

0.6 

7.9 

0.9 

2.8  

0.6 

yhteensä, k.-ms 11.9 12.2 
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kohti  pienempi.  Hän on jättänyt  ottamatta huomioon,  että kahdessa 

edellisessä  menettelyssä  kummassakin  osa  väestöä jää kokonaan läs  

kiin ulkopuolelle,  nim. se osa,  jolla  ei  ole viljelmää ja joka  ei kuulu 

niitten talouskuntien henkilöihin,  joita Ödmaiun  aineisto edustaa. 
Hänen ilmottamansa kokonaissumma siis  lienee liian pieni,  jos  siinä 

muut laskelmat  oletetaan oikeiksi. Mainittakoon kuitenkin,  että 
Ödmanin  tapa  kalkyloida  aitaus- ja  rakennuspuun  vuotuista tarvetta 

tuntuu liian omavaltaiselta. Rakennusten kestävyysaika  vaihtelee 

nimittäin melko paljon,  eikä  rakennustapakaan  liene niin standardi  

mainen,  kuin  hän edellyttää.  
Vesternorlannista saamiaan lukuja korjailemalla  maan eri  osien 

tavat ja  luontosuhteet huomioon ottamalla Ödman tekee lopuksi  
vielä laskelman Ruotsin  koko maaseudun kotitarvepuun  kulutuksesta.  

Kuluttajayksiköksi  hän ottaa  viljelmän  (»brukningsdel»),  joitten  lu  

vulla hän kertoo keskikulutuksen sitä kohti.  Vesternorlännin tulok  

set  Ödman  yleistää  koko pohjois-Ruotsiin.  Keski-Ruotsissa  hän  arvioi 

viljelmää kohti  menevän 58 k.-m 3  (polttopuuta  2/
3
 Vesternorlannin 

määrästä eli  35 k.-m 3
,  aitauspuuta  13 k.-m 3  ja muuta samanverran  

kuin Vesternorlannissa)  ja  etelä-Ruotsissa  46 k.-m 3  (polttopuuta  y  2 

Vesternorlannin määrästä eli  26  k.-m 3
,  aitauspuuta  10 k.-m 3 ja  muuta 

saman  verran  kuin Vesternorlannissa.)  Koko maaseudun kotitarve  

puun kulutus  olisi  Ruotsissa tämän mukaan laskien 26.3  milj.  k.-m 3 

pyöristettynä.  Tälle tulokselle  Ödman  ei  itsekään  aseta  suuria vaati  
muksia. Lopuksi  hän  vertaa sitä  metsäntuotteitten vientiin, joihin  
hän normaalisina vuosina laskee menevän 21.6  milj.  k.-m3 . Ellei  

edellinen luku 26.3 milj.  k.-m 3  olekaan aivan oikea,  osottaa se  kuiten  
kin  tähän jälkimmäiseen  lukuun verrattuna, kuinka  tärkeä tekijä  

maaseudun kulutus on maan metsäbilanssissa. 

Tietoja muista maista. 

Seuraavassa esitetään lyhyesti  luotettavimmilta tuntuvia,  saata  

vissa olleita tietoja  puun kulutuksesta  muissa maissa. Norjassa  ja 

Ruotsissa  tehtyjä  laskelmia  on edellä selostettu  yksityiskohtaisemmin  

siitä syystä,  että puun kulutus  niissä lähimmin vastaa meikäläisiä 

oloja.  

Tanska. Vuotuinen kokonaiskulutus koko maassa  on  keski  

määrin 0.60 m 3 henkeä  kohti.  Polttopuun  osalle tästä tulee 0.29 m  3  

ja talojen  rakentamiseen 0.21 m. 3  x )  Tiedot ovat v:n 1880 vaiheilta. 

*) Vrt. von Emeis, ref.  P.  E. MUller, Omrids  af en dansk  Skovbrug  
statistik. (Allgemeine Forst- und  Jagd-Zeitung, 1883. Frankfurt a.  M. S. 404.) 
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1265—22 3 

Nämä luvut, varsinkin  polttopuumäärä  tuntuvat liian pieniltä.  Erä  

aikaisempi  usein siteerattu tieto ilmottaa polttopuun  kulutuksen  

115 j. 3:ksi  k.-m  (=  3.0  i  k.-m 3 ). *)  Laskelmat ovat siis perin  

ristiriitaisia, joten  niitten nojalla  ei voi päätellä  juuri  mitään. 

Saksa. Viime vuosisadan alkupuoliskolla  J. Ch. Hundeshagen 
laski  koko puun kulutuksen 5-henkistä perhettä  kohti 250 j ;::ksi  

vuodessa (=7.73  m 3)  eli siis  henkeä kohti 50 j. 3 (=1.55  m
s i 2

). 

Rakennuspuun  osalle  tästä tulee 2.5  0 j. 3 (= 0.08 m 3)  sekä »Werk  
holz» ja »Gesehirrholz» 1.25 j. 3 (=  0.04 m 3)  pyöreätä  puuta.  Näistä 
Httndeshagen laskee yhteensä  jätteinä  jäävän  polttopuuksi  2.25 j. 3 

(=0.07  m 3). Muuta varsinaista polttopuuta  ladun 28.75  j. 3  (=0.89  

m 3). Leipomiseen,  oluenpanoon,  tislaukseen j.n.e. kuluu 9.50. j. 3  

(=0.29  m 3). Loppu  eli  8  j. 3 (=  0.25 m 3)  menee mineraalien hankki  

miseen ja muokkaamiseen (suolat,  metallit  j. n.  e.).  Mitat  ovat  nähtä  
västi  kiinto mittaa. Maalais  väestön puun tarpeesta  ei liene .muuta 

laskelmaa kuin Wilh. Ranken v:lta 1855. 3) Preussissa  on  vuotui  

nen polttopuun  tarve mäntypuuksi  muunnettuna: 

15 ha:n kokoisessa  talonpoikaistalossa 26.7 m 3 

1.5 ha:n kokoisella  palstatilalla 14.7 » 

maattomassa mökissä 10.0 » 

Henkeä kohti tästä saadaan keskim.  3 m 3. Jos rakennus- ja 

veistopuu otetaan lukuun,  on kokonaiskulutus  3.5 m 3. Luvut liene  

vät p.-m.
4) Max Endres  ilmottaa v. 1917 vuotuisen puun kulu  

tuksen  henkeä kohti seuraavaksi: 

rakennus- ia sahapuuta 0.60 k.-m 3  

polttopuuta 0.46 » 5)  

Berliinissä on  v.  1892 laskettu  kuluvan polttoainetta  seuraavasti:  

puuta 0.20 k.-m
3  

turvetta 0.0 3 m 3 

mineraali  hi  ilta 1.39 tonnia 6 ) 

*) Obbabius, Tidskrift för slcogshushällning. Tredje  Häftet. 1851. S. 4. 
2
) J. Ch.  Httndeshagen  &J. L. Klattprecht, Lehrbuch  der  Forstpolizei.  

Tubingen. 1859. Ss.  25—27.  Laskelma esiintyy  kuitenkin  jo v:lta 1831  ole  
vassa painoksessa,  joka ei ole  ollut  saatavissa. 

3
) Vrt. esim. A. G.  Blomqvist, Metsänhoidon  kansallistalous ynnä näkö  

kohtia  metsäpolitiassa. Helsinki.  1897. Ss.  162 —-163.  
4

)  p.-m.  = pinomitta(a).  
5

) Max Endres, Die  Holzerzeugung der  Vereinigten Staaten  von Amerika. 

(Forstwissenschaftliches  Centralblatt, 1917. Berlin. S. 363.) 
6 ) Otto von Hagen  &K. Donner, Die  forstlichen VerhäUnisse Preus  

sens,  Zweiter Band.  Berlin.  1894. Tabelle 10, Ss.  32 —33.  
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Polttopuun  kulutus on säännöllisesti viime  vuosisadalla siellä  

pienentynyt  ja hiilien lisääntynyt,  sama ilmiö  mikä havaitaan keski-  

Euroopan  kaupungeissa  muuallakin.  

Itävalta  (entinen).  A. G.  Blomqvist  ilmottaa koko puun kulutuksen  

maassa henkeä kohti 3.34  m 3:ksi. 1) Mistä  hän on tämän luvun saa  

nut, ei  ole mainittu. Julius Marchetin mukaan saadaan Tirolista 

seuraavat luvut henkeä kohti: 

polttopuuta 0.60 k.-m 3  

rakennuspuuta  ja »Nutz-  und Werkholz»  
....
 0.24 » 2) 

Samojen  lähteitten mukaan on Kärntenissä kotitarve  

(»der  einheimische Hausbedarf»)  0.04 m 3 henkeä  kohti  ja  puunjalostus  

laitosten kulutus vientiä lukuun ottamatta 0.27 m 3 henkeä  kohti. 3 ) 

Unkari. Polttopuuta  kuluu Budapestissa  vuosittain henkeä 

kohti 1.32 m 3 

Sveitsi.  M. Decoppet on laskenut käyttöpuun  (»Nutzholz»)  ku  

lutuksen henkeä kohti vuosittain 0.47 k.-m 3:ksi  ja polttopuun  kulu  

tuksen 0.44 k.-m 3:ksi  eli  siis yhteensä  koko  kulutuksen 0.91 k.-m 3:ksi 5 )  

Ranska.  Pariisissa kulutettiin v. 1900 polttopuuta  0.20 p.-m
36)  

(=  n. 0.13 k.-m 3 ) ja puuhiiltä  l.oi hl henkeä kohti. 7 ) Sen lisäksi  

tulevat muut polttoaineet.  Puun käyttö  polttoaineena  on viime vuosi  

sadalla huomattavasti vähentynyt  kivihiilen käytön  suuretessa.   

Marchet ilmottaa koko puun kulutuksen Ranskassa 0.7  5 m 3:ksi  

henkeä kohti vuodessa.8 )  —W. Schlich  on laskenut vastaavan  luvun 

0.71 m
3:ksi,  josta polttopuuta  0.20 m  3.  9 )  

Italia. Aronne Ra  bis  eno  n  tietojen  mukaan Italian väestö ku  

luttaa henkeä kohti vuodessa 1.2 5m
3 puuta. 10) Eräs uudempi  tiedon  

J ) A. G. Blomqvist, Metsänhoidon  kansallistalous. S. 163. 

2) Jtjlius  Marchet, Holzproduktion und  Holzhandel von Europa, Afrika  
und  Nord-Amerika.  II Band. Wien. 1905. S. 145  on ilmotettu  kokonaiskulu  

tus. Väkiluku on otettu v:lta 1900, jolta vuodelta  Marchetin  tiedotkin  ovat, 
teoksesta: H. E.  Brachelli  &  Franz  von Juraschek, Die  Staaten  Europas. 

Leipzig—Briinn—Wien. 1917. S. 19. 
3 ) Marchet, Holzproduktion und Holzhandel.  S. 249. Brachelli  &  

von Juraschek, Die Staaten Europas. S. 19. 
4

) Vrt. P. W. Hannikainen, Suomen  metsät kansallisomaisuutenamme.  
Helsinki.  1896. S. 46. 

5 ) Vrt. Wimmer, selostus: M. Decoppet, Schweizerische  Forststatistik. 

(Forstwissenschaftliches  CentraTblatt, 1915. S. 341.) 
6) p. -m

3 = pinokuutiometri(ä). 
7) G. Huffel, Economie  Forestiere.  Tome premier. Paris. 1904. S. 9. 
8

) Marchet, Holzproduktion und  Holzhandel.  II Band. S. 209.  
9 ) Nimim,  -rt  o-, selostus:  C. A. Schenck, Forest  policy.  (Forstwissen  

schaftliches GenlraUilatt, 1912. Ss. 530—531.) 

10
)  Aronne  Rabbeno, Foreste  in  Italia. Leggi attuali, testo, commento  

dottrina  e giurisprudenza. Torino.  1877. S. 36.  
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anto Gttido A. R. Borghesan'in ilmottaa käyttöpuun  määrän 

0.25 k.-m 3:ksi  henkeä ja vuotta  kohti. 1) Siihen ei  ole  luettu poltto  

puuta.  

Iso Britannia. Bernhard E. Fernow ilmottaa Isossa  Britan  

niassa  kulutettavan vuosittain henkeä kohti 12—14 j. 3 (= 0.34— 

0.40  m 3)  puuta. 2) Slich  on laskenut 14 j. 3 (=  0.40 m 3)  3 )  kulutuk  

seksi. Saatavissa olevasta selostuksesta ei selviä,  onko tarkotettu 

ainoastaan polttopuuta  vai poltto-  ja käyttöpuun  yhteistä  summaa. 

Kanada. A. Scheckin  mukaan koko  puun kulutus  henkeä kohti 

on 300 j. 3 (= 8.5  m 3). 4 ) Schlich  on laskenut  sen  200 j. 3:ksi  (=5.7 

m 3),  josta polttopuun  osalle 60 j. 3 (= 1.7 m 3).  5 )  

Pohjois-Ameriilcan  Yhdysvallat.  Viimeksi viitatussa paikassa  il  

motetaan kulutus henkeä kohti 230 j. 3:ksi  (=  6.5  m 3),  josta poltto  

puuta  145 j.
3 (= 4.1 m 3).  —•  Endresin mukaan on kokonaiskulutus  

7.1 k.-m 3
,  josta polttopuuta  3.1 k.-m 3 . 6 )  

Aikaisemmat  laskelmat  ja suunnitelmat puun kulutuksen  
laskemisesta Suomessa. 

Useimmat  niistä laskelmista,  jotka  käsittelevät  puun kulutusta 

Suomessa,  ottamatta lukuun aivan paikallista  laatua olevia,  pyrkivät  

ratkaisemaan puun tuoton ja  kulutuksen  välistä  suhdetta maassamme. 
Seuraavassa jätetään  niitä selosteltaessa  tuottoon kohdistuva puoli  

ottamatta huomioon,  koska sillä  ei  ole  tässä yhteydessä  mitään mer  

kitystä.  

1850-luvulla C. W. Gyld£n on arvioinut maamme vuotuisen 

puun käytön. 7) Hän päätyy  seuraaviin lukuihin: 

*) Vrt. -rto-, selostus:  Guido  A. R. Borghesan'in kirjotus  America 

Forestry  lehdessä  1912. (Forstivissenschaftliches  Centralblatt, 1912. S. 434.) 
2

) Bernhard  E. Fernow, A brief  History  of Forestry  in  Europe,  the  
United  States  and Other Countries. Toronto. 1911. S. 369. 

3) Vrt. -RTO-, selostus:  Schenck, Forest  Policy. (Forstivissenschaftliches  

Centralblatt. 1912. Ss.  530—531.) 

4
) A. Schbck,  Die  forstlichen Verhältnisse Kanadas.  Berlin.  1906. S. 105. 

5 ) Vrt. -MO-,  selostus: Schenck, Forest Policy.  (Forstwissenschaftliches  
Centralblatt, 1912. Ss. 530—531.) 

6 ) Endres, Die Holzerzeugung der Vereinigten Staaten von Amerika. 
(Forstivissenschaftliches Centralblatt, 1917. S. 363.) 

7 ) C. W. GyldEn, Handledning för skogshushällare  i  Finland.  Helsingfors.  
1853. S. 8. 

1) polttopuu  3 100 000 normaalisyltä  = 8 113  000 k.-m 3 

2)  talonrakennus , lai- 

vanrakennus,  aidat 

ja veistopuu  1  000 000 » = 2 617  000 » 
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Gvldxkntx  käyttämä  väkiluku on 1 547 724 henkeä. 1 ) Sen 

mukaan saadaan äskeisistä  eristä henkeä kohti seuraavat  luvut: 

Viimeinen luku osottaa koko kotimaista kulutusta.  

V. 1865 asetettu metsäkomissio teki uuden laskelman  puun ku  

lutuksesta  »med  ledning  af de uppgifter,  kommissionen frän olika 

orter erhällit». 2) Se on läähittäin ja kihlakunnittain laskenut m.  m. 

väestön polttopuun  tarpeen  ja maatalouden hirsi-  y.  m.  puun tarpeen.  

Komission luvuista ja  niistä johtamalla  saatavista tuloksista  esitettä  
köön eräitä otteita (mitat muutettu metrijärjestelmään). 3)  

Puun kotitarvekulutus maaseudulla vuosittain. 

Talon- ja muitten savujen  lukumäärän sekä  niitä kohti laskettu  

jen keskimääräisten lukujen  avulla  (131  ja 42  k.-m 3) komissio saa  

maaseudun koko  kotikulutukseksi 754 milj.  j.3 k.-m. (=  19.7 milj.  

k.-m 3 ). 

x ) GyldEn, Handledning S. 6.  
a
) Kommissionens för undersökning af  förhällandena inom kronoskogarne  

i  Finland slutliga yttrande och  förslag i  ämnet. Helsingfors. 1872- S. 11. 
3) M. komission  mietintö.  S. 11. 

3) teollisuus  

4)  puun häviö kasket-  

taessa   

5)  vienti  

1 150  000 normaalisyltä  = 3  010 000 k.-m3 

520 000 »> = 1 361 000 » 

468 000 » = 1 225 000 » 

yhteensä  6  238 000 normaalisyltä  = 16 326 000 k.-m 3  

1) 5.2 k.-m 3 

2) 1.7 » 

1) + 2)  6.9 к. -m
3  

1) + 2) +3) +4) 9.8 » 

Seutu 

Talon- 

savua  

kohti,  

k.-m 1 

Muuta 

savua  

kohti, 

k.-m 4 

Turun ja Porin sekä Uudenmaan lääneissä  ja etelä-  
osassa Viipurin lääniä   105 31 

Pohjoisosassa  Viipurin lääniä  seka  Hämeen  ja Vaasan  
lääneissä. Laukaan  kihlakuntaa  lukuun  ottamatta 

..
 131 39 

Laukaan  kihlakunnassa  Vaasan  lääniä  sekä  Kuopion ja 
Oulun  lääneissä, Kemin  ja Lapin kihlakuntia  lukuun  

157 

Kemin  ja Lapin  kihlakunnissa   183 55 

Keskimäärin  koko maassa 131  42 
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Puun kotikulutus  henkeä kohti  vuosittain,  k.-m3 .  1)  

Koko kotikulutus  Turun  ja Porin läänin  maaseudulla laskettiin 

2  871  500  k.-m 3:ksi  ja kaupunkien  yhteinen  polttopuun  kulutus mai  
nitussa läänissä 99  000 k.-m 3:ksi.  Näissä luvuissa on  myöskin  Ah  

venanmaa mukana. Jos se jätetään pois,  tulee muun maaseudun 

kotikulutukseksi 2 687 500 k.-m 3 . 

Kun v. 1873 asetettiin komitea tutkimaan kysymystä  Suomen 
metsien liikahakkuusta,  oli luonnollista, että se  laski  myöskin  kulu  

tuksen suuruuden. Kotimaisen puun käytön  se  ilmottaa 22.2 milj.  
k.-m 3:ksi  (=  8.5  milj.  normaalisyltä)  metsähallituksen arvion  mu  

kaan. 2) Kun väkiluku v.  1873 oli 1 860  000 henkeä 3), saadaan kulu  

tukseksi henkeä kohti 11.9 k.-m 3. Kaskeamisessa komitea ilmottaa 

menevän 1.3 milj.  k.-m 3
,
 ja kulojen  se  laski  polttavan  1.4  milj.  k.-m 3

,
 

molemmat luvut vuotta  kohti. 4 ) Nämä luvut sisältyvät  äsken  mai  

nittuun 22.2 milj.  k.-m 3:  iin. 
iSuomen Metsänhoitoyhdistyksen  johtokunta  esittää v.  1881 lau  

sunnossa, joka siltä  oli pyydetty  metsätilastollisen  aineiston ke  
räämisestä ja muokkaamisesta,  että tilastollinen toimisto, jonka  
tehtäväksi yksityismetsätilasto  ajateltiin,  ryhtyisi  kokoamaan tie  

toja myöskin  puun kulutuksesta  (haloista,  rakennushirsistä ja 

1 ) M. komission mietintö. Taulu  n:o 11. 

2
) Tili  Hans Kejserliga Majestät. Ifrän Komiten  för  bedömmande  af  frägan 

om befarad öfverafverkning  i Finlands  skogar  Underdänigst. Helsingfors. 1874. 
S. '25. 

3 ) Bidrag tili  Finlands officiella  statistik. VI, 29.  Helsingfors.  1899.  
Tab. n:o 1. 

4 ) M. komitean mietintö.  Ss. 25—26.  

Kaupun-  
Maaseudulla 

Lääni 
geissa 

maatalou- 
Yhteensä 

poltto- den raken-  

puuta nus- y. m. 

puuta  

Uudenmaan  1  2.6 4.8 4.9 9.7 

Turun  ja Porin  1  2.6 5.4 

6.6 

4.6 10.0 

Hämeen 1  2.6 4.6 11.2 

Viipurin 1   2.6 6.4 5.8 12.2 

Vaasan  1  3.9  7.1 4.6 11.7 

Kuopion )   3.9 7.5 3.8 11.3 

Mikkelin  1  2.6 5.5 3.8 9.3 

Oulun 1  5.2 11.4 5.5 16.9 

Koko maassa 3.1 6.9 4.7 11.6  
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aidaksista).  l ) Tästä ehdotuksesta ei kuitenkaan ollut mitään 
tulosta. 

Suomen Metsänhoitoyhdistyksen  kokouksessa v. 1892 oli  taas 
esillä kysymys  metsätilaston aikaan saamisesta.2) Tässä  yhteydessä  

käsiteltiin  myöskin  kulutustilastoa. A. G.  Blomqvist  esitti, että 

tämä samoin kuin monet muut kysymykset  oli ainakin aluksi  rat  
kaistava  paikallisilla  yksityiskohtaisilla  metsäammattimiehen teke  
millä tutkimuksilla.  Mihinkään toimenpiteisiin  ei kuitenkaan pää  

tetty  ryhtyä.  
V.  1889 Th. Cannelin on julkaissut  tuloksia Janakkalan pitä  

jästä  kokoamastaan aineistosta,  jonka  metsänvartija  oli  5 v.  aikana 
koonnut 3 kartanosta,  3 lampuotitilalta,  25 torpasta  ja 36 »itsellis  

asumuksesta» 3). Näillä viimeksi  mainituilla tarkotetaan nähtävästi  
tilattoman väestön asumuksia,  koska ne on mainittu vastakohtana 

edellisiä asuvalle ryhmälle, »tilalliselle  väestölle». Seuraaviin tulok  
siin on  tultu: 

Tilattomien kulutusta lukuja Can nelin on pitänyt  

epävarmoina,  jonka  takia niistä ei ole otettu  edes  kokonaissummaa. 
V. 1889 P. W.  Hannikainen on laskenut polttopuun  kulutuk  

sen Helsingissä  henkeä kohti 150 j. 3:ksi  k.-m.  (= 3.93 k.-m 3). 4) 

1 ) Protokoll, fördt vid  Finska  Forstföreningens allmänna ärsmöte  i Helsing  

fors  den  9  September 1881. (Finska  Forstföreningens meddelanden. Fjerde ban  
det. Helsingfors. 1884. S. 115.)  

2
) Finska  Forstföreningens ärsmöte i Tavastehus den 4 Augusti 1892. 

(Finska Forstföreningens meddelanden. Elfte Bandet. 1893. Ss. 69—-77.) 
3

) Th. C., Tilastollisia tietoja puunkulutuksesta. (Suomen Metsänhoito  
lehti. Helsinki. 1889. Ss. 17—20.) 

4
) P. W. H., Muutama  sana polttopuun hinnan  kohoamisesta  Helsingissä.  

(Suomen Metsänhoitolehti, 1889. S. 131.) 

Tulisijaa  kohti on kulutettu vuodessa: 

tilallisen väestön asumuksissa 10.5 k.-m 3  

tilattoman » » 7.2 » 

Henkeä kohti on vuotuinen kulutus ollut: 

tilalliset tilattomat 

polttopuuta 6.0  5  k.-m3 2.5 4  k.-m 3  

-sahapuita  ja  rakennushirsiä .... O.70 » O.07 » 

muuta puuta 0.6 8 » » 

yhteensä  7.43 k.-m 3 
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Vähän myöhemmin  (v.  1896 )  hän on  arvioinut kotitarve  kulu  

tuksen koko maassa  äsken mainittujen  omansa ja Cannelinin las  

kelmien perusteella  keskimäärin  henkeä kohti  7.0  k.-m 3:ksi  eli  yh  

teensä 17 milj.  k.-m 3:ksi. 1) Liikenteen ja teollisuuden kulutus  on 

tästä poissa.  

Samoihin aikoihin A.  G.  Blomqvist  on tehnyt  eräitä  ylimalkaisia  

arvioita. 2) Hän mainitsee,  että Hämeen läänissä ei vuotuista poltto  

puun kulutusta voi  arvioida pienemmäksi  kuin 8  Ic.-m 3  henkeä kohti.  

Hirsien  käytön  omassa  maassa  rakennuksiin,  teihin,  siltoihin  ja teolli  
suuslaitoksissa hän arvioi  5 milj.  kpl:  ksi  (vientiä  lukuun ottamatta 

siis). Aitoihin hän laskee tarvittavan vuosittain 10—15 milj.  nuorta 

puuta  seipäiksi,  lähes  10 milj.  keski-ikäistä  puuta  aidaksiksi  ja 10 

milj.  tainta vitsaksiksi.  Vuotuisen polttopuun,  maanviljelyksessä  tar  
vittavan puun (rakennushirsiä  lukuun ottamatta),  veistopuun,  ter  

vaksien ja  sysipuun  kulutuksen hän arvioi  21 440 000 k.-m 3 koko  
maassa. Saman aikuisen väkiluvun mukaan tästä tulee 8.4 k.-m 3 

henkeä kohti. 3 ) 

T. J.  Blomqvist  on v.  1897 julkaissut  eräitä yhteenvetoja  kirkol  

lisvirkatalojen  puun kulutuksesta. 4) Hän laskee,  että Hämeen ja 

Vaasan lääneissä keskikokoinen  (368  ha kaikkiaan)  pappila  kuluttaa 

ilman torppia:  

Tulisijaa  kohti  tulee yhteensä  polttopuuta  19.5 m 
3.
 Koko maassa  

keskikulutus n. 360  ha:n kokoisessa  pappilassa  on 200 m 3 ilman 

torppia.  Keskikokoinen  pappilan  torppa  (4  lehmää,  I—2 hevosta,  

10—-15 lammasta)  käyttää  vuosittain: 

Mitat ovat nähtävästi k.-m. 

V. 1896 asetettu yksityismetsäkomitea  teki koko  maata käsittä  
vän  puunkulutuslaskelman.  Tämä on meillä ensimmäinen varsinai  

1) Hannikainen, Suomen metsät  kansallisomaisuutenamme. S. 47.  
2

) A. G.  Blomqvist, Metsänhoidon  kansallistalous. Ss.  57 j.s.  
3) Bidrag till  Finlands  officiella statistik. VI, 28. 1898. S. 7  (teksti).  
4

) T. J. Blomqvist, Frän ecklesiastikstatens  boställen. (Finska Forst  

föreningens meddelanden. Fjortonde bandet. 1897. Ss. 114—118.) 

rakennushirsiä   

polttopuuta   345.0 » 

veisto- y.  m.  puuta ..  8.9 » 

aidaksia ja seipäitä  , ,  

yhteensä  435.5 m 3 

polttopuuta   80 m 3 

muuta puuta   30 » 

yhteensä 110 m 3 
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seen tilastolliseen,  joskin  puutteelliseen,  aineistoon perustuva  yleis  

laskelma. Alkutiedot komitean jäsenet  kokosivat  itse,  tai ne hankit  
tiin kyselyvihkoja  lähettämällä. Niissä oli otettu selville,  paljonko  

kunkin kunnan alueella menee  puuta  kotitarpeisiin  

a) talonsa vua kohti,  

b) torpansavua  » ,  

c) muuta savua » 

Kertomalla nämä luvut vastaavien savujen  kokonaislukumää  

rillä saatiin koko kulutus. Yhteenveto tehtiin kihlakunnittain ja  

läänittäin. Jakamalla kokonaiskulutus  vastaavalla  väkiluvulla pääs  

tiin henkeä kohti  kuluviin puumääriin.  Komitea on  tullut seuraa  

viin tuloksiin. 1 ) 

Vuotuinen kotitarvepuun  kulutus  maaseudulla. 

Turun ja Porin läänin maaseudun kokonaiskulutus = 2  609 300 

p.-m
3 = 1 739  500 k.-m 3 . 2 ) Koko  maan maalais väestön kulutus = 

18 819 100 p.-m
3  = 12 546 100 k.-m 3. Kaupunkiväestön  polttopuun  

tarve on otettu yhtä  suureksi kuin Hannikaisen laskema Helsin  

gistä  (kts.  s.  22 ). Komitea on kuitenkin  erehtynyt  olettaessaan hä  

nen ilmottamansa määrän, 4 m 3 henkeä kohti,  p.-m: ksi,  sen  sijaan,  

että se  onkin k.-m. Näin komitea saa  kaupunkien  koko  polttopuun  
kulutukseksi  1 213 700 p.-m

3 = 809 100 k.-m 3 . Koko  maassa  tulee 

kotitarvekulutukseksi  näin ollen pyöristettynä  13 355 200 k.-m 3
,  jos  

kaupunkien  rakennuspuun  tarve jätetään  pois,  kuten komitea on  

tehnyt.  Käyttämällä  Hannikaisen laskelmaa oikein,  olisi viimeksi 

mainitun luvun sijaan  saatu 13 759 800  k.-m 3 .  

1 )  Komiteanmietintö, n:o 4, 1900.  Helsinki.  Ss.  168 —169  sekä  Liite  11. 

Komitea  on yleensä  ilmottanut  lukunsa  p.-m
3 :ssä. Muutettaessa  niitä  k.-m 3:ksi  

on käytetty  samaa suhdetta kuin komitea  paikoitellen  eli 3: 2. 
2
) Näissä  summissa  on Ahvenanmaa  mukana.  Jos  se jätetään pois,  on 

summa 1 671 800 k.-m 3
.
 

Henkeä kohti Tai  on  savu  a k.  Torpansavna  k.  Muuta  savuak.  

Lääni 

p.-m
3 k.-m 1  p.-in*  k.-m 1 p.-m

3 k-m 3 p.-m 3 k.-m'  

Uudenmaan 1  7.06 4.71 123 82 31 21 14 9 

Turun  ja Porin  1   6.92  4.61  106 71 39 26 14 9 

Hämeen  l . 8.65 6.77  156 104 63 42 20 13  

Viipurin  1   7.63 5.09 79 53 32 21 14 9 

Mikkelin  1  9.75 6.50  140 93 58 39 20 13  

Kuopion 1. •.   9.97 6.65  152  101 49 33 22 15 

Vaasan  1  7.4 7 4.98 90 60 43 29 19 13 

Oulun  I  8.14 5.43 ЮЗ: 69 33 22 28 19 

Koko  maassa 8.06 5.37  108| 72  45 30 17 11 
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4 

Huolimatta useista heikkouksistaan tämä laskelma  on kuitenkin 

paras tähänastisista koko maata käsittävistä,  vaikkakin viljelmien  

jakautuminen  suuruusluokkiin tulee vain  välillisesti  ja siten liian 

ylimalkaisesti  otetuksi huomioon ja vaikka  alkutiedot  ovatkin  liian 

ylimalkaisia,  ne kun  ovat  vain  arveluja  talon-,  torpan-  ja muun savun  

keskimääräisestä kulutuksesta kunnassa. 

Tämän laskelman jälkeen  on vielä kolme koko maata käsittä  

vää, joista  kuitenkin oikeastaan vain  kaksi  on itsenäisiä uusia las  

kelmia.  Näistä vähän  myöhemmin  enemmän. Pienempiä  paikallisia  
laskelmia ja  tiedonantoja  on sen sijaan lukuisa joukko. Ne seloste  

taan ensin. Pienimmät tiedonantojen  tapaiset  ja  aivan löyhille  oletta  

muksille perustuvat  on jätetty  pois  samoin kuin ne,  joita  ei ole  saatu  

ollenkaan toisten kanssa  verrattavaan muotoon. Alkuperäisissä  las  

kelmissa  eivät aina esiinny  kaikki  seuraavassa  mainitut luvut sellai  

sinaan,  vaan osa niistä on  johdettu alkuperäislaskelman  tietojen  

avulla, jotta saataisiin ne verrannollisemmiksi keskenään. 

I. Westerinen v. 1910 1): Polttopuuta  kuluu Kuhmoniemellä 

17.5 m  3  ja  Sotkamossa 16. o  m 3 henkeä  kohti. Mitat nähtävästi p.-m.,  

ja vastaisivat  niin ollen k.-m. 11.7 m 3  Kuhmoniemellä  ja 10.7 m  3  
Sotkamossa. 

J. Honkasalo v. 1910 2): Uudenmaan läänissä on  aitaa kaik  

kiaan 35 772 km  eli viljeltyä  ha kohti 192 m. Vuotuinen aitauspuun  

tarve 11.3 j. 3 k.-m.  eli  0.30 k.-m 3 100 aitametriä kohti,  siis  0.57 k.-m 8  

viljeltyä ha kohti ja  10 5  800  k.-m 3 koko  läänissä. Aineisto koottu 

1 8 tilalta. 

B.  Ericsson  v.  1911 3): Nurmijärvellä  Kytäjän  kartanon torpat  

kuluttivat torppaa  kohti keskim.:  

Aineistona edellisenä tilivuonna 37 ja jälkimmäisenä  41 torppaa.  

Tiedot perustuvat  metsänvartijan  muistiinpanoihin.  

*) I. W., »On puuta Pohjanmaalla.» (Tapio, 1910. Helsinki.  S. 75.)  
2 ) J. Honkasalo, Tilastoa aitaukseen käytetyn  puumäärän paljoudesta. 

(Tapio, 1910. Ss. 256—257.) 
3) B. E., Vähäsen tilastoa  torpparien metsänkulutuksesta. (Tapio, 1911.  

Ss. 122—123.) 

.  tilivuonna 

1903- 190У 

tili vuonna 

1909-1910 

2.85  m 3 
2.07 » 

0.82 » 

1.46 » 

0.64 » 

72.00 » 

2.41 m 3 

2.93 » 

0.65 » 

1.58 » 

1.15 » 

76.90 > 

tarvepuita  
aidaksia   

seipäitä .•   

yhteensä 79.84 №
3 85.62 m 3 
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F.  V. Tupamäki v.  1913 1): Tyrvään  ja Kiikan  pitäjissä  eräitten 

talojen  ja niitten torppien  puun kulutus  yhden  vuoden aikana: 

Luvut  perustuvat  luotettavaan kirjanpitoon. Tekijä on osit  

tain käyttänyt  tätä aineistoa. 
Samasta aineistosta,  luultavasti  joltakin  toiselta vuodelta ovat  

lasketut  seuraavat Tupamäen luvut:  a)  

Keskim.  vuotuinen kotikulutus  k.-m 3  viljelmää  kohti:  

Osittain  samasta aineistosta on Tupamäen seuraava laskelma :  3 ) 

Aitaustarpeita  kuluu vuosittain viljelmää  kohti keskimäärin:  
taloissa (10 kpl.)  16.6 k.-m3 

torpissa - 6.1 » 

Aitojen  kunnossa pitoon  menee vuosittain 18 % koko  kotitarve  

puumäärästä.  

Tilivuodelta 1914—1915 Tupamäki on  tehnyt  taas  yhteenvedon. 4

)  

Keskim.  kotikulutus k.-m 3 viljelmää  kohti:  

x) F. V. Tupamäki, Puiden  kulutus  kotitarpeisiin. (Tapio,  1913. Ss.  198  

—199.)  
2

) Tupamäki, Numeroita  puiden käytöstä  kotitarpeisiin. (Tapio, 1913.  
Ss. 380—381.) 

3
) Tupamäki, Laskelmia  aidoista  ja niihin  käytetyistä  puumääristä. (Tapio,  

1914. Ss.  200—201.) 

4
) Tupamäki, Numeroita  puiden käytöstä kotitarpeiksi  ja myytäväksi.  

(Tapio, 1915. Ss. 308—310.) 

Talon juokseva  n:o Torppien  lukumäärä 

Kulutus,  k.-m  

talossa keskim.  torppiin 
kohti 

1 52 523.5 22.0 

2 10 175.3 45.5 

3 3 154.5 26.7 

4 7  65.0  58.2 

5 3 137.5 35.5 

yht. 75  keskim.  28.4  

rakennus-  

ja päre-  
poltto-  
puita 

aidaksia yhteensä  
puita  

taloissa  (10  kpl.)   41.7 167.4 15.8 224.9 

torpissa (87 kpl.)   1.7  21.2 3.4  26.3 !  

•  

taloissa  (10 kpl.)   
torpissa (84 kpl.)   

rakennus-  

ja päre-  

puita  

poltto-  

puita  
aidaksia  yhteensä  

25.9  

1.9 

194.1 

20.3 

17.1  

3.2 

237.1 

25.4 
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Kantoja,  liekoja  ja  oksia  on torppaa  kohti  koottu edellä mainitun 

lisäksi  5.5 k.-m 3
.
 

Niilo Kivalo v.  1913 3 ): Keskimääräinen kotitarvekulutus  tili  

vuonna 1911 —1912 k.-m 3
:  

Luvut perustuvat  metsätyönjohtajien  pitämään  kirjanpitoon,  

jota samaa aineistoa tekijäkin  on  osittain  käyttänyt.  
O.  Alanen v.  1916 2): Keski-Suomen maanviljelysseuran  alueella 

vv. 1912—1915 metsänhoitokilpailuihin  osaa  ottaneilla  viljelmillä  ku  
lutettiin  vuotta  ja  viljelmää kohti  keskim.:  

Aineistona on viljelmäin  haltijain  oma  kirjanpito  25 talosta ja 

5  torpasta. Alkutiedot eivät  liene aivan moitteettomia päättäen  niistä 

metsänhoitokilpailujen  kirjanpito  vihoista, joita tekijällä on ollut 
tilaisuus nähdä. 

Fr.  Emil Alanen v. 1916 3 ): Eurassa  on vv.  1912—1915 kolmen 
tilivuoden aikana 16—17 talossa ja 65—67 torpassa käytetty  koti  

tarvepuuta  vuotta ja viljelmää  kohti seuraavasti:  

l

)  Niilo  Kivalo,  Metsänhoitoyhdistyksistä.  (Tapio, 1913. Ss.  209—214.) 
2

) O. Alanen. (Tapio, 1916. Ss.  83—85). 
3

) Fb. Emil  Alanen, Kotitarvepuunkulutuksesta Euran  metsänhoitoyhdis  

tyksen alueella.  (Tapio, 1916. Ss.  214 —-216.) 

taloa kohti 

yhden  talon tor-  

pissa  yhteensä 

Huittisten metsänhoitoyhdistyksessä  
....

 280 00 

Tyrvään  ja Kuikan rajaseudun  metsänhoito- 

yhdistyksessä   159 279 

Paluksen metsänhoitoyhdistyksessä   147 116 

taloissa  torpissa 

polttopuuta   168.6 m
3 62.4 m 3 

rakennushirsiä   33.3 kpl.  15.0 kpl  

seipäitä  ja riukuja   806 »  344 » 

taloissa  torpissa 

rakennus-  ja pärepuita  138.6 kpl.  = 34.4  m 3 11.2 kpl.  = 2.8 m3 
halkoja  111.2 » 25.4  » 

aidaksia   9.4 » 2.1 » 

aidanseipäitä  y. m. seipäitä   669.4  kpl.  = 2.7 • 136.7 kpl. 0.6 » 

yhteensä 157.7 m
3 30.9 m

3 
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Alkutiedot ovat metsätyönjohtajan  tekemiä kirjanpidollisia  

muistiinpanoja.  Tekijä on myöskin  osittain käyttänyt  niitä. 
Bruno Älanco  v.  1917 1): Äänekoski  Ab:n 91 torpassa  ja lam  

puotitilassa  on viljelmää  kohti  vv.  1914,  1915 ja 1916 käytetty  koti  

tarpeisiin keskim.  vuodessa: 

Metsätilastossa 2) on v:sta 1895 alkaen tietoja  valtionmetsien 

asukkaille maksutta luovutetuista metsäntuotteista. Kun valtion  

metsätorpparit,  metsänvartijat,  metsätyönjohtajat  ja aluemetsän  

hoitajat  yleensä  saavat  kaikki  tarvitsemansa puut  valtionmetsistä  

maksutta,  osottavat nämä tiedot siis  mainittujen  henkilöryhmien  

asumusten kotitarvepuun  kulutusta.  Viimeisestä ilmestyneestä  Metsä  

tilastosta (vuosien  1915 ja 1916 tilasto)  esitettäköön tässä  eräitä lu  

kuja v:lta 1916 3). Metsänvartijakoulujen  ja yliopiston  metsäharjot  

teluaseman hoitoalueet sekä Kymölän  seminaarimetsä on  jätetty  

ottamatta huomioon. 

Asumukset  ovat yleensä  viljelyksiltään  sangen pieniä.  Mainitta  

koon,  että valtionmetsätorpissa,  joita tässä mainitut asumukset  

etupäässä  ovat,  peltoa  on keskimäärin  4 ): 

') Adolf  Forssell, Kertomus  Suomen sahanomistajqin maanviljely  s  joh  
tokunnan  ja virkailijoiden v. 1917. Helsinki. 1918. Ss.  95—96.  

') Metsätilasto, ennen v. 1911  nimeltään  Metsänhoitolaitos.  (Suomen 

virallinen  tilasto. XVII. Helsinki.) 

3) Suomen  virallinen tilasto. XVII, 19 & 29. 1920. Ss. 47 —48.  Taulu  

n:o6. Taulu  n:o 28. 

4
) Valtionmetsäkomitean mietintö, n:o 1. (Komiteanmietintö, n:o 16, 1920.) 

Helsinki.  S. 164. 

halkoja   84 m
3 

aidaksia у.  m. pientä  puutavaraa  4 »  

rakennushirsiä  7.4 kpl.  (vähintäin  6  m  X  7" 

Alue 
Asumusten 

lukumäärä 

Kotitarvepuuta  luovutettu  

asumusta kohti 

kaikkiaan, polttop.,  
k.-m' p.-m-  

Turun—Hämeen  läänien  tarkastuspiiri  564 33.7 36.7 

Heinolan  kihlakunnan  valtionmaat.... 37 37.9 43.2 

Viipurin-Mikkelin läänien tarkastuspiiri  163 45.0 60.7  

Kuopion läänin  380 48.1 63.5  

Keski-Suomen » 518 50.6 64.4  

Pohjan » 663 37.7 43.8 

Oulujärven » 997 42.4 50.8 
Iin 985 27.8 29.8 

Kemin  601 37.3 44.4 

Lapin 264 81.9 72.5  

Yhteensä ja keskimäärin  5172 40.8 47.3 
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Aureen,  Kurun,  Vilppulan,  Oriveden ja  Toivakan hoitoalueissa 4.92 ha 

Siikajoen  ja Haapajärven  hoitoalueissa 2.29 » 

Simon,  Meltauksen ja Murolan » 1.20 » 

Jongunjoen,  Suomusjärven  ja  Ilomantsin hoitoalueissa.... 1.02 » 

Puolangan,  Piispa  järven  ja Suomussalmen » 
....
 0.63 » 

Metsätilaston lukuja  käyttäen  on  vielä laskettu  henkeä kohti  

luovutetut puumäärät  v.  1916. I  osottaa asumuksen haltijan  ruoka  

kuntaan luettua henkeä kohti  ja  II kaikkia  asumuksessa asuvia  

henkilöitä (siis myöskin vuokralaisia)  kohti annettuja  puumääriä.  

Nämä Metsätilaston tiedot eivät kuitenkaan liene aivan  luotetta  

via. Sahapuitten  ja rakennushirsien kuutiomäärät ovat liian pienet.  
Ne on nimittäin  kuutioitu latvaläpimitan  mukaan, joka antaa  to  

dellista paljon  pienemmän  kuutiomäärän. Kummastuttavan pienet  
luvut lin ja Kemin tarkastuspiireistä  panevat  myöskin  epäilemään  

lukujen luotettavuutta. 

Mauno Pekkala on Kurun,  Parkanon ja Ikaalisten pitäjien  

valtionmetsätorppien  puun kulutuksen laskenut torppaa kohti  paljon  
suuremmaksi: x )  

1
) Mauno  Pekkala, Tutkimuksia kruununmetsätorppien taloudesta Kurun, 

Parkanon  ja Ikaalisten  pitäjissä.  Helsinki.  1920. Ss. 63—64. (Acta  forestalia 

fennica, 17.) 

Puuta kaik-  

kiaan,  k.-m».  

Polttopuuta  
erikseen,  

p.-m
3 . 

I TI I II 

Turun—Hämeen  läänien  tarkastuspiiri   7.2  5.6 7.8  6.0 

Heinolan  kihlakunnan  valtionmaat   6.5 5.3 7.4 6.0 

Viipurin—Mikkelin  läänien  tarkastuspiiri   9.0 8.4 12.2 11.3 

Kuopion läänin »  8.1 7.3  10.7 9.6 

Keski-Suomen »  8.4 7.1 10.7 9.1 

Pohjan »  6.5 5.5 7.6 6.4 

Oulujärven »  7.2  6.7 8.6 8.0 

Iin »  4.8 4.3 5.1 4.6 

Kemin »  6.3 5.5 7.5 6.6 

Lapin  16.6 15.6 14.7 13.8 

Keskimäärin  7.2 6.3 8.3 7.3 

pellon pinta-ala puun  kulutus 

0— 2 ha  72.1 p.-m
3  

2.01— 4 »  128.0 » 

4.0  t—-  6 »  132.4 » 
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Viimeksi  mainitusta luvusta  tulee polttopuun  osalle 111.9 

p.-m
3. Tulokset perustuvat  30  torpassa  tehtyihin  tutkimuksiin. 

T. J. Blomqvistin  mukaan kuluttivat valtionmetsätorpat  Ori  
veden hoitoalueessa puuta  kukin:  esim. v. 1910 108.0,  v.  1913 84. 0,  

v. 1921 44.0 k.-m 3. 1) 

Valtionmetsätorpparien  puun kulutuksesta valtionmetsien eri 

hoitoalueissa on tavallisesti  laskelmia metsätaloudentarkastusasia  

kirjoissa.  Nämä kuitenkin suurimmalta osaltaan perustuvat  samaan 

aineistoon kuin Metsätilastorikin  vastaavat tiedot. Niihin ei siis  ole 

syytä  enää puuttua  sen paremmin.  

Östen Elfvingin laskelman mukaan valtion asutustoiminnan 

synnyttämät  pientilat  käyttävät  vuosittain 24.2 m 3 puuta. 2) -  
Asutuskomitea ilmottaa valtion asutustoiminnan perusteella  tullun 

siihen kokemukseen,  että pienviljelijä  etelä- ja keski-Suomessa  tar  

vitsee vuosittain 15—30 k.-m 3 puuta viljelmällään. 3) 

V. Toijala on v. 1917 tehnyt  laskelmia niitten viljelystilojen  

puun kulutuksesta,  joita  v:n 1915 virkataloasetuksen mukaan on  
muodostettu ja joilla  tavallisesti on oikeus saada kotitarvepuunsa  

tai ainakin osa  siitä valtion metsästä. Hän on tullut seuraaviin  

vuotta ja viljelmää  kohti laskettuihin lukuihin: 4 ) 

x ) Laskelmien tekijän antamien  tietojen mukaan.  
2) Vrt. Valtionmetsäkomitean mietintö, n:o 1. S. 155. 
3) Asutuskomitean  mietintö, u:o 1. Valtion  virkatalojen käyttäminen.  

Helsinki. 1919. Ss. 94—95. 

4

) A. K.  Cajander, Suomen  Metsätieteellisen Seuran  toiminta  v.  1909—1917.  

Helsinki.  1917. (Acta forestalia iennica, 7. S. 281.) 

pellon pinta-ala puun  kulutus 

6.01— 8 ha  135.6 p.-m
3 

8.01—10 »  190.1 »  

10.01—12 »  238.0 » 

Keskimäärin (peltoa  4.51  ha) 125.0 p.-m
3  

ф 
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35.1  

52.1  
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9 44.1 

14.6 66.7  

19.5. 84.2 

— 109 

37.9  10 

46.8, 13.4 

47.9 

60.2 

1 Keskim.  109 51.7  12.2 63.9  40.8 10.2 51 54.7 11.6, 66.3  40.4 11  51.4 
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Sarake I tarkottaa polttopuuta  ja sarake 11 aitaus-,  veisto- y.  m. 

puuta. Rakennuspuu  puuttuu laskelmasta. Alkutiedot käsittä  

vät yhden  vuoden aikana virkatalojen  metsistä annetut puumäärätt  

Aineisto on liian pieni näin moneen ryhmään  jaoteltavaksi  siten, 

että kutakin  keskiarvoa  sellaisenaan voisi  käyttää.  

Aineistoa kirkollisvirkatalojen  ja niitten torppien  puun kulu  

tuksesta on asianomaisissa hoitosuunnitelmissa. Sitä ei ole kukaan 

tähän mennessä kuitenkaan muokannut. Esillä  olevaan laskelmaan 

se olisi ollut perin  vaikeasti yhdistettävissä,  joten  se  on jäänyt  siinä  

kin  käyttämättä.  

Oman ryhmänsä  muodostavat tiedot suojametsäalueen  puun tar  

peesta. V. 1907 asetettu n.  s.  suojametsäkomissio  on  kunnittain 
laskenut vuotuisen puun kulutuksen maamme pohjoisimmissa  osissa.  

Otettakoon tähän eräitä suhteellisia lukuja komitean mietinnöstä. 1) 

Sarakkeessa a on  polttopuumäärä  jokaista  asuinhuoneen tuli  

sijaa  kohti. Sarakkeessa b on muutkin tulisijat  otettu lukuun.   

Mainitut luvut on saatu siten,  että komissio  on ensin arvioinut kunnan 

koko  kulutuksen  ja  siitä  väkiluvun,  asumusten ja  tulisijain  lukumäärän 
avulla laskenut nämä suhteelliset  luvut. 

O.  J. Lakakin Utsjoelta  keräämien tietojen  mukaan käytetään  
siellä asumusta kohti: 

Tulisijaa  kohti kuluu polttopuita  keskimäärin 24.9  p.-m
3  (tei  

sen arvion mukaan 24.2 p.-m
3) 2). 

x ) Komiteanmietintö,  n:o 7, 1910. Helsinki.  Ss.  39 j.  s. 
a

) O. J. Lakabi, Kertomus  Teno-  ja Inarinjokivarrella  toimitetusta metsän  
lioidontarkastuksesta kesällä  v. 1917. Helsinki. 1912. (Käsikirjotus.)  

Vuotninen paun kulutus,  p.-m' 

Kuut n 
s:a henkeä 

s:a asu-  
polttop.  tulisij a  

kohti 
masta 

kohti ■ ■ ■ ■ ■ 

a  li  

Utsjoki   10.54 50.6 27 

Inari  • 7.60 55.0 30 18 

Enontek;<   7.60 66.5  32 17.5 

Keskimäärin 8.00 56.7 

polttopuuta,  toisen arvion mukaan 76.0 p.-m
3 (= 50.7 k.-m 3  

» » » » 66.4 » (=44.3 » 

aitauspuuta   3.7 » 

rakennuspuit  a   48 kpl.  = 8.6 » 
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August Renvall on  arvioinut  polttopuun  kulutuksen  metsän  

rajaseuduilla  50—100 p.-m
3  asumusta kohti. 1)  

Viimeksi on Olli  Heikinheimo valtion metsänvartijan  keräämien 

tietojen  nojalla  arvioinut puun kulutuksen Utsjoella  ja tullut seuraa  

viin tuloksiin: 

Rakennuspuita  menee vuotta ja asumusta kohti  perintötaloissa  

ll.i kpl.,  uudistaloissa 4.7  kpl.,  valtionmetsätorpissa  3.6 kpl.,  keski  
määrin 6.9  kpl.  Polttopuuta  kuluu keskimäärin 30  p.-m

3  rautauunia 

ja 80 p.-m
3  takkauunia kohti. Asumusta kohti  polttopuun  kulutus  

näitten perusteella  laskien  on saatu 129 p.-m
3:  ksi,  siis  huomattavasti 

suuremmaksi kuin edellä ilmotetut luvut. Aitoihin on laskettu tar  

vittavan asumusta kohti vuosittain 40  aidaspuuta. Aineisto pe  

rustuu 10 viime vuoden muistiinpanoihin  ja tuntuu niin ollen  luo  
tettavalta.2) 

Edellä mainitun yksityismetsäkomitean  jälkeen  tehty seuraava 
laskelma koko maan kotitarvepuun  kulutuksesta  toimitettiin Suo  

men Metsänhoitoyhdistyksen  Tapion alotteesta. 3)  V.  1908 yhdistys  
lähetti maanviljelijöille  eri tahoille maata pari  kyselykaavaketta,  

joista  toisen tarkotuksena oli  saada aineistoa juuri  mainittuun arvi  

oon. Tämä oli ensimmäinen kerta,  jolloin  koko maata käsittävän  

kotitarvepuulaskelman  aikaan jäämiseksi  käännyttiin  suoraan yk  

sityisten  maanviljelijäin  puoleen.  Vastauksia saatiin 153 talon  

omistajalta  kaikkiaan,  siis  sangen niukalti  näin laajaan  laskelmaan. 
Tämän aineiston avulla  I. Lassila suoritti 103 tilan tietoihin 

perustuvan  laskelman maan kotitarvepuun  kulutuksesta.4 ) Poltto  

puuksi  menevän määrän selville  saamiseksi  laskettiin  ensin kulutus 

henkeä  kohti kussakin  läänissä  ja  nämä luvut  kerrottiin väkiluvuilla. 

Nämä henkeä kohti saadut polttopuumäärät  ovat seuraavat:  

1 ) August  Renvall, Suojametsäkysymyksestä  VI. Asutusolojen järjeste  

tely  mäntymetsärajaseuduilla. Helsinki.  1919. S. 7. (Acta  forestalia  fennica, II.J 
2

) Olli  Heikinheimo, Suomen  metsäraja-metsät ja niiden  vastainen  käyttö. 
Helsinki. 1921. S. 67. (Metsätieteellisen Koelaitoksen julkaisuja, 4.)  

3) Tiedot  tästä laskelmasta  ja mainitun  yhdistyksen  muista  samaa asiaa  
koskevista  alotteista on koottu  etupäässä yhdistyksen  vuosikertomuksista v:sta  
1908 lähtien. Julkaistut Suomen Metsänhoitoyhdistyksen Tapion vuosijul  
kaisuissa.  

4) I.  Lassila,  Puunkulutus  kotitarpeeksi.  (Tapio,  1910. Ss. 30 —32.) 

Uudenmaan läänissä  10.7 p.-m
3

;  tiloja  aineistossa 7 
Turun  ja Porin läänissä 

.
 .  6.0 » » » 22 

Hämeen » CO 00  

Viipurin » 7.3 » » » 10 
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1265—22 B 

Luvut ovat  useimmissa lääneissä  suuremmat kuin yksityis  
metsäko mitean kokona  isku  lutusta  osottavat luvut. 1)  Koko maassa  

on polttopuun  kulutukseksi  saatu  21 milj.  k.-m 3 . —•  Aitaustarpeit  

ten  kulutuksen määräämiseksi on ensin laskettu  viljeltyä  ha kohti  

tuleva  aitamäärä. Aidan kestävyysajan  ja aitametriin keskim.  tar  

vittavan puumäärän  on laskelman  tekijä  itse arvioinut. Näitten lu  

kujen  ja maan viljellyn  pinta-alan  suuruuden avulla on saatu 2  milj.  

k.-m 3  vuotuisesti kuluvaksi  aitauspuumääräksi.  Laskelma on liian 

ylimalkainen  ollakseen vakuuttava. —Rakennus- ja  veistopuu  on las  

kettu prosenteissa  polttopuumäärästä,  ja tulos on tarkistettu  arvioi  

malla rakennusten vuotuinen kuluminen. Loppusummaksi  on  saatu  2.5 

milj.  k.-m 3
. Koko  summa on näin ollen 25.5 milj.  k.-m 3

,  kun yk  

sityismetsäkomitean  vastaava luku  on  13.4 milj.  k.-m 3
,
 jos  edellyte  

tään,  että Lassila on  ottanut lukuun vain maalaisväestön. Vaikka 

väkiluvun  kasvu  näitten kahden laskelman välisenä aikana otettai  

siin huomioon,  on erotus kuitenkin vielä sangen suuri.  Yksityis  

metsäkomitean laskelma  on kaikesta  päättäen  lähempänä oikeita 

lukuja.  Lassila onkin itse huomauttanut,  että hänen tuloksensa 

ovat epävarmat, koska aineisto on liian pieni.  

Parempien  tulosten saamiseksi hän Tapio yhdistyksen  toi  

mesta v.  1911 lähetti  uudet kyselykaavakkeet.  Näihin tuli vastauk  

sia n. 700 tilalta. Tähän aineistoon nojaten  Lassila arveli voivansa 

määrätä maan vuotuisen kotitarvepuun  kulutuksen 10-—15 % tark  

kuudella. Aineiston käsittely  jäi kuitenkin erinäisistä  syistä  kesken. 

V. 1910 Tapio  yhdistys  asetti komitean käsittelemään kysy  

mystä  maamme metsien tuoton ja  kulutuksen suhteesta,  joka  kysy  

mys oikeastaan vieläkin on ratkaisematta.  Komitea mietinnössään 

ehdotti Ruotsissa samaan aikaan suunnitellun Värmlannin linja  
arvioinnin tapaan  eräissä pitäjissä  (Kuhmalähde  11a,  Sahalahdella,  

Orimattilassa  ja lisalmella)  toimitettavaksi  laskelman metsien tuo  

tosta. 2) Samalla piti  kulutus arvioitaman arvioimislinjoille  sattu  

vien kantojen  avulla,  kuten Ruotsissakin oli  suunniteltu. Komitea 

J ) Vrt. s.  24.  

2 ) Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion asettaman, maamme yksityismetsien  

tuotantoa ja kulutusta  käsittelevän  komitean  mietintö. Helsinki. 1911.  

Kuopion  läänissä   11.4 p.-m
3

;  tiloja  aineistossa  16 

Mikkelin »  11.0 » » » 9 

Vaasan »   15.8 » » » 4 

Oulun )>  15.7 » » » 32 

Keskimäärin koko maassa  10.8 p.-m
3

;  tiloja aineistossa  103 
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oli  kuitenkin  selvillä  siitä, että kulutuksesta  oli  saatava tarkempikin  

tutkimus. Sitä varten se laati verraten seikkaperäisen  ehdotuksen 
tätäkin työtä  varten mainituissa pitäjissä.  Aineisto suunniteltiin 

koottavaksi  paikalla  kyselyjen  ja  suoranaisten tutkimusten avulla.   
Ehdotuksen edellinen puoli,  nim. metsien linja-arviointi  saatiin Saha  

lahdella ja Kuhmalahdella käyntiin.  Työ on  kuitenkin vielä kesken.  
Kulutusta koskeva osa  on kuitenkin siinä yhteydessä,  kuten Ruot  

sissakin,  jäänyt  toimittamatta. Ja jälkimmäinen suunnitelma on 

jäänyt  kokonaan paperille.  

Toistakymmentä  vuotta sitten toiminut Tilastokomitea kosket  
telee metsätilastoa käsittelevässä  mietinnössään ohimennen yksi  

tyismetsätilastoa  ja huomauttaa sen  tarpeellisuudesta,  mutta ei  

puutu  asiaan sen paremmin. l )  

Suomen Metsänhoitoyhdistys  asetti  v.  1916 komitean pohtimaan  

kysymystä,  hakataanko metsiämme liikaa. 2) Komitean täytyi  luon  

nollisesti  tällöin arvioida myöskin  metsien kulutus.  Kotitarvepuu  
määriä arvioidessaan se otti lähtökohdaksi yksityismetsäkomitean  

läänittäin henkeä kohti laskemat luvut ja kertoi  ne  v:n 1913 
väkiluvuilla.  Maalaisväestön koko  kulutukseksi  on saatu  15  251 100 

k.-m 3 (Turun  ja Porin  läänissä  2 056 300 k.-m 3 ). Metsien koko  vuo  

tuinen kulutus on saatu 37 299 000 k.-m 3:ksi,  kun kasvu on arvi  

oitu vain  35 194  800 k.-m 3:ksi.  Kotitarvepuulaskelman  paikkansa  

pitävyys  riippuu  tietenkin yksityismetsäkomitean  suhteellisten luku  

jen luotettavuudesta. Turun ja Porin läänin osalta  voidaan myö  

hemmin palata  niihin. 
Vielä on tässä yhteydessä  mainittava maataloushallituksessa 

tehdyt  tutkimukset maataloutemme kannatta vaisuudesta. 3) Niissä  

on kultakin tilivuodelta laskettu muun muassa  yksityistilojen  puun 
kulutus. Yhteenvetoihin koko maan kulutuksesta ei ole niissä py  

rittykään. Aineistona on  käytetty  maatiloilla toimitettua kirjan  

pitoa, jota varten on ollut tarkotukseen sovelletut vihot. Tiloja,  

joista on ollut  kirjanpitotietoja,  on eri  tilivuosina ollut  seuraavasti:  
1912—1913 104 tilaa, 1913—1914 75 tilaa, 1914—1915 80 tilaa, 

1915—1916 139 tilaa, 1916—1917 98 tilaa, 1917—1918 85 tilaa, 

1918—1919 84  tilaa, 1919—1920 196 tilaa, 1920—1921 240 tilaa. 
Aineisto on näin ollen melko pieni  käsittääkseen koko  maan ja an  
taakseen siitä huolimatta 3 piiriin ja suuruusluokkiin ryhmitettynä  

*) Tilastokomitean mietintö, IX. Metsänhoitotilasto. (Komiteanmietintö, 

n:o 9, 1911.) Helsinki. 1911. Ss.  5—7. 

2
) Överavverkas  landets  skogar Ss. 150—169.  

3) Tutkimuksia Suomen  maatalouden kannattavaisuudesta,! j.  s.  Helsinki.  

1915, 1916, 1918, 1919, 1920, 1921  ja 1922. (Maataloushallituksen, Maan  

viljelyshallituksen,  tiedonantoja, n:ot 100,109, 118,  128,133,139, 141, 142  ja 145.) 
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tasottamatta oikean keskiarvon  kullekin  ryhmälle.  Kun vielä ote  

taan huomioon,  että  metsätalous ainakin kirjanpitoon  nähden yleensä  

on vähimmälle huomiolle jäänyt  haara yksityistilojen  taloutta,  niin ei 

alkumuistiinpanoiltakaan  kaikissa  tapauksissa  voi odottaa metsä  

taloustietojen  tarkkuutta ja luotettavuutta.1)  

Näytteeksi  otetaan tähän eräitä lukuja  tilivuodelta 1915—1916, 

jolloin  alkutietoja  on ollut runsaimmin niihin vuosiin nähden,  joilta  

tietoja  metsätaloudesta on  julkaistu. 2) Kirjanpitoyksikkönä  on  ol  
lut tila, johon kuuluvat siis  paitsi  pääviljelmää,  myöskin vuokra  

taloudet. Jälkimmäisten puun kulutus on tässä  selostuksessa  jätetty  

pois, jotta luvut olisivat paremmin  verrannollisia myöhemmin esi  

tettäviin tekijän  oman tutkimuksen tuloksiin. 

Eri tarkotuksiin  käytettyjen  puumäärien  keskinäinen suhde 
saadaan tämän perusteella  seuraavaksi:  

x) Vrt. ss. 41—42.  
2
) Tutkimuksia  Suomen maatalouden  kannattavaisuudesta, IV. Ss. 38,  

145—148.  

3) Redukoidulla viljelysalalla  tarkotetaan  peltoa  sekä  pelloksi  muunnet  
tua  kasvitarhaa  ja niittyä.  

Tilaryhmä  

< 

. Ф 

Ё-с 
Sc f«r 

•*

 O 

tr X 
» e 

Redukoitu  vilj.-ala 
kes-
 kim., 

ha
 

«■£. 

EgjT  
в  

-  *+ 
f*« 

?  2 

Viljelmän kulutus, k.-m 1 

<< 
fcr 

Ф 

Ф 

S3 

CO 

p: 

polttopuu  aidakset  
ja

 seipäät  rakennus-  
ja

 tarvep.  
I suuruusluokka  koko maassa <10 7.39 6.20  51.85 35.46 8.34 8.05. 

II » 10—25 17.55  14.65 72.79 60.37 5.20 7.22  

III » 25—50 34.79 32.63 125.54 97.99 7.37 20.18 

IV » » 50-100 65.12 59.34 199.89 168.91 6.19  24.79 

V » » » >100 135.83 131.24 310.13  239.19 6.26  64.68 

Koko  eteläpiiri  keskimäärin  . .  38.05 35.51 103.43 82.6 7 4.66 16.10 

Tilaryhmä  Polttopuu 
Aidakset ja 

seipäät  

Rakennus- ja  
tarvepuu  

I  suuruusluokka koko  maassa ....

 68.4 16.1  15.5 
II » » » 

.
 
..
 

.
 82.9 7.2  9.9 

III » » » 
....

 78.0 5.9  16.1 

IV » » » 
....

 84.5 3.1 12.4 

V » > »  77.1 2.0 20.9 

Koko  eteläpiiri  keskimäärin   79.9 4.5  15.6 
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Viljeltyä  ha  kohti  saadaan seuraavat luvut,  k.-m 3
:  

Lopputuloksena  kaikista edellä selostetuista  laskelmista  täytyy  

sanoa, että tiedot koko  maan kulutuksesta  ovat meillä vielä verraten 

epävarmat,  mikä suurimmalta osaltaan johtuu juuri kotitarvepuun  
kulutuksen arviointien epävarmuudesta.  

*) »Yhteensä»  on 0.01 m  3  pienempi  kuin eri  osien  summa. Luvut  ovat 
sellaisinaan  otetut  alkulähteestä.  

Tilaryhmä Yhteensä Polttopuu  
Aidakset 

ja  seipäät  

Rakennus-  

ja tarvep.  

I suuruusluokka  koko maassa 
....

 7.03 4.81 1.13 1.09 

II » » » 4.10 3.40 0.29  0.41  

III » » » 3.58 2.80 0.21  0.57 

IV » » »  3.07 г)  2.60 0.10  0.38 

V » » » . 
..

 . 2.28 1.76 0.05  0.47 

Koko  eteläpiiri  keskimäärin   2.6-2 2.09 0.12  0.41 



II. Tutkimusmenetelmä.  

Puun kulutuksen määräävimmät tekijät.  

Ennenkuin käydään  selostamaan tutkimusta,  lienee paikallaan  

luoda lyhyt  silmäys  niihin seikkoihin,  jotka  määräävät  jonkun  paikka  

kunnan puun kulutuksen.  

Ilmasto määrää suureksi osaksi  rakennusten laadun ja osal  

taan myöskin niitten  ja rakennuksellisten laitosten (aitojen  y.  m.) 

kestävyysajan.  Lämmitysaineitten  tarpeen  se määrää niin ikään. 

Se siis  tuntuvasti vaikuttaa puun kulutukseen, 1) varsinkin missä  

puu  on  pääasiallisin  rakennus- ja  lämmitysaine.  Mitä  vähemmän puuta  

näihin tarkotuksiin käytetään,  sen pienemmäksi  tekijäksi  ilmasto jää  

puun  kulutukseen nähden. 

Väkiluku tietysti  on suurimpia  tekijöitä  puun kulutuksessa.  

Väestön jakautuminen  ruokakuntiin vaikut  

taa etupäässä  rakennus-  ja  polttopuun  tarpeeseen.  
Eri elinkeinot kuluttavat puuta  eri  paljon.  Tässä ta  

pauksessa  ei kuitenkaan tule kysymykseen  puuta  jalostavien  elin  

keinojen  myyntiä  varten käyttämä  puu, vaan ainoastaan väestön 

kotoinen  tarve. Maatalous,  joka  tätä tutkimusta on lähinnä,  nielee 

runsaasti puuta.  Sen tarvitsema puumäärä  riippuu  etupäässä:  

1) viljelmien luvusta,  

2) talouksien laajuudesta  ja  intensiivisyydestä,  

3) maatalouden eri haarojen  keskinäisestä suhteesta (pelto  

viljelys,  karjatalous  j.n.  e.)  ja 

4) maatalouden kehityskannasta.  

Asu n  t  o-o lot vaikuttavat paljon  seudun puun kulutukseen. 

Mitä avarammat asunnot yleensä  ovat  sitä  enemmän menee ei  ainoas  

taan rakennus- vaan myös  lämmitysainetta.  Loiset kuluttavat suo  
ranaisesti  puuta  tuskin  ollenkaan. Mitä enemmän asuntoihin ja läm  

1) Vrt. s. 168. 
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mityksiin  käytetään  muita aineita puun sijasta  sitä pienempi  on 

kyseessä  olevan tekijän  vaikutus puun kokonaiskulutukseen. 
Puun saannin helppous ja sen kanssa  läheisessä yh  

teydessä  oleva puun hinta vaikuttavat tuntuvasti kotoiseen 

puun käyttöön.  Onhan tunnettua, että runsasmetsäisillä seuduilla 

yleensä  puun käytössä  ollaan paljon  tuhlaavaisempia  kuin  niukka  

metsäisissä oloissa. 

Puun sijaisaineitten  käyttö  vaikuttaa ymmärret  
tävästi  sangen paljon.  Turve polttoaineena,  kivi,  rauta, betoni j. n.  e.  

rakennusaineina,  rautalanka aitausaineena j.n.e. vähentävät tun  

tuvasti  puun tarvetta. 
Mainittakoon vielä  sellaiset  seikat kuin puun muokkaa  

mis- ja käsittelytapa  (esim.  rakennushirsien veistäminen 

ja sahaaminen keskenään verrattuina), säilytystapa  (esim.  

halkovajat),  rakennustapa  (esim.  lauta- ja hirsiladot),  läm  

mityslaitokset  (esim.  avonaiset takat ja uusimman malliset  

puuta  säästävät lämmityslaitteet),  yleiset  elintavat j.n.e.  

Nämä kaikki  ja monet muut tekijät  vaikuttavat eri  tapauksissa  

erilaisina yhtyminä; milloin  on mikin  niistä  etualalla. Jollakin rajo  

tetulla alueella, missä edellä mainitut olosuhteet ovat kutakuinkin  

samanlaiset eli  missä  eri  tekijäin  kombinaatio on tilastollisesti  kat  

soen suunnilleen samanlainen koko alueella,  voidaan puun kulutuk  

sessa  odottaa jonkinlaista  säännönmukaisuutta. Se on vain sopi  
villa  menettelytavoilla  saatava esille  monasti  hyvinkin  vaihtelevalta  

näyttävästä  aineistosta. Kuten myöhemmin tullaan näkemään on 

tämä suuri  vaihtelevaisuus  oleellista puunkulutustilastolle  ja vaikeut  

taa monasti  aineiston käsittelyä  suuresti. 

Kotitarvepuun  käsite esillä olevassa  tutkimuksessa.  

Käsite kotitarvepuu  on siksi  epämääräinen,  että kyseessä  olevaa 
tarkotusta varten on se  täsmällistettävä joihinkin  määrättyihin  ra  

joihin. Yleensähän sillä ymmärretään sitä puuta,  minkä jonkun  

paikkakunnan,
-

 tilan, viljelmän, tila- tai  viljelmäryhmän  väestö  itse 

kuluttaa  omissa paikallisissa  oloissaan. 

Kulutusyksiköksi,  joitten  osalle  kotitarvepuu  aluksi  on jaettu,  otet  

tiin viljelmä  tai eräissä tapauksissa  ruokakunta,  koska  ne  meikäläi  

sissä  maalaisoloissa puun käyttöön  nähden muodostavat luonnolli  

simman kokonaisuuden. Tällä tavoin torpat  ja  mäkituvat ovat tul  

leet kukin eri kulutusyksiköksi,  joitten puun tarve on käsitelty  

kokonaan erillään  päätalon  puun käytöstä.  Maatila kokonaisena ei 
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ole ollut sopiva  yksikkö,  sillä  sen kuluttama puumäärä  on suureksi  

osaksi  torppien  paljouden  varassa.  On tiloja,  joilla  torpat käyttävät  

yhteensä  paljon  enemmän puuta  kuin pääviljelmä  yksinään.  Tilat  

sellaisinaan eivät niin ollen ole puun käyttöön  nähden keskenään 

verrannollisia. Kullakin viljelmällä  on sitten erikseen laskettu 

keskimääräinen puun kulutus henkeä ja  ja peltohehtaaria  kohti. 

Tässä  tutkimuksessa ei ole tehty  mitään erotusta siihen nähden, 

onko puu otettu omasta metsästä,  ostettu vai  saatu jonkun sopimuksen  

nojalla  tai  ilmaiseksi.  Viljelmältä  muualle luovutettuja  puumääriä  ei 

ole otettu sen  kotitarvepuuhun,  paitsi  milloin on ollut kyseessä  osuus  

siltaan,  laituriin tai  muuhun sellaiseen,  jonka  voi katsoa  viljelmään  

oleellisesti kuuluvaksi rasitukseksi. Siinä tapauksessa,  että  luovu  
tettu puumäärä  on  tullut  toisen viljelmän  kotitarvepuuna  käytetyksi,  
on se  luonnollisesti luettu jälkimmäisen  osalle. Pois  on jätetty  teh  
taisiin tai muihin teollisuuslaitoksiin  verrattaviin yrityksiin  (sahoi  

hin,  meijereihin  j.  n.  e., omiin tai osuustoiminnallisiin)  käytetyt  puu  

määrät,  mikäli  nämä laitokset eivät  työskentele  tilan omiksi  tarpeiksi.  

Syytinkiin  menevät puumäärät  on luettu sitä  maksavan viljelmän  

kotitarpeiksi.  

Näissä  rajoissa  on kaikki  polttopuu,  rakennuspuu  

ja aitauspuu otettu lukuun huolimatta siitä  millä jalostus  

asteella  ne ovat olleet viljelmän  haltijan  ne saadessa. Irtaimis  

tossa kuluvaan puuhun  on tehty  eräitä rajotuksia.  Val  
miissa  teollisuustuotteissa  ostettu tai  muutoin saatu  puu on  jätetty  

laskuista  pois, koska  on  katsottu, että se on koko  maan puun tar  

vetta määrättäessä helpommin  laskettavissa  asianomaisten teollisuus  

laitosten raaka-aineen käytön  yhteydessä.  Se puu taas mikä sisäl  

tyy  ostettuihin tai muutoin saatuihin käsiteollisuuden  tuotteisiin,  

joita usein valmistetaan kotonakin omiksi tarpeiksi,  on sen  sijaan  

otettu mukaan laskuihin. Näin on tehty  sitäkin suuremmalla syyllä,  

kun monin paikoin  on tapana  antaa jonkun  käsityöläisen  viljelmän  

omista aineista valmistaa tarvittavia esineitä (rekiä,  rattaanpyöriä,  

saaveja  j.n.e.). 

Mitä sitten puun eri  osiin  tulee,  niin ainoastaan runkopuu  

011 otettu  laskuihin. Kannot,  juuret, oksat,  risut, lehvät j.n.e. on 

jätetty kokonaan pois.  Näin ollen on muistettava,  että tässä tutki  
muksessa  esiintyvät  luvut polttopuusta  eivät  kuvaa  yleistä  poltto  

puun tarvetta. Kannot,  oksat  j.n.e.  muodostavat usein huomatta  

van osan käytetystä  polttopuumäärästä.-  Niistä  on kuitenkin  ollut 

sangen vaikea saada  luotettavia tietoja,  niitä kun  tavallisesti kootaan 

useissa  erissä eikä  juuri koskaan mitenkään mitata. Kun sitäpaitsi  
koko tutkimuksen tarkotus on osaltaan olla apuna ratkaistaessa ky  
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symystä metsiemme puuvaraston,  kasvun  ja  kulutuksen suhteesta  
eikä kahdessa  ensin mainitussakaan suureessa  tavallisesti  oteta lu  

kuun muuta kuin  runkopuu,  ei  katsottu  olevan tarpeellistakaan  tässä  

ottaa laskuihin kantoja,  oksia  ja juuria.  

Ja vielä  muuan näkökohta. Polttopuu  tulee kokonaan käytetyksi  
siihen  tarkotukseen,  millä nimellä se  käy.  Aitauspuu,  rakennuspuu  ja 

irtaimiston puuaine,  kun  se on aikansa palvellut  alkuperäisessä  ase  
massaan  eikä enää kelpaa  siihen,  tavallisesti  hyödyttää  isäntäänsä 

vielä polttoaineena.  Näitä jätteitä  ei ole myöskään  laskettu poltto  

puuhun  tässä tutkimuksessa,  koska  niistä  ensinnäkin on ollut sangen 
vaikea saada varmoja  tietoja  ja koska  niitten käyttö  vaikuttaa  met  

sän puuvarastoon  vain välillisesti,  nim. vähentämällä muun poltto  

puun tarvetta. 

Myöhemmin  tulee puhe  puun ryhmittelystä  eri  tavaralajeihin,  
kuutioimistä  voista  j. n.  e. 

Tutkimuksen rajottaminen.  

Kuten edeltä on  käynyt  selville,  määräävät sangen monet eri 

tekijät  kotitarvepuun  kulutuksen. Sellaisessa maassa  kuin meidän 

ne vaihtelevat eri  osissa  tuntuvasti. Ilmasto,  puun saannin  helppous,  

väestön asuin-  ja  elintavat j. n.  e.  eroavat  suuresti  toisistaan maan eri 
äärillä. Kun näin ollen ja päättäen  aikaisemmistakin laskelmista 

suhteellinen puun kulutus  eri osissa  on erilainen,  katsottiin  parhaaksi  

rajottaa  tutkimus vain  yhteen  osaan maata. Täksi  valittiin  useista 

syistä  Turun ja Porin  lääni. Jo siinäkin  ovat kuitenkin  eteläinen ja 

pohjoinen  osa  siksi  erilaiset,  että se  täytyy  ottaa  huomioon aineistoa, 

käsiteltäessä.  Paitsi sitä, että tekijällä  entuudestaan oli  paikallis  

tuntemusta tässä läänissä,  vaikutti juuri  sen valintaan myöskin  se 

otaksuma,  että  sieltä, nähtävästi oli helpoin  saada luotettavinta aineis  

toa. Metsätalouskirjanpito,  mikäli siitä meillä yleensä  voi yksityis  
tiloilla puhua,  on ainakin yhteen  aikaan  ollut Turun ja Porin läänissä 

yleisempää  kuin muualla. Puu on  siellä siksi  suuressa arvossa,  aina  
kin  eteläosassa lääniä,  että sen kulutuksen suuruuteen on jouduttu  

pakostakin  kiinnittämään huomiota. Näin ollen on kirjanpidollisen  
kin  aineiston puutteessa  helpompi  kuin useissa  muissa lääneissä saada 
oikeita  tietoja  käytetyistä  puumääristä.  

Kun puun kulutus  kaupungeissa  on vallan erilainen kuin  maaseu  
dulla ja  laskelmat  niissä täytyy  perustaa  osalta  vallan eri  lähtökohtiin,  

katsottiin välttämättömäksi  rajottaa  tutkimusta  tähänkin nähden ja 
kohdistaa se vain maalais  väestöön,  johon silloin  ovat  tulleet kuulu  

maan myöskin  taajaväkisten  yhdyskuntain  asukkaat.  
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6 

Aineisto. 

Ensimmäinen suunnitelma tekijällä  oli itse tai  apumiesten  väli  

tyksellä  suoranaisten mittailujen ja kyselyjen  

avulla tehdä kaikki  tarpeelliset  muistiinpanot  kullakin  aineistoon 
otettavalla viljelmällä.  Tämä osottautui kuitenkin kovin hitaaksi,  

eivätkä tulokset sittenkään aina tyydyttäneet  luotetta vaisuus  vaa  

timuksia. Pelkän arvioinnin ja muistin varassa  olevat tiedot ovat 

nimittäin useimmiten liian ylimalkaisia  ja  häilyviä.  Osan käytettyjä  

alkutietoja  tekijä  on kuitenkin  itse  koonnut  tällä  tavalla. Menetelmä 

oli  lyhyesti  kuvattuna  seuraava:  

Kaavakkeet,  jotka  oli  tarkotusta varten sommiteltu,  täytettiin  

viljelmän  haltijan  kanssa neuvotellen. Viljelmällä  kuluvat  poltto  

puut  ja aitaustarpeet  arvosteltiin  keskimääräisenä vuotuisena kulu  

tuksena haltijan  kokemuksen ja muistin  avulla. Tietoja  tarkistettiin 

puuvajan  suuruuden,  tulisijojen  luvun ja käytön,  aitojen  pituuden  

ja  laadun nojalla  j. n.  e. Lisäksi  otettiin parilta  viimeiseltä  vuodelta 

mahdollisimman tarkat  luvut erikseen. Rakennustarpeista  ja muista 

eri vuosina eri paljon  tarvittavista puumääristä  otettiin yksityis  

kohtaiset tiedot haltijan  muistaman  mukaan niin monelta  viimeiseltä  

(tavallisesti  parilta)  vuodelta kuin  saatiin. Alussa  suunniteltiin kyllä  

rakennustarpeet  arvioitaviksi  rakennusten kulumisen ja niissä kiinni  

olevan puumäärän  avulla. Tämä menetelmä osottautui kuitenkin  
liian vaivalloiseksi,  eikä sen  tarkkuudesta kuitenkaan ollut takeita. 

Samoja  rakennusaineita käytetään  usein pariin  kertaan,  rakennus  

tavat  muuttuvat,  rakennusten suuruussuhteet ja koko järjestely  

muuttuu j.n.  e. 

Runsaamman ja osittain  tarkemman aineiston saamiseksi  ly  

hyemmässä ajassa  tekijä  päätti  koota mahdollisimman paljon  saata  

vissa olevia kirjanpidollisia  muistiinpanoja.  Yleensähän 

meillä maatalouskirjanpito  on  ainakin viime aikoihin asti ollut 

yksityistiloilla  sangen harvinaista ja  puutteellista.  Ja niissäkin pai  

koissa,  missä maatalouskirjanpitoa  on, on metsä siinä  useinkin jäänyt  
aivan lapsipuolen  asemaan. Niitä  tiloja,  joilla  on pidetty  kirjaa  edellä 

mainittuja  maataloushallituksen kannattavaisuuslaskelmia varten,  on  
Turun ja Porin läänissä ollut useimpina  vuosina sangen harvoja.  

Niittenkin muistiinpanoista  on voitu käyttää  vain joitakin,  syystä  

että ne esillä olevaan tarkotukseen olivat useimmiten sangen epätäy  
dellisiä  ja  epävarmoja.  Metsätalous oli nim. useimmiten jäänyt  sangen 

vähälle huomiolle. Eniten on yksityistiloja  ja  niitten vuokraviljel  
miä koskevaa aineistoa saatu läänissä viime vuosikymmenellä  toimi  
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neitten metsänhoitoyhdistysten  »jälkeenjääneistä»  asiakirjoista. 1)  

Nämä metsänhoitoyhdistykset  olivat metsänomistajain  yhtymiä, 

jotka  tavallisesti jokainen  palkkasivat  metsäkoulun käyneen  metsä  

työnjohtajan  jäsentensä  metsätaloutta hoitamaan. Useimmissa  yh  

distyksissä  kuului työnjohtajan  tehtäviin m. m.  pitää  kirjaa  jäsen  

tilojen  metsätaloudesta. Tätä  tarkotusta varten  Satakunnan maan  

viljelysseura  oli painattanut  metsän  ho  i  don neu  vo  j  ansa E.  Koljosen 
laatimia kirjanpito  vihko  ja, jotka tulivatkin käytäntöön  useimmissa 

läänin metsänhoitoyhdistyksissä.  Tätä, laatua olevat yhdistykset  

ovat tosin yhtä  poikkeusta  lukuun ottamatta lakanneet toimimasta, 

mutta tekijä  on onnistunut saamaan käsiinsä  suurimman osan 

niitten kirjanpito  vihko  ja. Niissä  erotettiin talon oma kulutus,  myynti  

ja torpparien  kulutus. Tällä  tavoin on samasta vihosta voitu saada 

tietoja  useista viljelmistä,  milloin torpat  on erikseen mainittu. Puu  

tavaralajit  on  eritelty  verraten yksityiskohtaisesti.  Lisäksi  on  apuna 

ollut tarkempia  muistiinpanoja  käyttötarkotuksista.  

Maanviljelysseurojen  metsänhoito kilpailuissa  metsätalouskirjan  

pito on usein ollut yhtenä  vaatimuksena. Eräissä  tapauksissa  on tällä 

tavoin syntyneitä  muistiinpanoja  myöskin  voitu  käyttää.  Useimmi  

ten ne  ovat kuitenkin olleet liian epätäydellisiä  ja  ylimalkaisia.  Kirjan  

pito on nimittäin yleensä  ollut metsänomistajan  itsensä hoidettava,  

ja näillä useinkaan ei ole  ollut  tarpeeksi  taitoa eikä harrastusta tä  

hän  puoleen  metsätaloutta. Kirjanpitovihkoina  on käytetty  osittain  

Tapion  toimittamaa taulukkokokoelmaa,  osittain  Satakunnan maan  

viljelysseuran  edellä mainittuja  ja myöhemmin  muunnettuja  kirjan  

pito vihko  ja.
2)  

Ne  tiedot,  mitä yksityistiloilta  ja -torpista  on tarvittu pinta  

aloista, henkilömääristä,  tulisijoista  j.n.e., tekijä  on  suurimmalta 

osaltaan itse  kerännyt  asianomaisilta tiloilta. Osa  on saatu  kysely  

jen avulla  postitse.  

Kuten tunnettua,  on valtionmetsätorpilla  ja  metsänvartijatiloilla  

oikeus  ilmaiseen kotitarvepuun  saantiin valtionmetsästä. Näistä  puu  

määristä on hoitoalueen metsänhoitajan  pidettävä  kirjaa.  Tällä 

tavoin syntynyttä  aineistoa,  johon  jo  edellä on viitattu, 3 ) on tekijä 
mahdollisuuden mukaan myöskin  käyttänyt  hyväkseen.  Tiedot on 

enimmäkseen koottu asianomaisten hoitoa lueitten,  osittain  myöskin  
metsähallituksen arkistosta  . Kyseessä  olevien viljelmien  pinta  

M Vrt. Eino  Saari, Länsi-Suomen  metsänhoitoyhdistyksistä. (Tapio, 

1921. Ss. 92—95.) 

2 ) Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapio, Metsätalouskirjanpito. Helsinki. 
3

) Kts. ss. 28—29.  
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aloista,  henkilömääristä,  tulisijoista  j.n.  e.  tiedot on saatu osalta 

metsätaloudentarkastusasiakirjoista,  osalta ne ovat metsänvartijain  

varta vasten keräämiä. 

Ne kantatilat ja viljelystilat,  jotka on muodostettu valtion 

virkataloista  ja  annettu vuokra  lie v:n  1915 virkataloasetuksen mukaan, 

saavat useimmiten valtionmetsästä  kotitarvepuunsa. 1) Puumääristä 

on asianomaisten metsänhoitajien  pidettävä  kirjaa.  Tätä aineistoa 

on melko runsaasti  käytetty.  Pinta-aloja,  henkilömääriä,  tulisijoja  

j.n. e. koskevat  tiedot on saatu  osittain  metsähallituksen ja asutus  
hallituksen  asiakirjoista,  osittain virkatalohoitoalueitten metsätyön  

johtajien välityksellä.  

Luotakoon sitten silmäys  aineiston luotettavuuteen. 

Metsänhoitoyhdistysten  kirjanpidon  pätevyyttä  vastaan yleensä  

voidaan kyllä  tehdä useita muistutuksia. Niitten palveluksessa  olleet 

metsätyönjohtajat  sattuivat luonnollisesti monasti sellaisia,  joill»  ei 

ollut minkäänlaista harrastusta metsätalouden kirjanpidolliseen  puo  

leen,  ja  kun  sen  lisäksi  isännät itse eivät aina panneet  sille  suurtakaan  

painoa,  jäi koko kirjanpito  monasti aivan rappiolle.  Toiset  työn  

johtajat  sen  sijaan  ovat tehneet sangen tunnollista työtä tähänkin 

nähden. Kun vielä muistetaan,  että he ovat kaksivuotisen  kurssin  

suorittaneita ammattimiehiä,  täytyy  heidän muistiinpanojaan  pitää  

varmempina ja tarkempina  kuin metsänomistajaan  itse  tekemiä. 
Jälkimmäisillä  ei  esim.  tavallisesti  ole  taitoa kuutioida puita.  Ja esim.  

tukkien ja hirsien pelkän  lukumäärän tietäminen antaa vasta verra  

ten häilyväisen  käsityksen  kyseessä  olevista puumääristä. Kun 

osottautui,  että missään tapa  uksessa  eivät  kaikki  metsänhoitoyhdis  

tysten kirjanpidolliset  muistiinpanot  ole käyttökelpoisia,  täytyi  

niistä suuri osa karsia  pois.  Näin ovat  epäluotettavuuden  takia 

eräitten yhdistysten  muistiinpanot  jääneet  tykkänään  käsittelemättä. 

Toisista  on täytynyt  jättää pois  joitakin  vuosia,  jolloin  muistiin  

panot  on tehnyt  siihen haluton tai kykenemätön  mies. Useita yksi  

tyisiä  viljelmiä  on karsittu  sellaisissakin  yhdistyksissä,  joitten  aineis  

toa muutoin on käytetty,  milloin nimittäin viljelmän  isännästä on  

johtunut  muistiinpanojen  puutteellisuus.  Kaikki  tämä karsinta toi  

mitettiin, ennenkuin aineistoa varsinaisesti ryhdyttiin  ollenkaan 

käsittelemään. Eräissä  tapauksissa  on muistiinpanojen  puutteelli  

suuksia  voitu korjata  isäntien kanssa neuvottelemalla,  ja sillä tavoin 

on niitä muutoinkin mahdollisuuden mukaan tarkistettu. Puit  

ten  kiintiöinnin teknillisen puolen  tarkistuksesta ja yhdenmukais  

tuttamisesta tulee puhe  myöhemmin.  

x ) Vrt. Valtionmetsäkomitean mietintö, n:o 1. S. 217. Armollinen  Ase  

tus valtion  virkatalojen käyttämisestä,  15/1  1915. §§ 6  ja 51. (Asetuskokoelma,  
n:o 3, 1915. Helsinki.) 
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Valtion hoitoalueista saadut tiedot valtionmetsätorppien  ja 

metsänvartijatilojen  puun kulutuksesta  ovat  tarkkuuteen nähden hy  
vinkin  erilaisia eri  aikoina,  eri hoitoalueissa ja eri vartiopiireissä  aina 

asianomaisen metsänhoitajan,  metsätyönjohtajan  ja metsänvartijan  
mukaan. Alkutiedot ovat  useimmiten peräisin  kahdelta viimeksi  

mainitulta ryhmältä.  Asianomaisten aluemetsänhoitajien  kanssa neu  
votellen sekä käyttämällä  tekijän  omia havaintoja  ja päätelmiä tie  

tojen luotettavuudesta on aineistosta karsittu  pois  joku hoitoalue 

kokonaan,  toisista  eräitä  vartiopiirejä  tai  vuosijaksoja.  Tämäkin  kar  

siminen  on taas toimitettu kokonaan ennen aineiston varsinaista kä  

sittelyä.  Käytettyjä  tietoja  tekijä  katsoo,  joskaan  ei ehdottoman tar  

koiksi,  kuitenkin niin oikeiksi  kuin  esillä olevaan tutkimukseen yleensä 
voi saada. 

Valtion virkatalojen  viljelmistä  saatujen  tietojen  luotettavuus on 

taas luonnollisesti etupäässä  asianomaisen metsänhoitohenkilökunnan 

varassa.  Alkutiedot ovat  metsätyönjohtajien,  siis  ammattikurssin suo  
rittaneitten miesten antamia. Tämän ryhmän  aineistoa on käytetty  

pitämällä  silmällä yleensä  samoja  näkökohtia kuin edellä juuri  on 

mainittu valtionmetsätorpista  ja metsän vartijatiloista  puheen  ollessa. 
Näin ollen tätäkin ryhmää voidaan pitää  jotenkin  luotettavana. 

Niitä käytettyjä  alkutietoja,  jotka tekijä  itse on kyselemällä,  

vertailemalla ja mittaamalla hankkinut,  voidaan pitää  tyydyttävinä,  
sillä ennen aineiston käsittelyä  hylättiin  epävarmoilta näyttävät  

tiedot kokonaan. 

Tulemme sitten aineiston laajuuteen. Seuraavassa on 

kunnittain lueteltu niitten viljelmien lukumäärä,  joita laskelmissa  
on käytetty.  

Luettelo aineistona käytetyistä  viljelmistä.  

Kunta Itsenäiset 

vilj. 

Viljelmien  lukumäärä 

Yksityis- Уа}Ч° а -  
torpat ja metsator-  

-mäki- patjamet-  
tuvat sänvartija-  

tilat 

Valtion 

virka- 

talojen 
vilj.-tilat  

Kivimaa  (Kustavi)   5 

Vehmaa   1 — 7 

Uusikirkko   2 — 11 

Pyhäranta  1 —: 
— 2  

Laitila   2 
— 

— 10 

Mynämäki   2 — 3 8 

Mietoinen   
— 

— 

— 3 

Askainen   
— 

— 
— 2 

Merimasku   — 
— 

— 1 

Kaarina   
— 

2 1  

1 Piikkiö   — 
— 4 

Kuusisto   — 
— 5  

Siirto 8 2 3 59 
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Viljelmien lukumäärä 

Kunta Itsenäiset 

vilj.  

Yksityis-  
torpat  ja 

■mäki- 

tuvat 

Valtion- 

metsätor-  

pat  ja met- 
sä >vartija- 

tilat 

Valtion 

virka-  

talojen  

vilj.-tilat  

Paimio   

Siirto 8 2 3 59 

4 

Sauvo  4 3 

1 2 

Perniö   6 5 

Kisko   5 

8 

Pertteli   13 

12 

3 

1 

Marttila   

Karinainen   1 

Koski   

Tarvasjoki   7  

Prunkkala   2 

Lieto  7  

2 3 

Paattinen  2 

Raisio   2 

1 

Rusko   2 4 

s 3 

8 

Nousiainen  3 5 5 

7 

11 

Hinnerjoki  1 

1 4 
• 
_

 

8 13 2 

6 

7  

Ulvila  2 

1 

6 23 

1  

1 2 30 

18 

26 

Parkano \ 
2 100 

Kihniö  ) 
4 22 3 

2 

2 

1 11 

8 

6 

25 

8 

1 

2 

2 4 

4 23 

Huittinen   19 42 7  

10 23 3 

10 19 

11 44 2 

5 •  - 6 

Kuru   — 22 

Yhteensä 135 233 218 243 
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Nyt  on kuitenkin  huomattava,  että aivan kaikista  tässä  esiinty  

vistä viljelmistä  ei ole  täydellisiä  tietoja.  Jostakin puuttuu  tietoja  

pinta-aloista,  toisesta ei  tiedetä asukaslukua tai tulisijojen  lukumäärää,  

jostakin  puuttuvat  tiedot rakennuspuun  kulutuksesta,  vaikka kaikki 

muut on j.n.e. Täten nämä viljelmät  eivät missään laskelmassa 

esiinny  aivan kaikki.  

Itsenäisten viljelmien  lukumäärä aineistossa on luettelon mukaan 

135. Niitten luku koko läänissä on  v:n 1910 maataloustiedustelun mu  

kaan 11 663. Näin ollen on aineistona l.ie % kaikista  itsenäisistä 

viljelmistä. -  Vuokraviljelmiä  on aineistona 694. Näistä on peltoa  

ha  677:11  a,  mikä on 3.02 % koko  läänin vastaavasta  vuokra  

viljelmien  luvusta  (22  409).  x )  
Luonnollisesti olisi ollut hyvä  saada aineisto laajemmaksi,  mutta 

kun se  ei ilman huomattavasti suurempia  kustannuksia ja isompaa  

työtä  käynyt  päinsä,  tyydyttiin  tähän ja katsottiin tälläkin  määrällä  

päästävän  esillä  olevasta kysymyksestä  tyydyttävään  tulokseen. 
Jotta tuloksille  voisi asettaa jonkunmoisia  vaatimuksia täytyy 

tällaisessa  tapauksessa  aineiston olla  paitsi  tarpeeksi  laaja  myöskin  

edusta va,  representatiivinen.  Katsottakoon ensinnä sen  

sijotusta.  Se selviää  parhaiten  seuraavalla sivulla  olevasta kartasta.  

Itsenäisiä viljelmiä  on kautta  koko läänin. Pohjoisosasta  kyllä  ei 

olisi  haitannut olla niitä enemmänkin,  mutta joka tapauksessa  niitä 
sieltäkin  on. Parhaiten edustettuna on Loimijoen  varsi  läänin kes  

kustassa,  mikä on niillä tienoilla toimineitten metsänhoitoyhdistys  

ten ansioita. Yksityistorpat  ja -mäkituvat  eivät jakaannu  yhtä  

tasaisesti. Niitä taas  puuttuu etupäässä  rannikolta. On  kuitenkin 

huomattava,  että ne seudut,  joista  tätä ryhmää  eniten on  aineistossa,  

ovat olleet juuri tunnetut torppiensa  paljoudesta.  Aineisto on siis  

keskittynyt  juuri kuvaavimpaan  osaan  lääniä. -  Jos  aineiston virka  

talojen  viljelmiä  osottavia merkintöjä  verrataan johonkin  virkatalo  

jen esiintymistä  osottavaan karttaan  -  esim. Maantieteellisen Seu  

ran Suomen Kartaston 1910 karttaan 22 huomataan helposti,  että 

aineisto on  suunnilleen samassa suhteessa  jakaantunut  pitkin  lääniä.   

Valtionmetsätorpat  ja metsänvartijatilat  luonnollisesti sijottuvat  sa  
moihin seutuihin kuin valtionmetsät (vrt. esim.  Maantieteellisen Seu  

ran  Suomen Kartaston 1910 karttaan 22).  Kuten kartogrammista  s.  47 

huomataan,  on  aineistoon  otettu myöskin  22  tämän ryhmän  viljelmää  
Hämeen läänin puolelta.  Selitykseksi  mainittakoon,  että  ne  kuuluvat 

kaikki  Nerkoon hoitoalueeseen ja sijaitsevat  lähellä  läänin  rajaa  siinä,  

1 ) Suomen virallinen tilasta. 111, 9. 1916. Taulu  n:o 2. Viljelmät, joit  

ten  peltoala 0.5 ha, ovat jätetyt  pois  läänin  itsenäisten  viljelmien luvusta  
tässä  tapauksessa, niitä  kun  ei ole aineistossakaan. 
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Merkkien 
selitys:

 
O

 Itsenäiset 
viljelmät.

 
+

 Yksityistorpat ja 
-mäkituvat.

 
*

 Valtionmetsätorpat ja 
metsänvartijatilat.

 
•

 
Valtion
 virkatalojen 

viljelystilat.

 

Kuva  1. Aineiston sijotus.  

missä  raja  Aurejärven  kohdalla tekee mutkan länteen päin.  Ne ovat  ai  
van  täydellisesti  rinnastettavissa samasta hoitoalueesta  Turun ja  Porin  

läänin rajain  sisäpuolelta  otettuihin valtionmetsätorppiin  ja  metsän  
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vartijatiloihin.  - Yhteenvetona edellisestä  voidaan  sanoa, että aineisto 

sidotukseltaan  kuitenkin  tyydyttävästi  edustaa tutkittavaa aihetta,  

joskaan  sijotus  ei  ole paras mahdollinen. 

Toinen kysymys  on, ovatko  aineistossa oikein  edustettuina ne 

eri väestö- ja viljelmäluokat,  joihin maaseutu puun kulutukseen näh  
den voidaan jakaa. Pääpaino  on pantu  maanviljelysväestöön,  jotta 

tutkimus voisi  olla  apuna selviteltäessä  kysymystä  metsä- ja maa  
talouden keskinäisestä  suhteesta. Kelvatakseen myöskin  metsä  

bilanssikysymyksessä  käytettäväksi  on tutkimuksen täytynyt  ottaa 

käsiteltäviksi  myöskin  muut maaseudun väestöluokat. Mihin nähden 

aineisto on suhteellisesti heikompi,  se  myönnettäköön.  Sopivan  jaot  
telun avulla ja  vertailuja  tekemällä on kuitenkin katsottu  tässäkin 

kohdin päästävän  tyydyttäviin  tuloksiin,  joskaan ei ehkä yhtä  hy  
viin  kuin maatalous viljelmien puun käyttöön  nähden. Tämän kysy  

myksen  kanssa  joudutaan  muuten tekemisiin myöhemmin tuloksia 

käsiteltäessä,  joten  se  voidaan tässä jättää  silleen.  

Voidaanko sitten katsoa,  että aineisto kussakin  viljelmäryhmässä  

antaa oikean kuvan? Toisin sanoen, voidaanko olettaa,  että on väl  

tytty  johonkin  tai joihinkin  ryhmiin  saamasta etupäässä  sellaisia 

havaintoja,  joissa  puun käyttö  on tavallista suurempi  tai tavallista  

pienempi? Tähän puoleen  nähden ei aineistossa  yleensä ole tehty  

minkäänlaista valikointia. Pääpaino  sitä koottaessa on pantu kysy  

mykseen,  ovatko  tiedot  luotettavia. Kartettu on vain sellaisia  tapauk  

sia,  joissa  talouden laatu itsessään edellyttää  aivan normaalisesta 

poikkeavaa  puun kulutusta. Esimerkkinä mainittakoon pappilat,  

joita  ei  ole voitu käyttää  tavallisten maatalousviljelmien  puun kiilu  

tusta kuvaamaan,  vaikka  niistä olisikin  ollut  tietoja.  Kun suhteelli  

seen vähälukuisuuteen nähden ei  ole  katsottu  tarpeelliseksi  käsitellä  

tämän tapaisia  ryhmiä  erikseen,  on  ne  ilman muuta sivuutettu  yleensä.  
Näin ollen oletettiin,  että normaalikulutus on tullut enin  edustetuksi  

ja ääritapaukset  sen molemmilta puolin  suunnilleen yhtä  lukuisasti. 

Se,  että heilahtelu aineistossa  on sangen suuri,  johtuu  itse  tutkitta  

van kysymyksen  luonteesta. 
Pieneltä osalta viljelmiä  ovat  tiedot ainoastaan yhdeltä  vuodelta,  

valtavasti  suurimmalta osalta kuitenkin vähintäin 2  tilivuotta käsit  

täviä. Onpa  10:kin  vuoden sarjoja.  Osa  tietoja  on 1910-luvun alku  

puolelta,  suurin osa sen keskivaiheilta,  pieni  osa  sen  loppupuolelta.  
Voidaanko nyt katsoa,  ettei tämä asiaintila  vaikuta häiritsevästi?   

Mitä ensinnäkin siihen puoleen  tulee,  että tiedot ovat eri pitkiltä  

aikajaksoilta,  niin on luonnollista,  että niitä viljelmiä  täytyy pitää  

parempana aineistona,  joita koskevat  tiedot käsittävät  useimmat 

vuodet. Tämä tietysti  sillä  edellytyksellä  kuitenkin,  että  muistiin  
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panot  ovat yhtä  luotettavia.  Onko näin ollen syytä  antaa aineistoa 

käsitellessä  toisille  viljelmille  suurempi  paino  kuin  toisille? Tämän 

seikan selvittämiseksi  tehtiin eräitä koelaskelmia.  Ne osottivat,  että  

painolukujen  käyttäminen  kyllä  huomattavasti lisäisi  työtä,  mutta 

ei juuri nimeksikään muuttaisi tuloksia. Aineiston heilahtelut ne  
olisivat  vain saaneet näyttämään  vähän pienemmiltä.  Näin ollen 
katsottiin parhaaksi  käsitellä  kaikki  viljelmät  yhtä  painavina,  huoli  

matta siitä, miten monelta vuodelta tiedot ovat. 

Niin ikään huomattiin,  ettei, se seikka  vaikuttanut  tutkimukseen 

häiritsevästi,  että tiedot eivät olleet samoilta vuosilta kaikki.  Sekin 

voitiin  jättää  ottamatta lukuun. Tuloksien voidaan näin ollen katsoa  

edustavan  1910-lukua. Pitempien  aikojen  kuluessa  suhteellinen puun  
kulutus  epäilemättä  kuitenkin muuttuu niin paljon,  että eri  ajoilta  

peräisin  olevaa aineistoa ei enää kävisi  yhdistäminen.  

Aineiston alustava käsittely.  

Kuten edeltä jo  on käynyt  selville,  on aineisto koottu kokolailla  
erilaisista lähteistä. Näin ollen on luonnollista,  että alkutiedot eivät 

olleet yhdenmukaisia.  Eri  kirjanpitosysteemeissä  ja samoissakin jär  

jestelmissä  eri  miesten muistiinpanoissa  oli  käytetty  erilaisia  kuutioi  

mistapoja ja erilaista  puutavaraluokitusta.  Niitten kaikkien tilalle 

oli saatava yhtenäinen  järjestelmä.  Tämän takia oli ensin otettava 

selville kussakin  tapauksessa  käytetyt  menettelytavat.  Sen jälkeen  

oli jokainen muistiinpanoihin  merkitty  erä mikäli  mahdollista muun  

nettava kuutioimistavaltaan  ja puutavaraluokitukseltaan  tätä yhte  
näistä  järjestelmää vastaavaksi.  

Puuta  varaluokkia erotettiin kolme: 

1) aidas-  ja seiväspuu,  

2)  polttopuu  ja 

3)  rakennus- ja  irtaimistopuu.  

Ensimmäinen näistä ei aseta rungon koolle suuria  vaatimuksia,  

mutta varsinkin aidaksiin nähden on muodon suhteen jo vaativai  

sempi.  Tähän luokkaan kuuluvat  ensinnäkin kaikki  aitaustarpeet,  

mutta sitäpaitsi  heinä- ja eloseipäät.  Tarkotus oli  ensinnä saada 

aitaustarpeet  kokonaan  omaksi  luokaksi,  niitten kulutusmäärä kun 

monelta kannalta on sangen mielenkiintoinen. Heinä- ja eloseipäät  

oli kuitenkin niin suuressa osassa aineistoa yhdistetty  aidanseipäi  

siin,  että tästä ajatuksesta  täytyi  luopua  ja  käsitellä  seipäät  kaikki  
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yhdessä  aidaspuun  kanssa.  Täten tulokset  jonkun  verran  menettävät 

mielenkiintoaan,  kun nimittäin ne eivät  suorastaan vastaa kysy  

mykseen:  kuinka  suuri  on aitauspuun  kulutus  ? On kuitenkin  otettava 

huomioon,  että seipäät  ensinnäkin muodostavat puumäärältään  pal  

jon pienemmän  osan kyseessä  olevaa luokkaa kuin aidakset. Sei  

päistä  taas valtavasti  suurin osa menee aitoihin, joten heinä- ja 

eloseipäitten  osuus  lopulta jää hyvin  pieneksi. Aidaspuu  ja  seiväs  

puu olisi  kyllä  voitu erottaa toisistaan,  mutta siihen ei  katsottu  olevan 

syytä.  Se  olisi vain lisännyt  työtä  huomattavasti tekemättä tuloksia 

sen paremmiksi.  

Polttopuu  muodostaa sekä yleiseltä  taloudelliselta että metsän  

hoidolliselta ja  metsäteknologiselta  kannalta oman luokkansa. Se 

ei aseta  rungon muodolle eikä koolle juuri mitään muita vaatimuksia 

kuin yleisistä  tavoista ja väestön mukavuuden harrastuksesta johtu  

vat. Teknillisesti katsottunahan polttopuuksi  kelpaa  kaikki  mikä 

puuta on. Vrt. myös  ss.  39—40 sanottuun. 

Kaikki  se  kotitarvepuu,  joka  ei  tullut kuulumaan kumpaankaan  

edelliseen luokkaan,  luettiin rakennus- ja irtaimistopuuhun.  Siihen 

tulivat siten kuulumaan: sahatavara,  pelkat,  vasat, hirret, parrut,  

pärepuu,  puhelin-  ja sähköjohtopylväät,  mikäli ne  voitiin katsoa  

viljelmän  kotitarpeisiin  kuuluviksi,  j.n.e. Min ikään luettiin siihen 

se ryhmä,  jota aikaisemmissa kotitarve  kulutusta koskevissa  laskel  

missa ja kirjotuksissa  on sanottu veistopuuksi,  tarvepuuksi,  kalu  

puuksi  j.  n.  e.,  siis  se  puu, josta  etupäässä  juuri  veistämällä valmiste  

taan irtaimistoon luettavia esineitä tai niitten osia,  kuten ajo-  ja 

työkaluja  tai niitten osia,  huonekalustoon tai keittokalustoon kuulu  

via  tarpeita  j.n.e. Nyt voidaan huomauttaa,  että olisi ollut  
mielenkiintoista ja joltakin  kannalta tärkeätäkin saada rakennus  

tarpeet erilleen irtaimistoon kuluvasta  puusta.  Tämä on kyllä  totta, 

mutta yleensä  metsätalouskirjanpidon  avulla mahdotonta. Irtaimis  

toon kulutetaan paitsi  n.  s. veistopuuta  myöskin  suurelta osalta  

sahatavaraa. Saatavilla olleitten  tietojen  avulla  on  ollut mahdotonta 

eritellä,  kuinka  suuri osa  viljelmän  sahatavarasta on mennyt  rakennuk  

siin tai  rakennuksellisiin laitoksiin (kaivoihin,  laitureihin j.n.e.)  

ja  suuriko osa irtaimistoon. Kyseessä  oleva puuta  vara  luokka  

edustaa suhteellisesti arvokkainta osaa  kotitarpeisiin  käytetystä  

puusta.  Se nimittäin yleensä  asettaa määrätyt  vaatimukset sekä 

rungon muodolle että sen koolle. 

Tulemme sitten kuutioimistapoihin.  Johtavana aja  

tuksena  on ollut, että kaikki  kuutioidaan pyöreänä  runkopuuna  ja  

kiintomitassa. Kaikki  m 3-määrät esillä olevassa tutkimuksessa ovat 

siten aina kiintomittaa, ellei ole toisin sanottu. 
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Kuori on luettu kuutiomäärään mukaan. Milloin alkutiedoissa 

on  ollut  kuoreton kuutio,  on se  korjattu  käyttämällä  kokemusperäisiä  

lukuja  kuoren paksuudesta  ja kuoriprosentista. 1)  
Muunnettaessa pinomittaa  kiintomitaksi on käytetty  eri suhde  

lukuja  sen  mukaan minkälaisesta tavarasta  on kysymys.  Keski  

kokoisille  tavallisille metrihaloille on  kiintomitan suhteeksi  pino  

mittaan otettu 0.67. Suhdelukua on tarpeen  mukaan aina muutettu 

ottamalla huomioon,  että pinossa  on sitä vähemmän kiinteätä puuta  

mitä ohuempaa,  pitempää, mutkaisempaa  tai oksaisempaa  tavara 

on,  ja päinvastoin.  
Sahatukit, hirret ja muut niihin verrattavat puutavaralajit  on 

kuutioitu katkottuina,  mutta muutoin muokkaamattomina rungon 

osina. Latvat,  jotka  on käytetty  aidaksiksi  tai haloiksi, on luettu sen 

mukaan joko aidas- ja  seiväspuuhun  tai  polttopuuhun.  Tukkien 

kuutiomääräksi on otettu niitten todellinen volyymi,  siinä mielessä 

kuin se yleensä  voidaan saada,  eikä latvamitan mukaiseksi  määrätyn  

lieriön  tilavuus, mikä n. s. teknillinen kuutiomäärä on sangen 

yleisesti käytännössä.  Mikäli mahdollista on pyritty Huberin 

kaavaan: 

v  = volyymi.  

y  = tukin läpileikkauspinta-ala  keskikohdalta. 
1 = tukin pituus.  

Latvamitan mukaan laskettujen  kuutiomäärien muuntamisessa 

on apuna täytynyt  käyttää  kokemusperäisiä  kapenemistaulukkoja  

sekä osaksi  samanlaisia lukuja todellisen tilavuuden ja latvamitan 
suuruiseksi  lasketun sylinterin  tilavuuden suhteesta.2 ) Joskus 

on tunnettu vain koko rungon kuutiomäärä. Jotta niissä tapauksissa  
saataisiin alaosasta tehdyt  tukit ja pienempään  puutavara  luokkaan 

luettava latva erilleen,  on turvauduttu kapenemistaulukkoihin  sekä 

yliopiston metsäharjottelut  öissä  eri  kesinä  saavutettuihin apteeraus  

tuloksiin. 

Kun tällä tavalla  oli saatu  jokainen  muistiinpanoerä  muunne  

tuksi käytettyyn  yhtenäiseen  puutavaraluokitus-  ja  kuutioimis  

järjestelmään, laskettiin kultakin  viljelmältä  erikseen kunkin puu  

Yliopiston metsäharjottelutöissä  koottuja kokemuslukuja. Tor 
Jonson, Afsmalnings- och Tillväxt-Tabeller för Träduppskattning. Stockholm. 
1912. 

2
) Kts.  ed. aliviittausta. Agnar  Barth, Skogtaksationslaere. Kristiania. 

1910. Ss.  20 ja 141. -  O. Ericsson, Uppslagsbok vid värdeberäkning af  tim  

merskog,  timmer  och  sägade trävaror.  Norrköping. 1903. Tab. 55 ja 56.  

V  = y X 1. 
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tavaraluokan kuutiomääräin summa koko kirjanpitoajalta.  Summat  

jaettiin  tilivuosien luvulla,  jolloin  päästiin  kirjanpitoaikaa  osottaviin 
vuotuisiin keskimääriin. Nämä luvut nyt muodostavat aineiston 

siinä osassa  tutkimusta,  joka  käsittelee  viljelmää  kohti kuluvia puu  

määriä. Tästä johtuu  myöskin,  että kaikki  kuutiomäärät,  joita  seu  

raavassa  tullaan esittämään aina tarkottavat vuotuista ku  

lutusta. 

Kun viljelmän  koko kulutus jaettiin  sen väkiluvulla,  saatiin 

keskimääräinen puun käyttö  henkeä kohti kullakin viljelmällä.  
Nämä luvut ovat aineistona asianomaisen tutkimuksen IV  osassa.  

Siinä on myöskin  yksityiskohtaisemmin  mainittu,  mitä viljelmän  
väkiluvulla tässä on tarkotettu. Kullakin aineiston viljelmällä  

erikseen  ei  henkeä kohti  kuluvia  yksityisten  puuta  vara  luokkien kuutio  
määriä ole tarvittu, sillä henkeä kohti  lasketut tasotetut kokonais  

kulutusmäärät on voitu suorastaan jakaa  viljelmää  kohti  laskettujen,  
valmiiksi  tasotettujen,  eri  puutavaraluokkien  kulutusmääriä osotta  

vien lukujen  suhteessa. 

Viljeltyä  ha x ) kohti keskimäärin kuluvia puueriä  ei ole  tar  

vinnut erikseen laskea  kaikilta viljelmiltä.  Niihin on päästy  suoras  

taan viljelmää kohti  lasketuista tasotetuista puumääristä. Vrt.  

ss.  137 j. s. 

Aineiston käsittelyssä  käytetyt  tilastotieteelliset metodit  ja 

merkintätavat. 

Aineisto oli edellä kuvatulla tavalla alustavasti  muokattu niin 

pitkälle,  että kustakin  viljelmästä  saadut tiedot olivat  keskenään 

verrannolliset ja yhdenmukaiset.  Mutta se  oli  yhä  vielä ainoastaan 

kirjava  moninaisuus lukuja.  Jotta niistä voi  ryhtyä  etsimään säännön  

mukaisuutta ja jonkinlaista  yhtenäistä  kokonaiskuvaa,  oli koko  
aineisto ensin sopivasti  jaettava  homogeenisiin  ryhmiin,  joita voidaan 

käsitellä niin sanoakseni yksikköinä.  Mitä menettelytapoja  on käy  

tetty tässä ryhmittelyssä  ja ennen kaikkea mainittuja laskelma  

yksiköitä  edelleen käsiteltäessä,  se  selviää  myöhemmin  asianomaisista  

yhteyksistä.  Lienee kuitenkin tarpeen  luoda lyhyt silmäys  käytettyi  

hin matemaattis-tilastollisten käsitteitten merkintä- ja  laskutapoihin,  

jotta niitä ei tarvitse joka kerta erikseen esitellä. Samalla voidaan 

ohimennen viitata erinäisten metodien teknilliseen puoleen.  
Milloin keskiarvosta puhutaan,  tarkotetaan sillä aina,  

ellei  erikseen toisin mainita,  aritmeettista keskiarvoa. Se  on merkitty  

l ) Viljelty  maa = kasvitarha  +  pelto. Luonnonniitty ei  siis  kuulu  siihen.  

Vrt. s. 60 
.
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m:llä  tai M:llä, jonka  indeksi  osottaa  asianomaista ryhmää.  Vain 

poikkeustapauksissa  esiintyy  joku  muu keskiarvo.  Yleensä on sarjat, 

joista keskiarvo  on ollut  määrättävä, laskutöitten yksinkertaistutta  

miseksi  ensin luokitettu,  ellei sarjan jäseniä  ole ollut  hyvin  vähän. 

Luokkaväli on  merkitty  w:llä.  

Sarjan  absoluuttisen dispersion  eli  hajaantumisen  

mittana on käytetty  keskipoikkeavaisuutta  (»standard  deviation»),  

joka on merkitty  a\  11a  ja määritellään kaavalla 

x = havainnon ja sarjan keskiarvon ero.  

N.  = havaintojen  eli sarjan jäsenten  lukumäärä. 1
)  

Laskujen  helpottamiseksi  voidaan kaava  muuntaa toisiin  muotoi  

hin. aon aina määrätty  samoissa mitoissa  kuin  keskiarvo  Esim. s. 64 

esiintyvässä  merkintätavassa a= 10 x 5.449 jälkimmäinen  tekijä  

esittää  <7:n luokkaväleissä  lausuttuna. Edellinen tekijä  on  luokkaväli,  

joten tulo esittää <y:n  samoissa mitoissa kuin alkuperäiset  havainnot 

on  lausuttu, a:n indeksi kuvaa sitä  sarjaa, mikä kulloinkin  on 

kyseessä.  

Sarjan  relatiivista  dispersiota  kuvaamaan  on  käytetty  variaatio  

kertointa (V), joka  kuten tunnettua osottaa a:n laskettuna %:  ssa, 
keskiarvosta. Siis: 

Laskutulosten  tarkkuutta on arvosteltu keskivirheellä  

(«standard  error»).  Se  on merkitty  kirjaimella  e, siten että esim. kes  
kiarvon  (M:n) keskivirhe  =e (M), (?:n keskivirhe  e (ff)  j. n. e.  

Edellä mainittujen  suureitten (M,  a ja V)  keskivirheet  on laskettu  
seuraavasti: 

e  (M) = a/] N  tai = ff/j/N—l, jota jälkimmäistä on käytetty  
siinä tapauksessa,  että N on hyvin  pieni.  

Punnitun sarjan  aritmeettisen keskiarvon 
2

) keskivirheelle  
on käytetty  kaavaa: 

J ) Ellei erikoisesti mainita, tarkotetaan  aina  tavallista punnitsematonta  
sarjaa. 

2
) X = sarjan jäsenen kyseessä  olevan  ominaisuuden määrä.  

+rz x  2  
"F TT 

v 
_

 100  0 
M 
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jossa p on yhden  jäsenen  paino,  N jäsenten  lukumäärä ja x  sarjan  

jäsenen  ja sen keskiarvon  ero. Milloin N on pieni,  on sen  sijaan 

keskivirhettä  laskettaessa otettu N—l. 

Summan ja  erotuksen keskivirheet  on määrätty tunnetulla 

tavalla: 

Suuretta e (M x
—M 2) on käytetty  arvosteltaessa,  minkä verran  

kahden keskiarvon  erotus on merkitsevä. Jos  nimittäin (M
x
—M 2): 

f  (M 1
—M  2) on pieni,  tiedetään,  että erotus  ei vielä  ehdottomasti edel  

lytän  oleellista eroa kyseessä  olevien sarjojen edustamissa ilmiöissä, 

vaan saattaa johtua  sen  aineiston tilapäisestä  vaihtelusta,  joka  muo  
dostaa kyseessä  olevat sarjat.  Luvun (Mj—M

2
): e  (M

x
—M 2)  ylärajana 

tässä  mielessä  on yleensä  pidetty  3. Tässä tapauksessa  on nimittäin 

todennäköisyys,  että M
x
:n  ja M

2
:n  erotus johtuu pelkästään  aineiston 

tilapäisestä  vaihtelusta,  enää vain n. 0.003  teoreettisesti katsoen.  
Milloin  aineistoa on käsitelty  kahta eri  argumenttia  (esim. vil  

jelmän peltoalaa  ja polttopuun  kulutusta)  silmällä pitäen,  on argu  
menttien yhteenkuuluvaisuutta  eli keskinäistä riippu  

vaisuussuhdetta arvosteltu  korrelaatiokertoimen avulla. Se on  mer  

kitty  r:llä. Muut sitä laskettaessa käytetyt  merkintätavat selviä  

vät  seuraavasta. Oletetaan,  että on N havaintoa,  joista kustakin  

on merkitty  kahden eri  ominaisuuden asteet. Merkitään  ne X,  ja Y,, 

X  2  ja Y  2  j. n.  e.  Jos  ainoastaan X arvot  otetaan huomioon,  saadaan 

frekvenssisarja,  jonka keskiarvo  =  M
x
 ja  keskipoikkeavaisuus  = trx .  

Vastaavat suureet Y sarjassa  ovat M
y
 ja a

y
. Merkitään sitten 

j. n. e. 

Tällöin r  saadaan kaavasta:  

x) Tämä  kuten  tunnettua kuitenkin edellyttää, että Mj ja M 2  ovat  toi  
sistaan  riippumattomia. 

s  (o)  •=■ <t/>/  2N  

y
x

2N l VlOO/ \ 

e (M
1
±M

2
)  =  / £'(M

l)  + 2
) l) 

X x
—M

x  =x
1 Y, M

y
 —y,  

X 2 Mx  =x2 Y 2 M
y

 =y2 

r
 
=
 £x

a ya  
N ffx  ffy 
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Laskujen  helpottamiseksi  kaava muunnetaan vähän toisenlai  

seksi  ja aineisto merkitään  n.  s. korrelaatiotaulukkoon käyttämällä  

Xja Y ominaisuuksille  sopivaa  luokitusta. 1 ) Luokkavälit  on mer  

kitty  w
x
:llä  ja w

y
:llä. Kutakin X:n luokkaa vastaa luokitettu Y 

sarja.  Näitten pikku  sarjojen  keskiarvot  on merkitty  m
y
:llä  ja ha  

vaintojen  lukumäärä niissä n:llä. 

Korrelaatiokertoimen keskivirhe  on laskettu kaavalla:  

Määrättäessä regressioyhtälöä  eli  sitä  yhtälöä,  jonka  

avulla saadaan toisen argumentin  eri  arvoja  todennäköisimmin vas  

taavat toisen argumentin  arvot,  on käytetty  eri menettelytapoja.  

Jos korrelaatiotaulukon äsken  mainitut  m
y  arvot  eli siis  X:n eri  

luokkia vastaavat Y  arvojen  keskiarvot  sijotetaan  graafillisesti  ko  

ordinaattasysteemiin,  jossa abskissa-akselille  merkitään X  ominaisuus  

ja ordinaatta-akselille Y  ominaisuus,  niin Y:n  regressioyhtälö  X:ään 

nähden esittää viivaa,  joka  tasottaa nämä my  arvot. Tämä regressio  
viiva on esillä olevassa tutkimuksessa  useasti suora, mutta usein 

myöskin  käyrä.  

Jokaisesta korrelaatiotaulukosta saadaan vastaavasti myöskin  

X:n regressioyhtälö  Y:hyn  nähden. Esillä  olevassa tutkimuksessa  

ei kuitenkaan ole  tarvittu kuin yhtä  regressioyhtälöä.  X ja Y ovat 
silloin  aina valitut  niin, että on tarvittu vain Y:n regressio  X:ään 

nähden. Tässä  esitetyissä  kaavoissakin  on sitä  pidetty  silmällä.  Suora 

regressio  viiva saadaan määrätyksi  korrelaatiokertoimen avulla. Siinä 

tapauksessa  saadaan nimittäin sitä  esittäväksi  n.  s.  regressioyhtälöksi:  

jossa y esittää  sitä  todennäköisintä (Y—M
y
):n arvoa, joka vastaa 

kulloinkin  kyseessä  olevaa (X—M
x
):n  arvoa,  r  x "j on \:n  reg  

ressiokertoin X:ään  nähden ja on merkitty  g kirjaimella.  Regressio  

kertoimen keskivirhe  on laskettu kaavalla:  

*) Kts.  esim. C.  V. L.  Charlier, Orunddragen af  den  matematiska statisti  

ken.  Lund.  1910. Ss.  82  j.  s. 

1 r 2 

e(r)=
/F 

y=rx-^r xx
>  

. . <7, XVI r  2 
£ (S)  = 7^— 

ax  X V N 
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Edellä oleva regressioyhtälö  voidaan panna muotoon: 

josta silloin  helposti  saadaan kiltakin  X:n arvoa  keskimäärin  vas  

taavat Y:n arvot. Tämä viiva on kuten tunnettua sellainen suora,  

että siitä laskettujen  poikkeusten  neliöitten summa on pienin  mahdolli  

nen. Sen  sijaan  voi  joku  käyrä  viiva kyllä  tehdä tasotuksen paremmin.  
Arvosteltaessa  voidaanko suoraa  viivaa  pitää  tyydyttävänä  taso  

tuksena,  on apuna käytetty  korrelaatiosuhdetta (»correlation  

ratio»),  joka on merkitty  kirjaimella  7j ja laskettu kaavasta:  

Ideaalisessa suoraviivaisen  regression  tapauksessa =r. Reg  
ression suoraviivaisuuden mittana käytetään  suuretta: 

Mitä enemmän regressio  poikkeaa  suoraviivaisuudesta sitä suu  

rempi on  'C. Sen keskivirhe on laskettu kaavasta:  

Rajana,  jonka yli £:n noustessa on katsottu  täydyttävän  luo  

pua suoraviivaisesta  regressiosta,  on pidetty  2  e  (f) tai  3  e  (£). x)  

Ellei ole  katsottu  voitavan käyttää  suoraviivaista tasotusta,  on 

m
y
 arvot eli siis  korrelaatiotaulukossa X:n eri  luokkiin  muodostuvien 

Y sarjojen  keskiarvot  tasotettu kolmannen tai neljännen  asteen yhtä  

löllä, jonka  yleinen  muoto on:  

X:  n absoluuttisten arvojen  sijaan  on kuitenkin  otettu joko X—k  
X k 

(k  =  vakio)  tai k 
1

 (k x  ja k  2  vakioita).  Näitä lukuja  on silloin  

merkitty  x:llä, joka siis  tässä  tapauksessa  ei ole  sama kuin  korre-  

1
) Korrelaatiosuhteesta  ja sen käyttämisestä  kts. esim. G. Udny  Yux,e, 

An  Introduction to the  Theory of  Statistics. London.  1919. Ss. 204—207,352. 

John Blakeman, On Tests for  Linearity  of  Regression  in  Frequency Distributi  

ons. (Biometrika. Vol. IV. Part 111. Cambridge. 1905.  Ss.  332—350.) 

JY =g X+ (M-g  M
x
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laatiotaulukossa. Vakiot  a, b,  c, d j.n.e. on määrätty  n.  s.  momentti  

menettelyllä. 1)  Ne momentit,  jotka  saadaan suorastaan  tasotettavia 

arvoja  käyttämällä  eivät  anna oikeita  tuloksia  varsinkaan siinä ta  

pauksessa,  että tasotettavat arvot ovat katsottavat erillisiksi  ordi  

naatoiksi,  kuten tässä  tutkimuksessa on laita. Korjattujen  moment  

tien saamiseksi  on käytetty  W.  Pali n Eldertonin esittämää kor  

jaustapaa. 2) 

Tällaisella tasotusmenettelyllä  on se heikko puoli,  että se  

ottaa kaikki  tasotettavat ordinaatat yhtä  tarkoiksi. Se  ei  siis ota huo  

mioon koko aineiston hajaantumista  tällaisessa tapauksessa,  jolloin  

tasotettavat arvot perustuvat  eri suureen lukuun  havaintoja.  Tämä 

epäkohta  ei kuitenkaan ole ollut  vältettävissä  kohtuullisella  lasku  

työllä.  Korrelaatiokertoimen avulla  määrätty  regressioyhtälö  perus  

tuu jokaiseen  yksityiseen  tapaukseen  ja  on niin ollen parempi,  milloin  

sitä muutoin voidaan käyttää.  
Laskettaessa  aineiston vaihtelevaisuudesta johtuvaa  keskivirhettä  

läänin koko maalaisväestön yhteiselle  puun kulutusmäärälle on jou  
duttu käyttämään  useita korrelaatiokertoimia,  joitten  laskemistapa  
selviää jäljempänä  olevista  kaavoista.  Niissä  

Kulutusmäärät ovat lasketut  viljelmää tai  henkeä kohti.  Niistä  

esiintyy  laskelmissa  pääasiassa  seuraavat yhdistelmät,  joissa  indeksit 

osottavat eri  viljelmä-  tai henkilöluokkia: 

A, P ja E ovat toisistaan riippumattomia;  samoin A x ja A 
2,
 

Pi  ja P 2,  Rj  ja R 2.  

1
) W. Palin  Elderton, Frequency-Curves  and  Correlation. London. 1906.  

Ss. 13—35. Kahi, Pearson, On the Systematic  Fitting  of  Curves  to Obser  

vations and  Measurements. (Biometrika.  Vol. 11. 1902. Ss.  1 j.  s.)  
2 ) Eldebton, Frequency-Curves Ss.  24—28.  

*) Tämä muoto  syntyy  siten  että S  3  määrätään S a
:n ja S 4

:n väliltä  suora  
viivaisen  interpolation avulla. Vrt. s. 69.  

Ax  +  P, -S, 
+R, =S

2
 

a S 2  4"  p  s 4 = S 3  3 )  

A 2 +P2 + E  2  =  s 4  

A  ± f  (A)  merkitsee  keskimääräistä aidaspuun  kulutusta.  
P ± e  (P)  » » polttopuun  kulutusta.  

R i  s  (P)  » » rakennus- ja  irtaimistopuun  

kulutusta. 

S ±e(S) » » kokonaiskulutusta.  
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Eri  kokonaiskulutusmäärien (S) väliset  korrelaatiokertoimet ovat  

tässä tapauksessa  seuraavat: x )  

x) Vrt. esim. Yule, An Introduction Luku  XI.  

r
BiB2  = _fi|i) £  (Sx

)  —V  f  1  (Ax)  +£*  (Pj)  
e(Sa)=/ £« +  e'lßj)  

Vs =fL «(S»)  =  / W?s,y+7M(Sj  

r
SiBi  _  0 £  (S  4)  =/£*(A  3)  +  ««(P

a )  +e*  (Rj)  

r
s „ _

a£ ( S s)  
82 3~ £ (S,)  

r
s

s
s
4
 =  0  

r P±  (S4|  
8384  

~

 £ (S,)  



III. Puun  kulutus  viljelmää  kohti.  

Yleiset perusteet.  

Useissa  viljelmää  kohti kuluvia  kotitarvepuumääriä  käsittelevissä  

laskelmissa  ilmotetaan vain kulutus  keskimäärin taloa,  torppaa  j.n.e. 

kohti.  Niistä ei  voi saada minkäänlaista käsitystä  siitä,  miten on  asian  

laita eri  suurilla viljelmillä,  jotka kuten tunnettua käyttävät  puuta  

aivan erilaiset määrät. Esillä oleva laskelman osa  perustuu  vil  

jelmien suuruuteen ja hallinta muotoon. Viljelmän  suuruuden mittana 

on pidetty  viljeltyä  alaa,  koska  se  saatavissa  oleviin tilastotietoihin ja 

käytännöllisyyteen  nähden on paras.  Luonnollisesti  viljelty  pinta-ala  

ei  yksinään  määrää viljelmän  puun kulutusta,  vaan siinä on monta 

muutakin tekijää.  Suunnilleen samanlaisissa  taloudellisissa  oloissa  sitä 

tilastollisesti  katsoen kuitenkin  voidaan pitää  päätekijänä.  Jos siis 

ajatellaan  viljelmän  puun kulutus funktioksi,  jossa on monta argu  

menttia,  niin viljelty  pinta-ala  mainitulla rajotuksella  on se  argumentti,  

joka  suurin piirtein  katsoen  määrää  funktion kulun. Muut  argumentit  

saavat  aikaan suurempia  tai pienempiä  heilahteluja  puoleen  ja  toiseen. 
Kaikkein  yksinkertaisin  tapa  käsitellä aineistoa olisi  ollut,  kun  

se ensin on jaettu  homogeenisiksi  katsottaviin  osiin,  ryhmittää  kukin 
näistä samoihin suuruusluokkiin,  jotka  esiintyvät  viljelmätilastossa.  
Tämän jälkeen olisi  kullekin ryhmälle  laskettu keskiarvo.  Kun se  

olisi  kerrottu vastaavalla viljelmäluvulla,  olisi saatu koko asianomai  

sen  viljelmäryhmän  kulutus.  Tämä olisi  kuitenkin  edellyttänyt,  että 

kustakin  ryhmästä  olisi  ollut  niin runsaasti  aineistoa,  että keskiarvoa  
olisi  voinut ilman muuta pitää  ryhmän kulutusta kuvaavana. Nyt 

ovat  kuitenkin  eräät suuruusluokat olleet  niin vähän  edustettuja,  että 

edellä mainittujen  muitten argumenttien  kuin viljellyn  pinta-alan  
aikaan saamat  heilahtelut tuntuvat vielä suuruusluokkien kulutuksen 

keskiarvojakin  laskettaessa. Lisäksi  on huomattava,  että  viljelmä  
tilastoissa  eräät suuruusluokat ovat  niin laajat,  että puun kulutus  niit  

ten rajojen  sisässä  jo muuttuu melko paljon  pienemmistä  viljelmistä  

suurempiin  mentäessä. Oikeaan tulokseen pääseminen  olisi  nyt 

edellyttänyt  näissä tapauksissa,  että aineistossa viljelmät  näissä 



60 

suuruusluokissa  suuruuteensa nähden esiintyvät  samassa suhteessa  

kilin koko läänissä. Mutta näin ei  ole laita joka  tapauksessa.  Ratkai  

sevin  syy  siihen,  miksi  aineiston pääasiallisin  käsittely  rakentuu seu  

raavassa  esitetylle  toisenlaiselle pohjalle  on  kuitenkin  siinä,  että on 

tahdottu saada jonkinlainen  kuva  siitä, miten puun kulutus  jatku  

vasti  muuttuu viljelmän  pinta-alan  muuttuessa, ja sitä  ei olisi  saatu 

näkyviin  äsken  mainitulla tavalla.  

Tähän tulokseen pääsemiseksi  viljelmät  on ensin jaettu  kolmeen 

puun kulutukseen nähden homogeenisiksi  katsottavaan ryhmään   

tästä heti jäljempänä joihin  kuhunkin kuuluu kaikkia  suuruus  

luokkia. Kukin  tällainen ryhmä  on nyt  mikäli  mahdollista käsitelty  

yhtenäisenä  sarjana.  On koetettu  päästä  selville,  mikä  suhde vallitsee 

asianomaisessa ryhmässä  viljelmän  viljellyn  pinta-alan  ja puun kulu  
tuksen välillä. On  toisin sanoen pyritty  saamaan ilmi  se funktio, 

jonka  mukaan viljelmän  todennäköisin puun kulutus  muuttuu vil  

jellyn  pinta-alan  suuretessa tai  pienetessä.  Kun tämä funktio  on tie  

dossa,  on sen avulla helppo määrätä todennäköisin puun kulutus  
minkä kokoiselle viljelmälle tahansa. 

Käsiteltäessä kaikkien  suuruusluokkien  yhteisesti  muodostamia 

ryhmiä  huomattiin pian,  että aivan pieniä  viljelmiä  oli vaikea yhdistää 

muitten kanssa samoihin tasotuslaskelmiin. Sen vuoksi erotettiin 

kokonaan eri käsittelyn  alaisiksi  ne viljelmät,  joitten pelto-  ja  kasvi  
tarha-ala yhteensä  on 2.50 ha. Tämä ryhmä  nimitettiin asunto  

viljelmiksi.  Voidaan katsoa  että se yleensä  edustaa niitä vil  

jelmiä,  joitten haltijat  eivät enää elä oman viljelmänsä  tuotolla. 

Isompia viljelmiä  on sanottu varsinaisiksi  maatalous vil  

jelmiksi,  koska voidaan katsoa  niitten haltijaväen  yleensä  tule  

van toimeen omalla maataloudellaan.1) 

Kun viljelmien  luvusta  ja suuruussuhteista ei ole uudempaa  ti  
lastoa kuin v:n 1910 maataloustiedustelu,  on ollut pakko  käyttää  sitä. 

Siitä  johtuu,  että myöskin  viljellyllä  alalla aina tarkotetaan samaa  
kuin  siinäkin: kasvitarha  +  pelto.  Luonnonniitty  ei  siis  sisälly  tässä  

tutkimuksessa tarkotettuun viljeltyyn  alaan. Missä  on  käytetty  nimi  

tystä peltoala,  on siihen ajateltu  myöskin kasvitarha kuuluvaksi,  mi  

käli sellaista on. 

Siihen nähden,  että aineisto  on koottu  sangen erilaisista  lähteistä 

ja siihen sisältyy  omistus-  ja hallintasuhteiltaan erilaisia  viljelmiä:  

itsenäisiä viljelmiä,  yksityistorppia  ja -mäkitupia,  valtion virkatalo  

jen  kanta-  ja viljelystiloja,  valtionmetsätorppia,  metsänvartijatiloja,  

1) Myöhemmin viljelmätilaston eri suuruusluokille  keskikulutusta  las  
kettaessa  on asunto-  ja maatalous  viljelmien rajaksi  otettu 2.0 ha.  
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katsottiin  tarpeelliseksi  ennen lopullista  käsittelyä  tutkia sen  homo  

geenisuutta. Näitten erilaisuuksien lisäksi oli  otaksuttavissa,  että 

puun kulutus läänin etelä-  ja pohjoisosissa  olisi eri  suuri.  

Jotta nyt  päästäisiin  selville,  mitenkä aineisto oli ryhmiteltävä,  

jotta saataisiin puun kulutukseen nähden homogeenisia  viljelmä  

sarjoja,  jaettiin  lääni  ensinnäkin kahteen osaan.  Tutkimuksessa  niitä 
vastedes lyhyesti  sanotaan vain etelä- ja pohjoisosiksi.  Edelliseen 
luettiin  kuuluviksi  kaikki  ne  pitäjät,  jotka  ovat  Kokemäenjoen  etelä  

puolella  tai sen pohjoispuolelta  ulottuvat siihen asti.  Muut pitäjät  

kaikki  jäivät  pohjoisosaan.  On luonnollista,  että puun kulutukseen 
nähden ei voida asettaa mitään jyrkkää  maantieteellistä rajaa.  Kun 
kahtia  jako kuitenkin  osottautui tarpeelliseksi,  oli raja  siitä huoli  

matta johonkin  vedettävä. Siihen  paikallistuntemukseen  nähden,  

minkä tekijä  aineistoa kerätessään ja lääniä joka  osissa  kierrellessään 
oli saanut, katsottiin täten pannun rajan  parhaiten  vastaavan tarko  

tustaan. Kihlakuntien mukaan tehty hallinnollinen jako  olisi kyllä  

useissa  suhteissa ollut käytännöllisempi,  mutta sellainen ei olisi  ollut 
asiallisesti  yhtä paikallaan.  

Läänin kummastakin  osasta  oleva aineisto jaettiin  viiteen ryh  

mään: 

1. itsenäiset viljelmät,  

2. yksityistorpat  ja -mäkituvat,  

3. valtion virkatalojen  kantatilat,  

4. valtion virkatalojen  viljelystilat  sekä 

5. valtionmetsätorpat  ja metsänvartijatilat.  

Kukin näistä  ryhmistä  jaettiin  sitten viljellyn  alan  mukaan 2.5 
ha:sta 25.0 ha:iin saakka 2.5 ha:n luokkiin,  25 ha:sta 95 ha:iin 

10 ha:n luokkiin  ja 95 ha suuremmat 30 ha:n luokkiin.  Kullekin 
luokalle laskettiin  puun kulutuksen aritmeettinen keskiarvo  viljel  

mää kohti  ja sen  keskivirhe.  Näin saadut sarjat otettiin kaksittain  
vertailtaviksi.  Vastaaville keskiarvoille  laskettiin  erotus ja sen 

keskivirhe.  Erotuksen suuruutta arvosteltiin  luvun 6: e  (<J)  avulla,  

jossa J = erotus  ja e  (rf)  = erotuksen  keskivirhe. Milloin d: t( J) 

011 3 katsottiin  asianomaiset luokat voitavan yhdistää,  kuiten  
kin  sillä  rajotuksella,  ettei perättäisissä  suuruusluokissa huomattu 

mitään systemaattista  erotusta. Vertailua vaikeutti eräissä  tapauk  
sissa  se,  että verrattavissa  aineistosarjoissa  ei sattunut olemaan sa  

moja suuruusluokkia  edustettuina. Tällöin täytyi  johtolankana pi  
tää  lähinnä verrannollisia sarjoja  sekä inter- ja  ekstrapolaation  anta  
mia lukuja. - Veisi turhan paljon  tilaa esittää tässä  yksityiskohtai  

sesti  kaikkia  vertailuja.  Parissa kohdassa myöhemmin,  missä  saman  
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laiset vertailut eivät  ole niin moninkertaisia,  on ne esitetty  seikka  

peräisesti  (vrt. ss. 104 j. s. ja  127 j.  s.). Esitettäköön tässä sen  
vuoksi vain tulokset. 

Eteläosan itsenäisiä viljelmiä  ei voitu yhdistää  mihinkään muu  
hun sarjaan  kuin pohjoisosan  itsenäisiin viljelmiin.  Sama oli asian  
laita jälkimmäisiin nähden. Eteläosassa voitiin yksityistorpat,  

valtionmetsätorpat  ja  metsänvartijatilat  sekä  virkatalojen  kanta- ja 

viljelystilat  kaikki  yhdistää  keskenään. Pohjoisosan  vastaavia ryh  

miä oli paria  rajatapausta  lukuun ottamatta melkein mahdoton 
lukea minkään eteläosan viljelmäryhmän  kanssa samaksi  sarjaksi.  

Poikkeuksen  tekivät  vain pohjoisosan  virkatalojen  viljelystilat,  jotka  
olisi voitu yhdistää  eteläosan vastaavaan ryhmään ja mahdollisesti 

eteläosan valtionmetsätorppiin,  mutta ei muihin. Pohjoisosassa  

saatettiin yksityistorpat,  valtionmetsätorpat  ja metsänvartijatilat  

sekä virkatalojen  kantatilat katsoa  kaikki  samaan  sarjaan  kuu  
luviksi. Virkatalojen  viljelystilat  sen sijaan  poikkesivat  näistä pal  

jonlaisesti.  Niitä oli  kuitenkin siksi  vähän,  että niitten muodosta  
maa sarjaa  täytyi  pitää  epävarmana.  

Ottamalla nämä näkökohdat huomioon muodostettiin  varsinai  

sista  maatalous viljelmistä  kolme ryhmää: 

1. itsenäiset viljelmät, 

2. eteläosan vuokra  viljelmät  ja 

3. pohjoisosan  vuokra  viljelmät.  

Asuntoviljelmät  jaettiin  vain kahteen ryhmään:  etelä-  ja  pohjois  

osan  asunto  viljelmät. Siitä  tulee myöhemmin  puhe paremmin.  
Ainoa sarja,  joka  ei tähän jaotukseen  oikein hyvin soveltunut,  

on kuten edellisestä  käy  selville pohjoisosan  virkatalojen  viljelystilat.  

Kun niitä kuitenkin oli vain muutamia kaiken kaikkiaan,  ei katsottu  

olevan riittävää syytä  niitten tähden rikkoa  tätä asiallisesti yhtenäistä  

jaotusta, vallankaan kun  ne  eivät  sopineet  eteläosaankaan ja kun  niit  

ten  käsittely  kummassa osassa  tahansa ei niitten vähälukuisuuden 
vuoksi  vaikuta lopullisiin  tasotuslaskelmiin käytännöllisesti  katsoen  

ollenkaan.  Ne olivat  kaiken  lisäksi  sellaisia,  joista  tiedot olivat  vain  

yhdeltä  ainoalta vuodelta ja  siis  verraten  suurten heilahdusten alaisia. 

Pohjois-  ja  eteläosan erilainen puun  kulutus  on helposti  ymmärret  
tävissä. Mitenkä on selitettävissä  itsenäisten  viljelmien  ja vuokra  

viljelmien  puun kulutuksen  erilaisuus,  otetaan puheeksi  myöhemmin,  

kun  yksityiskohtaisemmin  verrataan saatuja  lopullisia  tuloksia,  joten  

tässä yhteydessä  voidaan sivuuttaa käytetyn  viljelmäryhmityksen  

perustelu  muilta näkökannoilta kuin pelkästään  puun kulutuksen 
suuruudesta johtuvana.  



63 

Kun kussakin  maatalousviljelmien  kolmessa  ryhmässä  on tasotus  
laskelmat  tehty,  saadaan kullekin suuruusluokalle  jokaisessa  ryhmässä  

keskimääräinen kulutus  viljelmää  kohti  ja  niitten lukujen  avulla pääs  

tään  kaikilla maatalousviljelmillä  yhteensä  kulutettuihin puumääriin.  

Näihin lukuihin  on vielä lisättävä  ensinnäkin asunto  viljelmien  kulu  

tus.  Mutta silläkään  ei  ole vielä päästy  koko  maaseudun kulutukseen.  

On  vielä suuri  osa  kotitarvepuuta  kuluttavaa  väestöä, joka on jäänyt 

laskujen ulkopuolelle.  Sen puun kulutus on laskettu ruokakuntaa 

kohti,  ja sitä tietä on  koetettu päästä  vastaavaan kokonaiskulutuk  

seen. (Vrt. ss.  154—155.)  

Seuraavassa otetaan käsiteltäväksi  ryhmä kerrallaan.  

Itsenäisten maatalousviljelmien  puun kulutus  viljelmää kohti.  

Kokonaiskulutus. 

Tutkittaessa kokonaiskulutuksen  suhdetta viljeltyyn  alaan, otet  

tiin ha-luvun sijalle  sen  neliöjuuri.  Kyseessä  oleva  ilmiö saatiin siten 
selvemmäksi  ja helpommaksi  käsitellä.  Kun korrelaatio- ja tasotus  

laskelmia varten laskutöitten yksinkertaistuttamiseksi  aineisto oli 

jaettava  yhtä  suuriin  luokkiin,  saatiin nim. tällä tavalla menetellen 
luokat ha :ssa  laskettuina kuitenkin suurenemaan isompiin  viljelmiin  

mentäessä. Siten saatiin aineisto tasaisemmin jakaantumaan  eri  suu  
ruusluokkiin. Lisäksi saatiin helpommin  otetuksi  huomioon se  myö  

hemmin selville käypä  seikka,  että pienemmillä  viljelmillä  sama vil  

jellyn  alan lisäys  suurentaa puun kulutusta suhteellisesti  enemmän 

kuin suuremmilla  viljelmillä.  

Laskettaessa viljelmää  kohti  tulevaa puun kulutusta  itsenäisillä  

viljelmillä  on aineistona ollut  119 eräässä  tapauksessa  120 vil  

jelmää kaikkiaan. Ne jakaantuvat  suuruusluokkien kesken,  kuten 

alla olevasta taulukosta nähdään: 

Suuruusluokka  

Viljelmien luku 
■j/  ha  ha 

2— 3 4— 9 1 

3— 4 .9— 16 2 

4— 5 16— 25 20 

5— 6 25— 36 19 

6— 7 36— 49 22 

7— 8 49— 64 18 

8— 9  64— 81  15 

9—10 81—100 9 

10—11 100—121 4 

11—12 121—144 5 

12—13 144—169 2  

13—14 169—196 1 

19—20 361^00  i 

Yhteensä 119 
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Tätä suuruusluokkajakoa  on käytetty  laskelmissa  useimmiten, 
kuten tullaan näkemään. Suurimmat viljelmät peltoalaltaan  isom  

mat  kuin  100 ha on kuitenkin useasti käsitelty  yhtenä  luokkana. 

Ensimmäinen esille  tuleva kysymys  oli: voidaanko aineiston 
avulla  todistaa,  että viljelmän  koko puun kulutukseen ja  viljellyn  alan 

välillä on korrelaatio olemassa,  ja  kuinka suuri se on. Tätä varten 
muodostettiin tavallinen korrelaatiotaulukko,  jossa X:ksi  otettiin  

viljellyn  alan neliöjuuri  (merkitty  j/ha)  ja Y:ksi  puun kulutus  vil  

jelmää  kohti m
3:ssä.  w x  otettiin =lja  w y =lO  m 3.  Tuloksiksi  saa  

tiin: 

Tällä on siis  todistettu,  että viljellyn  pinta-alan  neliöjuuren   

siis  myöskin  itse viljellyn  ha-määrän ja  viljelmän  koko  puun kulu  
tuksen  välillä on  selvä  positiivinen  korrelaatio,  s.  o.  edellisen suuretessa  

myöskin  jälkimmäinen  kasvaa. 
Jos tahdotaan tarkemmin tietää keskimääräinen  kulutus  eri suu  

ruusluokissa,  on haettava regressioviiva,  siis  sellainen viiva,  

joka tasottaa X:n eri / ha-luokkiin joutuvien Y arvojen  muodosta  

mien sarjojen  (sarakesarjojen)  keskiarvot,  eli  niinkuin myöskin  voitai  

siin sanoa X tyyppien  keskiarvot.  
Peltoalaltaan 100 ha suuremmat viljelmät  (13  kpl.)  muodostavat 

siksi  hajanaisen  ja heilahtelevan osan aineistossa,  että  niitten perus  
teella on vaikea varmuudella mennä määräämään regressioviivan  

kulkua 100 ha:sta eteenpäin.  Ne on sen vuoksi käsitelty  muusta 

sarjasta  erillään. Yhteinen regressioviiva  määrätään siis  vain  pelto  

alaltaan 100 ha  pienemmille  viljelmille,  joita tässä tapauksessa  on 

106. Jos  nyt  nämä käsitellään  erikseen  samassa korrelaatiotaulukossa,  

jota edellä on käytetty,  saadaan: 

Korrelaatiokertoin on siis  jonkun  verran  pienempi  kuin edelli  

sessä tapauksessa.  Y:n  regressiokertoin  X:n suhteen saadaan = 

19.615 i 2.559. 1)  Tämä suure  on tulkittava  siten,  että viljellyn  ha  

määrän neliöjuuren  kasvaessa  yhdellä  kokonaisella viljelmän  puun 

kulutus lisääntyy  19.6 m 3:llä, jos regressiota  voidaan pitää  suora  
viivaisena. Sen yhtälöksi  saadaan tämän mukaan: 

J ) Regressiokertointa laskettaessa on käytetty  r:n  kolmidesimaalista arvoa.  

M
x  =7.16 -Myj  = 131.55 m 3 

ff
x —1 x 2.457 ffy =lO X 7.743  m 3 

r  = 0.6759 + 0.0498 

M
x = 6.56 My  = 117.83 

a
x 1 X 1.659 Oy =lO X  5.449 

r  = 0.5972 + 0.0625 

Y = 19.615 X—10.84 
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1265—22 9 

Tätä yhtälöä  esittää  seuraavassa  kuvassa  suora  katko-piste  viiva.  
Pikku ympyröillä  on merkitty  X  tyyppien  eli  sarakesarjojen  keski  

arvot,  joitten  viereen on vielä pantu  kussakin  sarakkeessa olevien 

viljelmien  luku. Tähän yhteyteen  kuuluu X akselin  kahdesta mitta  

kaavasta ylempi,  X = y/ha.  

Kuva  2. Kokonaiskulutus viljelmää kohti  itsenäisillä viljelmillä. 

Kuvasta huomataan helposti,  että suora  regressio  viiva,  jos  sitä 

käytetään,  antaa alussa  liian suuria Y:n arvoja  samoin kuin  lopussa.  

Matemaattis-tilastollisten teoriain mukaan sitä  voitaisiin kuitenkin 

pitää  melko hyvänä  tasotuksena,  sillä  korrelaatiosuhteen neliön ja 

korrelaatiokertoimen neliön erotus ( = i] 2—r 2 =£) on vain 0.84 
kertaa oma keskivirheensä. Parempi  tasotus on kuitenkin  saatu 

aikaan kolmannen asteen käyrällä.  Tämän viivan yhtälö  on saatu 

käyttämällä  momenttimenetelmää. X tyyppien  keskiarvoja  on käsi  

telty  erillisinä  ordinaattoina. Näihin on ennen momenttien laskemista  

siis  ollut tehtävä s. 57  mainittu korjaus.  Seuraavassa taulukossa 
on esitetty  alkuperäiset  ja laskuja  varten  korjatut  ordinaatat sekä 

tasotus  käyrän  antamat vastaavat arvot. 
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Tasotuskäyrän  yhtälöksi  on  saatu 

jossa Y:llä ja x:llä on samat merkitykset  kuin edellä olevassa  tau  

lukossa. •  Tämän yhtälön  esittämä käyrä  liittyy  paremmin  kuin 

suora tasottamattomaan murtoviivaan. Korkeamman asteen yhtä  

löitäkin  on koetettu,  mutta tulos ei  ollut  parempi.  Yleensähän tasotus  

yhtälön  asteluvun suuruus  ja  konstanttien monilukuisuus ei  sellai  

senaan takaakaan,  että tasotus on  parempi  kuin  yksinkertaisemmalla  

yhtälöllä  saatu.  
Näin saatua tasotuskäyrää  ei  kuitenkaan  ole käytetty  lasket  

taessa eri  kokoisille  viljelmille  niitten kokonaiskulutusta.  Sen sijaan  

on otettu  toinen hyvin  läheltä sitä  kulkeva  käyrä,  jonka  tarkistuksena 

vain edellä johdettu  tasotusyhtälö  on.  Tämä käyrä  on  yhtäjaksoi  

sella  viivalla  esitetty  kuvassa  s.  65 .  Miten se on saatu,  ja miksi  ei 

juuri johdettua yhtälöä  olekaan sellaisenaan hyväksytty,  selviää 

seuraavasta. 

Viljelmän  kokonaiskulutus on sen polttopuun,  aidas-  ja seiväs  

puun sekä rakennus- ja irtaimistopuun  käyttömäärien  summa. Jos 

kullekin näistä puutavaraluokista  lasketaan oma tasotuksensa ja sen  

jälkeen  lasketaan yhteen  vastaavien viljelmäsuuruuksien  kaikki  kolme 

puunkäyttöryhmää  tasotettuina,  pitäisi  teoriassa tulla tarkalleen  
edellä johdetun  kokonaiskulutuksen  tasotusyhtälön  antamiin arvoihin,  

jos kaikki tasotukset on oikein suoritettu. Tällaiseen tulokseen ei  

käytännössä  kuitenkaan aina päästä  tämän kaltaisissa  tapauksissa  .  

Useasti saadaan kaksi  enemmän tai vähemmän toisistaan eroavaa  

sarjaa. Näin käy  sitäkin  helpommin,  kun tutkittava  ilmiö, kuten  
esillä olevassa tapauksessa,  osottaa hyvin  suurta  vaihtelevaisuutta. 

Joka tapauksessa  täytyy  lopullisesti  käytettyjen  laskujen  kuiten  
kin  täyttää ehto: kokonaiskulutus  = aidas- ja seiväspuu  -f-  poltto  

puu + rakennus- ja irtaimistopuu. Sen erotuksen,  joka  syntyy  kah  
della eri tavalla laskettujen  kokonaiskulutusta osottavien sarjojen  

Y = 109.7854 + 22.8430 X—0.7238 X
2—0.3231 X 

3,
 

X = у
/  ha  — 6.0.  

j
7  ha  X У У' Y  

у = alkuperäiset ordi- 

naatat. 

momenttien laskua  
u 

—
 3.5 35.0 39.3 34.82 

у'  — 

3.5 — 2.5  55.0 41.7 53.20 
varten korjatut  or-  

4.5 — 1.5  69.5  80.5 74.99 dinaatat.  

5.5 
- 0.5 108.7 104.5 98.23 Y = tasotuskäyrän anta- 

6.5 

7.5 

+ 0.5  

+ 1.5 

110.0 

148.3 

106.6 

171.7 

120.99 
141.33 

mat ordinaatat. 

8.5 2.5 151.0 114.6 *157.32 
9.5 -}-  3.5 168.3 188.5 167.02 
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välillä,  ei  luonnollisesti  tarvitse  välttämättä johtua  siitä, että kokonais  

kulutuksen välitön tasotus olisi virheellinen. Jonkun tai useamman  

yksityisen  puutavararyhmän  kulutusta koskevassa  tasotuksessa  saat  

taa  myöskin olla pieniä  virheellisyyksiä,  joita  ei aina voida välttää.  

Erotukset saattavat johtua  esim.  siitä,  että tasotuslaskelmissa  on  käy  

tetty  yleensä  korrelaatiotaulukkojen  luokitettuja  arvoja,  niinkuin myö  

hemmin tullaan näkemään. Koska  luokitus voi  aiheuttaa huomioon 

otettavia virheitä vallankin,  jos  aineiston lukumäärä jossakin  pelto  

suuruusluokassa on  hyvin  pieni,  on korrelaatiotaulukoista saatuja  
X  tyyppien  keskikulutusta  osottavia  lukuja pahimmassa  tapauksessa  

korjattu  käyttämällä  luokittamattomia lukuja  lähtökohtana. Tällä  
kään  tavalla ei  kuitenkaan voida kaikkia  tasotusten pikku  virheelli  

syyksiä  korjata.  

Kun myöhemmin esitetyillä  tavoilla tasotetut yksityiset  puu  
tavaraluokat laskettiin vastaavissa viljelmäsuuruusluokissa  yhteen,  

syntyikin  kuten oli odotettu sarja,  joka  vähän erosi  kokonaiskulutuk  
sen  välittömästä tasotuksesta. Tuli eteen kysymys,  missä  on katsot  
tava virheellisyys  olevaksi,  ja mikä  kyseessä  olevasta neljästä  taso  

tuksesta (kokonaiskulutus,  polttopuu,  aidas- ja seiväspuu,  rakennus  

ja irtaimistopuu)  on määrättävä toisten kolmen avulla,  jolloin  sitä 

koskeva  välitön tasotus jäisi  vain tarkistukseksi. Esillä olevassa 

tapauksessa  täytyi  kaikki  neljä  tasotusta katsoa  suhteellisesti suun  

nilleen yhtä  tarkoiksi.  Vuokraviljelmillä  on  asianlaita ollut vähän 

toinen,  kuten myöhemmin  nähdään. Kokonaiskulutus  liikkuu  abso  
luuttisesti  siksi  suurissa  luvuissa,  että suhteellisesti pienikin  ero  siinä 

voi tullessaan itseisarvoltaan  samana  johonkin  yksityisen  puutavara  
luokan tasotukseen tässä  olla jo hyvinkin  huomattava. Sen  takia ole  

tettiin, että yksityisissä  puuta  varaluokissa tasotusten virheet itseisar  

voltaan ovat pienemmät  kuin  kokonaiskulutusta  tasotettaessa  synty  

neet. Tästä johduttiin  taas siihen käytännölliseen  lopputulokseen,  että 

yksityisten  puuta  vara  luokkien välittömät tasotukset  säilytettiin  sellai  
sinaan ja tasotetuksi kokonaiskulutukseksi  hyväksyttiin  lopullisesti  

eri puutavaraluokkien  tasotusten summa. Sille  voidaan eri  puu  
tavaraluokkien tasotusyhtälöt  yhteen  laskemalla johtaa  oma yhtä  

lönsä,  jota sitten  voidaan verrata edellä aineistosta  välittömästi  las  

kettuun. Tätä johtoa  varten otettakoon avuksi  eräitä merkintätapoja.  

Y
as
 =  "viljelmän aidas- ja  seiväspuun  kulutus. 

Y
*  = » polttopuun  kulutus.  

Y
ri  = » rakennus- ja irtaimistopuun  kulutus 

Y
k
 = » kokonaiskulutus. 

X
ae
 = V ha —  6 
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Yhtälöt Y
ag:n,  Y

p
:n ja  Y

ri
:n laskemiseksi  johdetaan myö  

hemmin. 

Jos nyt  nämä yhtälöt  lasketaan yhteen  ja  samalla  xas , x
p
 ja  xri  

esitetään xk:n aralla (x
p  =x—k  1.  xri  = xk

—o.s  ja  xas  =  xk ), niin 
saadaan: 

Jos  tätä yhtälöä  nyt  verrataan s. 66 saatuun välittömään tasotus  

yhtälöön,  näyttävät  ne ensi  silmäyksellä  koko  paljon  eroavan  toisis  

taan. Jos vähennetään välitön tasotusyhtälö  viimeksi saadusta,  

päästään  yhtälöön,  joka osottaa näitten kahden tasotuksen eroa. 
Merkitään vasen  jäsen  d:llä. Erotusyhtälö  saa  muodon: 

Niissä  rajoissa,  joissa  x  kyseessä  olevassa  tapauksessa  vaihtelee 

( 4:stä  -f 4:ään)  on d:n arvo  kuitenkin aina verraten pieni.  Mak  

simikohta d:llä on 25 ja 30 ha:n välillä.  Siinäkin se  on vain n. 1.2 

—1.3 m 3. 100 ha.iin tultaessa se rupeaa nousemaan nopeasti ja 

sivuuttaa 2 m 3 juuri  vähän ennen sitä. d:n minimikohdista toinen 

on 6ja  9 ha:n välillä,  jolloin  d negatiivisena  on —l. Toinen minimi 

sattuu 60  ja 70 ha:n välille  ja on n.  —-2.6 m 
3.
 Voidaan niin ollen 

katsoa,  ettei tasotuksissa  ole  mitään oleellista eroa. 

Yhtäjaksoinen  käyrä  viiva kuvassa  2 s. 65 esittää äsken yh  

teenlaskemalla johdettua  tasotusyhtälöä. Katkoviivalla ( ) 
on vielä kuvattu yhteen  laskemalla johdettu  tasotusyhtälö  muun  

nettuna akselistoon,  jossa  X  = ha (alempi  mittakaava X akselilla).  

Tästä graafillisesta  esityksestä  on sangen helppo  nähdä,  että  sama  

viljellyn  alan lisäys  pienemmillä  viljelmillä  saa  aikaan paljon  suurem  

man puun kulutuksen  kasvun  kuin isommilla  viljelmillä.  Puun kulu  

!) Vrt. s. 73.  
2 ) Vrt. s. 77.  
3) Vrt. s. 80.  

x
p
 =vha 7 

X,.,  = /ha 6.5 
x

k  =i
7  ha 6 

Y
M
 = 10.4000 + 1.9755 Xa3—0.0080 X  2^—0.0386 X 3

as
 x )  

Y
p  

= 85.1505 +  13-3682 Xp—0.4561  Xp

2—0.1213 X
3

p  
2)  

Y
ri  = 25.8778 [1.2209  + 0.8190 XX

r
,/4.5 1.0451 X (xrl/4.5) 2 

0.0140 X (Xj.j/4.5)  3 +  0.6374 X (Xj.,/4.  5)  4 ] 3)  

Y
k = Yas +Y

p + Yrl  = 110.7560 + 21.9142 xk  —1.3695x
2

k  
—0.2443 X 3

k
 +  0.0402 X 4

k
 

d = 0.9 706—0.9288 X—0.6457 X 2  -f- 0.0788 X 3 + 0.0402 X 4  

x  = ] ha — 6 



69 

t  uksen suureneminen nim. on lähipitäen  suoraan  verrannollinen vil  

jellyn  ha-luvun neliöjuuren  kasvuun.  
Peltoalaltaan 100 ha suuremmille viljelmille  on laskettu  viljellyn  

alan ja puun kulutuksen aritmeettiset keskiarvot  ja saatu niiksi  

150.38 ha sekä  244.33 ± 37.10 m 3. Kuten näkyy,  on tämä suurviljel  

mäin keskimääräinen kulutus  saatu vain sangen epämääräisesti;  keski  

virhehän on kokonaista 37  m 3 pyöristettynä.  Tarkan tuloksen saa  

miseksi  suurviljelmistä  ja regression  määräämiseksi 100 haista  eteen  

päinkin  olisi  aineistoa pitänyt  olla  hyvin  runsaasti  puun kulutuksen  

tavattoman suuren vaihtelun takia  niissä. Suurviljelmien  vähäisen 

lukumäärän vuoksi  on tyydytty  saatuun arvoon, koska aineistoa oli  

kovin  vaikea saada niin paljon  lisää, että siitä olisi ollut sanottavaa 

hyötyä.  
Niille suuruusluokille,  joita on käytetty  v:n 1910 maatalous  

tiedustelun viljelmätilastossa  on kullekin laskettu keskimääräinen  

puun kulutus  viljelmää  kohti. Ensin on tilastosta  laskettu  viljelmän  

keskimääräinen peltoala  ha:ssa  kussakin  suuruusluokassa. 1 ) Tämän lu  

vun neliöjuuri  on sijotettu  kussakin  puutavara  luo kassa  regressiokäy  
rän  yhtälöön,  ja niin  on  saatu tätä viljelmäsuuruutta  vastaava asian  

omaisen puutavaraluokan  kulutus. Aidas- ja seiväspuu,  polttopuu  
sekä rakennus- ja irtaimistopuu on tämän jälkeen laskettu yhteen,  

jolloin  on saatu s.  68 johdettua  tasotusyhtälöä  vastaavat kokonais  

kulutuksen määrät.  

Koska  ei ole parempaa tietoa viljelmien koosta  eri suuruusluo  

kissa  on näin saatu  puumäärä  katsottu edustavaksi  kulloinkin  ky  
seessä olevaa suuruusluokkaa. 

Suuruusluokille 2—3 ha ja 3—5 ha ei  tasotuskäyrän  arvoja  

enää ole hyvä  käyttää,  koska  käyrä  ei  uletu niin pitkälle.  (Vrt.  kuvaa  

2.) Pienin luokka,  johon se vielä perustuu  on 4—9 ha (j/hä  = 

2—3). Tämän takia on äsken mainituille suuruusluokille (2- —3 ha 

ja  3—5  ha)  laskettu keskimääräiset  kulutusluvut  käyttämällä  pinta  
alan neliöjuureen  nähden suoraviivaista interpolaatiota.  Aineiston 

luokkaa j/ha = 2—3 eli siis  pistettä  y ha = 2.5 vastaa tasotettu 

kulutusmäärä 33.79 m  3. Myöhemmin  s.  107 on laskettu  läänin etelä  

osan  asuntoviljelmien  keskimäärin kuluttavan  13.08 m 3 puuta.  Tässä 
luokassa  aineiston keskikoko  on 1.36 ha (-/ha  = 1.17). Viljelmä  
tilaston  mukaan on luokan  2—3 ha keskikoko  2.4  3ha (y

/ ha = 1.56) 

ja  luokassa  3—5 ha  keskikoko  3.94 ha (j/  ha = 1.9 8). 1)  Merkitään  edelli  

sen  luokan keskikulutusmäärää Y:llä. Sen arvo  on otettu seuraavasta 

yhtälöstä:  

*)  Suomen virallinen tilasto. 111, 9. Taulut  n:o 2 ja 4. 

(Y—13.08):  (33.79—13  08)  = (1.56  —1.17):  (2.50  —1.17) 

Y = 19.16 m 3 
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Aivan vastaavasti saadaan luokassa 3—5 ha kulutukseksi  25.70 

m 3. Tätä samaa  interpolaatiotapaa  on käytetty  useasti  myöhem  

min kin. 

Seuraavassa taulukossa on keskikulutusmäärät  eri suuruus  

luokissa juuri esitetyillä  perusteilla  laskettuina. Vertailun vuoksi  

on siihen otettu  myöskin kokonaiskulutuksista  välittömästi  lasketun 

tasotussuoran antamat luvut. Myöhemmin  esityksessä  käytetyt  lu  

vut ovat oikealla äärimmäisessä sarakkeessa.  

Viimeisen suuruusluokan kulutukseksi  on kuten huomataan 

otettu 100 ha suuremmille viljelmille  saatu  edellä mainittu aritmeetti  

nen keskiarvo.  Aineistossa  tämän ryhmän  keskikoko  on  kylläkin  vä  

hän pienempi kuin  tilastossa:  150.38 ha  168.86 ha vastaamassa. Tä  

män eron ei  ole kuitenkaan katsottu  antavan syytä  minkäänlaiseen 

ekstrapolointiin,  koska  tulos ei  olisi ollenkaan sen  varmempi. Näi  
hin tuloksiin palataan  vielä myöhemmin  laskettaessa itsenäisten vil  

jelmien  yhteistä  puun kulutusta. Tarkastellaan sitä ennen,  minkä  

lainen on  kulutuksen ja viljelmän  suuruuden suhde kolmessa  eri 

puunkäyttöryhmässä,  joitten summa tämä kokonaiskulutus on. 

Aidas-  ja seiväspuun  kulutus.  

Kuten ss.  49—50 joon mainittu,  on  aidas-ja  seiväspuun  ryhmään  

luettu paitsi  varsinaisia  aitaustarpeita  myöskin  heinä-,  elo-  ja muut  

niihin verrattavat seipäät.  Huomautettakoon kuitenkin  tässä yhtey  

dessä uudestaan,  että aitaustarpeet  muodostavat tästä ryhmästä  
valtavimman osan, joka sen suuruuden määrää  pääpiirteissään.  

Samoista syistä  kuin kokonaiskulutuksen ollessa  esillä  otettiin 
tätäkin puutavaralajiryhmää  käsiteltäessä viljellyn ha-määrän si  

Suuruusluokka,  

ha 
Keskiin.,  ha V  ha 

Välitöu tasotus, 

m. 

Kononaiskulutus 
—  aidas- ja sei- 
väsp.  -f polttop 
-f гак.- ja  ir-  
taimistop., m s 

2— 3 2.43 1.5588 19.16 

3— 5 3.94 1.9849  —  
25.70 

5— 10 7.31 2.7037 38.19 37.14 

10— 16 12.14 3.4 843  52.87 52.45 

15— 25 19.14 4.3749 72.14 72.86 

25— 50 34.18 5.8464 106.25  107.35 

50—100  66.13 8.1320 152.07 149.71 

>100 168.86 12.9940 244.33  244.33 
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jasta sen neliöjuuri  laskelmien pohjaksi.  Ensimmäinen tehtävä oli 
taaskin ottaa selville,  kuinka  suuri on viljelmän  aidas-  ja seiväspuun  

kulutuksen ja  viljellyn  alan neliöjuuren  välinen korrelaatio. Taulu  

kossa  otettiin X:ksi viimeksi  mainittu suure (w
x
 = 1) ja Y:ksi  

edellinen suure m
3:ssä käyttämällä  2 m

3
:n luokkia. Viljelmien  

lukumäärä on sama  kuin edellä vastaavassa laskelmassa,  siis  = 119. 

Tulokset ovat:  

Epäämättömästi  on siis  olemassa positiivinen  korrelaatio,  s.  o.  
aidas-  ja  seiväspuun  kulutus suurenee viljellyn  pinta-alan  lisääntyessä.  

Korrelaatio on  kuitenkin vähän pienempi  kuin kokonaiskulutuksen 

ja viljellyn  alan neliöjuuren  välillä.  Aidas-  ja seiväspuuhun  nähden 

siis  muilla tekijöillä  on nähtävästi vähän suurempi  vaikutus. Tämä 

onkin varsin ymmärrettävää,  kun muistetaan,  että meillä aitojen  

käyttö  yleensä  on varsin tuhlaavaa. Viime aikoina  on kuitenkin pa  
kostakin  jouduttu  kiinnittämään siihen enemmän huomiota puun 

hinnan noustessa ja ennen kaikkea  tavallisten  riukuaitojen  vaatiman 
kohtuuttoman suuren  työn  takia. Ei käy  enää laitteleminen pelloille  

ja metsiin ristiin rastiin melkein suunnittelemattomasti kulkevia 

aitoja joskus  kymmenienkin  km:en mitalla, kuten ennen. Aitojen  

paljoutta  täytyy  vähentää. Aitaustarpeita  täytyy  saada aitojen  pi  
tuuteenkin nähden säästymään.  Puun sijasta  täytyy  osittain ruveta 

käyttämään  ajan mittaan halvemmiksi tulevia aineita. Aidat on 
rakenteeltaan saatava sellaisiksi,  että ne ovat nopeita  panna  pystyyn  

ja jos  mahdollista useissa  tapauksissa  helpot  siirtää paikasta  toiseen. 
Näitä näkökohtia on etenkin intensiivisimmillä  viljelysseuduilla  ollut 

pakko  ruveta  ottamaan  yhä  enemmän huomioon. Turun ja Porin 

läänissä ollaan Varsinais-Suomessa  tässä  suhteessa jo melko  pitkällä.  
Siellä  tapaa  taloja,  joissa  aitauspuuta  ei  laajoista  pelloista  huolimatta 

mene kuin pieni  murto-osa siitä mikä kului  vielä toistakymmentä  

vuotta sitten. Sijaisaineet,  etupäässä  metallilanka,  ovat paikoitellen  

syrjäyttäneet  puun suurimmalta osaltaan, sillä  tavallisiin  metalli  
lanka-aitoihin tarvittavat paalut  ovat sangen vähäinen puumäärä  

riukuaidan nielemän riuku- ja  seiväspuun  rinnalla. Toisin seuduin 

sen  sijaan  ollaan vielä hyvinkin  tuhlaavalla kannalla. Vaihtelut ovat 
siis varsin suuret. 

On kyllä  totta, että aitauspuut  tavallisesti voidaan saada apu  

harventamalla,  jolloin metsä siis  vain hyötyy niitten ottamisesta. 

Mutta aidaksiksi»on  tähän asti  sangen yleisesti  käytetty  niin hyvää  

IVL =  7.16 M
v
 = 12.73 m 3 

x y 

ff
x =  1  X 2.457 a

y 2 X 4.669 m 3 
r  = 0.5374 ± 0.0652 
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puuta,  että sillä  useimmiten jo on varma menekki ja silloinhan on  

sekä kansantaloudellista että yksityistaloudellista  tuhlausta käyttää  

niitä aitoihin enemmän kuin  on välttämätöntä. Aidaksiahan on näi  

hin asti  tavallisimmin  tehty  halkaisemalla kokonaiset  rangot.  Ja se 

ei käy  laatuun vallan kehnoihin rankoihin nähden. Ei ole kuiten  

kaan oikea paikka  tässä yhteydessä  sen paremmin käsitellä aita  

kysymyksen  metsänhoidollista ja metsäteknologista  puolta.  Se veisi 

liian kauas  tällä kertaa  ratkaistaviksi  otetuista  kysymyksistä.  Palat  

takoon siis alotettuun tilastolliseen tarkasteluun. 

Saatiin siis  jo  laskemallakin todistetuksi se  muutoin itsestäänkin  

selvä  tosiasia,  että aidas-  ja  seiväspuun  kulutus  kasvaa  viljellyn  pinta  

alan suuretessa  
.
 Ryhdytään  tarkemmin  ottamaan selkoa  ,  minkälainen 

tämä kasvu  on. 

Peltoalaltaan 100 ha suuremmat viljelmät  on  taas erotettu omaksi  

ryhmäksi  samoista syistä kuin viljelmää  kohti tulevaa kokonais  

kulutusta tutkittaessa. Jäljelle  jääneet  106 viljelmää  on käsitelty  
samanlaisena korrelaatiotaulukkona,  josta edellä  jo oli puhe.  Siitä  

on saatu seuraavat suureet:  

Regressiokertoin  on paljon  epävarmempi  kuin vastaavan ko  
konaiskulutuksen  ollessa  kyseessä,  mille edellä  sanottu antaa luonnol  

lisen selityksen.  Peltoalan neliöjuuren  suuretessa yhdellä  kokonaisella 

aidas- ja seiväspuun  kulutus  siis keskimäärin kasvaa 1.7 m
3:llä,  

jos  otetaan regressio  suoraviivaiseksi.  Miten siihen nähden on asian  

laita, selviää seuraavasta. Lasketaan korrelaatiosuhteen neliön ja  
korrelaatiokertoimen neliön erotus  (= t] 2  ■—r

2  = £) sekä sen keski  
virhe e (f). Silloin saadaan: 

Voitaisiin siis  katsoa regressio  suoraviivaiseksi.  Regressioyhtä  
löksi  saadaan tällä edellytyksellä:  

X  = viljellyn  ha-määrän neliöjuuri.  Y = aidas- ja seiväspuun  

kulutus  viljelmällä  m 3:ssä.  

Tämä yhtälö on kuvassa  3 esitetty  katko-piste  viiva  11a. Pikku  

ympyrät  kuvaavat korrelaatiotaulukon sarakesarjcjen  keskiarvoja.  

M_ = 6.5  6 ÄL = 11.21 m 3 
a y  

<r
x
 = 1 X  1.659 (f

y
 = 2 X 3.442 m 3  

r  = 0.4021 ±0.0814  

g =  1.668 ± 0.369 

£:e()£ = 0.62 

Y = 1.668 X + 0.27 
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10 

Kuva 3. Aitauspuun kulutus viljelmää kohti itsenäisillä viljelmillä. 

Kuten huomataan antaa suora  alaosassaan nähtävästi  liian pie  

niä arvoja.  Jos sen  avulla  lasketaan suuruusluokalle 3-—5 ha (y'  ha = 

1.9849)  kulutusmäärä,  tosin vähän ekstrapoloimista  käyttäen  siis, 

on tulos todenmukaisesti liian alhainen. Mahdollisesti myöskin  
aineiston loppuosalle  saadaan liian suuria  arvoja.  -—•  Käyttämällä  

käyrää  päästään  tasotuksessa kummassakin päässä  lähemmäksi 
aineiston arvoja.  Tämän takia  onkin lopullisesti  regressioyhtälöksi  

hyväksytty  kolmannen asteen yhtälö:  

jossa x= i ha 6  ja Y = viljelmän  aidas- ja seiväspuun  kulu  

tus, m 3.  

Tämä yhtälö  on saatu tasottamalla korrelaatiotaulukon X 

tyyppien  keskiarvojen  (m y
)  ordinaatat momenttimenetelmän avulla.  

Abskissan  2.5 ordinaataksi  ei  ole  otettu korrelaatiotaulukossa  käytet  
tyä  arvoa  7.0  m 3 vaan  on laskettu keskiarvo  kahdesta viljelmästä,  jol  
loin on saatu parempi  arvo  5.1  m  3  (vrt.  kuvaa  3). Toinen näistä 

viljelmistä  on  tiedoiltaan vaillinainen,  jonka tähden sitä ei  ole muualla 

käytetty.  On  muistettava,  että  tasottamalla ordinaatat momenttien 
avulla ne kaikki  käsitetään yhtä tarkoiksi. Regressiokertoimen  
avulla  lasketussa  suorassa  sitä  vastoin  kukin  piste  painaa  sitä  enem  

Y = 10.4000 + 1.97 55 X 0.0080 X 2 —0.0386 X 
3,
 



74 

män mitä useampaa havaintoa se edustaa. Seuraavassa  taulu  
kossa  on alkuperäiset  ordinaatat merkitty  y:llä  ja  tasotuslaskelmasta 

saadut vastaavat ordinaatat Y:llä. 

Kuvassa  3 yhtäjaksoinen  käyrä  esittää sarakkeessa Y olevia 

lukuja vastaavaa kolmannen asteen regressio  käyrää.  Tämä on sit  

ten vielä muunnettu akselistoon,  jossa X =ha ja sellaisena esi  

tetty samassa kuvassa katkoviivalla  ( •). 

Koska  kulutus 100 ha:iin saakka suurenee melkein suoraviivai  

sesti  peltoalan  neliöjuuren  kanssa,  niin sama peltoalan  lisäys  pienem  
millä viljelmillä  saa aikaan suuremman kulutuksen lisäyksen  kuin 

isommilla viljelmillä.  Tämä nähdään helposti  kuvassa  olevasta  katko  
viivasta. 100 ha:sta eteenpäin  mentäessä regressioviiva  nähtä  

västi ainakin jonkun  matkaa nousee jyrkemmin  kuin sitä ennen. 
Aineiston suurviljelmien  perusteella  ei  kuitenkaan voitu sen kulkua 

saada  selville.  Sen tähden tyydyttiin  taaskin näistä viljelmistä  pelk  
kään aritmeettiseen keskiarvoon 25.03 ±4.45 m 

3,
 vaikka se onkin 

melko epävarma.  Katsottiin sen keskimäärin edustavan  koko  lää  

nin suur  viljelmiä. Suuruusluokissa 2—3  ha ja 3—5 ha kuluvia  puu  

määriä ei  myöskään  ole  otettu regressioyhtälöstä,  vaan ne on laskettu 
aivan samalla tapaa  kuin vastaavat kokonaiskulutusmäärät. (Vrt. 

ss.  69—70). Näitä lukuja, kolmannen asteen regressioyhtälöä  ja  vil  

jelmätilastoa (v:n 1910 maa  talo  ustiedustelua)  käyttämällä  saadaan 
seuraava taulukko: 

У ha  .У Y 

2.5 5.1 5.04 
3.5 6.2 6.01 

4.5 6.9 7.55 

5.5 10.4 9.42 

6.5 10.6 11.38 

7.5 13.9 13.22 

8.5 13.9 14.69 

9.5 15.7 15.56 

Suuruus- 

luokka,  hu Keskim., ha у  ha Kulutus,  m 1  

2— 3 2.43 1.5588  2.47 

3— 5 3.94 1.9849 3.62 

5— 10 7.31 2.7037 5.18 

10—  15 12.14 3.4843 5.99 

16—  25 19.14 4.3749 7.34 

25— 50 34.18 5.8464 10.10 

50—100 66.13  8.1320 14.20 

>100 168.86 12.9946 25.03 
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Polttopuun  kulutus.  

Samoin  kuin aitauspuun  kulutus  osottaa viljelmää kohti menevä 

polttopuumääräkin  suuria vaihteluita,  joskaan  ei yhtä  isoja. On 

muistettava,  miten edellä on  rajotettu  tässä käytetyn  polttopuu  

sanan merkitys.  Jo se aiheuttaa erilaisuuksia  polttopuun  kulutuk  

sessa. Toinen viljelmän  haltija  käyttää  kantoja  ja  kaikenlaista roska  

puuta  runsaasti,  jota vastoin toisella melkein kaikki  polttopuu on  

halkoja.  Toisella viljelmällä  tulisijat  ovat järjestetyt  tarkotuksen  

mukaisesti  ja rakennetut polttoaineen  säästämistä silmällä pitäen,  

toisella taas  niitä on suhteettoman paljon  ja nekin huonoja.  Läänin 

pohjoisosissa  tapaa  vielä vallan yleisesti  avonaisia takkauuneja,  joissa  

talvella tuli  palaa  melkein kaiken päivää ja jotka syövät  puuta  

tavattomasti. Sangen  suurta polttopuun  tarvetta tietävät vanhat 

ja polttoaineen  hukkaa vähintäkään ajattelematta  rakennetut  karja  

keittiöt,  joissa  myöskin  useasti on miltei »ikuinen tuli» koko talven.  

Toisin seuduin kylvetään  saunassa  joka toinen päivä ajoittain  

joka  päiväkin  toisin seuduin,  esim. lounaisessa saaristossa  vallan  
kin  ruotsalaisen  väestön  keskuudessa,  ei juuri  muulloin kuin suurim  

pina  juhlapäivinä,  kuten jouluna,  pääsiäisenä,  juhannuksena  j.n.e. 
Suuria eroja polttopuu  määrissä tietää niin ikään viljan  käsittely.  

Toinen kuivaa  sen  riihessä olkineen päivineen.  Toinen pui  sen  ensin 
sähkövoimalla ja kuivaa  vain  jyvät uusi  mallisissa  kuivaushuoneissa. 

J. n. e. 

Viljelmän  suuruuden ja sen polttopuun  kulutuksen välistä  suh  

detta tutkittaessa on menetelty  samoin kuin vastaavissa edelli  

sissä  tapauksissa.  Tehtiin samanlainen korrelaatiotaulukko,  jossa  
X = y ha (w

x
 = 1) ja Y = polttopuumäärä  m 3:ssä  10 m  3  luokissa.  

N =ll9, kuten edellisissä  tapauksissa.  Laskujen  tulokset ovat:  

Korrelaatio on siis  melko suuri  ja luonnollisestikin positiivinen.  

Tahdottaessa tarkemmin päästä  selville  eri  kokoisten viljelmäin  keski  

määräisestä polttopuun  käytöstä,  on haettava regressio  viiva.  
Peltoalaltaan 100 ha suuremmat viljelmät  (13  kpl.)  erotettiin 

yhdenmukaisuuden  vuoksi  omaksi ryhmäksi,  jolle laskettiin vain  

aritmeettinen keskiarvo  157.92 i 27.21 m 3,  jota käytetään  sellaise  
naan viljelmätilaston  vastaavaa suuruusluokkaa edustavana. 

M
x =7.16 M

y = 86.97 m 3 
a

x = 1 X 2.457 Oy = 10 X  5.604 m 3  
!•  = 0 5969 ± 0.0590 
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Edellä mainitussa  korrelaatiotaulukossa käsiteltiin  100 ha pie  
nemmät viljelmät  (106  kpl.)  erikseen,  jolloin  saatiin: 

r on siis  vähän pienempi  kuin koko  ryhmän  aineistossa,  sama 

ilmiö,  joka  on havaittu kahdessa  vastaavassa  tapauksessa  edellä. Reg  

ressiokertoimen  (g)  arvoksi  saadaan 1.987. Viljellyn  alan 

neliöjuuren  suuretessa  yhdellä  kokonaisella polttopuun  kulutus siis  

kasvaa 14.7 m 
3,
 jos  regressiota  voidaan pitää  suoraviivaisena. Ja 

niin voitaisiinkin tehdä,  sillä  £:«(£) 0.6  5,  siis  suunnilleen yhtä  

suuri kuin vastaava  suure  aidas-  ja  seiväspuun  ryhmässä.  Reg  

ressioviivan yhtälöksi  voitaisiin näin ollen ottaa  ensimmäisen asteen 

yhtälö: 

Y = polttopuun  kulutus  viljelmällä m3
:ssä.  X = v/ha.  

Sarakesarjojen  keskiarvot,  viljelmien  luku kussakin  niissä  ja  suora  

regressioviiva  ovat  alla  olevassa  kuvassa  esitetyt  samalla tapaa  kuin 

edellisissä  vastaavissa  kohdissa (ss.  65 ja  72  j. s.). 

Kuva  4. Polttopuun  kulutus viljelmää kohti itsenäisillä viljelmillä.  

M
x
 -  6.56 M

y
 = 78.30 m 3 

(T
x = 1 X 1.659 ffy =lO X  4.083 m 3  

r = 0.5557 ± 0.0671 

Y = 13.684 X 11.47 
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Pieniin viljelmiin  nähden suora regressioviiva  todennäköisesti 

antaa vähän liian pieniä  arvoja.  Pisteitten X  = 8.5 ja  X— 10 välillä  

suora todennäköisesti antaa liian suuria arvoja,  jos  sitä verrataan 

X  akselin  pisteitten  10.5 ja 11. 5 ordinaattoihin,  joitten  päätepisteet  

on vielä  merkitty  laivaan. Tämän takia ei esitettyä  suoraa  kuiten  

kaan ole  otettu lopulliseksi  tasotusviivaksi  vaan sen  sijaan  kolmannen 

asteen käyrä:  

x= v ha —7. Y = viljelmän  polttopuun  käyttö  m 3:ssä.  

Yhtälön vakiot on laskettu momenttimenetelmän avulla  tasotta  

maila korrelaatiotaulukon 10 :n ensimmäisen X  tyypin  keskikulutus  

määrät. 1)  Nämä sekä niitä vastaavat tasotetut ordinaatat nähdään 

seuraavasta  taulukosta: 

Tasotettuja  ordinaattoja  ja siis  samalla  edellä  johdettua  kolman  

nen asteen yhtälöä  esittää kuvassa  4 yhtäjaksoinen  käyrä.  Katko  

viiva (• ) näyttää,  minkälainen se  on muunnettuna akselis  

toon, jossa X = ha. —■ Tasotusyhtälön  avulla  on  vihdoin viljelmä  

tilaston suuruusluokille kullekin entiseen tapaan  laskettu keski  

määräinen polttopuun  kulutus. Luokissa  2 —3 ha ja 3—5 ha on 

polttopuumäärät  laskettu samoin kuin kokonaiskulutus  ss. 69—70. 

Peltoalaltaan 100 ha suuremmille vil-elmille on kuitenkin otettu 

suorastaan  niille laskettu aritmeettinen keskiarvo.  

x ) Alkuperäiset ordinaatat on ennen momenttien laskemista korjattu.  

y = 85.150 5 -f-  13. 3682  X 0.4561 X 2 —0.1213  X  3  

j/ ha 
Alkuperäiset Tasotetut ordi- 

ordinaatat naatat 

2.5 27.3 m
3 26.81 m

3 

3.5 40.0 • 37.98 » 

4.5 45.5 » 50.77 » 

5.5 70.5 » 64.48 » 

6.5 73.2 » 78.37 » 

7.5  97.2 » 91.71 » 

8.5 100.7 » 103.77 » 

9.5 118.9 » 113.83 » 

10.5 110.O » 121.15 » 

11.5 128.0 » 125.02 » 

Suuruus-  

luokka,  ha Keskim.,  ha -|/  ha  Kulutus,  m 1  

2— 3 2.43 1.5588 15.40 

3— 5 3.94 1.9849 20.50 

5— 10 7.31 2.7037  28.92 

10— 15 12.14 3.4843 37.78  

15— 25  19.14 4.3749 49.11 

25— 50 34.18 5.8464 69.30 

50—100 66.13 8.1320 99.52 

>100 168.86 12.9946 157.92 
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Nyt  voidaan huomauttaa,  että polttopuun  kulutuksen määrää  

vimmät tekijät  ovat tulisijojen  luku ja laatu luonnollisemmin ja 

välittömämmin kuin viljelty  pinta-ala.  Tämä on epäilemättä  totta. 
Mutta toiselta  puolen  tulisijojen  paljouden  suurin piirtein  mää  

rää  talouden suuruus, ja sen mittana suunnilleen samanlaisissa  

oloissa voidaan pitää  viljeltyä alaa. Ja kuten edellä on nähty,  
saadaan tätäkin argumenttina  käyttämällä  ilmi selvä  säännönmukai  

suus. Sitäpaitsi  yksistään  tulisijoista  lähtemällä ei  olisi  voitu päästä  
kaikkien viljelmien kokonaiskulutukseen,  koska tulisijoista  ei ole 

siihen tarvittavaa tilastoa. Eikä sillä  tavalla liioin olisi saatu eri  

puunkäyttöryhmistä  verrannollisia lukuja.  

Rakennus- ja irtaimistopuun  kulutus. 

Jos polttopuun  ja aitauspuun  kulutus  osottaa  suuria vaihteluita, 

niin voidaan samaa vielä suuremmalla syyllä  sanoa rakennus- ja 

irtaimistopuuksi  käytetyistä  määristä. Ei  riitä  yksistään  se,  että yhtä 

suuret viljelmät  keskimäärin käyttävät  näihin tarkotuksiin hyvin  

kin  paljon  toisistaan poikkeavia  puumääriä.  Yksistään ra  kerimisten  
lukumäärässä on huomattavia eroja  riippuen  rakennussuunnitelman 

käytännöllisyydestä.  Rakennusten koko  ja rakennustapa  vaikutta  

vat luonnollisesti sangen paljon  tarvittaviin  rakennusainemääriin. 

Tämän kaiken  lisäksi  tulee toinen vielä paljon  suurempia  vaihteluita 

synnyttävä  tekijä,  jota polttopuu-  ja aitauspuumääriä  käsiteltäessä  
ei sanottavasti huomata kaan.  Eri vuosina kuluu samallakin viljel  

mällä rakennuksiin vallan erilaiset määrät puuta.  Saattaa olla vuo  

sia,  jolloin  sitä  ei tarvita  kuin nimeksi  joihinkin pieniin  korjauksiin.  

Uudistalossa menee ensimmäisinä vuosina rakennuspuuta  sangen 

runsaasti,  samoin vanhemmilla viljelmillä  rakennuksia uusittaessa. 
Näitten seikkain aiheuttama vaihtelu jäisi  pois,  jos  joka viljelmästä  

olisi käytettävissä  keskimäärät  pitkiltä  aikajaksoilta.  Näin ei kuiten  
kaan ole  ollut laita (vrt. ss.  41 ja 48—49).  Syy  siihen,  miksi  ei  ole  

otettu rakennuksissa  olevia ja niitten kunnossa pitoon  meneviä puu  
määriä lähtökohdaksi,  on esitetty jo edellä (s.  41). Oletettiin, 

että edellä mainitut häiritsevät seikat tilastollisesti katsoen  kuiten  

kin  tasottavat toisiaan. Ja niin onkin käynyt,  vaikkakaan ei  kaikissa  

viljelmäryhmissä  niin hyvin kuin oli  toivottu. Laajemmalla  aineis  

tolla olisi  epäilemättä  päästy  parempiin  tuloksiin.  
Irtaimistoon  tarvittavat  puumäärät  eivät  vaihtele läheskään  yhtä  

paljon  kuin rakennustarpeet.  Miksi  näitä ei ole  käsitelty  erikseen,  on  

jo mainittu ennen (s.  50). Samassa yhteydessä  on ollut  puhetta  

myöskin  irtaimistopuun  paljoudesta  rakennuspuuhun  verraten. On  

huomautettu, että jälkimmäinen  on yhdistetyssä  ryhmässä  määrää  
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vänä  sekä paljoutensa  että arvonsa  puolesta.  Ei siis  ole  syytä  tässä 

yhteydessä  kajota  näihin seikkoihin sen  enempää.  Voimme niin  ollen 

ryhtyä  tarkastelemaan kyseessä  olevan puunkäyttöryhmän  suuruutta 

eri  kokoisilla  viljelmillä.  
Ensimmäiseksi otettakoon tutkittavaksi  viljelmän  rakennus- ja 

irtaimistopuun  kulutuksen  sekä sen  viljellyn  alan välinen korrelaatio.  
Muodostettiin korrelaatiotaulukko,  jossa X = i/ha (w

x  =1) ja 
Y = ensin  mainittu suure  m 3

:esä 4 m  3  luokissa.  Viljelmien  luku = 119. 

Korrelaatio on vähän  pienempi  kuin vastaavissa  edellisissä  ta  

pauksissa.  Kuitenkin  on sangen huomattava positiivinen korrelaatio  

olemassa. 

Käydään  sitten katsomaan,  miten rakennus- ja irtaimistopuun  
keskimääräinen käyttö  muuttuu peltoalan  neliöjuuren  muuttuessa. 

Kuvassa 5 alla on pikku  ympyröillä  merkitty  edellä mainitun 
korrelaatiotaulukon 9:n ensimmäisen  sarakkeen  keskiarvot  ja niit  

ten viereen asianomaisten viljelmien luku.  

Kuva 5. Rakennus-  ja irtaimistopuun  kulutus  viljelmää  kohti  
itsenäisillä viljelmillä.  

M
x =  7.16 M

y =  32.15 m 3  
<r

x = 1 X 2.457 ff
x
 = 4 x 6.696 m 3  

r  = 0.4549 ± 0.0727 
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Jo graafillisesta  esityksestä  huomataan,  että suora tasotusviiva  

ei tässä  tapauksessa  vastaisi tarkotustaan. Parhaimmaksi  on osot  

tautunut neljännen  asteen käyrä,  jota kuvassa  esittää yhtäjaksoinen  

käyrä.  Katkoviiva ( ) kuvaa sen  muunnosta akselistoon,  

jossa  X = ha. Tasotusyhtälön  vakiot on taas  määrätty momentti  

menetelmän avulla  käyttämällä  lähtökohtana kuvassa esitettyjä  

9 pikku  ympyrää  vastaavia  ordinaattoja.  Yhtälö voidaan esittää  
muodossa: 

Y  = viljelmää  kohti käytetty  rakennus- ja irtaimistopuu  m 3:ssä  

x  = y  ha 6.50. 
Seuraavassa taulukossa on  esitetty  mainitut alkuperäiset  ordi  

naatat sekä niitä vastaavat tasotetut arvot.  

100 ha suurempien  viljelmien  kulutus lasketaan aineiston vastaa  

vasta suuruusluokasta aritmeettisena keskiarvona. Tätä arvoa sekä 

neljännen  asteen  tasotusyhtälöä  käyttämällä  on saatu viljelmätilas  

ton kutakin  suuruusluokkaa vastaava keskimääräinen rakennus- ja 

irtaimistopuun  käyttö.  Poikkeuksina  ovat  luokat  2—3  ha  ja  3—5 ha,  

joihin  nähden on menetelty  samoin kuin kokonaiskulutusta lasket  

taessa. 

x
) Yhtälön  muoto  on vähän  erilainen  kuin muissa vastaavissa  tapauksissa*  

Se johtuu käytetyistä  laskukaavoista. Kts. Peabsson, On  the  Systematic  

Fitting of Curves  to Observations  and  Measurements.  

Y  =  25.8778 [1.2209 -f  0.8190 X  x/  4.5 1.0451 X (x/  4.5) 2 

0.0140 X (x/  4.5)  3  -f  0.637 4 X (x/  4.5)  4 ]  1)  

■(''ha  
Tase ttamatto mat 

ordinaatat 

4:nnea asteen käy-  
rällä tasotetut 

ordinaatat 

2.5 2.0  m
3  1.94 m

3 

3.5 10.0 » 8.81 » 

4.5 15.8 >> 17.51 » 

5.5 28.3  » 25.60 » 

6.5 28 4 » 31.59 » 

7.5 37.1 •> 35.00 » 

8.5 36.7 » 36.28 » 

9.5 34.4 » 36.86 » 

10.5 40.0 » 39.11 » 

Suuruusluokka,  
ha Keskim., ha >/  ha Kulutus,  m

8 

2— 3 2.43 1.5588 1.29 

3— 6 3.94 1.9849 1.58 

5— 10 7.31 2.7037 3.04 

10— 15 12.14 3.4843 8.68  

15— 25 19.14 4.3749 16.41 

25— 50 34.18  5.8464 27.95 

50—100 66.13  8.1320 35.99 

>100 168.86 12.9946 61.38 
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1265—22 11 

Läänin eteläosan maatalousvuokraviljelmien  puun kulutus  

viljelmää  kohti. 

Kokonaiskulutus.  

Eteläosan vuokra  viljelmiin  on tässä  yhteydessä  otettu vain ne, 

joissa  viljelty  ala 0 ha, mikä muutoin selviää jo sivulta 60. 

Niitä  on esillä  olevaan ryhmään  tullut kaikkiaan 375. Samoista 

syistä  kuin  itsenäisiä  viljelmiä  käsiteltäessä on vuokra  viljelmissäkin  

otettu viljellyn  ha-luvun sijalle  sen  neliöjuuri.  Sen mukaan viljelmät  

on ryhmitetty  suuruusluokkiin,  joihin  jakautuminen  selviää  seuraa  

vasta 
.

 

Suuruusluokat ha:ssa laskettuina siis  käyvät  avarammiksi, kun 

tullaan isompiin,  viljelmiin.  Neliöjuurissa  katsottuna luokka on  aina 
= 0.50. Nämä samat  viljelmät ja  tämä sama suuruusluokka jako 

esiintyvät  paitsi  viljelmän kokonaiskulutusta  laskettaessa  myöskin  
kaikissa  niissä korrelaatio- ja  tasotuslaskelmissä,  jotka käsittelevät  

kyseessä  olevassa viljelmäryhmässä  viljelmää  kohti kuluvia yksi  

tyisten  puuta  varaluokkien määriä. 

Kokonaiskulutuksen puheena  ollessa on ensimmäiseksi mää  

rätty  sen ja viljellyn  ha-määrän neliöjuuren  (= >/ha)  välisen  korre  
laation suuruus.  Muodostettiin korrclaatiotaulukko,  jossa  X = > ha 

(w
x
 = 0.5) ja Y = viljelmän  kokonaiskulutus m 3:ssä  (w = 5 m 3).  

N = 375,  kuten edeltä jo selviää. Tulokset ovat: 

M
x
 = 3.68 M

y
 = 38.27 m 3 

ff
x =0.5 X 3.179 ffy = 5 x 4.574 m 3  

r  = 0.59-25 ±  0.0335 

Su uruasluokka  

у/  ha 'ia 

Viljelmien  
luku  

1.58— 2.08 2.50— 4.33 48 

2.08—2.58 4.33— 6.66 67 

2.58 3.08 (>.66 9.49 47 

3.08-3.58 9.49 —12.8? 47 

3.58—4.08 12.82—16.65 46 

4.08 4.58 16.65—20.98  30 

4.58 —5.08 20.98 25.81 28 

5.08 5.58* 25.81 31.14 17 

5.58 —0.08 31.14—36.97  8 

G.08—(i.58  36.97- 43.30 13 

6.58 - 7.08 43.30—50.13  6 

7.08—7.58 50.13 57.4  6 5 

7.58  -8.08 57.46 65:29 6 

8.08—8.58 65.29 73.62  4 

8.58—9.08 73.62—82.45 3 

Ybteensä  375  
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Korrelaatiokertoin ei  siis  tässä varsin  paljon  eroa  vastaavasta suu  

reesta  itsenäisten  viljelmien  ryhmässä  (vrt.  s.  64). Jonkun verran  edelli  

nen on jälkimmäistä pienempi.  Erotus on kuitenkin  vain 1.39 kertaa 

keskivirheensä  kokoinen,  joten sille  ei juuri voi antaa sanottavaa 

merkitystä.  

Jos  nyt tahdotaan tarkemmin saada eri kokoisten  viljelmien  
keskimääräinen kokonaiskulutus,  on haettava viimeksi mainitun 

suureen regressio  viljellyn  ha-luvun neliöjuuren  suhteen. Regressio  

voitaisiin tässä  tapauksessa  koko matkaltaan katsoa  suoraviivaiseksi  

sillä £:  f(f)  =  1.66, eli ei siis  isompi  kuin on  sallittava,  jos korre  
laatiosuhteen ja korrelaatiokertoimen erotus on vain aineiston sa  

tunnaisen kokoonpanon  syy.  Vielä paremman tasotuksen saamiseksi  
on kuitenkin laskettu kaksi  suoraa  regressio  viivaa,  toinen alkuosalle,  
toinen loppjiosalle  aineistoa. Edelliseen osaan  on  otettu 8  ensimmäistä 

ja jälkimmäiseen  9 viimeistä suuruusluokkaa. Luokat 4.58—5.08 

ja 5.08—5.58 ovat siten tulleet kumpaankin  osaan. Merkittäköön 

nämä osat nyt  I:llä  ja  IJ:lla,  I:llä pienemmät  ja II:lla  suuremmat 

viljelmät, ja käsitellään  kumpaakin  aluksi  erillään. Edellä mainittu 
korrelaatiotanlukko säilytetään  muissa suhteissa muuttumattomana. 

I os  a. N = 330.  

Korrelaatiotaulukosta saadaan: 

Näitten lukujen  avulla  saadaan regressioyhtälöksi,  jos  se  olete  
taan ensiasteiseksi: 

X  = / ha. Y = kokonaiskulutus  viljelmää kohti  m
3
:ssä.  

Korrelaatiotaulukon antaman M
y
:n arvon  34.50 tilalle on kui  

tenkin otettu M
y
 = 34.5 4, jolloin  regressioyhtälö  saa muodon: 

Miksi  näin on menetelty,  selviää seuraavasta. 

Arvo 34.5 4  M
y
:lle on saatu laskemalla  keskiarvo  tarkalleen ilman 

luokitusta.  Tämä arvo  on  otettu heti selitettävistä  syistä.  Jos M
y
 

M
x =3.23 My  =  34.50 m 3 

<J
X = 0.5 X 2.077 Gy = 5 X 3.672 m 3 

r  = 0.5264 ± 0.0398 

g = 9.299 ±  0.827 

Y = 9.299 X + 4.46 

Y  = 9.299 X + 4.50 
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on laskettu  liian pieneksi,  antaa  edellä esitettyä  muotoa oleva reg  

ressioyhtälö  kauttaaltaan  liian pieniä  arvoja  ja  päinvastoin.  Kokonais  
kulutus sekä kukin puutavararyhmä  laskettiin suoraviivaisesti tai 

murto vii  vaisesti tasotettuina kullekin suuruusluokalle ensinnä käyt  

tämällä korrelaatiotaulukoista saatuja  luokitetun sarjan M
y  keski  

arvoja.  Kun sitten kokonaiskulutuksesta vähennettiin aidas-  ja 

seiväspuu  sekä polttopuu  ja saatua jäännöstä  verrattiin  raken  

nus-  ja  irtaimistopuun  kulutuksen suoranaisen tasotuksen antamiin 

lukuihin, huomattiin,  että sarjojen  vastaavien jäsenten  erotus  oli 

kymmenesosiin  m 3 pyöristettynä  melkein  vakio. Jonkun tai  useam  

man tasotuksen täytyi  näin ollen antaa kauttaaltaan liian suuria tai 

liian pieniä  arvoja.  Kun  laskuissa  ei ollut mitään virhettä, ei ollut  

muuta mahdollisuutta kuin olettaa,  että erotus johtuu siitä, että 

korrelaatiolaskelmissa  M
y
 arvot  eivät  olleet luokitusta käyttäen  tul  

leet  tarpeeksi  tarkkoja.  Ne laskettiin  sen vuoksi kaikki  uudelleen 

ilman luokitusta ja niitä käyttäen  muodostettiin  uudet regressio  

yhtälöt.  Kun nyt  verrattiin jäännöstä:  kokonaiskulutus -—■  (aidas  

ja seiväspuu  -|-  polttopuu),  rakennus- ja irtaimistopuun  välittömän 

tasotuksen antamiin arvoihin,  huomattiin,  että sarjat  sangen hy  
vin sopivat  yhteen.  Tämä vertailu nähdään myöhemmin.  

Luokituksen yleensä aiheuttamista virheellisyyksistä  ja niitten 

varteen ottamisen tarpeellisuudesta  on osittain  ollut puhe  jo ennen. 
Edellä kuvattu  virhe Y sarjojen  keskiarvoissa  (M

y
:n arvoissa)  esiin  

tyy  tietysti  muuallakin kuin eteläosan vuokraviljelmiä  koskevissa  
laskuissa.  Muualla sen huomioon ottaminen ei kuitenkaan olisi  vai  

kuttanut tuloksiin  sanottavasti mitään. Se ei olisi  niitä luonnolli  

sesti huonontanut,  mutta ei juuri  parantanutkaan.  Työtä  se olisi  
vain lisännyt  huomattavasti. Tästä syystä  on kaikkialla  muualla 

regressioyhtälö  laskettu  suoraan  korrelaatiotaulukosta saatuja  My
:n  

arvoja  käyttäen.  Eteläosan vuokraviljelmissä  mainitun virheen huo  
miotta jättäminen  sen  sijaan  olisi  synnyttänyt  virheitä,  jotka lopuksi  

olisivat  kaikki  kasaantuneet johonkin  kulutusryhmään.  
Kokonaiskulutuksesta  saatiin  siis  regressiolle  ensimmäisen asteen  

yhtälö:  

Ennenkuin sitä  käytetään,  on vielä tarkastettava,  voidaanko 

regressiota  tosiaan pitää  suoraviivaisena. Kun sitä varten lasketaan 

f:e(£\ saadaan sille arvoksi  0.92. Korrelaatiosuhteen ja  korre  
laatiokertoimen ero voidaan siis  varsin hyvin  katsoa aineiston sa  

tunnaisen kokoonpanon  aiheuttamaksi,  joten regressiota  täydellä  

syyllä  voidaan pitää suoraviivaisena. 

Y  = 9.299 X + 4.50 
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1 1 os  a. N = 90. 

Korrelaatiotaulukosta saadaan: 

Korrelaatio on tässä osassa  paljon  pienempi  kuin I:ssä.  Ole  

vaksi  se kuitenkin täytyy  vielä katsoa. g saadaan = 6.48 0±  
2.579. Jos siis  regressio  on suoraviivainen, josta heti  jäljempänä,  
niin peltoalan  neliöjuuren  kasvaessa  yhdellä  kokonaisella  puun ko  

konaiskäyttö  lisääntyy  6.5 m
3:llä II osassa,  kun vastaava luku I 

osassa  on 9.3  m 3. 

Jos korrelaatiotaulukosta saadun M
y

:n  arvon  58.7 2m
3

 tilalle 
otetaan tarkka  luokittamattomasta sarjasta  laskettu  arvo  58.45 m 3,  

niin ensimmäisen asteen regressioyhtälöksi  tulee: 

Tasottamattoman regressiomurtoviivan  kulku on tältä osalta 

kylläkin  sangen heilahteleva,  mutta suoraa viivaa voidaan siitä 

huolimatta vielä pitää  kelvollisena tasot  uksena,  sillä  f:e(£)= 1.19, 

siis  ei vielä  läheskään niin suuri,  että se  pakottaisi  hylkäämään  suora  
viivaisuuden. Ja sangen vaikea olisi  saada regressio  viivalle muuta  

kaan muotoa, joka  paremmin  vastaisi tarkotusta. 

Kuva  6.  Kokonaiskulutus viljelmää kohti läänin eteläosan vuokraviljelmillä.  

M
x = 5.99 M

y
 = 58.72 m 3 

ff
x = 0.5 X 2.370 (Ty = 5 X 5.999 m 3  

r  = 0.2563 ± 0.0985  

r  :  t  (r)  = 2.60 

Y = 6.480 X -f-  19.64 
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Kuvassa  6 on pikku  ympyröillä  merkitty  s. 81 mainittujen  

suuruusluokkien eli  siis korrelaatiotaulukon X tyyppien  kokonais  
kulutuksen  keskiarvot.  Suorat tasotusviivat esittävät edellä  johdet  

tuja  regressioyhtälöltä.  Niitten leikkauspisteen  abskissa  X:n mitta  
kaavassa X =  v

7
ha ei kylläkään  ole 5.08, missä kohden oikeas  

taan on I:n  ja  Il:n  osan raja, vaikka  kumpaankin  on otettu yksi  suu  
ruusluokka  vielä rajan  takaa (vrt. s. 82). Regressioviivojen  leik  

kauspisteen  abskissa  saadaan yhtälöstä:  

jossa  vasen jäsen  on  I:n osan  regressioyhtälön  oikeanpuoleinen  jäsen  

ja jonka  oikeanpuoleinen  jäsen  on II:n  osan  regressioyhtälön  oikean  

puoleinen  jäsen. X:n  arvoksi  saadaan 5.37. Siihen asti  on tasotuk  

sena käytetty  I:n  osan regressioyhtälöä  ja siitä alkaen II:n osan 

regressioyhtälöä.  
ll:ssa  osassa  näyttävät  poikkeukset  regressioviivasta  ensi sil  

mäyksellä  tavattoman suurilta. Ne kuitenkin saavat selityksensä,  

jos  katsellaan eri puutavrraryhmien  taso  11  amatto mi  f murtoviivoja,  

joitten yhteisvaikutuksesta  kokonaiskulutuksen vastaava murto  
viiva syntyy.  Otetaan esim. X akselilla piste  5.83,  ja katsellaan  sen  

ordinaattoja  eri tapauksissa  (ss.  84, 87, 89 ja 94), Huomataan,  

että polttopuun  sekä  rakennus-  ja  irtaimistopuun  ryhmässä  kummassa  

kin  sattuu  tähän pisteeseen  ilmeisesti satunnainen heilahdus ylös  

päin. Siitä on  seurauksena lähes molempien heilahdusten summan 

kokoinen heilahdus kokonaiskulutuksessa,  kun  aidas- ja seiväspuun  

määrä ei sanottavasti vaikuta. Samoin tullaan muistakin suurista 

poikkeuksista  regressioviivaan  nähden siihen tulokseen,  että ne eivät 

kuvaa  mitään asianomaiselle ryhmälle  oleellista. 
Kullekin tilastossa esiintyvälle  suuruusluokalle saadaan nyt  

keskimääräinen kulutus sijottamalla  luokan keskimääräisen  vil  

jellyn  alan neliöjuuri  regressioyhtälöön.  Tulokset näistä laskuista  

ovat seuraavassa  taulukossa. 

') Suomen  virallinen  tilasto. 111, 9. Taulut 2ja 4. 

9.299 X -f-  4.5  0 = 6.4  80 X -f  1 9.64,  

Suuruusluokka,  

ha *) Keskim., ha ')  >/ ha Kulutus, m* 

2— 3 2.31 1.5199 17.41 

3 5 3.74 1.9339 22.4 8 

5 10 6.72 2.5923 28.61 

10 -  15 11.79 3.4337 36.43 

15- 25 18.40 4.2895 44.39 

25— 50 33.4 7 5.7853 57.13 

50—100 66.39 8.1480 72.44  
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Suuruusluokkaa 2 —3 ha kuvaava keskikulutus  17.41 m 3  ei  ole 

laskettu regressioyhtälöstä,  vaan interpoloitu  samalla tavalla kuin 

vastaava luku itsenäisten viljelmien ollessa  kyseessä.  Lähtökohdiksi 
on otettu y

/
ha = 1.17, 13.08 m  3  ja = 1.93,22.48  m 3.  Jälkimmäi  

set luvut,  kuten taulukosta nähdään ovat luokkaa 3—5 ha kuvaa  

via. Kuutiomäärä 22.48 on regressioyhtälön  antama samoin kuin 
muutkin sitä seuraavat. Suuruusluokalle 100 ha ei ole  ekstrapo  

loitu mitään lukua,  koska  se olisi  ollut liian uskallettua. 

Aidas-  ja seiväspuun  kulutus.  

Mitä itsenäisten viljelmien  kulutusta tutkittaessa sanottiin 

aidas- ja seiväspuun  käytöstä  yleensä,  soveltuu myöskin  tähän 

yhteyteen.  

Käyttämällä  samaa  pinta-a  laluo kitusta kuin edellä muodostet  

tiin korrelaatiotaulukko,  jossa  Y sarjaksi  otettiin viljelmän  aidas  

ja seiväspuun  käyttö  m 3 :ssä  1 m  3  luokissa.  Tuloksiksi  saatiin las  

kuista: 

Aidas- ja seiväspuun  käytön  ja viljellyn  ha-määrän neliöjuuren  

välinen korrelaatio on siis  tässä  tapauksessa  huomattavasti pienempi  

kuin vastaava korrelaatio  itsenäisillä  viljelmillä.  Viljelty  pinta-ala  

ei tässä yhtä  paljon  määrää kidutetun aidas- ja seiväspuun  pal  

joutta. Muut tekijät  ovat siis  eteläosan vuokra  viljelmillä  paljon  

huomattavammat kuin  itsenäisillä  viljelmillä  aitaustaipeisiin  nähden. 

Aitauspuuthan  kyseessä  olevan puutavararyhmän  pääpiirteissään  

kuitenkin muodostavat,  vaikka  siihen kuuluu vähän muutakin. 

Tahdottaessa tarkemmin saada selville, mitenkä aidas- ja  seiväs  

puun käyttö  viljelmän  suuretessa kasvaa,  on haettava kulutuk  

sen  regressio  peltoalan  neliöjuureen  nähden. Se voidaan tällä kertaa 

parhaiten  katsoa suoraviivaiseksi  koko matkaltaan,  mikä nähdään 
heti myöhemmin. 

Korrelaatiokertoimen avulla laskettu regressiokertoin  saadaan 

= 0.58 3 ±O.OBl. Yhdellä kokonaisella suureneva  peltoalan  neliö  

juuri tietää siis keskimäärin 0.6 m
3
:n  lisäystä  aidas- ja seiväs  

puun käytössä.  Kun korrelaatiotaulukosta saadun My
:n arvon 3.42 

m 3  tilalle otetaan tarkka ilman luokitusta  laskettu arvo 3.39 m 
3,
 

saadaan regressioyhtälöksi:  

M
x
 = 3.68 M

y
 = 3.42 m 3  

a
x = 0.5 X 3.178 a

y
 =  1 X 2.670 

r  = 0.3471±  0.0454 

Y = 0.583 X + 1.24 
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X  = j/ha. Y = viljelmän  aidas-  ja seiväspuun  kulutus  m 3:ssä.  

Regression  suoraviivaiseksi  ottaminen on tässä tapauksessa  

vielä oikeutettua, sillä  £:«(£)  on 2.0  8.  

Tasottamaton regressiomurtoviiva  ja edellä  esitettyä  yhtälöä 

kuvaava suora nähdään kuvasta  7. Katkoviiva ( ) ku  

vaa regressiosuoraa  muunnettuna akselistoon,  jossa X = ha. Näh  

dään, että poikkeukset  tasotussuorasta ovat melkoisia. £:  /■(£)  on  

kin  tällä kertaa huomattavasti isompi  kuin ennen käytetyissä  suora  

viivaisissa tapauksissa.  Parempaan  tasotukseen voitaisiin päästä  

ainoastaan jonkinlaisella  aaltomaisella viivalla,  mutta sitä ei voida  

hyväksyä  ajatuksellisesti.  

Kuva  7.  Aidas-  ja seiväspuun kulutus  viljelmää kohti  läänin  etelä  
osan vuokraviljelmillä. 

Viljelmätilastossa  käytettyjen  suuruusluokkien keskimääräinen 
kulutus saadaan sijottamalla  regressioyhtälöön  X:n arvoiksi  luokan  

viljelmien  keskimääräisen  peltoalan  neliöjuuri. Näin  tullaa n seuraa  

viin tuloksiin:  

Suuruusluokan 2—3 ha kulutus 1.8 5 m  3 on laskettu samoin 

kuin s. 86 vastaava kokonaiskulutus. 100 ha suuremmille vil  

jelmille ei ole  ekstrapoloitu  kulutusta,  koska  sellainen luku ei  olisi 

vastannut juuri minkäänlaisia vaatimuksia. 

Suuruusluokka,  
ba Keskim.,  iia у/  ha  Kulutus,  m* 

2— 3 2.31 1.5199 1.85 

3— 5  3.74 1.9339 2.37 

5— 10 6.72  2.5923 2.75 

10— 15 11.79 3.4337 3.24 

15— 25  18.40 4.2895 3.74 

25 50 33.4 7 5.7853 4.61 

50—100 66.39 8.1480 5.99 
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Polttopuun  kulutus.  

Mitä edellä itsenäisten viljelmien  ollessa esillä  sanottiin poltto  

puun kulutuksesta yleensä,  voidaan kohdistaa myöskin  vuokra  

viljelmiin.  

Muodostettiin korrelaatiotaulukko käyttämällä  s. 81 esitettyä  

pinta-ala  luokitusta,  y ha merkittiin X:llä. Y sarjoiksi  otettiin  viljel  

män polttopuun  kulutus  m 3:ssä  5 m  3  luokissa.  Tällöin saatiin: 

Korrelaatio on siis  jotenkin sama kuin vastaavassa  tapauksessa  

itsenäisillä  viljelmillä  (vrt.  s.  75).  

Polttopuun  kulutuksen  kasvaminen viljelmän suuretessa on 

suoraviivainen ha:ssa lasketun peltoalan  neliöjuureen  nähden. Se 

voidaan todistaa entiseen tapaan  korrelaatiosuhteen ja korrelaatio  

kertoimen vertailulla, c= rj  
2
—r

2 on  nimittäin 0.0200,  ja£:e(f)  
= 1.39. Suoraviivainen  tasotus on  siis vielä  varsin tyydyttävä.  

Regressiokertoin  saadaan edellä olevien suureitten avulla =  

5.540±  0.426. Viljellyn  ha-määrän neliöjuuren  kasvu  yhdellä  ko  
konaisella tietää siis  polttopuun  käytön  lisääntymistä  5.5 m

3:llä.  

Tämä luonnollisesti voidaan sanoa kuitenkin vain niistä suuruus  

luokista. jotka ovat aineistossa edustettuina,  ja todennäköisesti 

aivan  niitä lähinnä olevista. Sama huomautus luonnollisesti koskee  

muitakin vastaavia tapauksia.  

Eri suurten viljelmäin  keskimääräinen polttopuun  käyttö  saa  

daan lasketuksi  regressioyhtälöstä  Jos  taas ennen mainituista syistä  
korrelaatiotaulukon antaman M

y

:n arvon  28.34 m  3  tilalle  otetaan 
vastaava ilman luokitusta laskettu keskiarvo  28.13 m 

3,
 niin saadaan 

regressioyhtälölle  muoto: 

X= > ha. Y = viljelmän  polttopuun  käyttö  m 3 :ssä. Tätä 

yhtälöä  esittää seuraavalla sivulla  olevassa kuvassa  yhtäjaksoinen  
suora. Tasottamaton regressiomurtoviiva  on  kuvattu  samoin kuin 
ennenkin vastaavissa tapauksissa.  Katkoviiva ( ) esittää  en  

tiseen tapaan  regressioviivaa  muunnettuna akselistcon,  jossa  X = ha. 

M
x =3.68 M

y
 = 28.34 m 3 

<r
x
 =0.5 X 3.178 <r

y
 =5 X 3.155 m 3 

r  = 0.55 7 80.0 356 

Y = 5.540 X 4- 7.74 
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12 

Kuva 8. Polttopuun kulutus viljelmää kohti läänin  eteläosan  vuokraviljelmillä.  

Regressioyhtälön  avulla on laskettu kullekin viljelmätilaston  

suuruusluokalle keskimääräinen polttopuun  kulutus.  

Suuruusluokalle 2—3 ha laskettu  käyttö  14.25 m  3 ei  ole regressio  

yhtälöstä otettu,  vaan  interpoloitu  samoin kuin vastaava kokonais  
kulutus s. 86. 100  ha suuremmille viljelmille  ei ole  laskettu mi  

tään kulutusmäärää sellaisen laskun epävarmuuden  takia. 

Rakennus- ja irtaimistopuun  kulutus.  

Mitä edellä itsenäisten viljelmien ollessa  puheena  sanottiin ra  

kennus-  ja  irtaimistopuun  käytöstä  yleensä,  pitää  paikkansa  tässäkin 

tapauksessa  ymmärrettävästi.  Suuri heilahtele  vaisuus  tulee tässä 

Suuruusluokka,  
ha Keskim., ha j/ ha Kulutus,  m8 

2— a 2.31 1.5199 14.25 

3— 5 3.74  1.9339 18.45 

5— 10 6.72 2.5923 22.10 

10— 15 11.79 3.4337 26.7« 

15— 25 18.40 4.2895 31.50 

25 50 33.47 5.7853  39.79 

50—100 66.39 8.1480 52.88 
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viljelmäryhmässä  erikoisen selvästi  näkyviin  vallankin peltoalaltaan  

n. 20 ha suuremmilla viljelmillä  (vrt.  kuvaa  9 s.  94).  Se että hei  

lahtelu aineistossa eteläosan vuokraviljelmillä  on suurempi  kuin 
itsenäisillä viljelmillä,  ei  sellaisenaan todista,  että se on tilastollisesti  

katsoen oleellinen suhde tutkittavassa kysymyksessäkin.  Vuokra -  

viljelmien  osottama suurempi epäsäännöllisyys  aineistossa johtuu  

ensi sijassa  siitä, että niistä  samalta viljelmältä  saadut tiedot ovat 

yleensä  sangen lyhyiltä  ajoilta,  useimmiten juuri isommilla  viljelmillä  

vain yhdeltä  tai kahdelta vuodelta .  Ja aineiston viljelmien  lukumäärä 

ei oikein  riitä tasottamaan tästä aiheutuvia heilahteluja.  

Kun nyt  edellä esitetyn  nojalla  jo  tunnetaan viljelmien  kokonais  

kulutus,  aidas- ja seiväspuun  sekä polttopuun  kulutus,  niin ensin 

mainitusta vähentämällä kahden jälkimmäisen ryhmän  summa saa  

daan rakennus- ja irtaimistopuun  osuus. Toiselta puolen  voidaan 

tälle ryhmälle  tietysti  välittömästi aineiston perustalla  laskea oma 

tasotuksensa ja siitä ottaa tarvittavat arvot. Nyt  täytyy  joka  

tapauksessa  kolmen erikseen käsitellyn  puunkäyttöryhmän  summa 

olla = kokonaiskulutus. Jos kaikki  neljä  sarjaa  välittömästi  taso  

tetaan alkuaineiston avulla  ja käytetään  yksistään  niitä arvoja,  ei 

aina,  kuten jo  ennen on sanottu, päästä  tarkalleen tähän tulokseen. 

Virhe,  jonka suuruus  riippuu  tasotusten  tarkkuudesta,  on sijotettava  

johonkin  sarjaan  tai jaettava useampien  sarjojen  kesken. Tällä 

kertaa on rakennus- ja irtaimistopuun  kulutuksen välitön tasotus  
laskelma katsottu vähimmän varmaksi. Sen takia loppulaskelmissa  

on sille  otettu arvot vähentämällä taiotetusta kokonaiskulutuksesta  

tasotetut kaksi  muuta puunkäyttöryhmää.  
Tarkistuksen  vuoksi  on kyllä laskettu myöskin  rakennus- ja 

irtaimistopuun  kulutukselle  oma tasotus suoraan alkutietojen  avulla.  

Niihin on sitäpaitsi  turvauduttava,  jotta saataisiin tietää viljelmän  
koon ja  kyseessä  olevan puunkäyttöryhmän  suuruuden välinen korre  
laatio. Tätä varten on tehty korrelaatiotaulukko,  jossa  ensin maini  

tulle suureelle  on  käytetty  samaa luokitusta kuin s. 81. X  siis  = 

i/ha, ja  w
x
 =0.5. Y sarjana on viljelmän  rakennus- ja irtaimisto  

puun kulutus m
3
:ssä 1 m

3
:n luokissa. N = 375. Tulokset ovat;  

Viljellyn  peltoalan  neliöjuiui  ei sus  ole viljelmän  rakennus- ja 

irtaimistopuun  kulutuksen määräävin tekijä  eteläosan vuokraviljel  
millä. Muut tekijät:  rakennussuunnitelma,  rakennustapa,  raken  

M.. = 3 68 M,
y
 =6.84 m 3 

A } 

(7
X 0.5 X 3.178 ff

y
 = I X 13.692 m  3 

r  = 0.2608 it  0.0481  
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nusten kunnossa pito,  vaatimukset asuntoon nähden j. n.  e. ovat 

siis  tällä kertaa  paljon  huomattavammat. 
Mitä sitten tulee regressioon,  niin se nyt juuri vielä voitaisiin  

pitää  suoraviivaisena koko aineistoon nähden,  sillä £=v 2  r  2  =  

0.0564 ja £:  e(£)  == 2.43. Se rupeaa jo kuitenkin vähitellen lähen  

telemään rajaa,  jossa korrelaatiokertoimen ja korrelaatiosuhteen eroa 
ei  enää voida katsoa  aineiston sat  unnaisen kokoonpanon  aiheuttamaksi  

vaan  jossa  täytyy  ruveta  edellyttämään  regression  oleellisesti  poikkea  
van  suoraviivaisuudesta.  Tämän takia meneteltiin,  kuten jo kerran  ai  

kaisemminkin. Aineisto käsiteltiin  kahdessa  osassa,  joista  silloin  kum  
massakin voitiin käyttää  suoraviivaista  regressiota.  I  osaan  luettiin  

8 ensimmäistä suuruusluokkaa ja  II  osaan isoimmista  viljelmistä  läh  
tien 9  luokkaa. (Kts.  s.  81).  Suuruusluokat  4.58—5.  o  s  ja 5.08 —5.5 8 

tulivat siten kumpaankin  osaan. Voidaan ajatella  siis  osien rajaksi  
X:n arvoa  5.0  8  sillä tavoin,  että sen  toiselta  puolen  vielä yksi  luokka 

otettiin osaan, joka  muutoin on sen  toisella  puolella  kokonaan. Muissa 
suhteissa säilytettiin  edellä mainittu korrelaatiotaulukko muuttu  

mattomana. 

I  os a. N = 330.  

Korrelaatiolaskelma antaa tulokset:  

Korrelaatio on tässä  osassa  mahdollisesti  vähän isompi  kuin koko  

aineiston ollessa kyseessä.  Korrelaatiokertointen erolle ei  kuiten  

kaan voi antaa  ratkaisevaa merkitystä,  sillä se  on vain 0.71 kertaa 

keskivirheensä kokoinen. 

Regressiokertoin  sanoo, että rakennus- ja irtaimistopuun  käyttö  

lisääntyy  3.2 m
3:llä,  kun viljellyn  alan neliöjuuri  kasvaa  yhdellä  

kokonaisella. Tämä kuitenkin edellyttäen,  että regressio  todella on 

suoraviivainen. Varsin hyvä  ei  suoraviivainen tasotus ole,  sillä  £  :  e(£)  

= 2.16, siis melko suuri, mutta kuitenkin vielä sellaisissa ra  

joissa,  ettei se  kiellä suoraviivaisuutta käyttämästä.  Muunkaan 

muotoista tasotusviivaa ei ole parempaa löydetty.  Regressioyhtälöksi  

on näin ollen  hyväksytty  suoran  viivan yhtälö.  Jos  korrelaatiotaulu  
kosta  saadun My

:n  arvon  5.92 m  3  tilalle otetaan luokittamattomasta 
sarjasta  saatu keskiarvo  5.8  3  m 3,  saadaan regressioyhtälölle  muoto: 

X=v ha. Y = viljelmän  rakennus- ja  irtaimistopuun  kulutus 

m
3:ssä.  

M
x = 3.23 M

y
 = 5.92 m 3 

ff
x = 0.5 X 2.077 ff

y = 1  X 10.618 m 3 
r  = 0.3096± 0.0498 

g = 3.170 ± 0.535 

Y = 3.170 X 4.41 
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II osa.  N = 90.  

Korrelaatiotaidukosta saadaan: 

Aineistossa ei siis  tässä osassa  voida todistaa varmasti olevan  

korrelaatiota viljelmän  peltoalan  neliöjuuren  ja  rakennus- ja  irtaimisto  

puun käytön  välillä. Peltoalan ollessa n. 25—80 ha olisi  siis  tämän 

mukaan rakennus- ja irtaimistopuun  käyttö  sama. Todenmukaista 
kuitenkin on, että pieni  nousu on  olemassa kulutuksessa.  Sen takia 

on regressiokertoimena  käytetty  sille saatua arvoa  0.422, vaikka sen  
keskivirhe  onkin  niin iso kuin 2.022 siis  sitä  itseään paljon  suurempi.  
On  siis  toisin sanoen laskettu  rakennus- ja irtaimistopuun  käytön  

nousevan 0.4 m
3:llä, kun peltoalan  neliöjuuri  kasvaa yhdellä  

kokonaisella. Regressio  voidaan nimittäin olettaa suoraviivaiseksi,  

sillä £:  f(£)  =1.37. Että tämä luku suurista heilahteluista huo  
limatta (vrt. kuvaa 9 s.  94)  ei  ole sen  suurempi,  johtuu  ensinnäkin 

siitä, että  korrelaatiosuhde absoluuttiselta arvoltaan on sangen pieni  

(=  0.2678),  vaikka  se  relatiivisesti eroaakin melko paljon  korrelaatio  

kertoimesta. Suoraviivaisen  tasotuksen tekee tässä tapauksessa  oikeu  
tetuksi siis korrelaation pienuus  yhdeltä  puolen.  Toisena vaikutti  

mena luvun £:  #■(£) pienuuteen  on se,  että N ei  ole  suurempi  kuin 90. 

Tasotus täytyy  siis  tunnustaa jonkun verran  epävarmaksi.  Mutta 
kuten sanottu, suora viiva sittenkin on ainakin yhtä  hyvä  kuin joku 

muukin. 

Käyttämällä  edellä saatuja  lukuja,  mutta ottamalla kuitenkin 

korrelaatiotaulukosta lasketun M
y

:n arvon  12.38 m 3  tilalle luokitta  
mattoman  sarjan  M

y
 = 12.34 m 3,  saadaan regressioyhtälö:  

X = /ha. Y =  viljelmän rakennus- ja  irtaimistopuun  kulutus  

m
3:ssä. 

Toisella tavalla saadaan rakennus- ja irtaimistopuun  kidutus,  

kuten jo on mainittu,  vähentämällä kokonaiskulutuksesta  aidas-  ja 

seiväspuu  sekä polttopuu.  Käyttämällä  edellä johdettuja  regressio  

yhtälöitä  voidaan saada tälle jäännökselle  oma yhtälönsä,  josta se 

M
x = 5.99 M

y == 12.38 m 3 
<T

X = 0.5 X 2.370 ff
y
 = 1 X 22.734 m 3 

r  = 0.0220 ±0.1054  

Y = 0.422 X + 9.81 
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saadaan lasketuksi  suorastaan viljellyn  ha-määrän neliöjuuren  avulla.  

Otetaan seuraavat merkintätavat avuksi:  

X = /ha, kuten ennenkin. 
Y

k
 = viljelmän  kokonaiskulutus. 

Y
p
 = » polttopuun  kulutus.  

Yas » aidas-  ja seiväspuun  kulutus.  

Y
ri  = » rakennus- ja irtaimistopuun  kulutus. 

Edellä esitetyn  mukaan on  saatu: 

Laskemalla nämä yhtälöt  yhteen  saadaan: 

Kun yhtälöstä:  

vähennetään viimeksi  yhteen  laskemalla saatu yhtälö,  tullaan yh  
tälöön: 

Päästiin siis  hyvin  lähelle välittömästi alkutiedoista johdettua  

regressioyhtälöä  s. 91. 
Aivan vastaavasti saadaan II osalle johdetuksi  oma  regressio  

yhtälönsä,  jossa Yrl  =Yk (Y
p
 + Yas). Sille  saadaan muoto: 

Tämä ei yhtä  tarkalleen vastaa ennen saatua  tasotussuoran yh  

tälöä s. 92 kuin edellisessä  tapauksessa  oh laita. Poikkeus  ei  kuiten  
kaan ole suuri. 

Nyt  on siis  rakennus- ja  irtaimistopuun  kulutuksella kaksi  vähän 
eriävää yhtälöparia.  Kuten s. 90 on mainittu, on loppulaskelmia  

varten näistä hyväksytty  se pari, joka  on viimeksi  johdettu.  Siis: 

Y
p
 = 5.540 X + 7.74 

Yyj  = 0.583 X -f-  1.24 

Y
p  + = 6.123 X + 8.98  

Y
k
 = 9.299  X -f-  4.50 (I osa)  

Y
k~ ( Y

P
 + Yas)  = Yri  = 3.176  X—4.48 (I  Osa)  

Y
ri
 = 0.357 X-f 10.66 (II  osa) 

= 3.176 X 4.48 ( I osa) ja 
Y

ri = 0.357  X -f  10.66 (II  osa).  
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Näitten yhtälöitten  esittämät suorat leikkaavat  toisensa X-akse  

lin pisteestä  5.37 piirretyllä  kohtisuoralla.  (Vrt. s. 85). Milloin 

siis  i 'ha <C  5-37, on käytettävä  edellistä ja päinvastaisessa  tapauk  

sessa  jälkimmäistä  yhtälöä. 

Kuvassa 9  yhtäjaksoiset  suorat  esittävät  tasotusyhtälöitä.  Katko  

viiva (—■ —)  kuvaa  niitä muunnettuina akselistoon,  jossa  X = 

ha. Korrelaatiotaulukon X tyyppien  keskiarvot  ovat entiseen ta  

paan esitetyt  pikku  ympyröillä.  

Kuva  9. Rakennus-  ja  irtaimistopuun  kulutus  viljelmää kohti  läänin  
eteläosan  vuokraviljelmillä.  

Käyttämällä  s. 85, 87 ja 89 esitettyjä  taulukkoja  viljelmä  
tilaston suuruusluokille  lasketuista  eri  puuta  vararyhmien  ja kokonais  

kulutuksen määristä saadaan suorastaan yhteen  laskemalla ja  vähen  
tämällä viimeksi mainittuja  yhtälöitä  vastaavat rakennus- ja irtai  

mistopuun  käyttömäärät.  Niitten viereen on vertauksen ja tarkis  
tuksen vuoksi  laskettu myöskin  välittömän tasotuksen  antamat 

arvot,  joita  ei esityksessä  muualla ole käytetty.  

Huomataan,  että tasotuksilla ei ole suurta  eroa. 

Suuruusluokka,  

ha 
Keskim., ba ha 

Kokonaiskulutus 

vähennettynä  

polttop. sekä ai-  
das- ja seiväs-  

puun summalla, 
m

3 

Tarkistus:  

välitön tasotus, 

m
1 

2— 3 2.31 1.5199  1.31 

3— 5 3.74 1.9339 1.66 1.72 

5— 10 6.72  2.5923  3.76 3.81 

10— 15 11.79 3.4337  6.43  6.47  

15— 25 18.40 4.2895  9.15 9.19 

25— 50 33.47 5.7853  12.73 12.25 

50—100  66.39 8.1480 13.57 13.25 
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Läänin pohjoisosan  maatalousvuokraviljelmien  puun  kulutus  

viljelmää  kohti. 

Kokonaiskulutus. 

Tutkittaessa viljelmän  koon ja puun kulutuksen keskinäistä  
suhdetta on menetelty  samaan tapaan  kuin edellä. Viljelmän  suu  

ruuden mitaksi otettiin peltoalan  neliöjuuri,  jonka  mukaan  viljelmät  

jaettiin  suuruusluokkiin. Nämä luokat sekä kuhunkin sattuvien 

viljelmien lukumäärä nähdään seuraavasta taulukosta. 

Tämä sama suuruusluokkajako  sekä viljelmien  lukumäärä säi  

lyy  sellaisenaan käsiteltäessä yksityisiä  puuta  varaluokkia. 

Ensimmäiseksi otettiin esille kysymys  viljelmän  peltoalan  neliö  

juuren  ja sen kokonaiskulutuksen välisestä korrelaatiosta.  Muodos  

tettiin korrelaatiotaulukko,  jossa:  

Tuloksiksi  saatiin: 

Korrelaatio on siis  vähän pienempi  kuin itsenäisillä ja eteläosan 

vuokra  viljelmillä  (vrt. ss.  64 ja 81). 

Regressio  voidaan täydellä  syyllä  katsoa suoraviivaiseksi,  sillä  

f  :  e(f)=  0.83. f ei  siis  ole keskivirheensäkään  kokoinen. Regressio  
kertoili saadaan edellä olevien lukujen  avulla  = 5.927 ±  0.842. Pelto  

alan neliöjuuren  suureneminen yhdellä  kokonaisella tietää siis vil  

jelmän puun kulutuksessa  5.9 m  3  lisäystä  keskimäärin. 

X = j/ha; Y = viljelmän  kokonaiskulutus  m 3:ssä;  
vv

x
 =  0.5; w

y
 = 5  m  3.  

M
x 2.79 M

y =  39.63 m 3 
(T

x  = 0.5 X 1.684 = 5 X 2.258 m 3  

r = 0.4420 ±  0.0563 

Suuruusluokka  
Viljelmien  

j/ ha ha lukumäärä 

1.58—2.08 2.50— 4.33 42 

2.08 2.58 4.33— 6.66 57 

2.5  8—3.08 6.66— 9.49 43  

3.08—3.58 9.49—12.82  29  

3.58—4.08 12.82—16.65  15 

4.08—4.58 16.65—20.98  12 

4.58 5.08 20.98 -25.81  3 

5.08—5.58 25.81—31.14  1 

5.58—6.08 31.14—36.97 1 

6.08—6.58  36.97—43.30  1 

Yhteensä 204  
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Suoran regressioviivan  yhtälöksi  saadaan: 

X = / ha.  Y = viljelmän  koko  puun kulutus  m 3:ssä.  Tämä suora 

on  graafillisesti  esitettynä  kuvassa  10 alla. 

Kuva  10. Kokonaiskulutus viljelmää  kohti  läänin pohjoisosan vuokraviljelijällä.  

Pikku ympyrät esittävät sarakesarjojen  keskiarvoja.  Katko  
viiva ( )  kuvaa  regressiosuoraa  muunnettuna akselistoon,  

jossa  X ha (alempi  mittakaava X  akselilla).  

Kuten myöhemmin  tullaan näkemään,  on  asuntoviljelmissä  val  

tionmetsätorpat  pidettävä  muista erillään,  koska  niitten puun kulu  

tus on suurempi  kuin muitten.1 ) Tämä ero  voidaan vielä huomata 

suuruusluokassa  2—3 ha, mutta jo luokassa 3 —5 ha kuluttavat  

•yksityistorpat  ja valtionmetsätorpat  saman verran. Tämän takia 

on jäljempänä luokassa  2—3 ha mainittu 2 eri kuutiomäärää. Jäl  

kimmäinen tarkottaa valtionmetsätorppia  ja on laskettu regressio  

yhtälön  avulla. Ensimmäinen kuvaa valtion virkatalojen  ja yksi  

tyisten  mailla olevia  vuokra  viljelmiä. Kuutiomäärä on laskettu 

samoin kuin eteläosan vuokraviljelmillä  vastaava luku (vrt.  s. 86).  

Lähtökohdiksi on otettu: /ha  = 1.20, 20.38 m 3 ja /ha =1.97,  

x) Tästä enemmän  ss. 106—108.  

Y = 5.927 X -f-  23.09 
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1265—22 13 

34.7 5 m  3,  joista  edellinen kuvaa läänin pohjoisosan  asuntoviljelmiä  
(vrt. s. 108) ja jälkimmäinen  pohjoisosan  vuokra  viljelmien  luokkaa  

3—5  ha. Interpoloinnin  tulos sekä regressioyhtälön  avulla  muille 

viljelmät  ilaston  eri  suuruusluokille  lasketut keskikulutusmäärät  näky  

vät seuraavasta taulukosta. 

Luokalle 50—100 ha laskettu  tulos 67.2  9  m 3  on  epävarma,  koska  

se on  ekstrapoloitu  koko paljon  ulkopuolelta  aineistoa. Sangen  
todenmukaisena sitä  on  kuitenkin paremman puutteessa  käytetty  

sellaisenaan. 

Aidas-  ja seiväspuun  kulutus. 

Mitä itsenäisistä  viljelmistä  puheen  ollessa on sanottu aitaus  

tarpeitten  ja seipäitten  käytöstä  yleensä  pitää  paikkansa  myöskin  

pohjoisosan  vuokra  viljelmiin nähden. 

Aidas-  ja seiväspuun  käyttömääristä  tehtiin muutoin samanlai  

nen korrelaatiotaulukko kuin kokonaiskulutuksesta,  mutta w
y
 vain 

otettiin =0.5 m 3.  Tulokset laskuista  ovat: 

Korrelaatio on siis  edellä esitettyihin  vastaaviin  tapauksiin  näh  
den melko pieni.  Eikä sitä voi sanoa eittämättömän varmaksi ollen  

kaan,  koska korrelaatiokertoin ei ole  kolmeakaan kertaa keskivirhet  

tään suurempi.  Todennäköisyys  positiivisen  korrelaation olemassa 

olosta on kuitenkin jo sangen suuri,  teoreettisesti otettuna 0.9942. 

1
) Suomen virallinen tilasto. 111, 9. Taulut  2ja  4.  

2
) vmt. = valtionmetsätorpat. 

Mj  = 2.79 M
y - 2.91 m 3 

<r
x  = 0.5 X  1.1684 <r

y  = 0.5 X  4.280 m 3  
r = 0.1864 ± 0.0676 

r :  f(r) = 2.76 

Suuruusluokka,  ha Keskirn.,  ha l)  j/ ha Kulutus,  m*) 

2— 3 2.36 1.5362 26.73 

2— 3 vmt.2 —  —■ 32.20 

3— 5 3.87 1.9672 34.75 

5— 10 6.44  2.5377 38.13 

10— 16 • 11.71 3.4220 43.37 

15— 25 , 18.03 4.2462 48.26 

25— 50 30.63 5.5344 55.89 

50—100 55.62 7.4579  67.29 
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Kun vielä  otetaan tueksi vastaava  puutavaraluokka  muissa  viljelmä  

ryhmissä,  voidaan hyvällä  omallatunnolla väittää,  että esillä  olevassa 

tapauksessa  on positiivinen  korrelaatio viljellyn  ha-määrän neliö  

juuren  ja viljelmän aidas- ja seiväspuun  käytön  välillä.  
Tasotuksena voidaan varsin  hyvin  käyttää  suoraa regressio  

viivaa. £:  e(£)  on nimittäin vain 1.72. Regressiokertoin  saadaan 

= 0.473 ±0.17  5, joten peltoalan  neliöjuuren  lisääntyminen  yh  

dellä kokonaisella keskimäärin tietää aidas- ja seiväspuun  kulutuk  
sessa  0.5 m

3
:n suurenemista. 

Eri kokoisten viljelmien  keskimääräinen aidas- ja  seiväspuun  

käyttö  saadaan seuraavasta regressioyhtälöstä:  

X=  > ha. Y = viljelmän  aidas-  ja  seiväspuun  kulutus m 3:ssä.  

Kuvassa  11 on havainnollinen esitys  tästä yhtälöstä.  Sitä  kuvaa 

yhtäjaksoinen  suora. Pikku  ympyrät  esittävät  korrelaatiotaulukon 
X luokkiin  muodostuneitten sarjojen  keskiarvoja.  Katkoviiva  ( -) 

kuvaa regressioyhtälöä  muunnettuna akselistoon,  jossa  X =  ha.   
Poikkeukset tasotussuorasta ovat kyllä  melkoiset,  mutta muuta 

parempaakaan  tasotusta ei ole löydetty.  

Kuva  11. Aidas- ja seiväspuun kulutus  viljelmää kohti  läänin  pohjoisosan 

vuokraviljelmillä.  

Regressioyhtälön  avulla saadaan lasketuksi  keskimääräinen kulu  

tus viljelmätilaston  suuruusluokille edellyttämällä,  kuten ennenkin 

vastaavissa  tapauksissa,  että luokan keskimääräistä  kulutusta  edus  

taa  viljelmä,  jonka pekoala  on kyseessä  olevan luokan keskikoko  

(= luokan kaikkien viljelmien  aritmeettinen keskiarvo).  Mitä ko  
konaiskulutuksesta  puhuttaessa  sanottiin luokasta 2—3 ha, on so  

vellutettava  tähänkin tapaukseen  (vrt. ss.  96—97).  

Y  = 0.473 X  +  1.59 
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Luokalle 50—100 ha laskettu  kulutusmäärä  5.12 m  3 on  epävarma  

(vrt. kuvaa 11 ja  s. 97).  

Polttopuun  kulutus.  

Ennen on jo ollut puhetta  viljelmien  polttopuun  käytöstä  yleensä  

(vrt. s. 75). Se voidaan siis  tässä  sivuuttaa ilman muuta. 

Viljellyn  pinta-alan  ja viljelmän  polttopuun  käytön  suhteen sel  
ville  saamiseksi  tehtiin korrelaatiotaulukko samaan tapaan  kuin vas  

taavissa  tapauksissa  edellä. 

Tuloksiksi  saatiin 

Korrelaatio on siis  melkein sama kuin pohjoisosan  vuokraviljel  

mien kokonaiskulutuksen ja peltoalan  neliöjuuren  välillä. Tarkem  

man kuvan  kyseessä  olevasta suhteesta antaa regressio  viiva. Tässä  

kin  tapauksessa  se  voidaan varsin  hyvin katsoa suoraksi,  sillä  £:  e(£)  

= 0.8  5. Korrelaatiosuhteen ja  korrelaatiokertoimen neli öitten erotus 

ei ole siis  täyteen keskivirheensä  kokoinen ja voi niin ollen johtua  

kokonaan aineiston tilapäisestä  kokoonpanosta.  

Kun siis peltoalan  neliöjuuri  suurenee yhden  kokonainen,  niin 

viljelmän polttopuun  käyttö  lisääntyy  4.6 m
3:llä  keskimäärin.  

*)  vmt. = valtionmetsätorpat. 

X = y  ha; Y = viljelmän  polttopuun  käyttö  m 3:ssä;  

w
x =  0.5; w

y  =  5 m 3.  

M
x  =  2.79 M

y  
=  30.17 m 3 

a
x  =  0.5 X 1.684 ir

y
 = 5 x 1.764 m 3  

r  = 0.4366± 0.0567 

g == 4.578 ± 0.660 

Suuruusluokka,  ha Keskim., ha j/  ha  Kulutus, m 8 

2— 3 2.36 1.5362 2.10 

2— 3 vmt.1)  . — — 2.32 

3— 5 3.87 1.9672 2.52 

5— 10 6.44  2.5377 2.79 

10— 15 11.71 3.4220 3.21 

15— 25  18.03 4.2462 3.60 

25— 50 30.63  5.5344 4.21 

50—100 55.62  7.4579 5.12 
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Edellä sanotun nojalla  muodostetusta regressioyhtälöstä:  

jossa  X = Vha ja Y =  viljelmän  polttopuun  kulutus  m 3
:ssä,  saadaan 

taas helposti  minkä kokoiselle viljelmälle  tahansa keskimääräinen 

polttopuun  käyttö.  Tämä tietysti  kuitenkin vain niissä  rajoissa,  joissa  
yhtälön  voidaan katsoa pitävän  paikkansa. Kuva 12 esittää  
kyseessä  olevaa tasotusta. 

Kuva  12. Polttopuun kulutus  viljelmää kohti  läänin  pohjoisosan  vuokraviljelmillä.  

Regressioyhtälöä  käyttäen  on viljelmätilaston  suuruusluokille 

laskettu keskimääräinen polttopuun  käyttö.  

Luokalle 50—100 ha ekstrapoloitu  kulutusmäärä 51.54 on epä  

varma (vrt.  kuvaa 12 ja s. 97).  

x)  vmt. = valtionmetsätorpat.  

Y = 4.578 X  + 17.40, 

Suuruusluokka,  ha  Keskim.,  ha ha  
Polttopuun  
käyttö, m

8 

2— 3 2.36 1.5362 20.89 

2—  3 vmt.1
)  - — —  24.43 

3— 5 3.87 1.9672  26.41 

5— 10 6.44 2.5377 29.02 

10— 15 11.71 3.4220  33.07 

15— 25 18.03 4.2462  36.84 

25 — 50  30.63 5.5344 42.74 

50—100  55.62 7.4579  51.54 
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Rakennus- ja irtaimistopuun  kulutus.  

Edellä (ss. 78—79)  on jo puhuttu rakennus- ja irtaimistopuun  

käytöstä  yleensä.  Se voidaan siis  tässä  sivuuttaa ilman muuta. 

Viljelmän  koon ja  rakennus- ja irtaimistopuun  käyttömäärän  
välisen korrelaation selville  saamiseksi  muodostettiin korrelaat  io  

taulukko entiseen tapaan.  

Y = viljelmän  rakennus- ja irtaimistopuun  

käyttö  m 3:ssä;  w
y
 = 2 m 3.  

Tulokset laskuista ovat 

Korrelaatio on keskivirheeseensä  nähden taaskin  niin pieni,  että 

eittämättömällä varmuudella ei voida tämän aineiston nojalla  väit  

tää  sen  kyseessä  olevassa tapauksessa  todella olevan positiivinen.  

Sangen  todennäköisenä voidaan kuitenkin pitää, että näin on laita. 

Mitä regressioon  tulee,  niin kuten kuvasta 13 voidaan nähdä, 

tasottamaton regressiomurtoviiva  osottaa melkoisia heilahteluja.  Suu  
rimmille niistä ei kuitenkaan  voida antaa varsin isoa merkitystä,  
koska  ne edustavat vain yhtä  viljelmää  kukin.  Tasotta  vaksi  viivaksi  

voidaan ottaa suora, sillä £: e(£)  = 1.38, siis ei liian suuri vielä. 
Kun regressiokertoin  = 0.84 0.402,  niin regressioyhtälö  saa siis  
muodon: 

X = i ha. Y  = viljelmän  rakennus- ja irtaimistopuun  kulutus  

ni 3:ssä. 

Tätä yhtälöä  ei  ole kuitenkaan käytetty  lopullisena  tasotus  

yhtälönä,  vaan erästä toista. Edellä on jo laskettu tasotusyhtälöt  
kokonaiskulutukselle,  aidas-  ja seiväspuun  sekä polttopuun  kulutus  
määrille. Määrätylle  viljelmäsuuruudelle  lasketun kokonaiskulutuk  

sen täytyy  olla yhtä  suuri kuin samalle suuruudelle laskettujen  eri  

puutavaraluokkien  m
3-määrien summa. Jos  nyt kaikki  tasotus  

yhtälöt  on johdettu  välittömästi  alkuaineistosta toisiinsa nähden 
aivan itsenäisesti,  on suuri mahdollisuus,  että lopputulokset  eivät 

täsmälleen täytäkään  tätä ehtoa. Tästä seikasta on jo  ollut puhe 

X  = v/ha;  

w
x
 =  0.5;  

M
x = 2.79 M

y = 6.60 m 3 
<r

x = 0.5  X 1.684 (/
y = 2  X 2.444 m 3 

r  = 0.1462± 0.0685 

r  :  f(r) = 2.13 

Y = 0.84"§ X +  4.24 
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ennenkin. Pohjoisosan  vuokraviljelmillä  on rakennus- ja irtaimisto  

puun välitön tasotus katsottu  epävarmimmaksi.  Sen takia onkin 
edellä laskettua regressioyhtälöä  pidetty  vain tarkistuksena.  Lopulli  

sesti  käytetyt  rakennus- ja irtaimistopuumäärät  on saatu vähentä  
mällä kokonaiskulutuksesta vastaavat aidas- ja seiväspuun  sekä 

polttopuun  määrät. Tälle jäännökselle  voidaan  johtaa  oma yhtälönsä  

kin,  jos niin halutaan. Otetaan  samat  merkintätavat kuin s. 93. 
X kuten ennenkin merkitsee viljellyn  ha-määrän neliöjuurta  (=  >

7 ha)  

Tätä viimeistä yhtälöä  vastaavia arvoja  on lopullisissa  yhteen  
vedoissa  käytetty.  Kuten helposti  huomataan,  on tämän yhtälön  ja  
edellä välittömästi  johdetun  regressioyhtälön  erotus sangen pieni.  

Niissä  rajoissa,  joissa X  tässä  tapauksessa  liikkuu, ei  erotus kos  
kaan tule sanottavasti merkitseväksi. 

Kuvassa 13 alla suora viiva  esittää yhtälöä  A. Yhtälöä B ku  

vaava  viiva olisi  tullut niin lähelle,  että sitä  olisi  ollut  vaikea erottaa. 

Pikku  ympyrät  kuvaavat  korrelaatiotaulukon m
y
 keskiarvoja.  Katko  

viiva  ( ) esittää yhtälöä  A muunnettuna akselistoon,  jossa 
X = ha. 

Kuva  13. Rakennus- ja irtaimistopuun kulutus  viljelmää  kohti  läänin 
pohjoisosan vuokraviljelmillä.  

= 0.473  X + 1.59 

Y
p = 4.578 X -(-  17.40 

Y
as
 -|- Yp =  5.051 X -|- 18.99 

Y
k
 = 5.927 X + 23.09 

Y
k ( Y

as  +  Yp)  = Yri  =  0.876 X+ 4.10 

A. Yrl  = 0.876 X  +  4.10 [Yri  =Y
k  -  (Y„  + Yp

)] 
B.  Y

ri
 = 0.848 X+ 4.24 

A—B = 0.028 X— 0.14 
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. Viljelmätilaston  kullekin  suuruusluokalle ou laskettu keskimää  
räinen rakennus- ja  irtaimistopuun  kulutus edellä  saadusta kokonais  

kulutuksesta vähentämällä aidas- ja seiväspuun  sekä polttopuun  

summa.  Nämä luvut  siis  vastaavat yhtälöä  A. Yhtälön B antamat 

arvot on otettu vertailun ja tarkistuksen  vuoksi  viereen;  niitä ei ole  

missään myöhemmin  käytetty.  Suuruusluokasta 2—3 ha on sanot  

tava samaa kuin kokonaiskulutusta esitettäessä ss.  96—97. 

Luokalle  50—100 ha saadut kulutusmäärät 10.63 ja 10.56 m 3  

ovat  epävarmat  melko pitkälle  menneen ekstrapoloinnin  takia. (Vrt. 
kuvaa  13 ja  s.  97). - Kumpikin  tasotus antaa, kuten näkyy,  sangen 

lähellä  toisiaan olevia  lukuja,  mihin päätelmään  tultiin jo edellä 

kaavoja  vertailtaessa.  

Asuntoviljelmien  puun kulutus  viljelmää kohti.  

Kuten s. 60  mainittiin, erotettiin muista erilleen ne viljelmät, 

joitten  peltoala ha, ja nimitettiin ne asunto  viljelmiksi.  Tämä 

tehtiin siitä syystä,  että niitä ei  käynyt  suuritta vaikeuksitta käsitte  

leminen muitten viljelmäsarjojen  kanssa  yhdessä. Asuntoviljel  

mien jaotteleminen  viljellyn  alan suuruuden mukaan eri  ryhmiin 

osottautui  tarpeettomaksi.  Maanviljelys  on niitten  puun kulutuksessa  

jo niin pieni  tekijä,  että viljelty  ala ei enää esiinny  niin määräävänä 

argumenttina  kuin suuremmilla viljelmillä  on nähty.  Kuten heti  

tullaan näkemään,  voidaan asuntoviljelmät  käsitellä  kolmena ryh  

mänä: 1) eteläosan asuntoviljelmät,  2) pohjoisosan  valtionmetsä  

torpat  ja 3)  pohjoisosan  muut asuntoviljelmät.  

Näissä  rajoissa  aineisto  voidaan puun kulutukseen nähden kat  
soa  kutakuinkin homogeeniseksi,  kuten seuraavasta  huomataan.  

Aitaustarpeitten paljouden  määrää paitsi  aitaustapaa  aidattavien 

*)  vmt. = valtionmetsätorpat.  

Suuruusluokka,  
ha Keskim , ha 

1  
7

 ha  
Yri=  Yk- 

(Yas  -f- Yp),  ITI
3 

Tarkistus:  

välitön tasotus, 
m

3 

2— 3 2.36 1.5362 3.74 

2— 3 vmt.1)  — 
5.15 5.51 

3— 5 3.87 1.9672 5.82 5.91 

6—  10 6.41 2.5377  . 6.32 6.39  

10— 15 11.71 3.1220  ' 7.09  7.11 

15—  25 18.03 4.2162  7.82  7.81 

25—  50 30.63 5.5311 8.91 8.93 

50-100 55.62 7.1579  10.63 10.56  
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alueiden laajuus.  Kun tavat kussakin  erotetussa ryhmässä  erikseen 

ovat  suunnilleen samat,  eivätkä  alueet vaihtele paljon,  voidaan asunto  

viljelmät  aitaustarpeitten  paljouteen  nähden katsoa kussakin  ryh  

mässä keskimäärin  saman veroisiksi. Muun puun kulutuksen 

määräävät  etupäässä  asunto-olot. Varsinainen maanviljelijä  tarvitsee 

paljon  kaikennäköisiä muitakin rakennuksia kuin ihmisasuntoja.  

Polttopuuta  häneltä kuluu sangen paljon  muihinkin tarkotuksiin  

kuin  välittömästi  ihmisiä varten. Asuntoviljelmillä  asuvat talous  

kunnat edustavat joko  muita ammatteja  tai puun kulutukseen näh  

den niihin verrattavaa  maanviljelystyöväkeä  (päivätyöläisiä).  Tässä 

yhteydessä  on muistettava,  että puuta  jalostavien  ammattien käyt  

tämää raakapuuta  ei ole  luettu kotitarvekuhitukseen.  Rakennusten 

tarve voidaan asuntoviljelmillä  katsoa niitten kesken suunnilleen 

samanlaiseksi ja yleensä  pienemmäksi  kuin maanviljelysväestöllä.  

Polttopuuta  tosin eräät ammatit kuluttavat  jonkun  verran  runsaam  

min kuin toiset, mutta tämän näkökohdan ei ole  katsottu antavan 

aihetta moninaisempaan  ryhmittelyyn.  
Aineisto on etupäässä  yksityisten  torppia ja mäkitupia,  valtion 

virkataloista  muodostuneita pieniä  viljelystiloja  sekä pieniä  valtion  

metsätorppia.  Itsenäisiä viljelmiä  on vain joitakin.  Ne on yhdis  

tetty seuraavassa  heti alunperin yksityistilojen  vuokra  viljelmiin.  

Niitten lukumäärä läänissä on suhteellisesti  hyvin  pieni,  joten ei 

katsota laskelman tämän takia sanottavasti menettävän. (Vrt. Suo  

men  virallinen tilasto. 111, 9. Taulu 2.). Sitäpaitsi  tasottuu itse  

näisten ja vuokraviljelmien  puun käytön  ero pienempiin  viljelmiin  

tultaessa,  kuten jäljempänä  esitettävässä vertailussa  tullaan näke  

mään.  

Ennen aineiston varsinaista käsittelyä  katsottiin tarpeelliseksi  

tutkia sen  homogeenisuutta.  Tehtävä on saman tapainen  kuin var  

sinaisia maanviljelystiloja  käsittelemään ryhdyttäessä.  Siinä yhtey  

dessä jätettiin  tämä toimitus tarkemmin selostamatta siinä  tapahtu  

vien vertailujen  moninkertaisuuden takia. Tällä kertaa  voidaan se  

selostaa  yksityiskohtaisesti.  
Aineisto jakautui  neljään  ryhmään,  joille  lyhyyden  vuoksi  anne  

taan jokaiselle  oma merkkinsä. 

1) Yksityistilojen  torpat  ja mäkituvat  (itsenäiset  viljelmät  nii  

hin luettuina)  läänin eteläosassa. Merkitään  a:lla. 

2) Valtion virkatalojen  pikku viljelystilat.  Merkitään b:llä.  

3) Yksityistilojen  torpat  ja  mäkituvat läänin pohjoisosassa.  Mer  
kitään c:llä. 

4) Pienet valtionmetsätorpat  ja metsänvartijatilat  läänin poh  

joisosassa.  Merkitään d:llä. 
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14 

Lisäksi  oli läänin eteläosasta 3 valtionmetsätorppaa,  mutta  niitä 

ei niitten vähälukuisuuden vuoksi  voitu käsitellä omana ryhmänä.  

Ne on sen vuoksi  aluksi  jätetty  vertailusta kokonaan pois.  

Ensimmäiseksi lasketaan kullekin  viljelmäryhmälle  jokaista  puu  

tavaraluokkaa  vastaava  keskimääräinen kulutus  viljelmää  kohti arit  

meettisena keskiarvona sekä sen keskivirhe. Nämä lasketaan kussa  

kin  viljelmäryhmässä  yhteen, jolloin  saadaan kokonaiskulutus.  
Tällä tavoin tullaan seuraaviin  lukuihin: 

Kussakin  keskiarvo  laskussa olleitten viljelmien  lukumäärä näh  

dään seuraavasta  taulukosta. 

Otetaan ensin sarjat  a ja b verrattaviksi,  siis  molemmat etelä  

osan  viljelmäryhmät.  Edellä olevasta  m 3-määriä osottavasta taulu  
kosta saadaan: 

Vaikkakin  a ryhmässä  keskiarvot  ovat suuremmat,  ei erotus  
kuitenkaan ole niin suuri,  että se  välttämättä  edellyttäisi  jomman  

kumman viljelmäryhmän  kulutuksen todella toista suuremmaksi.  
Voimme näin ollen käsitellä  koko  eteläosan yhtenä  ryhmänä.  

Huomattavin ero on rakennus- ja irtaimistopuun  ryhmässä.  
Lieventävänä asianhaarana voidaan kuitenkin mainita, että valtion 

virkataloista  ovat  tiedot vain yhdeltä  tai enintäin kahdelta vuodelta. 

Aidas- ja seiväspuu   
Polttopuu  
Rakennus-  ja irtaimistopuu 

m8 viljelmää  kohti keskimäärin  

a 1) o 1 d  

1.45 ±0.19 1.40 ±0.37 
10.90 ± 0.89 8.45 + 1.14  

1.33 ±0.43 0.30  ±0.12  

1.65 ± 0.23 1.82 ±0.31 

16.52 +  1.32 21.23  ±1.02 
2.10  ±0.42 6.64  ±0.86 

Kokonaiskulutus  13.68  ±1.01 10.15 ±1.21 20.27 ±  1.40 28.69  ± 1.37 

Viljelmien  lukumäärä 

a b  С d 

Aidas-  ja seiväspuu   35 13 21  

1 

35 

Polttopuu  42 13 21  35 

Rakennus-  ja irtaimistopuu  28 13  7 35 

Aidas-  ja seiväspuu   
Polttopuu  

a-b,  m 3 t (a-b),  m3 (a-b):  «(a-b)  

+  0.05  
-j-  2.45  
-j-  1.03  

0.42 

1.45 

0.45  

0.12  

1.69 

2.29 Rakennus-  ja irtaimistopuu   

Kokonaiskulutus  +  3.5  3 1.58 2.23 
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Ja näiksi sattuivat  vielä vv.  1919 ja 1920, jolloin  kyseessä  oleviin  

viljelmän  haltijoihin  verrattavan väestön keskuudessa yleensä  raken  

nettiin tavallista vähemmän. 

Verrataan sitten niitä etelä- ja pohjoisosan  sarjoja,  jotka  ovat 

lähinnä toisiaan,  nimittäin a:11a ja c:llä merkittyjä  sarjoja  eli siis  

yksityistilojen  mäkitupia  kummassakin osassa  lääniä. 

Pohjoisosassa  (sarja c)  on kulutus niin paljon  suurempi, että 

sitä  ei  voida  yhdistää  eteläosaan. Aidas-  ja  seiväspuun  sekä  rakennus  

ja  irtaimistopuun  vielä voisi käsitellä  yhdessä,  mutta  polttopuun  ku  
lutus on jo huomattavasti erilainen samoin  kuin kokonaiskulutus.  

Otetaan nyt verrattavaksi  molemmat pohjoisosan  viljelmärvh  
mät keskenään. 

Valtionmetsätorpat  ja metsänvartijatilat  kuluttavat siis  huo  

mattavasti enemmän puuta  kuin  yksityisten  mäkituvat. Aidas  

ja seiväspuun  käyttö  voidaan kummassakin ryhmässä  katsoa  sa  
maksi.— Polttopuuta  d ryhmässä  käytetään  paljon  (29%)  enem  

män. Keskivirheeseensä nähden erotus runsaasti ylittää  rajan  3e. 
S.  129 myöhemmin  on osotettu,  että henkeä kohti  laskien  vastaavalle 
erotukselle ei voida antaa  sanottavaa merkitystä. Rakennus- ja 

irtaimistopuun  kulutuksessa  erotus  on niin ikään sangen suuri. Ei 

juuri voida ajatella  kyseessä  olevien viljelmäryhmien  siihen nähden 

edustavan samaa homogeenista  sarjaa. Erotuksen merkitystä  tosin 
lieventää se,  että c  sarjan  jäsenten  lukumäärä on niin pieni.  Tulos 

on kuitenkin  täysin  sopusoinnussa  niitten vaikutusten kanssa,  jotka  
saa valtionmetsätorppiin  tutustuessaan. Jos vertaa viljelyksiltään  

pienimpiä valtionmetsätorppia  vastaavanlaisiin yksityistorppiin,  huo  

maa, että edellisissä yleensä  rakennuksia on useampia  ja rakennus  

c-a,  m3 e  (c-a), m3 (c-a):  e(c-a) 

Aidas-  ja seiväspuu   + 0.20  0.30  0.67 

Polttopuu   + 5.62 1.59 3.5 3 

i  Rakennus- ja irtaimistopuu  + 0.77  0.60  1.28 

Kokonaiskulutus  +  6.59  1.73 3.81 

d-c,  m3 s  (d-c),  m 3 (d-c):  e(d-c)  

Aidas-  ja seiväspuu  + 0.17  0.39 0.44  

Polttopuu   + 4.71  1.34 3.51 

Rakennus-  ja  irtaimistopuu   + 3.54 0.96  3.69 

Kokonaiskulutus  + 8.42  1.96 4.30 
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tapakin  monasti enemmän puuta  kuluttava. 1) Isommilla viljelmillä  

tämä erotus nähtävästi  tasottuu. Todennäköisesti  voidaan jo  viljelmä  

luokka  3—5 ha pitää  tässä suhteessa suunnilleen homogeenisena.  
Merkittävää erotusta ei ainakaan voitu enää varmasti todeta esillä  

olevan  tutkimuksen aineistolla. Samaa voidaan sanoa poltto  

puun käytössä  huomatusta erotuksesta.  Sekin  nähtävästi tasottuu 

viljelmien  kasvaessa.  Ss.61 —62 selostetussa  vertailussahan  tultiin sii  

hen tulokseen,  että pohjoisosassa  kaikki  vuokra  viljelmät  voidaan käsi  
tellä yhtenä  ryhmänä.  Puhe oli  silloin peltoalaltaan  2.5 ha suuremmista 

viljelmistä.  Ryhmässä  2.5—5.0 ha saatiin valtionmetsätorppien  

ja yksityistorppien  kokonaiskulutuksen eroksi  1 4.88 m 
3,
 siis  

ero, jota ei  voida todistaa oleelliseksi  niissä ryhmissä,  joita  aineisto 
edustaa. Ha-luokkaan 2—3 on aineistoa osunut niin vähän,  ettei 

sitä ole  voitu käsitellä  erillisenä. Ilmeisesti  siinä on vielä sangen huo  

mattava ero  valtionmetsätorppien  ja yksityistorppien  kulutuksessa.  

(Vrt. ss. 96—-97.) 

Edellä esitetystä  voimme tehdä seuraavan  johtopäätöksen:  

1) Eteläosan ja pohjoisosan  asnntoviljelmät  ovat käsiteltävät  
erikseen. 

2) Eteläosan asunto  viljelmät  voidaan kaikki  yhdistää.  

3) Pohjoisosan  asunto  viljelmillä  on aidas- ja seiväspuun  kulu  

tus kaikilla  sama, mutta polttopuuhun  sekä rakennus- ja irtaimisto  

puuhun  nähden ja siitä  johtuen  luonnollisesti myöskin  kokonaiskulu  

tukseen nähden ovat valtionmetsätorpat  erotettavat muista.  

Jos  nyt yhdistetään  ne ryhmät,  mitkä voidaan,  sekä  lasketaan 

siten saaduille uusille ryhmille  uudet keskiarvot  keskivirheineen,  
tullaan seuraaviin tuloksiin: 

Eteläosan asuntoviljelmät:  

Pohjoisosan  valtionmetsätorpat:  

1 ) Vrt. Pekkala, Tutkimuksia  kruununmetsätorppien taloudesta  
Ss.  54 j.  s. 

2) Tällöin  on otettu mukaan  s. 105  mainitut 3  valtionmetsätorppaa. 

aidas- ja  seiväspuu   1.40± 0.16 m 3
,
 51 viljelmää  2)  

polttopuu   10.66± 0.74 » , 
58 » 2) 

rakennus- ja irtaimistopuu   1.02 0.28 »  ,  
44 » 2) 

kokonaiskulut\is  13.08± r—1  00 O*  m 3 

aidas- ja seiväspuu   1.76±  0-21 m
3
,
 56 viljelmää  

polttopuu   21.23±  1.02 » 
,
 35 » 

rakennus- ja irtaimistopuu   5.64±  0.86 » 
,
 35 » 

kokonaiskulutus 28.63±  1.36 ra
3  
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Pohjoisosan  muut asuntoviljelmät:  

Kuten edellä on mainittu, on aineistoa ryhmiteltäessä  asunto  

viljelmiin  luettu kaikki  ne, joitten  peltoala 2.50 ha. Nyt  tulee 

eteen kysymys,  miten on meneteltävä tehtäessä v:n  1910 maatalous  
tiedustelun viljelmätilaston  nojalla yhteenvetoa  läänin kaikkien vil  

jelmien  kulutuksesta.  Mainitun tilaston pienimpien  viljelmien  luokat 

ovat nimittäin 0—0.5 ha, 0.5—1.0 ha,  1.0—2.0 ha ja 2.0—3.0 ha. 

Saatavilla  olevan aineiston avulla  ei  ole voitu  määrätä näille jokaiselle  
luokalle omaa keskikulutusta.  Mutta toiselta puolen  sitä  ei ole  kat  

sottu tarpeelliseksikaan  kaikkiin  niihin nähden. Ainakaan noin 

2  ha:iin saakka  ei  ole  havaittu viljellyn  alan vaikuttavan puun kulu  

tukseen niin  paljoa,  että olisi  voitu saada esille  sen  varassa  oleva sään  

nönmukaisuus. 1 ) Yhteenvetoa varten riittävällä  tarkkuudella  voidaan 

niin ollen ottaa puun kulutus  viljelmää kohti  2  ha:iin saakka  samaksi 

viljellystä  pinta-alasta  huolimatta. Etelä- ja pohjoisosa  luonnolli  
sesti  ovat  erotettavat toisistaan ja  samoin pohjoisosassa  valtionmetsä  

torpat  muista.  Muista  paitsi  viimeksi  mainituista on suuruusluokkaan 
2 —-3 ha sattunut niin perin  harvoja  viljelmiä,  että juuri saadut tu  
lokset  voidaan koko  lääniä käsittelevässä  yhteenvedossa  äsken  mai  

nittuun viittaamalla varsin hyvin  katsoa  luokkia 0.5 ha, 0.5—  

1.0  ha ja l.o—2.0 ha  yhteisesti  kuvaaviksi.  Tämä ei  kuitenkaan koske  

valtionmetsätorppia. Miten suuruusluokalle 2-—3 ha on inter  

poloitu  yhteenvetoa  varten keskimääräinen kulutus,  on selitetty  

jo edellä ss.  69,  86 ja 96—97. 

Valtionmetsätorpista  mainittiin jo, että vaikkakin niistä asunto  

viljelmät  täytyy  puun kulutukseen nähden pitää erillään  muista,  

voidaan vähän suuremmat kuitenkin  yhdistää  yksityismailla  oleviin 

vuokraviljelmiin  (vrt. s. 107). Kuten s. 96  on mainittu edustavat 
tasotussuorien luokalle  2—3 ha antamat arvot valtionmetsätorppia,  

kun  yksityisten  mailla olevalle  vastaavalle luokalle on täytynyt inter  

poloida  omat lukunsa. Viljelmätilaston  suuruusluokkia ha, 

0.5—-1.0  ha  ja  l.o—2.0  ha  yhteisesti  vastaavat kulutusmäärät valtion  

metsätorpissa  saadaan aineiston avulla hiukan pienemmiksi  kuin  s. 107 

2.5 ha pienemmille  lasketut.  Jos  siinä mukana olleista  erotetaan pois  

2  ha  suuremmat valtionmetsätorpat,  saadaan seuraavat keskiarvot  
luokalle ha:  

M Vrt, s  103. 

aidas-  ja seiväspuu   1.76 ± 0.21 m
3
,
 56 viljelmää  

polttopuu   16.52 ± 1.32 » , 21 » 

rakennus- ja irtaimistopuu   2.10 ± 0.42 » , 7 » 

kokonaiskulutus 20.38 ± 1.40 m
3 
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Viljelmien  lukumäärä = 23. ■—  Tulos eroaa  siis  mitättömän vähän  

s. 107 luokalle ha lasketuista  luvuista.  Koko lääniä koskevaa  

yhteenvetoa  tehtäessä voidaan nyt  käyttää  tässä  viimeiseksi  lasket  

tuja  puumääriä  v:n 1910 viljelmätilaston  luokitukseen varta vasten 

sovellettuina. 

Nyt  voidaan huomauttaa,  että  olisi  ollut  syytä  heti alunperin  

sovelluttaa laskut mainittuun luokitukseen. Asialla on tietysti  sekin  

puolensa.  Ottamalla asuntoviljelmien  rajaksi  2.5 ha katsottiin  kuiten  

kin aineistoon nähden osuttavan oikeampaan.  Siten saatiin sitä  

paitsi  aineisto  paremmin  ja tasaisemmin jakaantumaan  niihin suu  

ruusluokkiin,  jotka tulivat  pohjaksi  varsinaisia maatalousviljelmiä  
käsiteltäessä.  

Viljelmää  kohti  laskettujen  kulutusmäärien  vertailua. 

Edellä  on eri asuntoviljelmäryhmille  laskettuja  kulutusmääriä 

jo tullut vertailtua keskenään. Vielä on syytä  ottaa maatalous  

viljelmien  kulutus eri  viljelmäryhmissä  vertailun alaiseksi.  
Edellä eri suuruusluokille lasketut keskimääräiset luvut eivät  

ole suorastaan verrannollisia,  sillä  eri viljelmäryhmissä  on saman  

luokan keskikoko  jonkun  verran  erilainen. Parhaiten käy  vertailu 

tasotusviivojen  avulla  graafillista  tietä. 

x ) Aidas- ja seiväspuun  määräksi  tulee  oikeastaan  1.82 + 0.43. Sen  
sijaan on kuitenkin  otettu s. 107 laskettu luku, koska  se  on va mempi ja  koska  

mitään vähennystä ei tässä ryhmässä  ole havaittavissa viljelmäin ylärajan  

pienentymisestä. 

aidas- ja seiväspuu   1.76± 0.21  m
3  1 

polttopuu  20.74±  1.25 » 

rakennus  
-
 ja irtaimistopuu   б.37±  0.93 »  

kokonaiskulutus 27.871h  1-57 m
3 
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Kokonaiskulutus. 

Kuva 14. 

Kuva esittää  ennen johdettuja  tasotusviivoja  samaan mitta  

kaavaan piirrettyinä.  X-akselille on, kuten näkyy,  otettu peltoalan  

neliöjuuri.  Vasemmassa alakulmassa esiintyvät  erilaiset  pisteet  ku  

vaavat suuruusluokalle  2 —3 ha interpoloituja  arvoja  (itsenäisillä  

viljelmillä  myöskin luokalle 3—5 ha). Niihin päättyvät  pisteviivat  

johtavat niihin tasotusviivojen  pisteisiin,  joita on käytetty  toisena 

lähtöpisteenä  interpolaatiossa.  
Ensi  näkemällä saattaa hämmästyttää  se  tosiasia,  että itsenäisillä  

viljelmillä  yleensä  kuluu puuta  suhteellisesti  paljon  runsaammin kuin 

vuokraviljelmillä.  Vain pienimmissä  luokissa pohjoisosan  vuokra  

viljelmät  käyttävät  puuta  runsaammin. Aivan  yleinen  käsitys  maa  

seudulla on, että torpat,  jotka  suurimmalta osaltaan ovat jotenkin  

vapaasti  saaneet kotitarvepuunsa  talon metsästä 1),  yleensä  kulutta  

1 ) Vrt. Kyösti  Haataja, Maanvuokraolot Suomessa  v. 1912. I. Hel  

sinki. 1916. (Suomen virallinen tilasto. XXX, 6. Taulu "2.)  
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vat  puuta  suhteellisesti  enemmän kuin talot. Näin ei  kuitenkaan ole  

laita,  kuten kuvasta  nähdään. Kun vuokra  viljelmiin  on  luettu myös  
kin  valtion virkatalojen  viljelystilat,  on siis  myöskin  niitten puun 

käyttö  suhteellisesti  pienempi  kuin  itsenäisten viljelmien.  Virka  

talojen  viljelystilojen  metsänsaantioikeushan on siksi  paljon  rajotettu,  

että se selittää tämän suhteen. Ja  ilmeisesti nekin verraten vähät 

rajotukset,  mitä yksityistorppien  metsän käytössä  on, vaikuttavat  

kokonaiskuvaan enemmän kuin odottaisikaan. Jonkunlaisena teki  

jänä saattaa olla sekin  yleensä  tunnettu tosiasia,  että torppien  talous 

keskimäärin  on suhteellisesti  huonomma kannalla  kuin itsenäisten 

viljelmien.  Mitä  intensiivisempää  talous  on, sitä  enemmän tarvitaan 

myöskin  puuta  edellyttämällä  kuitenkin,  että puuta  käytetään  tuh  
laavaisuuteen tai säästäväisyyteen  katsoen samalla tavalla. 

Aidas- ja seiväspuun  kulutus.  

Kuva 15. 

Kuva on rakenteeltaan aivan  samanlainen kuin edellinen. Mer  

kintätavat ovat  niin ikään samat. —Silmiinpistävintä  on itsenäisten 

viljelmien  huomattavasti suuremmat puumäärät.  Etelä-  ja pohjois  

osan  vuokra  viljelmät eroavat toisistaan mitättömän vähän. 
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Polttopuun  kulutus.  

Kuva 16. 

Kuvan rakenne ja  merkintätavat ovat samat  kuin edellisissä  

tapauksissa.  Taaskin itsenäiset viljelmät  ovat huomattavasti suu  

rempia  kuluttajia  kuin vuokra viljelmät.  Näistä pohjoisosa,  kuten 
luonnollista onkin,  käyttää  suhteellisesti  enemmän. Pohjoisosan  

vuokraviljelmien  pienimmissä  luokissa kulutus  ylittää  itsenäisten  
kin  viljelmien käyttömäärän.  Tässä yhteydessä  on syytä  taas muis  

tuttaa,  että luvut käsittävät vain runkopuun  ilman rakennus- ja 

aitaustähteitä.  Viivojen  muoto tai ainakin paikka  muuttuisi jonkun  

verran, jos laskettaisiin  kaikki  se puuaine,  joka  viljelmällä  kulute  

taan polttoaineena.  

Rakennus- ja irtaimistopuun  kulutus.  

(Kuva seuraavalla sivulla.)  

Kuvan 17  rakenne ja  merkinnät ovat samat  kuin edellä.  Noin 
12 ha:iin saakka  pohjoisosan  vuokraviljelmien  käyttö  on suurempi  
kuin muissa ryhmissä.  Selityksenä  tälle on  nähtävästi  se,  että edelli  

sillä yleensä  erillisten rakennusten  lukumäärä on suhteellisesti isompi 
kuin jälkimmäisillä.  Noin 14 ha:n kokoisista alkaen eteläosan  vuokra  

viljelmät  kuitenkin jo käyttävät  enemmän rakennuspuuta.  30 ha:n 

tienoilta alkaen viimeksi mainitussa ryhmässä  kulutuksen suurene  
minen on  peltoalan  neliöjuuren  kasvuun  nähden paljon  pienempi  kuin 
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1265—22 15 

Kuva 17. 

sitä  ennen.  Saman tapainen  kulutusmäärän suurenemisen hidastumi  

nen huomataan itsenäisillä  viljelmillä  n. 50 ha:n  tienoilla. Muuten 

viimeksi mainitut n. 12 ha:sta  alkaen  ovat suhteellisesti  suurin puun 

kuluttajaryhmä.  



IV. Puun  kulutus  henkeä kohti.  

Väestön ryhmittely.  

Maaseudun väestön kotitarvepuun  kulutusta arvioitaessa  ovat  
luonnollisimmat yksiköt  viljelmä  ja talouskunta,  kuten edellä jo on 

selitetty.  Niitten laskelmien lisäksi,  jotka juuri  on esitetty,  on kui  

tenkin tehty  vielä  toisia henkeä kohti  tulevasta  keskimääräisestä  ku  

lutuksesta.  Nämä luvut ovat  mielenkiintoisia  erittäinkin siitä syystä,  

että tulokset  saadaan siten verrannollisiksi  moniin kotimaisiin ja  ulko  

maisiin vastaaviin laskelmiin,  joitten  kanssa  muutoin olisi  sangen 

vaikea tehdä mitään vertailuja  yhteisen kulutusyksikön  puutteessa.  

Talo, tila, viljelmä,  torppa  j.  n.  e.  ovat  liian ylimalkaisia  siihen tarko  

tukseen,  vallankin kun niitten suuruussuhteisiin ei läheskään aina 

ole kiinnitetty  tarpeeksi  huomiota. 
Laskelmia varten jaettiin  väestö ensinnä kahteen ryhmään:  

1) varsinaisilla  maatalousviljelmillä  (s. o.  niillä, joitten vil  

jelty  pinta-ala  on vähintäin 2.5  0  ha) asuvat  ja 

2) muut. 

Ensimmäistä ryhmää  käsiteltäessä  osottautui  tarpeen  vaatimaksi 

käyttää  siinä  vielä  samaa jakoa kolmeen alaryhmään  kuin edellä 

viljelmien  kulutuksesta ollessa puheen.  Näyttäytyi  nimittäin, että 

henkeäkin kohti laskien puun kulutus näissä kolmessa  alaryhmässä  

on siksi  erilainen,  että niitä ei voida yhdistää.  Kukin alaryhmä  erik  

seen sitävastoin osottautui tarpeeksi  yhtenäiseksi,  jotta niitä ei  enää 

tarvinnut jakaa. Nämä seikat selviävät  asiaa  tarkemmin käsitel  

täessä jäljempänä.  

Viljelmän  asukkaiksi  on luettu: 

1) viljelmän  isäntäväen ne perheen  jäsenet,  jotka vakinaisesti 

asuvat sillä; 

2)  vakinainen talonruokainen palvelus-  ja  työväki,  työnjohta  

jat, isännöitsijät  j.n.e. perheineen;  

3) muonamiehet perheineen,  koska  heidän vakinainen asuntonsa 

on viljelmällä sen huoneissa;  
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4) syytinkiläiset,  mikäli  he asuvat  viljelmällä  ja voidaän katsoa,  

että heidän puun kulutuksensa  oleellisesti  muodostaa osan viljelmän  
kulutuksesta.  

Nämä neljä  ryhmää  on katsottu  välttämättömäksi käsitellä 

kaikki  yhdessä,  koska useimmiten olisi ollut mahdotonta erottaa  koko  

viljelmän  puun kulutuksessa  niitten osuutta. Ne muodostavat kaikki  

yhdessä  kulutusyksikön. Sen sijaan  tilapäiset  päivätyöläiset,  

torpparit  ja mäkitupalaiset  ovat  jätetyt  viljelmän  asukasluvusta  pois 

ja käsitellyt  erikseen omassa  osastossaan. He kuuluvat toisiin luon  

nollisiin  kulutusyksikköihin.  Tietysti  tilapäisen  työväen  käyttö  vai  

kuttaa  viljelmällä  kuluviin puumääriin  ainakin  jonkun  verran, mutta 

tätä kysymystä  ei ole katsottu  tarpeelliseksi  käsitellä  esillä  olevaan 

tar kotukseen.  

Muu väestö, joka  ei  sisälly  edellisiin  ryhmiin,  on  puun kulutuk  

seen nähden jaettu  kolmeen osaan:  

1) asuntoviljelmiä  asuvat  talouskunnat,  

2)  viljelmättömät  talouskunnat,  joilla,  on vakinainen asunto, 

3) loiset (vakinaista  asuntoa vailla olevat).  
Tämän jaotuksen perusteet selviävät jäljempänä.  

Punnitsemattomat kulutusmäärät. 

Maatalousviljelmillä  asuvan väestön puun kulutus  henkeä kohti. 

Itsenäiset  maatalousviljelmät.  

Ensimmäinen eteen nouseva kysymys  oli, onko puun kulutus  
henkeä kohti samanlainen eri  kokoisilla viljelmillä,  vai  onko olemassa 
korrelaatio ja minkälainen viljelmän  koon ja sen  välillä. Ensin mai  

nitun suureen mittana on  tässä  osastossa  samoin kuin edelläkin käy  
tetty viljeltyä  pinta-alaa  (= pelto  ynnä  kasvitarha).  Verrattaessa 

sitä  henkeä kohti tulevaan kulutukseen ei ole  kuitenkaan käytetty  

suorastaan ha-määrää vaan taaskin sen  neliöjuurta,  koska  laskelmat  

on sillä tavoin saatu mukavammiksi. 

Muodostettiin tavallinen korrelaatiotaulukko. X = y
/ ha luoki  

tettiin samoin kuin  edellä: 2—3,  3—4,  4—5 j.  n.  e. Siis  w
x
 = 1. Y = 

kokonaiskulutus  henkeä kohti m 3:ssä  luokitettiin:  2—3, 3 4 j.  n.  e. 
Siis  w

y
 = 1. Viljelmien  luku laskelmassa  = 118 (=  N).  Laskuista 

on saatu seuraavat tulokset: 

M
x  = 7.14 M

y
 = 11.32 m 3 

<r
x  = 1x2.458 cr

y = 1  X  4.851 m  3  

r  =  0.1425 ± 0.0902 

r:  e\r)  = J .58  
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Korrelaatio ei siis  ole eittämätön, koska korrelaatiokertoin ei 

ole  edes kahta kertaa keskivirhettään. Jos korrelaatiotaulukosta 

jätetään  pois kaikki  100 ha suuremmat viljelmät, saadaan seuraavat 

tulokset (tässä  tapauksessa  N =  105): 

Korrelaatio on siis  tässä  tapauksessa  mahdollisesta vähän suu  

rempi  kuin edellisessä. Todenmukaista on, että positiivinen  korre  

laatio on olemassa n. 100 ha:iin saakka. Toisin sanoen siis:  henkeä 

kohti  kuuluva puumäärä  kasvaa  viljelmän  suuretessa.  100 ha suu  

remmilla viljelmillä  rupeaa henkeä kohti todennäköisesti kulumaan 

vähän vähemmän puuta,  koska niitten mukaan ottaminen vähän 

pienentää  peltoalan  neliöjuuren  ja henkeä kohti  kuluvan puumäärän  

välistä korrelaatiokertointa. 

Tutkitaan sitten tarkemmin,  minkälainen on  kyseessä  oleva  

puun kulutus  eri  suurilla viljelmillä.  Sitä varten on haettava asian  
omainen regressio  viiva. Korrelaatiotaulukosta saadaan sarakesar  

joille  seuraavat keskiarvot  (=  my
): 

Korrelaatiotaulukon luokka X  = 19 20, m = 16.50, n = 1 

jätettiin  ottamatta huomioon. Sarakkeessa m
y
 olevat  luvut tasotet  

tiin yhtälöllä, jonka yleinen  muoto on: 

« 

M
x  =  6.53 M

y  = 11.26 m 3 

a
x 1x1.642 c

y
 = 1x4.853 m 3  

r = 0.1718 ± 0.0947 

r:  e(r)  = 1.81 

y  = a -f-  bx  -f cx
2  +  dx 3  +  ex

4 

X = |/ ha  m
y. m

3 
Viljelmien luku-  

määrä = n 

2.5  

3.5 

4.5 

5.5 

6.5 

7.5 

8.5 

9.5 

10.5 

11.5 

12.5 

13.5 

7.5 

11.5 

9.7 

11.7 

10.7 

11.7 

12.6 

12.4 

14.5 

9.3 

11.5 
9.5 

1 

2 

20 

19 

22 

18 

15 

8 

4 

5 

2 

1 

Yhteensä 118 
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Vakiot a,  b,  c, d, e määrättiin momenttimenetelmällä. Kun m
y
 

arvot  tässä tapauksessa  on käsitettävä  erillisiksi ordinaatoiksi,  kor  

jattiin  ne ensin s. 57 mainitulla tavalla. Yhtälölle saatiin muoto: 

Y tässä = puun kulutus henkeä kohti,  m 3,  

x » =y/ha 8. 

Tämän yhtälön  avulla  voidaan laskea Y minkä kokoiselle  vil  

jelmälle  tahansa,  jonka  peltoalan  neliöjuuri  on 2.5:  n  ja 13.5: n  välissä,  

jos nimittäin edellytetään,  että käyrä  koko matkaltaan kuvaa esi  

tettävää asiaa oikein. Nyt  on käyrän  kulku  oikeassa  päässään  kuiten  

kin  jo epävarma.  Tasotettavat ordinaatat perustuvat  vain yhteen  
tai kahteen havaintoon. Sama on kyllä  laita äärimmäisessä  vasem  

massa  päässä,  mutta siellä  on kumminkin  kontrollina asuntoviljel  

mät,  josta  heti  jäljempänä.  Viljelmätilaston  suuruusluokalle 100 ha 

onkin keskimääräinen kulutus  laskettu ottamalla aineistosta kaikki  

tähän suuruusluokkaan kuuluvat  viljelmät  ja  laskemalla  niistä  henkeä 

kohti kuluvien puumäärien  aritmeettinen keskiarvo,  joksi on saatu 

11.91 m 3 ± 1.40. 

Suuruusluokkia 2 —3 ha  ja 3—5 ha vastaavat kuutiomäärät,  

joihin  ei ole aineistoa,  on laskettu  samalla tavoin  kuin edellä  koko  

viljelmän  kulutuksen ollessa kyseessä.  Suuruusluokalle ha 

on s. 128 saatu keskimääräiseksi  kulutukseksi  henkeä kohti  3.60 m 3.  

Mainittuun luokkaan  kuuluvassa  aineistossa  on peltoala  keskim.  1.30 

ha, joten y'  ha = 1.14. Otetaan sitten piste  j/ha  =  2.5 ja laske  

taan edellä johdetusta  yhtälöstä  sille kuutiomäärä,  joksi  saadaan 

B.ii m 3. Nyt  interpoloidaan  peltoalan  neliöjuureen  nähden suora  

viivaisesti  näitten lukujen  avulla  pisteitä  i ha  = 1.56 ja 1.98 vastaa  

vat kuutiomäärät. 1.56 on nimittäin y luvusta  2.4 3ja  1.98 i/
-

 lu  

vusta 3.94. Edellinen näistä on suuruusluokan 2—3 ha keskikoko  

ja jälkimmäinen  luokan 3-—5  ha keskikoko.  Tällä tavoin saadut  

kuutiomäärät näkyvät  s. 118.  
Kuvassa  20 s.  125 pikku  ympyrät  kuvaavat s.  116 mainittujen  

tasottamattomien ordinaattojen  päätepisteitä.  Ristit (+  ) esittävät 
luokille 2—3 ha,  3—5 ha ja 100 ha  laskettuja  kuutiomääriä. Käyrä  
kuvaa  edellä johdettua  tasotusyhtälöä.  

Kutakin viljelmätilaston  suuruusluokkaa kuvaavaksi  katsotaan 
samoin kuin ennenkin sen keskikokoa  vastaava kulutusmäärä.  Nämä 

luvut on  laskettu  seuraavaan taulukkoon. 

Y = 12.2123 +  0.2119  X —0.09  24  X 2 0.0030 X  3 0.000 7X
4  
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Tutkitaan sitten miten kokonaiskulutus jakaantuu  eri käyttö  
ryhmien  kesken.  S. 146 on laskettu  tämä suhde eri kokoisilla  viljel  
millä.  Jos nyt edellä olevat  luvut jaetaan  samassa  suhteessa,  saadaan 

seuraa va taulukko. 

Nyt  voidaan tietysti  tehdä se  muistutus, että käyttämällä  alku  

aineistosta suoraan henkeä kohti laskettuja  lukuja  ja  tasottamalla ne 
olisi  ehkä tultu näistä vähän  eriäviin lukuihin. Miltei  sama kysymys  

siis,  jota on käsitelty  jo viljelmää  kohti saatavia lukuja  laskettaessa  

(vrt.  s. 66—68,  90 ja 101—102). Jos  nimittäin kukin puutavaraluokka  

olisi  tasotettu välittömästi erikseen ja  näin saadut arvot laskettu  aina  

vastaavista suuruusluokista yhteen,  olisivat summat todennäköisesti  
vähän poikenneet  kokonaiskulutuksen välittömästä tasotuksesta saa  
duista luvuista. Edellä on kuitenkin  nähty,  että  täten syntyneet  

eroavaisuudet ovat suhteellisilta  arvoiltaan sangen pienet.  Näinollen 

ei ole  katsottu olevan syytä  tässä  osassa  tehdä moninkertaisia tasotuk  

sia,  koska  sillä ei  olisi päästy  asiallisesti  parempiin  tuloksiin  ja  työ  olisi  

siten vain huomattavasti lisääntynyt.  Se  pieni  virhe,  mikä  kokonais  
kulutuksen tasotuksessa  mahdollisesti syntyy,  jakaantuu  nyt  eri  puu  
tavaraluokkien kesken niitten suuruussuhteessa. Tässä sanottu 

on sovellutettava myöskin jäljempänä  käsiteltäviin  vuokra  viljelmiin.  
Jos tahdottaisiin,  voitaisiin kutakin  eri  puutavararyhmää  varten 

johtaa  yhtälö,  josta peltoalan  neliöjuuren  avulla saataisiin suoras  

Suuruusluokka, 
ha Keskim., ha 

Kulutus henkeä 

kohti,  m» 

2— 3  2.43 4.99 

3— 5  3.94 6.39  

5— 10 7.31 8.39 

10— 15 12.14 9.36 

15— 25 19.14 10.25 
25—  50 34.18  11.34 
50—100  66.13  12.24 

>100 168.86 11.91 

Suuruus-  

luokka. ha 

Kulutu s henkeä kohti,  m#  

Aidas- ja sei- 

väspuu 
Polttopau 

Bakennus- ja 
irtaimistopuu  

2— 3 0.64 4.01 0.34  

3— 5 0.90 5.10 0.39  

5— 10 1.17 6.53  0.69  

10— 15 1.07 6.74  1.55  

15— 25 1.03 6.91  2.31 

25— 50 1.07 7.32 2.95 

50—100 1.16 8.11 2.94 

>100 1.22 7.70 2.99 
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taan henkeä kohti kuluva  erä. Näihin yhtälöihin  päästäisiin  esim.  

seuraavasti.  Otetaan lyhyyden  vuoksi  merkit:  

Y =  Fk  (X);  osottaa kokonaiskulutusta viljelmää  kohti,  jonka  

peltoalan  neliöjuuri  = X. 
Y = F (X); osottaa vastaavasti  polttopuun  kulutusta.  

Y=  f (X);  osottaa kokonaiskulutusta  henkeä kohti.  

Nyt saadaan polttopuun  kulutus  henkeä  kohti  [=f
p
 (X)] seu  

raavaksi:  

Tähän voidaan sijottaa  asianomaisten tasotusyhtälöitten  oikean  

puoleiset  jäsenet  ja kehittää muotoa mukavammaksi. Samalla ta  
valla päästäisiin  muitakin puutavaraluokkia  vastaaviin tasotusyhtä  

löihin. Ei  ole kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi  laskea näitä yhtä  
löitä tässä. Tämä kaikki  on aivan sellaisenaan sovellutettavissa vas  

taavaan tapaukseen  vuokra  viljelmistä  puhuttaessa  .  
Kun väestöä ei minkään tilaston avulla voida jakaa  käytetyn  

viljelmätilaston  suuruusluokkia  vastaaviin ryhmiin,  täytyy,  jos  mieli  
henkeä kohti kuluvien puumäärien  avulla päästä  koko  kyseessä  ole  

van väestöryhmän  yhteensä  kuluttamaan puumäärään,  saada sitä  
kokonaisuudessaan edustava keskimääräinen puun kulutus  henkeä 
kohti.  Se on laskettu seuraavasti. S.  70 esitetyt  koko  viljelmän  ku  

lutusta osottavat  luvut jaettiin  vastaavilla henkeä kohti  lasketuilla  
luvuilla, jolloin saatiin keskimääräinen henkilöluku eri kokoisilla 

viljelmillä.  Nämä luvut kerrottiin kuhunkin  suuruusluokkaan kuu  
luvien viljelmien  luvulla. Tulot esittävät kunkin suuruusluokan 

viljelmillä  yhteensä  asuvia henkilömääriä. Näitä lukuja painoina  

käyttäen  laskettiin s. 118 esitetyille,  henkeä kohti saaduille koko  

naiskulutusta osottaville  luvuille punnittu  aritmeettinen keskiarvo,  

joksi saatiin 10.35 m 3. Tämän katsotaan nyt kuvaavan puun ku  
lutusta henkeä kohti keskimäärin kaikilla itsenäisillä maatalous  

viljelmillä. 

Läänin eteläosan maatalousvuokraviljelmät.  

Ryhdyttäessä  käsittelemään läänin eteläosan vuokraviljelmillä  
henkeä kohti kuluvia  puumääriä,  oli  taas ensimmäinen työ  ottaa 

selville,  onko  sen ja viljelmän  peltopinta-alan  välillä korrelaatiota.  
Meneteltiin samoin kuin edellisessä  ryhmässä.  Tehtiin korrelaatio  

Fkf
k  (X)  x Fp  (X) 

!°™= >.w 
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taulukko,  jossa X:ksi  otettiin peltoalan  neliöjuuri  ja Y:ksi  koko  

henkeä kohti kuluva  puumäärä  m 3 :ssä. w
x
 otettiin = 0.5 ja  w

y
 = 1  m 3.  

X:n ensimmäinen ja  viimeinen luokka  ovat 1.5 8(= ] '2.50) 2.0 8 

ja 7.58—8.08. Viimeinen luokka vastaa siis  57.46—65.29 ha. Pitem  

mälle ei aineistoa ollut.  Viljelmien  luku laskelmassa oli 217 (= N). 

Laskuista saatiin seuraavat tulokset: 

Korrelaatio on siis  positiivinen  ja  eittämätön,  koska korrelaatio  

kertoin on suurempi  kuin  5  kertaa sen keskivirhe. Viljelmän  pelto  

alan kasvaessa  suurenee siis  henkeä  kohti kuluva  puumäärä.  Tämän 

lisäyksen  absoluuttinen suuruus  saadaan selville  regressiokertoimen  

avulla. 

Peltoalan neliöjuuren  kasvaessa  yhdellä  kokonaisella suurenee 

siis  puun kulutus  henkeä kohti l.i m 3:llä.  Tämä tietysti  edellyttäen,  

että regressio  on suoraviivainen. Sama peltoalan  lisäys  pienillä  vil  

jelmillä  suurentaa henkeä  kohti  tulevaa puun kulutusta paljon  enem  

män kuin isommilla viljelmillä. Sellaisen regression  yhtälöksi  

saadaan: , _  
„

 , 
„

 __  

Tämä suora esiintyy  seuraavassa  kuvassa,  jossa pikku  ympyrät 
entiseen tapaan  esittävät sarakesarjojen  keskiarvoja.  

Kuva 18. Kokonaiskulutus  henkeä  kohti  läänin  eteläosan  vuokraviljelmillä. 

Mj.  =3.14 M
y
 =6.79 m 3 

a
x
 = 0.5 X 2.302 a

y
 = 1 X 3.985 m 3 

r  = 0.0607 

r  :  f(r) = 5.37 

g = 1.129 ± 0.222 

Y = 1.129 X + 3.25 
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16 

Regressio  voidaan hyvällä  syyllä  katsoa suoraviivaiseksi,  sillä 

L-f(0  = L  42-  

Regressioyhtälön  avulla  saadaan lasketuksi  kulutusmäärät vil  

jelmien  eri  suuruusluokissa.  

Luku 12.45 m 3 on  jo  ekstrapoloitu  vähän  aineiston ulkopuolelta,  

mutta se on kuitenkin niin lähellä viimeistä laskuissa  esiintyvää  

suuruusluokkaa,  että se voidaan vielä katsoa jotenkin  varmaksi. 

Miten on laita suuremmilla viljelmillä,  sitä  ei  voida tämän aineiston 

nojalla  päätellä;  olisi liian uskallettua tehdä niin pitkälle  menevää 

ekstrapoloimista. Suuruusluokalle  2—3 ha laskettu kulutus  

määrä 4.48 m  3  ei ole  regressioviivasta  otettu, vaan interpoloitu  aivan 

samalla tavalla kuin  vastaava luku viljelmää  kohti  kuluvasta puu  

määrästä tässä suuruusluokassa. Vrt. s. 86. 

S.  146 jäljempänä  on  laskettu,  miten kokonaiskulutus  eri suuruus  

luokissa jakaantuu  eri puunkäyttöryhmien  kesken  läänin eteläosan 

vuokraviljelmillä.  Jos  tässä saadut puumäärät  jaetaan samassa  

suhteessa, saadaan seuraava taulukko. 

Jotta saataisiin läänin eteläosan kaikilla vuokraviljelmillä  yh  

teensä asuvaa  väestöä kuvaava keskiarvo,  meneteltiin aivan  samoin 

kuin itsenäisten  viljelmien  ollessa kyseessä.  Suuruusluokalle 100  ha  

käytettiin  samoja  kulutusmääriä kuin itsenäisillä  viljelmillä,  koska  

Suuruusluokka,  

m8 

Peltoa keskim., 

ha 

Kulutus henkeä 

kohti, m3 

2— 3 2.31 4.4 8 

3— 5 3.74 5.43 

5— 10 6.72  6.18 

10— 15 11.79 7.13  

15— 25 18.40 8.09 

25—  50 33.47 9.78 

50—100  66.39  12.45 

Suuruus-  

luokka,  ha 

Kulutus  honkeii kohti,  m
3 

Aidas- ja sei- 

väspuu 
Polttopuu  

Rakennus-  ja 
irtaimistopuu  

2— .4 0.4 7 3.6  7 0.34 

3— 5  0.57 4.46 0.40  

5—  10 0.59  4.78 0.81  

10— 15 0.63  5.24 1.26 

15— 25 0.68  5.74 1.67 

25— 50 0.7!) 6.81  2.18 

50—100 1.03  9.09 2.33 
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vuokra  viljelmistä  ei ole aineistoa  niin pitkälle.  Näitä vuokra  viljel  
miä onkin vain 30,  joten  ne  eivät vaikuta lopputulokseen  sanottavasti. 
Keskimääräiseksi  kulutukseksi  henkeä kohti kaikilla  läänin etelä  

osan vuokra  viljelmillä  saatiin 6.15 m  3.  

Läänin pohjoisosan  maatalousvuokraviljelmät.  

Siirryttäessä  läänin pohjoisosan  vuokra  viljelmiin,  otettiin taas  
ensin tutkittavaksi viljelmän  koon ja henkeä kohti kuluvan puu  
määrän  välinen mahdollinen korrelaatio. Merkittiin  X:llä viljellyn  
hehtaarimäärän neliöjuurta  ja Y:llä puun kulutusta henkeä kohti  

m 3:ssä. w
y  = 1 m 3. w

x
 = 0.5. X:n ensimmäinen ja viimeinen 

luokka ovat 1.58 (=  / 2.50) 2.08 ja 6.08—6.58. Jälkimmäinen 

vastaa hehtaareissa lukuja  36.9 7—43.30. Suurempia  viljelmiä  ei ole 
aineistossa ollut,  mutta niitä onkin vain 5  kaiken kaikkiaan läänin 

pohjoisosassa.  Viljelmien  luku laskelmassa  oli 199 (= N). Tulokset  
laskuista ovat seuraavat:  

Aineistossa siis korrelaatio  on hyvin heikosti  negatiivinen.  Korre  
laatiokertoin on kuitenkin  keskivirheeseensä  nähden niin pieni  itseis  

arvoltaan,  että se  voi kokonaan johtua  aineiston tilapäisestä  vaihtele  
vaisuudesta »of fluctuations of sampling».  Voimme näin ollen pää  

tellä, että puun kulutus henkeä kohti tämän ryhmän viljelmillä  
on keskimäärin  sama viljelmän  koosta  huolimatta. Puun kulutuk  

sen regressio  peltoalan  neliöjuureen  nähden on nimittäin suoraviivai  
nen,  sillä £:  p(f)  = 1.23. Kulutukseksi  saadaan siis  ilman muuta edellä 
mainittu M

y eli  siis  5.7  8  m  3. Keskivirheeksi  sille  saadaan kuten 
tavalliselle aritmeettiselle  keskiarvolle  ;£  0.24 m 3.  

Henkeä kohti laskettua puun kulutusta aineiston eri  viljelmillä  

osottavat luvut voidaan näin ollen katsoa tavalliseksi  vaihtelusar  

jaksi jättämällä  viljelmän  koko ottamatta huomioon. Havainnolli  
suuden vuoksi  esitetään  siitä kuvana frekvenssipolygoni.  X akse  

lilla esiintyy  kulutus  henkeä kohti m 3:ssä  ja  Y  akselilla  viljelmien  luku. 

M
x
 -  2.81 M

y
 = 5.78 m 3 

c
x = 0.5 X 1.689 öy = 1 X 3.438 m 3 

r = —0.0690 rh  0.0705 

r : f(r) = 0.98 
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Kuva

 
19.

 
Läänin

 
pohjoisosan

 maatalousvuokra viljelmien jakaantuminen henkeä kohti 
kulutetun
 

puumäärän

 
mukaan.
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Polygonin  esittämässä sarjassa  aritmeettinen keskiarvo  on, kuten 

edellä mainittiin 5.78 + 0.24 m 
3.
 <j= 3.438 m 3.  Mediani  = 4.91 m 

3.
 

Jo kuvasta  nähdään,  että sarja  on negatiivisesti  asymmetrinen,  että 
keskiarvoa  pienempiä  tapauksia on enemmän  kuin sitä suurempia  

ja  että »mode» arvo  eli  yleisin  arvo  on keskiarvoa  pienempi.  Jos  mää  

rätään sarjan  korkeammat  karakteristikat,  saadaan Charlierin mer  

kintätapaa  käyttäen  p  3  =  —0.391 ja = +0.316.  Asymmetria  on 
siis  negatiivinen,  kuten kuvastakin  jo huomattiin. Sitäpaitsi  on sar  

jassa positiivinen  eksessi. 1 ) Vaihtelu on melko suuri,  mikä  ilmiö  on 

havaittu pitkin  matkaa koko  tutkimusaineistossa. Variaatiokertoin 

(V  = 100 ff/M) on nimittäin niin suuri kuin 59.  Keskiarvosta  pienem  

pään päin  vaihtelu ei kuitenkaan ulotu läheskään niin kauas kuin 

suurempaan päin,  mikä ilman muuta nähdään kuvasta.  
Kun aineisto  tässä  käsittää vain viljelmät  2.5 ha:n peltoalasta  

isompaan  päin,  täytyy  suuruusluokalle 2—3 ha määrätä kulutus  
henkeä kohti erikseen. Sille  on laskettu kaksi  kuutiomäärää: valtion  

metsätorpille  ja yksityistilojen  vuokra  viljelmille  erikseen. (Yrt. ss.  

106—107).  Jälkimmäisten kulutus henkeä kohti on interpoloitu  ai  

van  samoin kuin koko viljelmän  kulutuksen ollessa  kyseessä.  Siten 

on saatu 5.29 + O.is  m 3.  Valtionmetsätorpille  on laskettu  aritmeetti  
nen  keskiarvo  kyseessä  olevan  suuruusluokan aineistosta  suorastaan  

ja saatu sen  arvoksi  5.69  +0.78 m 3.  

Eri suurilla viljelmillä  kokonaiskulutus jakaantuu  eri  käyttö  

ryhmien kesken jotenkin  samalla tavalla. Käyttämällä  s. 146 esi  

tettyjä  prosenttisia  suhteita saadaan seuraava  taulukko: 

Suuruusluokassa 2—3  ha  on kaksi  riviä  lukuja.  Edellinen kuvaa 

yksityistilojen  vuokralaisia ja jälkimmäinen valtionmetsätorppien  
väestöä. 

')  CharlieK; Researches  into the Theory of  Probability.  (Lunds Universi  
te  ts  Ärsskrift. N. F. Afd. 2. Bd. 1. N:o 5. Lund.  1906.) 

Suuruus-  

lnokka, ha 

Kuiutu s henkeä kohti,  m8 

Aidas-  ja  sei- 

väspuu  
Polttopuu  

Rakennus- ja 

irtaimistopiiti 

9 o  
e 0.42  4.13 0.74  

и O 

). 0.41  4.32 0.9«  

3— 5 0.42 4.39 0.97  

5— 10 0.42  4.40 0.96  

10— 15 0.4 3 4.41  0.94 

15— 25 0.43  4.41 0.94  

25— 50 0.44 4.42 0.92 

50—100 0.44  4.43 0.91  
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Etsittäessä  keskiarvoa,  joka  kuvaa  koko  kyseessä  olevaa väestö  

ryhmää,  meneteltiin samoin kuin edellä vastaavissa  tapauksissa,  

jolloin  saatiin 5.66 m 3.  

Maatalousviljelmien  eri  ryhmistä  saatujen  tulosten vertailua. 

Kun suuruusluokkien keskimääräiset  peltoalat  eivät  ole  eri  vil  

jelmäryhmissä yhtä  suuret,  eivät  myöskään  edellä esitetyt  vastaavia 
suuruusluokkia  kuvaavat luvut ole aivan verrannollisia. Tästä johtu  

vat  eroavaisuudet ovat  kuitenkin pienet.  Parhaiten käy  eri  viljelmä  

ryhmien  vertailu graafillisesti.  Kuvaan 20 on samaan mittakaavaan 

merkitty  tasotusviivat  eri  viljelmäryhmistä.  

Kuva 20. 

Nähdään,  että yleensä  itsenäisillä  viljelmillä  kuluu henkeä kohti 
huomattavasti enemmän puuta  kuin vuokra viljelmillä.  Eteläosan 

vuokra  viljelmillä  on kulutus kuitenkin  n. 60 ha:n tienoissa jotenkin  
sama ja isommilla viljelmillä  mahdollisesti vähän suurempikin  kuin  

itsenäisten  viljelmien  ryhmässä.  Hiukan oudostuttavalta tuntuu 
aluksi  samanlainen huomio,  mikä tehtiin viljelmien  koko kulutuk  

sesta puhuttaessa,  nim. että pohjoisosan  vuokraviljelmillä  kulutus  

yleensä  on pienin.  Olisi pikemmin  odottanut päinvastaista  tulosta. 

Selitys  tähän on nähtävästi  siinä,  että pohjoisosan  vuokraviljelmien  

väkiluku on yleensä  suhteellisesti  vähän isompi  kuin  eteläosan vuokra  
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viljelmien.  Ja  vaikka se olisi  samakin,  jäisi kulutus  henkeä kohti  

kuitenkin pienemmäksi,  koska  viljelmääkin  kohti laskien tulos oli  

sama, paitsi  aivan pienimpiin  viljelmiin  nähden. Näissä viimeksi  
mainituissa suuruusluokissa eivät henkeä kohti lasketut kulutusmäärät 

mainittavasti eroa  toisistaan. Kaikkia  etelä- ja  pohjoisosan  vuokra  

viljelmiä  kuvaavien keskiarvojen  ero on vain 0.5  3m 3.  Ei siis  
varsin suuri. Koko  itsenäisten viljelmien  ryhmää  vastaavaa  väestö  

ryhmää  kuvaava keskiarvo  on näitä kumpaakin  huomattavasti 

suurempi. 

Yksityisiin  puutavaraluokkiin  nähden eri  viljelmäryhmien  suhde 

on suunnilleen sama  kuin kokonaiskulutukseen nähden. Niitten  yksi  
tyiskohtainen  käsittely  voidaan siis  jättää. 

Muun väestön puun kulutus  henkeä kohti.  

Maalaisväestöstä on edellä käsiteltyjen  ryhmien jälkeen  vielä 

poissa:  

a) maanviljelyksestä  pääelinkeinona  elävästä väestöstä päivä  

työläiset;  

b) muista elinkeinoista toimeentulonsa saapa tai ilman elin  

keinoa oleva väestö. 

Loiset,  siis  se väestöluokka,  jolla  ei  ole vakinaista  asuntoa  ollen  

kaan,  saadaan heti sivuuttaa. Voidaan nimittäin katsoa,  että heidän 

osalleen ei  tule kotitarvepuuta  ollenkaan. Loisten  oleileminen viljel  

mällä mahdollisesti jonkun verran  lisää puun käyttöä  sillä, mutta 

se  sisältyy  joka  tapauksessa  viljelmän  omaan kulutukseen.  

Silmäiltäköön ensinnä muun tähän osaan jäävän  väestön homo  

geenisuutta  puun kotikulutukseen nähden. Se voidaan esillä  ole  

vassa  tarkotuksessa  katsoa  joko  asuntoviljelmien  varsinaiseksi  väes  

töksi tai viljelmien varsinaiseen väestöön kuulumattomaksi. Edellä  

on jo ollut puhe  siitä, että asuntoviljelmien  väestöä  voidaan puun  

kotikulutukseen nähden pitää  jotenkin  samankaltaisena kokonaisuu  
dessaan. (Ss.  103—104). 

Aivan viljelmättömistä  ruokakunnista,  jotka  eivät kuulu ennen 

käsiteltyyn  maanviljelysväestöön  eivätkä loisiin,  ei  ole havainto  

aineistoa ollenkaan.  Niitten yleiset  olot ovat kuitenkin  siksi  saman  

laiset  kuin  asuntoviljelmiä  hallitsevien ruokakuntien,  että voidaan 
otaksua  niitten kuluttavan polttopuuta  ja  rakennuspuuta  saman ver  

ran kuin jälkimmäiset. Aitaustarpeitä  ei viljelmättömiltä  ruoka  
kunnilta sen  sijaan  kulu  sanottavasti ollenkaan,  joten  se  erä  voidaan 

jättää  kokonaan ottamatta huomioon. 
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Tilattoman Väestön Alakomitean tutkimusten mukaan oli koko 

maaseudun ruokakuntien lukumäärä  v.  1901 Turun ja Porin läänissä 

86 575. Näistä  kuului maanviljelysväestöön  29  746,  ottamatta lukuun 

päivätyöläisruokakuntia.  Loisruokakuntia oli  9  381. Näin ollen jää 
tällä kertaa tutkittavana olevaan ryhmään  47 448 ruokakuntaa. 

Tästä määrästä oli työväen  ruokakuntia 31 722 eli  67 %. 1 ) Ne siis  
muodostavat suuren  enemmistön ja ovat niin ollen määräävimmät 

puun kulutukseen nähden. Aineisto, joka käsittää  etupäässä  juuri  

mäkitupalaisina  eläviä  työväen  ruokakuntia,  voidaan näin ollen kat  

soa  jotenkin  edustavaksi. Aineisto on muuten sama, johon  edellä 

jo perustuvat  laskelmat asuntoviljelmien  puun kulutuksesta.  

Asuntoviljelmien  väestö. 

Läänin eteläosa. 

Aineiston homogeenisuuden  tarkastamiseksi  jaettiin  se  ensin kah  

teen ryhmään,  joitten  alkutiedot ovat aivan erilaisista  lähteistä. 

Ensimmäiseen ryhmään,  joka  on merkitty  a  :11a,  on  otettu itsenäiset  

viljelmät sekä yksityisten  mailla olevat mäkituvat. Toiseen, joka  

on merkitty  b:llä,  luettiin  valtion virkataloilla olevat asunto  viljelmät.  

Näin saatiin  seuraavat henkeä kohti tulevat keskiarvot  ja  niitten 

keskivirheet:  

Aidas- ja seiväspuu,  m 3:  

Polttopuu,  m 3:  

Rakennus-  ja  irtaimistopuu,  m 3:  

') Tilattoman Väestön  Alakomitea, Tilastollinen  tutkimus yhteiskunta  

taloudellisista  oloista  Suomen  maalaiskunnissa v.  1901. Helsinki. I osa (1913),  
I ja II taulu; II osa (1910), 111 taulu; V osa (1916), I ja II taulu. 

a = 0.38 ± 0.06 (32  viljelmää)  
b = 0.43  ± 0.13 ( 9 » ) 

a—b = —0.05 ± 0.14 

(a —b)  :  f  (a—b)= 0.36 

a = 2.87 ± 0-29 (42  viljelmää)  

b = 3.19 ±  0.46 (8 » ) 

a-—b)=  —0.32 ± 0.54 

(a-—b)  :  f  (a—b)= 0.59 

a = 0.32  ±o.io (28  viljelmää)  

b = 0.21 ± 0.07 (9 » )  

a—b = O.ii ± 0.12  

(a—b) :  e(a—b)= 0.92 
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Koko puun kulutus,  m 3:  x )  

Nyt  nähdään,  että ryhmät  a ja b  hyvällä  syyllä  voidaan yhdistää,  

koska  keskiarvojen  erotus pahimmassa  tapauksessa  on vain  0.92 

kertaa sen keskivirhe  ja itse absoluuttinenkin erotus on  verraten pieni.  

Kyseessä  olevan aineiston avulla  ei missään tapauksessa  voida var  

muudella väittää toisen ryhmän  kulutusta  suuremmaksi  kuin toisen. 

Jos  koko  läänin eteläosan  aineisto yhdistetään,  tullaan seuraaviin 
keskiarvoihin:  2 )  

Prosenteissa laskien eri tavaralajiryhmien  suhde muodostuu 

seuraavaksi: 

Läänin pohjoisosa.  

Kun aineisto pohjoisosassakin  on  aivan erilaisista alkulähteistä 

koottu, tarkastettiin ensinnä sen  homogeenisuutta.  Merkittiin  c:llä  

yksityistilojen  mäkitupia  ja d:llä valtionmetsätorppia  ja metsän  

vartijatiloja.  Tällöin saatiin seuraavat vertailut henkeä kohti  tu  
levien keskiarvojen  ja  niitten keski  virheitten avulla:  

1
) Koko kulutus on saatu  laskemalla yhteen edellä mainitut kolme  erää.  

2) Ne kolme valtionmetsätorppaa, jotka s. 105  on mainittu, on poltto  

puumäärää laskettaessa jätetty pois,  koska  ne henkeä  kohti  laskettuun  puun  
kulutukseen  nähden  siinä  huomattavasti erosivat  muista  ja koska  valtion  

metsätorppien väestö esillä olevassa ryhmässä on sangen  pieni.  Aidas-  ja sei  

väspuuhun sekä  rakennus-  ja irtaimistopuuhun nähden  ne  on otettu  mukaan.  

a == 3.57 ± 0-31  

b = 3.83 ± 0-48 

a—b - —0.26 ± 0.57  

(a—b):  s(a—b)= 0.46 

aidas-  ja seiväspuu   0.38 4~  0.05  m 3 (44  viljelmää)  

polttopuu   2.92 ± 0-25  » (50  » ) 

rakennus- ja irtaimistopuu  0.30 ± 0.07 »  (40  » )  

koko kulutus 3.60 ± 0.26  m
3 

aidas- ja seiväspuu   10.6 % 

polttopuu   81.1 » 

rakennus- ja irtaimistopuu  8.3 » 

100.o % 
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1265—22 17 

Aidas- ja  seiväspuu,  m 3:  

Polttopuu,  m 3:  

Rakennus-  ja irtaimistopuu,  m 3:  

Koko kulutus, m 3: 

Nähdään,  että c  ja d ryhmät  voidaan aidas- ja seiväspuuhun  
sekä polttopuuhun  nähden yhdistää  keskenään,  mutta rakennus- ja 

irtaimistopuuhun  nähden on syytä  pitää  ne erillään.  Näin ollen saa  
daan seuraavat yhdistelmät:  

Yksityistilojen  vuokralaiset:  

Valtionmetsätorppien  väestö:  

c  = 0.46 ±  0.09 (21  viljelmää) 
d = 0.38 ± 0.07 (35 » ) 

c—d = 0.08 ± 0..11 

(c—d)  :  f(c  —d)= 0.7  3 

c  = 3.9 6 0.2  9 (21  viljelmää)  
d = 4.02 ± 0.32 (35 » ) 

C—d = —0.06 ± 0.43 

(c—d)  :  s(c —d)  = 0.14 

c  = 0.49 ±O.lO ( 7 viljelmää)  
d = 1.08 ±  0.17 (35 » ) 

C d -  —0.59 ± 0.20 

(c—d) : f(c —d)= 2.9 5  

C = 4.91 ± 0.32 

d = 5.48 ± 0.37 

c-—d - 0.57  i 0.49 

(c—d)  :  f(c^—d)  = 1.16 

aidas-  ja seiväspuuta   0.41 ± 0.05  m 3 (56  viljelmää)  

polttopuuta   4.00 ± 0-25  » (56 » ) 

rakennus- ja  irtaimistopuuta   0.49 ±0.10  » ( 7 » ) 

yhteensä  4.90 ± 0.27  m
3 

aidas-  ja seiväspuuta   0.41 ± 0.Q5 m 3 (56  viljelmää)  

polttopuuta   4.00 ± 0-25 » (56 » ) 

rakennus- ja  irtaimistopuuta   1.08 ± 0.17 » (35 »> ) 

yhteensä  5.49 ± O- 31 m3 
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Eri  puuta  vara  luokkien prosenttiset  suhteet ovat seuraavat: 

Tehtäessä yhteenvetoa  koko  kyseessä  olevan väestön osan puun 

kulutuksesta voidaan käyttää  vain yksityistilojen  vuokralaisille  

laskettua keskiarvoa koska  valtionmetsätorppien  väestö on tässä  

ryhmässä  koko väestöön verraten sangen pieni.  

Etelä- ja pohjoisosan  vertailu. 

Etelä-  ja pohjoisosan  keskinäinen vertailu  tehdään ensin jättä  

mällä pohjoisosan  valtionmetsätorpparit  ottamatta huomioon. Näh  

dään, että pohjoisosassa  keskimääräinen kulutus on melko pal  

jon suurempi.  Ero  on 1.30 ±0.37 m 3, eli  siis  3.51 kertaa keskivir  
heensä suuruinen. Aineistoa ei siis  voida katsoa  samaan sarjaan  kuu  
luvaksi.  Jos sitten katsellaan tarkemmin,  mitkä  puutavaralajit  tä  

män eron aiheuttavat,  nähdään ensinnäkin,  että aidas- ja seiväs  

puun määrät verraten vähän eroavat toisistaan: 

Erotuksen  keskivirhe  on siis  jo sitä  itseään suurempi  eikä  ero  
tukselle näin ollen voida antaa sanottavaa merkitystä.  

Polttopuun  kulutuksesta saadaan seuraava vertailu: 

Erotus on 3.09 kertaa  sen  keskivirhe,  siis  jo sangen huomattava. 

Rakennus-  ja irtaimistopuun  kulutuksessa  ero on  pienempi:  

Erotus on  tässä tapauksessa  vain 1.5 8 kertaa keskivirheensä 

kokoinen. 

Pohjoisosan  valtionmetsätorpparien  ja eteläosan keskimääräistä  
kulutusta  osottavien lukujen  erotus on kokonaiskulutukseen nähden 

Puutavaralaji 
Yksityistilojen 

vuokralaiset  
Valtionmetsätorppien;  

asukkaat 

aidas- ja seiväspuu  8.4% 7.5 o/o  

polttopuu   81.6 » 72.8  t> 

i rakennus-  ja irtaimistopuu   10.0 o 19.7 » 

100.O »/„  100.0  % 

pohjoisosassa  0.41 ±  0.o5 m 3 

eteläosassa .  
...

 -H 00 CO  o 0.05 » 

erotus = 0.03 +  0.07 m
3 

pohjoisosassa  .. 4.00 ±  0.25 m 3 

eteläosassa . . . . 2.92 ± 0.2 5 »  

erotus  = 1.08 ± 0.35 m 3 

pohjoisosassa  
..
 0.49 ± O.io m 3 

eteläosassa 
....

 0.30 ± 0.07 » 

erotus = 0.19 J 0.12 m
3 
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1.89 ±0.40  m 3  eli 4.73 kertaa keskivirheensä suuruinen. Rakennus -  

ja irtaimistopuussa  erotus on 0.78 ±O.IB m  3  eli  4.33 kertaa  sen  keski  

virhe. 

Viljelmien  varsinaisiin  asukkaisiin  kuulumaton väestö.  

Edellä on jo mainittu,  että sille väestölle, joka  ei  kuulu varsinai  

silla maatalousviljelmillä  asuviin  eikä  loisiin  ja  jolla  ei ole  pientäkään  

viljelmää,  on puun kulutus laskettu muutoin samaksi  kuin juuri  

viimeksi käsitellylle  ryhmälle,  paitsi  että aidas-  ja  seiväspuu  on jä  

tetty  pois.  Valtionmetsätorppareita  tulee tähän ryhmään  niin perin  

vähän,  että ne voidaan kokonaan jättää  ottamatta huomioon. Näin 

ollen saadaan tälle väestön osalle henkeä kohti  keskimääräksi:  

eteläosassa: 

pohjoisosassa:  

Pohjois-  ja eteläosan välinen ero  koko  kulutuksessa  on 1.27 ±  

0.37 m 3 —erotuksen suhde sen keksivirheeseen  siis  = 3.43. Pohjois  

osassa kulutus siis  on huomattavasti isompi.  

Punnitut kulutusmäärät.  

Yleiset perusteet.  

Edellisessä  laskelmassa  on jokainen viljelmä  katsottu  saman ar  

voiseksi  huolimatta sen  varsinaisesta asukasmäärästä.  Tämä menettely  

kuitenkin mahdollisesti johtaa vähän liian suuriin kulutusmääriin.  

Mitä suurempi on viljelmän asukasmäärä sitä  pienempi  on nim. hen  

keä  kohti kuluva  puumäärä,  jos viljelmien puun kulutus on sama. 

Näin ollen on todennäköisintä että saman kokoisista  viljelmistä  ne, 

joissa  henkeä kohti kuluu vähin puuta,  edustavat henkilömääräl  

tään suurimpia  viljelmiä.  Koko  väestön keskimääräiseen henkeä 

kohti kuluvaan puumäärään  niillä on suurempi  vaikutus kuin sel  

laisilla  viljelmillä,  joitten henkilömäärä on tavallista pienempi  ja 

kulutus  henkeä kohti  niin ollen  todennäköisimmin tavallista  suurempi. 

Jotta päästäisiin  selville  siitä, mitä tämä seikka  vaikuttaa tuloksiin,  

on laskettu puun kulutus  henkeä kohti  eri ryhmissä  ja suuruusluo  

kissa  edellisen laskelman tuloksia vastaaviksi,  mutta punnitsemalla  

jokainen  viljelmä  henkilömäärällään. 

polttopuuta   2.92 ± 0.25 m 3
,
 90.7 % 

rakennus- ja irtaimistopuuta   0.30 ± 0.07 » 
,
 9.3 » 

yhteensä  3.22 ± 0.26 m 3
,
 100.0 % 

polttopuuta   4.00 ± 0.25 m
3
,
 89.1 % 

rakennus- ja irtaimistopuuta   0.49 ± O.io » 
,
 10.9 » 

yhteensä 4.49 ± 0.27 m 3
,
 100.o % 
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Maatalousviljelmillä  asuvan  väestön puun kulutus  henkeä kohti. 

Itsenäiset maatalousviljelmät.  

Viljelmät  jaettiin  samoihin suuruusluokkiin kuin edellisessä  las  

kelmassa. Jokaisessa luokassa laskettiin keskimääräinen kokonais  

kulutus  henkeä kohti  punnitsemalla  kukin  sarjan  jäsen  henkilömää  

rällään. Nämä keskiarvot  näkyvät  seuraavasta taulukosta. 

Nämä keskikulutusmäärät  tasotettiin kolmannen asteen yhtä  

löllä, jonka  yleinen muoto on: 

Vakiot määrättiin momenttien avulla  samoin kuin edellisessä  

laskelmassa vastaavassa tapauksessa.  Yhtälölle saatiin  silloin  seu  

raava muoto: 

Y = keskimääräinen kokonaiskulutus henkeä kohti,  m 3. 

x= | ha— 8. 

Ta  sot  us  käyrä  on saman tapainen  kuin kuvassa  20 s.  125 edelli  

sen  laskelman vastaava käyrä. Mainitun yhtälön avulla on sa  

moin kuin edellisissä tapauksissa  laskettu kutakin viljelmätilaston  

suuruusluokkaa vastaava  kokonaiskulutusmäärä,  joka  sitten on s.  146 

mainituissa prosenttisuhteissa  jaettu  eri puutavararyhmien  kesken.  
Suuruusluokille 2—3  ha  ja 3—5 ha ei ole  käytetty  käyrän  yhtälöä,  

vaan samanlaista interpolointia  kuin  edellä vastaavassa tapauksessa.  

Luokalle 100 ha  on  laskettu suoraan aineistosta  punnittu  keski  

arvo.  Tulokset  näkyvät  seuraavasta taulukosta. 

y  = a +bx  + cx 2  +  dx 3  

Y = 11.3924 + 0.1663 X 0.1021 X
2
—0.0 02 5  X

s 

Suuruusluokan 

keskikohta,  

j/  ha  

Kokonaiskulutus  henkeä 

kohti,  punnittu keskiarvo,  
m" 

2.5 7.50 

3.5 11.00 

4.5 8.46 

5.5 10.87 

6.5 9.83 

7.5 11.02 

8.5 12.53 

9.5 11.67 

10.5 13.80 

11.5 7.63 

12.5 9.68 

13.5 9.50 
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Puun kulutus  henkeä kohti itsenäisten  viljelmien  eri  suuruusluokissa,  m3. 

Kun saatuja  lukuja verrataan s. 118  esitettyihin,  huomataan,  

että niitten keskinäinen suhde on aivan samanlainen. Punnitsemalla 

saadut luvut ovat vain vastaavia punnitsemattomia  lukuja  jonkun  

verran  pienemmät.  Miten koko  läänin kulutusmäärää kalkyloitaessa  

on saatu kaikkia  itsenäisiä maatalousviljelmiä  yhteensä  kuvaava  

keskimäärä,  on esitetty  myöhemmin  s. 162. 

Läänin eteläosan maatalousvuokraviljelmät.  

Aineisto käsiteltiin  aivan samoin kuin edellisessä laskelmassa 

vastaavassa tapauksessa  sillä  erotuksella vain, että  kukin viljelmä  

punnittiin  henkilömäärällään. Puun kulutus henkeä  kohti tässäkin 

tapauksessa  suurenee suoraviivaisesti  peltoalan  neliöjuureen  nähden. 

Regressioyhtälöksi  saatiin aivan samanlaisten laskutoimitusten avulla 
kuin ss.  119 j. s.:  

Y =  puun kulutus henkeä kohti,  m  3 

X  = f/  ha-  

Suoran  kulmakertoin on vähän suurempi  kuin vastaavan pun  

nitse  matto  mistä luvuista lasketun. Siltä  osalta kuin yhtälöä keski  

määräistä kulutusta eri suuruusluokissa  laskettaessa  on käytetty  se 

antaa kuitenkin aina vähän pienempiä arvoja  kuin punnitsematto  

mien lukujen  regressioyhtälö.  Erotus kuitenkin pienenee  suurempiin  

viljelmiin päin.  

Viljelmätilaston  suuruusluokille on  regressioyhtälön  avulla  las  

kettu keskimääräinen kokonaiskulutus henkeä kohti samoin kuin 

vastaavassa tapauksessa  edellä. Suuruusluokan 2—3 ha kulutus  

määrä on vastaavasti  interpoloitu.  Kokonaiskulutus on s. 146 esi  

tettyjen prosenttien  suhteessa jaettu  eri puuta  varaluokkien kesken.  

Tulokset näkyvät  taulukosta. 

Y = 1.222 X +  2.06 

Suuruusluokka, 
ha Kokonaiskulutus 

Aidas- ja  seiväs- 
puu 

Polttopuu 
Rakeunus-  ja 
irtaimistopuu 

2— 3 4.60 0.59  3.70 0.31 

3—
 5 6.03 0.85  4.81 0.37 

5— 10 8.02 1.12 6.24 0.66  

10- 15 8.79 1.00  6.33  1.46 

15— »5 9.57  0.96  6.45  2.16 

25— 50 10.59 1.00 6.83  2.76 

50—100  11.41 1.08 7.59  2.74 

>100 9.81 1.01 6.34  2.46 
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Puun  kulutus  henkeä kohti  läänin eteläosan vuokraviljelmien  eri  suuruus  

luokissa,  m3. 

S.  162 on mainittu, mitenkä läänin koko  maalaisväestön puun 
kulutuksesta yhteenvetoa  tehtäessä on saatu  läänin eteläosan vuokra -  

viljelmiä  yhteensä  kuvaava  keskiarvo.  

Läänin pohjoisosan  maatalousvuokraviljelmät.  

Samoin kuin punnitsemattomia  lukuja  käytettäessä  voidaan 

punnittujakin  lukuja käsiteltäessä  katsoa  puun kulutus  henkeä  kohti 

2.5 ha  suuremmilla vuokra  viljelmillä  läänin pohjoisosassa  samaksi  

kaikissa  suuruusluokissa. Täksi  puumääräksi  saadaan 4.9  5  ±  O- 1 8 m  3, 

jos  se  lasketaan punnittuna  aritmeettisena keskiarvona  koko  ryhmän  

aineistosta. Suuruusluokkaa 2—3 ha edustamaan on saatu  interpo  
loimalla samoin kuin s. 124 4.55 ±0.16 m 3. Tämä määrä kuvaa 

kulutusta  valtion virkatalojen  ja yksityisten  mailla olevilla  vuokra  

viljelmillä. Valtionmetsätorpissa  se  tässä  suuruusluokassa mahdolli  

sesti on vähän suurempi  (vrt.  ss.  107 ja 124). Jo seuraavassa suu  

ruusluokassa isompiin päin  mentäessä erotus kuitenkin häviää. 
Seuraavassa taulukossa on s. 146 esitettyjen  prosenttilukujen  

suhteessa jaettu kokonaiskulutus eri  puutavararyhmien  kesken.  

Puun  kulutus  henkeä kohti  läänin pohjoisosan  vuokraviljelmillä, m3 . 

Punnitut keskikulutusmäärät  ovat huomattavasti pienemmät  

kuin punnitsematta  lasketut  (vrt.  s. 124). 

Suuruu sluokka,  
ha Kokonaiskulutus 

Aidas-  ja seiväs-  

puu 
Polttopuu  

Rakennus-  ja 

i  rtaimi stopu  u 

2— 3  3.77 0.40  3.0!) 0.28  

3— 5 4.4 2 0.47 3.63 0.32  

5— 10 5.23 0.50  4.04 0.69  

10— 15 6.26  0.56  4.60 1.10 

15— 25 7.30  0.62  5.18 1.50 

25—  50 9.13 0.74 6.36 2.03 

50—100  12.02 1.00 8.77 2.25 

Suuruusluokka, 
ha Kokonaiskulutus 

Aidas- ja seiväs-  

puu 
Polttopuu  

Rakennus- ja 
irtaimistopuu  

2— 3 4.55 0.36  3.55 0.61  

3— 5  4.95 0.36  3.76 0.83  

5— 10 4.95 0.36  3.77 0.82  

10— 15 4.95 0.37  3.77 0.81 

15— 25 4.95 0.37  3.78 0.80  

25
— 50 4.95 0.37  3.79 0.79  

50—100  4.95 0.38  3.79 0.78 i  
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Muun väestön puun kulutus  henkeä kohti.  

Asuntoviljelmien  väestö. 

Kuten edellä on mainittu, otettiin  aineistoa käsiteltäessä  asunto  

viljelmiksi  kaikki  ne, joitten pelto-  ynnä  kasvitarha-ala yhteensä  

<2.5 ha. Y:n 1910 viljelmätilaston  suuruusluokitukseen tuloksia  

sovellutettaessa luettiin  luokka 2—3 ha kuitenkin vielä maatalous  

viljelmiin.  Tässä esitetyt  tulokset perustuvat  samoihin viljelmiin,  

joita  käytettiin  laskettaessa  punnitsemattomia  kulutusmääriä  henkeä  
kohti (vrt. ss.  126  j.  s.). Punnittuina aritmeettisina keskiarvoina 

lasketut  vastaavat kulutusmäärät selviävät  seuraavasta. 

Läänin eteläosan asunto  viljelmillä  kulutetaan henkeä kohti: 

Läänin pohjoisosan  asunto  viljelmillä  kulutetaan henkeä 

kohti:  

Tulokset  ovat punnitsemattomia  lukuja  pienemmät.  

Viljelmien  varsinaisiin  asukkaisiin kuulumaton väestö.  

Viljelmien  varsinaisiin, asukkaisiin kuulumattomalle väestölle 
saadaan puun  kulutus  henkeä kohti punnituista  luvuista  samoin kuin 

punnitsemattomista.  Lasketaan siis  sen  käyttävän  polttopuuta  sekä  

aidas-  ja seiväspuuta   0.33±  0.05 m 3 

polttopuuta   2.56±  0.24 » 

rakennus- ja  irtaimistopuuta   0.28±0.08 » 

yhteensä  3.17±  0.26 m 3 

1) valtionmetsätorpissa:  

aidas- ja seiväspuuta   0.32±  0.04 m
3 

polttopuuta   3.51± 0.21 » 

rakennus- ja  irtaimistopuuta   0.97±  0.15 » 

yhteensä  -H  o 00 Tji 0.26 m 3 

2)  muilla asunto  viljelmillä:  
aidas-  ja seiväspuuta   0.32^  0.04 m

3 

polttopuuta   3.51± 0.21 » 

rakennus- ja irtaimistopuuta   0.41±  O.io » 

yhteensä 4.2  4± 0.24 m
3 
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rakennus-  ja irtaimistopuuta  saman verran-  kuin asuntoviljelmien  

väestö, mutta aitauspuuta  siltä sen sijaan  ei kulu ollenkaan. Tällä 

tavalla saadaan seuraavat tulokset kyseessä  olevan väestön henkeä  
kohti kuluttamista puueristä:  

Pohjoisosaa  edustavat luvut  ovat, kuten nähdään,  yksityis  

maitten ja  valtion virkatalojen  vuokralaisten puun käytön  mukaiset. 

Varsinaisissa valtionmetsissä  ei  kotitarvepuun  saantioikeutta yleensä  
ole tähän ryhmään  kuuluvalla  väestöllä, sillä  aivan viljelmättömät  

valtionmetsätorpparit  tai valtion metsänvartijat  ovat sangen har  
vinaisia ainakin Etelä-Suomessa. 

Punnittujen  ja punnitsemattomien  kulutusmäärien suhde esillä  

olevassa  väestöryhmässä  on sama  kuin asuntoviljelmien  väestöön näh  

den;  luvuthan ovat samoja  sillä  erotuksella vain,  että  jälkimmäisten  
kidutuksessa  on yksi erä enemmän. 

Saadut luvut kohdistuvat  kuitenkin vain sellaisten  ruokakuntien 

väestöön,  joilla  on vakinainen asunto. Loisille ei voida laskea 
omaa kotitarvepuuta  kuluvan ollenkaan,  oli sitten kysymys  punni  

tuista tai punnitse  matto mistä puumääristä  (vrt. s. 126). 

]) eteläosassa: 

polttopuuta   2.5 6  0.24 m 3 

rakennus-  ja  irtaimistopuuta   0.28±  0.0 8 » 

yhteensä  2.84±  0.25 m
3 

pohjoisosassa:  

polttopuuta   3.5i±  0.21 m
3 

rakennus-  ja irtaimistopuuta   0.41 + 0.10 » 

yhteensä  3.92+ 0.23 m
3 
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V.  Maatalousviljelmien  puun  kulutus  viljeltyä  

hehtaaria  kohti.  

Useasti  arvostellaan viljelmäin  puun käyttöä  sen mukaan, pal  

jonko  kuluu viljeltyä  pintayksikköä  kohti.  Tämä tarjoaakin  eräiltä  

näkökannoilta sangen mielenkiintoisia vertauslukuja.  Tarkastelta  
koon sen takia,  minkälaisiin  tuloksiin  esillä  oleva tutkimus tähän 

nähden johtaa.  

Ennen  on jo viljelmää  kohti  kuluva  puumäärä  saatu arvioiduksi  

viljellyn  pinta-alan  avulla.  Nyt  on sangen helppo  näistä  luvuista  

päästä  viljeltyä  pintayksikköä  kohti kuluviin  puumääriin:  viljel  

män kokonaiskulutus  vain jaetaan  vastaavalla viljellyn  maan alalla. 

Maatalousviljelmien  keskimääräinen kokonaiskulutus viljelmää  

kohti on edellä eräitä poikkeuksia  lukuun ottamatta saatu määrä  

tyksi  viljellyn  alan neliöjuuren  avulla tarkotusta varten johdetuilla  

analyyttisillä  lausekkeilla. Näistä voidaan nyt helposti  johtaa  lau  

sekkeita,  jotka  ilmaisevat  pelto-ha  kohti kuluvan puumäärän  pelto  

alan funktiona. 

Kokonaiskulutus.  

Itsenäisten viljelmien  kokonaiskulutusta esittämään saatiin 

lauseke: 

x  = peltoalan  neliöjuuri 6. Y = viljelmän  kokonaiskulu  

tus,  m 3.  

Jos  nyt  merkitään peltoala  ha:ssa Z:lla, saadaan pelto-ha  kohti  

kulutettua puumäärää,  joka  on merkitty  Y':llä,  kuvaamaan seuraava  

lauseke:  

!) Vrt. s.  68.  

Y = 110.7560 + 21.9142  X 1.3695 X 2 —0.2443  X 2 +0.0402  X 4l)  

Y'= X (110.7560  + 21.9142  X 1  .369  5  X 2—-0.24  43  X 3  

-f  0.0402 X 4) 
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Jos tahdotaan saada riippumaton  muuttuja  yhdellä ainoalla 
merkillä esille, voidaan Z:n sijaan panna (x  + 6) 2  tai  x:n sijaan  

V  Z —6. Jos  yhtälö  esitetään  graafillisesti  akselistossa,  jossa  abskissa  
akselille  merkitään peltoalan  neliöjuuri  ja ordinaatta-akselille puun 

kulutus  pelto-ha  kohti,  saadaan alussa  jyrkemmin  ja sitten yhä  hi  
taammin aleneva käyrä,  kuten kuva  21 osottaa. Siinä pisteviiva  

ei kuitenkaan enää vastaa tätä yhtälöä.  
Eteläosan vuokraviljelmillä  on kokonaiskulutus  viljelmää  kohti  

(= Y) määrättävissä lausekkeilla: *) 

Z samoin kuin edellä = peltoala,  ha. —■ Pelto-ha kohti tuleva 

puun kulutus (= Y') saadaan kaavoista: 

Nämä yhtälöt  voidaan myöskin kirjottaa  muotoon: 

Jos nämä  yhtälöt  esitetään graafillisesti  samoin kuin edelli  

sessä  tapauksessa,  syntyy  samanlainen alussa  jyrkemmin  sitten loi  
vemmin aleneva käyrä.  Vrt. kuvaa  21.  Pisteviiva  käyrän  alkupäässä  

ei  enää  tarkalleen vastaa mainittuja  yhtälöitä.  

Pohjoisosan  vuokraviljelmien  kokonaiskulutusta viljelmää  kohti 

(= Y)  osottaa yhtälö:  

Z = peltoala,  ha. Tästä saadaan pelto-ha  kohti  kuluvaa puu  

määrää (= Y')  esittämään lauseke: 

Graafillisesti  tämä yhtälö  on esitettynä  kuvassa  21. Se on luon  
nollisesti  samanlainen kuin edellisessä  tapauksessa.  Pisteviiva  alku  

osassa  ei  taaskaan tarkalleen enää vastaa tätä yhtälöä.  
Niihin pienimpiin  suuruusluokldin nähden,  joissa viljelmää kohti  

kuluvaa puumäärää  ei enää katsottu  saatavan regressioyhtälöitten  

avulla, ei myöskään  pelto-ha  kohti tuleva puumäärä  vastaa vii  
meksi johdettuja  yhtälöitä. Edellä esitetyllä  interpolaatiomenette  

lyllä  lasketut viljelmien  kokonaiskulutusmäärät kun  jaetaan  asian  

omaisten suuruusluokkien keskikoolla,  saadaan näitä interpoloituja  

x ) Vrt. ss. 82 ja 84.  

Y =  9.299 Xy  z + 4.50; Iz <C 5-37 
Y = 6.480 X ] z + 19.64; 7  ~Z>5.37  

Y'— 2 (9.299  X  1 Z + 4.50); I Z < 5-37 
Y'= | (6.480  X  j/~Z + 19.64); I Z>s-37  

Y'=  9.299/  j/ z + 4.50/Z  
Y'= 6.4  8  0/j/~Z  + 19.64/Z  

Y = 5.927 X  / Z + 23.09 

Y'= 5.927/) Z + 23.09/Z  
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arvoja vastaavat luvut ha kohti.  Näitä lukuja  esittävät  kuvassa  21  

pisteviivoilla  keskenään ja asianomaisiin käyriin  yhdistetyt  erilaiset  

pisteet.  

Pohjoisosan  vuokraviljelmiä  esittävän käyrän  alin pää  on myös  

kin  pisteviivalla  merkitty.  Se vastaa kyllä  aivan edellä johdettua  

yhtälöä, mutta se esittää  sitä  osaa, jolla  ei enää ole aineistoa mutta 

jolta arvot on  kuitenkin  laskettu  käyrän  yhtälön  avulla.  

Kuva 21. 

Nämä samat merkintätavat  esiintyvät  myöhemmin  myöskin  

kuvissa  22,  23 ja  24,  joissa  käyrät  esittävät yksityisiä  puutavara  
luokkia 

.

 

Jos  tahdotaan valmiiksi  lasketuissa luvuissa  ilmaista  eri  viljelmä  

ryhmien  kussakin  suuruusluokassa pelto-ha kohti keskimäärin  kulu  

vat  puuerät,  saadaan seuraava  taulukko: 

J )  Isompi  luku  tarkottaa  valtionmetsätorppien kulutusta, pienempi muitten. 

Kokonaiskulutus pelto-ha kohti, m* 

Suuruusluokka,  

ha itsenäisillä 

viljelmillä 
eteläosan 

vuokra vii j.  
pohjoisosan 
vuokravilj. 

2— 3 

3— 6 

5— 10 

10- 15 

15— 25 

25— 50 

50—100 

>100 

7.88 

6.52  

5.08 

4.32 

3.81 

3.14  

2.26 

1.45 

7.54 

6.01  

4.26 

3 09 

2.41 

1.71 

1.09 

1 13.64  *)  

(.11-33 
8.98 

5.92 

3.70 

2.68 

1.82 

1.21 
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Pienimmistä  viljelmistä  kuluttavat  pohjoisosan  vuokra  viljelmät  

enin. Peltoalaltaan n.  9ha suuremmista viljelmistä  lähtien itsenäisten 

viljelmien  kulutus kuitenkin jo on suurin. N. 25 ha:n kokoisista  
alkaen isompiin päin  ei pohjois-  ja eteläosan vuokraviljelmillä  ole  

sanottavaa eroa. 

Koska  viljeltyä ha kohti  kuluu kotitarvepuuta  sitä  enemmän 
mitä pienempi  viljelmä  on, niin ne seudut missä  viljelmien  keski  

määräinen peltoala  on pieni,  kuluttavat  kotitarpeiksi  puuta suh  
teellisesti  enemmän kuin suurviljelysseudut.  

Aidas- ja seiväspuun  kulutus.  

Viljeltyä  ha kohti kuluva  aidas- ja seiväspuun  määrä saadaan 
niitten yhtälöitten  ja lukujen  avulla,  jotka edellä on johdettu  koko  

viljelmän  keskimääräiselle  aidas- ja seiväspuun  kulutukselle,  aivan  
vastaavalla tavalla  kuin kokonaiskulutus ha kohti. 

Jos  Y':llä merkitään pelto-ha  kohti kuluvaa aidas- ja  seiväspuun  
kuutiomäärää ja  Z:lla peltoalaa  ha:ssa,  saadaan seuraavat kaavat:  

Itsenäiset  viljelmät:  

Eteläosan vuokra  viljelmät:  

Pohjoisosan  vuokra  viljelmät:  

Esitettyinä  graafillisesti  samalla  tavalla kuin viljeltyä  ha kohti 
laskettu  kokonaiskulutus,  kuvaavat  nämä lausekkeet  alussa  jyrkem  

min sitten  loivemmin laskevia  käyriä.  

Kuva 22. 

Y'=  * (10.4000 + 1.9755 X —O.OOBO  X 2  0.0386 X  3)  
X = JZ —6 

Y'= 0.583/'] Z + 1.24/Z 

Y'=  0.473/]/  z  + 1.59/Z 
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Etelä-  ja pohjoisosan  vuokraviljelmillä  ei  ole sanottavaa eroa. 

Itsenäiset viljelmät  kuluttavat  kaikissa  suuruusluokissa huomatta  

vasti enemmän aidas-  ja seiväspuuta. Vuokraviljelmillä  pienim  
mille viljelmille  lasketut  arvot jotenkin  hyvin  vastaavat edellä  esi  

tettyjä  yhtälöitä  kuvaavien käyrien  kulkua,  mutta itsenäisillä  vil  

jelmillä  pisteviiva  melko paljon  poikkeaa  yhtenäisellä  viivalla  merki  

tystä käyrästä. 1 )  

Seuraavassa taulukossa  on valmiiksi  laskettu kullekin viljelmä  
tilaston suuruusluokalle keskimääräiset luvut. 

Polttopuun  kulutus. 

Aivan samoin kuin edellisessä tapauksessa  saadaan viljeltyä  ha 
kohti kulutettavia polttopuumääriä  (= Y') esittämään seuraavat 

yhtälöt:  

Itsenäiset viljelmät:  

Eteläosan vuokra  viljelmät:  

Pohjoisosan  vuokra  viljelmät:  

1) Pisteet  kuvassa 22 taaskin  edustavat  niitä  suuruusluokkia,  joitten ko  
konaiskulutusta  ei ole otettu  regressioyhtälöstä.  

2
) Isompi  luku  tarkottaa  valtionmetsätorppien kulutusta, pienempi muit  

ten viljelmien. 

Y'  = \  x  (85.1505  +  13.3682 X  —0.4561 X 2—-0.1213 X 3)  
Z = peltoala,  ha. x=-/Z 7. 

Y'= 5.540//Z  + 7.74  /Z  

Y'=  4.578//  Z + 17.40/Z  

Aidas- ja seiväspuun  kulutus pelto-ha  kohti,  m8  

Suuruusluokka,  

ha 
itsenäisillä 

viljelmillä  

eteläosiin 

vn  okra  vii  j. 
pohjoisosan 
vuokravilj. 

2— 3 1.01 0.80  
/ 0.98  2)  

0.89  

3- 5 

5— 10 

10— 15 
15— 25 

25—  50 

50—100 
>100 

0.92 

0.71 

0.49  

0.38  

0.29  

0.21 

0.15  

0.63  

0.41  

0.27  

0.20  

0.14  

0.09  

0.65  

0.43  

0.27  

0.20  

0.14 

0.09  
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Pienimpien  viljelmien  kulutukseen  nähden,  jota kuvaamaan  nämä 

yhtälöt eivät kelpaa,  vrt.  ss. 138—139. Niitä vastaavat luvut sekä 

edellä esitetyt  yhtälöt  ovat esitetyt  graafillisesti  kuvassa  23. 

Kuva 23. 

Pienimmistä  viljelmistä  ovat pohjoisosan  vuokraviljelmät  suu  

rimmat polttopuun  kuluttajat.  N. 7—B ha peltoa  käsittävät  itse  
näiset viljelmät  jo kuitenkin  käyttävät  yhtä  paljon  ja niitä isommat 

jo enemmän. Eteläosan vuokraviljelmät  kuluttavat  vähimmän. Eri 

vuokraviljelmäryhmien  erotus kuitenkin täsottuu isompiin  viljel  

miin päin  mentäessä. Pienimpien  viljelmien kulutusmäärät suun  
nilleen vastaavat edellä johdettuja  yhtälöitä  kuvaavia käyriä.  Jon  
kun verran ne kuitenkin  jäävät  pienemmiksi  kuin vastaavat luvut 

olisivat  käyrien  yhtälöitten  avulla  laskettuina. 
Seuraavassa taulukossa on viljelmätilaston  suuruusluokille las  

kettu  keskimääräinen kulutus. 

x ) Isompi luku tarkottaa valtionmetsätorppien kulutusta, pienempi  
muitten. 

Suuruusluokka, 

ha 

Polttopuun  kulutus pelto-ha  kohti,  m* 

itsenäisillä 

viljelmillä  

eteläosan 

vuokravilj.  
pohjoisosan  
vuokravilj.  

2— 3 

3— 5 

5— 10 
10— 15 

16— 25 
25—  50 

50—100 

>100 

6.34 

5.20 

3.96 

3.11 

2.5 7 

2.03 

1 50 

0.94  

6.17  

4.93 

3.29 

2.27 

1.71 

1.19 

0.80  

/  10.35  x)  
\ 8.85 

6.83  

4.51 

2.82 

2.04  

1.39 

0.93  
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Rakennus- ja irtaimistopuun  kulutus.  

Samoin kuin edellä saadaan viljeltyä  ha kohti kuluvia  rakennus  

ja irtaimistopuun  määriä (= Y') kuvaamaan seuraavat yhtälöt:  

Itsenäiset  viljelmät:  

Eteläosan vuokra  viljelmät:  

Pohjoisosan  vuokra  viljelmät:  

Pienempien  viljelmien  puun kulutusta ha kohti  nämä  yhtälöt  

eivät kelpaa  esittämään. Niitä vastaavat luvut saadaan samoin 

kuin  ss. 138—139 on selitetty.  

Kuvassa 24 on pienimmille  viljelmille  erikseen  lasketut kulutus  

määrät sekä edellä olevat yhtälöt  esitetty  ennen selitetyillä  merkeillä. 

Kuva 24. 

Pienistä  viljelmistä  läänin pohjoisosan  vuokraviljelmät  ovat 

suurimpia  kuluttajia.  N.  10—11  ha ja sitä enemmän peltoa  käsittä  

vistä viljelmistä  kuluu itsenäisillä enin  puuta.  N. 13—14 pelto-ha:n  

pienemmällä puolella  eteläosan vuokraviljelmillä  kuluu vähemmän 

kuin pohjoisosan  vuokraviljelmillä,  mutta sen isommalla puolella  
on  suhde päinvastainen.  Erotus  on jälkimmäisessä  tapauksessa  kuiten  
kin  hyvin  pieni. Pohjoisosan  vuokraviljelmiä  kuvaava käyrä on 

Y'  = [1.2209  + 0.8190 X x/  4.  5 1.0451 X (x/  4.5) 2 

0.0140 X (x/  4.5) 3  +  0.6374 X (x/  4.5) 4 ] 

Z = peltoala  ha:ssa. X=y/  Z 6.5.  

Y'  = 3.17  6// z —4. 48/Z; I z<  5.37 
Y'  = 0.537/)  Z +  10.66/  Z; } ~Z>5.37 

Y' = 0.376// z + 4.10/Z  
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saman tapainen  kuin pelto-ha  kohti laskettua kokonaiskulutusta  ja 

muita puutavaraluokkia  esittävät,  mutta itsenäisiä  viljelmiä  ja  etelä  

osan  vuokra  viljelmiä  esittävät  käyrät  ovat  aivan  eri  muotoisia. Edelli  
sellä  on maksimikohta  20 —25 ha:n tienoilla. Isompiin  viljelmiin  päin  

se  laskee  loivemmin ja  pienempiin  päin  jyrkemmin. Eteläosan  vuokra  

viljelmillä  on saman tapainen  maksimikohta n. B—98 —9 pelto-ha:n  ko  

koisilla  viljelmillä.  Aivan pienimmät  viljelmät  kuitenkin  peltoalaan  
nähden käyttävät  taas vähän enemmän kuin  lähinnä suuremmat. 

Tämä johtuu  siitä,.että  koko  viljelmän  rakennus- ja irtaimistopuun  

käyttömäärä  peltoalan  kasvaessa  pienemmillä  viljelmillä  ensin suure  

nee hyvin  hitaasti  mutta rupeaa hyvin  pian  osottamaan sangen jyrk  

kää  nousua. Jos olisi  saatu lasketuksi  tasotuskäyrä,  joka  olisi ollut  

kelpaava  aivan pienimpiin  viljelmiin  asti,  olisi  pisteviivan  oikean  

puolisen  pään  kohdalle saatu pyöreäpohjainen  minimi kahdessa 

viimeksi puheena  olleessa viljelmäryhmässä.  Kuva siltä  kohdalta 

ei luonnollisestikaan nyt  vastaa todellisuutta. Pisteviiva  onkin siinä 

vain  yhdistämässä  muutoin irralleen jäävät pisteet  omaan käyräänsä.  

Seuraavassa taulukossa  on valmiiksi  laskettu kullekin viljelmä  

tilaston suuruusluokalle  keskimääräiset  kulutusluvut.  

x
) Isompi  luku  osottaa valtionmetsätorppien kulutusta, pienempi muit  

ten.  

Suuruusluokka,  

ha 

Rakennus-  jairtaimistop. kulutus  pelto-ha kohti,m3  

itsenäisillä 

viljelmillä 
eteläosan 

vuokravilj. 

pohjoisosan  

vuokravilj.  

2— 3 

3— 5 

5—  10 

10— 15 
16—  25 

25—  50 

50—100 

>100 

0.53 

0.40  

0.41 

0.72  

0.86  

0.82  

0.55  

0.36  

0.57  

0.45  

0.56  

0.55  

0.50  

0.38  

0.20  

i 2.31  !)  
( 1.59 

1.50  

0.98 
0.61  

0.44  

0.29  

0.19  
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VI. Eri puutavaraluokkien  suhteellinen  osuus 

kokonaiskulutuksessa.  

Jos otetaan tarkastettavaksi  eri puutavaraluokkien  suhteellinen 

osuus kokonaiskulutuksessa,  huomataan pian,  että  se ei  ole sama 

eri  suurilla  viljelmillä  vaan vaihtelee,  toisissa  viljelmäryhmissä  enem  

män, toisissa vähemmän. Edellä on osotettu, miten maatalous  

viljelmien  keskimääräinen puun kulutus  viljelmää  kohti  voidaan mää  

rätä analyyttisillä  lausekkeilla.  Niistä  voidaan nyt,  jos  tahdotaan,  hel  

posti  johtaa  kaavoja,  jotka  osottavat eri  puutavaraluokkien  ja  ko  
konaiskulutuksen suhteen peltoalan  tahi sen neliöjuuren  funktiona. 

Näitä kaavoja  ei ole  syytä  ruveta erikseen esittelemään,  koska ne 

ovat sangen yksinkertaisia  kombinaatioita edellä johdetuista  yhtä  
löistä. Otettakoon vain  yksi  esimerkki.  

Y
k  = kokonaiskulutus  viljelmää  kohti eteläosan vuokra  viljel  

millä, m 3. 

Y
p
 = polttopuun  kulutus  samoin. 

Z =  viljelmän  peltoala,  ha.  
P

p  = polttopuun  "osuus % kokonaiskulutuksesta  mainituilla 
viljelmillä.  

Edellä on  saatu yhtälöt:  

Näistä saadaan nyt  ilman muuta: 

Tämä yhtälö voidaan muuntaa yksinkertaisemmaksi  antamalla 

sille  esim. muoto: 

Y
k
 = 9.299 X ] Z + 4.50; yZ < 5-37 

Y
p
 = 5.540 X |~Z +  7-74 

100 Y
p
 554 X f Z + 774 

Pp  ~~ Y
k
 9.299  Xy  z  +4.50 

54.4046 

P
D
 = 59.576 -1 

—,
 

_
 ; 7 Z 5.37 

P y Z  + 0.4839 '   
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Samalla tavalla voidaan saada yhtälöt,  jotka suoraan osottavat 

muittenkin puutavaraluokkien  prosenttisen  osuuden ja muissakin  

viljelmäryhmissä.  Ei ole  kuitenkaan katsottu  tarpeelliseksi  johtaa  
niitä kaikkia  tässä,  vallankaan kun prosenttisuhteisiin  kussakin  vil  

jelmätilaston  suuruusluokassa päästään  vähemmällä vaivalla  muunta  

malla edellä  valmiiksi  lasketut  absoluuttiset  luvut  prosenteiksi.  Näin 
menetellen saadaan ensinnäkin maatalous viljelmistä  seu  

raavat taulukot: 

Itsenäiset viljelmät.  

Eteläosan vuokra viljelmät.  

Pohjoisosan  vuokra viljelmät.  

Smirnus-  

luokka,  ha 

% kokonaiskulutuksesta  

aidas- ja  sei- 
väspuu  polttopuu  

rakennus- ja 
irtainiistopuu  

2— 3 12.9 80.4 6.7 

3— 5 14.1 79.8 6.1 

5— 10 13.9 77.9 8.2 

10— 15 11.4 72.0 16.6 

15— 25 10.1 67.4  22.5 

25— 50 9.4 64.6  26.0  

50—100 9.5 66.5  24.0 

>100 10.3  64.6  25.1 

Suuruus-  

luokka, ha 

•/o kokonaiskulutuksesta  

aidas- ja  sei- 
väspuu  polttopuu 

rakennus- ja 

irtaimistopuu 

2—  3*  10.6 81.9 7.5 

3— 5 10.5 82.1 7.4 

5—  10 9.6 77.3  13.1 

10— 15 8.9 73.5  17.6 

15— 25 8.4 71.0  20.6 

25— 50 8.0 69.7  22.3 

50—100  8.3 73.0  18.7 

i  Suuruusluokka,  
ha  

%  kokonaiskulutuksesta  

Huomautuksia 

1 

aidas- ja seiväs- 

puu polttopuu 
rakennus-  ja 

irtaimlstopuu 

2— 3 7.2  75.9 16.9 Vmt. 

2— 3 7.9 78.1 14.0 Maut. 

3— 5 7.3 76.0 16.7 
.  

5— 10 7.3 76.1 16.6 

10— 15 7.4 76.3  16.3 

15— 25 7.5 76.3  16.2 

25—  50 7.5 76.5 16.0 

50-100 7.6 76.6 15.8 
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Näitä  prosenttilukuja  esittää graafillisesti  seuraava  kuva,  josta  
on  helpompi kuin taulukoista seurata  niitten vaihteluita. 

Kuva  25 

Pisteviivoilla  käyriin  yhdistetyt  erilaiset  pisteet  osottavat niitä 

viljelmäluokkia,  joissa  viljelmää  kohti  tuleva kulutus  ei  ole  enää  mää  

rätty  regressioyhtälöllä  vaan interpoloimalla  asuntoviljelmien  ja reg  

ressiokäyrän  jonkun pisteen  väliltä (vrt. s. 69). Pisteviivat eivät 

siis  kuvaa  prosenttisuhteen  tasotettua kulkua,  kuten käyrät.  Ne vain 

yhdistävät  muutoin irralleen jäävät  pisteet  asianomaisiin käyriinsä.  

Asuntoviljel  millä 2.5 ha) prosenttisuhteet  ovat 
seuraavat:  

Viljelmäryhmä 

'/• kokonaiskulutuksesta 

aidas- ja 

seiväspuu  polttopuu 
rakennus-  ja } 
irtaimistopuu j 

Eteläosa   10.7 

6.1 

8.6 

81.5 

74.2  

81.1 

7.8 

19.7 1 
10.3 

Pohjoisosan valtionmetsätorpat  
Pohjoisosan muut asuntoviljeJmät .... 
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Polttopuu  muodostaa säännöllisesti  valtavasti  suurimman 

osan. Pienimmillä viljelmillä  se  on vähän enemmän kuin 4/
s
 kokonais  

kulutuksesta paitsi  asunto  viljelmiin  luetuilla valtionmetsätorpilla,  

joilla  se on n. 3/ 4 .  Pohjoisosassa  ei varsinaisilla  maatalousviljelmillä  
suhde muutu kuin hyvin  vähän viljelmän  koon muuttuessa. Se py  

syy  n.  s/4  tienoilla. —Eteläosan vuokra  viljelmillä  polttopuun  osuus  

ensin pienenee  saavuttaen maksimikohtansa,  vähän alle 70 %,  29:  n  

peltohehtaarin  kohdalla. Tämän jälkeen  se  taas  vähän suurenee 

peltoalan  kasvaessa.  -  Itsenäisillä viljelmillä on prosenttisuhteen  

kulku samanlainen. Minimiko  hta (64 —65 %)  sattuu 35—45 pelto  
hehtaarin tienoille.  

Rakennus- ja irtaimistopuu  on sen jälkeen  suu  
ruudeltaan huomattavin. Pohjoisosan  vuokra  viljelmillä  se pysytte  

lee n. 16—17 %:n  korvilla. Pienimmillä eteläosan vuokra  viljelmillä  

ja itsenäisillä viljelmillä  se muodostaa n.  6 —B %,  mutta sitten pelto  

alan suuretessa sekin  aluksi  kasvaa,  kunnes  taas alkaa pienetä.  Edel  

lisessä  tapauksessa  sattuu maksimikohta (n.  23 %)  29  peltohehtaarin  
kohdalle ja  jälkimmäisessä  35—45 hehtaarin maille, missä se on  

n. 27—28 %. 

Aidas- ja seiväspuu  on yleensä  pienin  erä. Prosentti  
määrältään se vaihtelee vähimmän: pohjoisosan  vuokra  viljelmillä  

pienimpiä  valtionmetsätorppia  lukuun ottamatta  n.  7—B %,  eteläosan 

vuokra  viljelmillä  n. B—ll % ja itsenäisillä  viljelmillä  n. 9—14%.  

Nämä eri  puutavara  luokkien suhdeluvut ovat eräältä näkökan  
nalta sangen tärkeitä. Joskin maalaisväestön kotitarvepuu  v. 1916 

tehdyn  viimeisen metsäbilanssin mukaan on huomattavasti suurempi  

kuin vientiin mennyt  puumäärä,  on näitten kahden ryhmän  arvojen  
suhde kuitenkin vallan toinen.1 ) Kotitarvepuusta,  kuten olemme 

nähneet,  on n. 2/3
—

4/ 5  polttopuuta,  siis  metsiemme vähäarvoisinta 

puutuotetta.  Totta kyllä  on tosin,  että  paikoitellen  ei kotihaloiksi  

kaan kelpaa  minkälainen puu  tahansa. Tällaiset mukavuuden har  

rastuksesta ja vanhoista tottumuksista johtuvat  vaatimukset kuiten  
kin  häviävät itsestään puun hinnan noustessa.  Viennistä  on suurin 

osa  sahapuuta,  siis  metsiemme suhteellisesti  arvokkainta tuotetta.2)  
Näin ollen ei kotitarvepuu  suhteelliselta arvoltaan läheskään vastaa  

vientiin kuluvaa puuta.  

Toisessa yhteydessä  on puhuttu  niistä mahdollisuuksista,  joita 

on  kotitarvepuun  säästämisessä,  sekä  niistä tekijöistä,  jotka  pyrkivät  

suurentamaan sen  kulutusmäärää. (Vrt.  ss.  164—165).  Siinä tapauk  

x
) Överavverkas  landets  skogar ....  S. 166. 

2) Vrt. esim. Överavverkas  landets  skogar ....  Tab. Ija 11. 
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sessa, että kotitarvepuumäärä  väestön ja viljelmien  lukumäärän li  

sääntyessä  suurenee, on ilmeistä,  että muihin tarkotuksiin liikenevä 

arvokkain  puumäärä  ei  kuitenkaan pienene  samassa suhteessa kuin  
kotikulutus  kasvaa. Pääosa sitä tulee nimittäin edelleenkin varmasti 

olemaan polttopuuta.  Siinä tapauksessa  taas,  että kotikulutusta  

kokonaisuutena katsoen voidaan pienentää,  tulee säästö  etupäässä  

pienen  puutavaran  kysyjäin  hyväksi.  Pientä puuta  jalostaville  teolli  
suuksille  jää lisää  raaka-ainetta,  samalla kun  pienen  puun, vallankin 

halkojen,  vientiä voidaan suurentaa tarvitsematta pelätä  siitä  aiheu  

tuvaa pulaa  kotimaisissa  kulutuskeskuksissa.  Varsinaista arvopuuta  

säästyy  paitsi  rakennustarpeista  jonkun  verran myöskin aitaus  

tarpeista,  kuten  on huomautettu jo ss.  71—72. Rakennuspuun  käy  
tössä  voidaan kyllä  tehdä melkoisia  säästöjä,  mutta tuskin kuiten  

kaan suhteellisesti yhtä  suuria kuin polttopuuhun  ja aitauspuuhun  
nähden. Rakennuspuun  tarvetta pyrkii  näet enemmän kuin muun 

kotitarvepuun  suurentamaan tilattoman väestön asunto-olojen  paran  
taminen ja asutustoiminta yleensä.  Näin ollen ei kotikulutuksen  
mahdollisesta pienentämisestä  kuitenkaan ole odotettavissa  absoluut  

tisesti  katsoen suuria  säästöjä  arvopuuhun  nähden. Ja sen  suhteelli  

nen osuus  säästössä  ei  liioin voine tulla kovinkaan suureksi.  



VII. Läänin  maalaisväestön  koko  puun  kulutus.  

Viljelmien ja ruokakuntien lukumäärään perustuvat  laskelmat.  

Laskelma A. 

Yksityismetsäkomitea  on arvioinut puun kulutuksen  kussakin  

kihlakunnassa keskimäärin  talonsavua,  torpansavua  ja muuta savua  

kohti. Näitten kulutusmäärien ja savujen  lukumäärän avulla  se  

on sitten laskenut kokonaiskulutuksen,  kuten edellä (s.  24)  jo on 

mainittu. Näin menetellen jää kokonaan ottamatta huomioon vil  

jelmien jakaantuminen  suuruusluokkiin,  ja se luonnollisesti vaikut  

taa paljon lopputulokseen,  koska  puun kulutus eri suurilla viljel  

millä on erilainen. -  Lassila on perustanut  laskunsa osittain väki  

lukuun,  osittain viljeltyyn  pinta-alaan.  Väkilukuun on nojauduttu  

tässäkin tutkimuksessa toisissa laskelmissa,  jossa yhteydessä  siinä 

varteen otettavat  näkökohdat käyvät  selville. Viljellyn  pinta-alan  

avulla voidaan epäilemättä  päästä  oikeisiin  tuloksiin, mutta ensin 
on vain oltava  selvillä siitä,  onko kulutus  viljeltyä  ha kohti  eri  kokoi  

silla viljelmillä  sama sekä  ellei se ole  sama, niin missä  suhteessa se on  

viljelmän  kokoon. Lassila on käyttänyt  koko maata esittävää  keski  
määräistä kulutusta ha  kohti.  

Esillä  oleva laskelma  perustuu  ensinnäkin viljelmien  lukumäärään 

ja suuruussuhteisiin sekä  viljelmää kohti  kuluviin puumääriin.  Niistä 

lähtien saadaan läänin kaikkien viljelmien  yhteensä  kuluttama puu  

määrä. Mutta se ei vielä kuvaa koko  maalaisväestön  puun  käyttöä.  
Siitä  puuttuu sen  väestön osan  kulutus,  joka  ei  kuulu viljelmien  var  

sinaiseen asujamistoon.  Tämä erä on arvioitu  asianomaisten ruoka  
kuntien ja ruokakuntaa kohti  kuluvan puumäärän  avulla. 

Läänin kaikkien  viljelmien  puun kulutus yhteensä  saadaan,  kun 
kerrotaan kunkin viljelmäryhmän  jokaisessa  suuruusluokassa viljel  

mien lukumäärä ja  asianomaiselle luokalle  edellä laskettu  puun käyttö  

määrä keskenään ja tulot lasketaan yhteen.  Viljelmien  lukumäärä 

on v:n 1910 maataloustiedustelun mukaan seuraava: r) 

Suomen  virallinen  tilasto. 111, 9. Taulu 2. Suuruusluokkaa 0.5 ha 

ei  ole  tilastossa  jaettu itsenäisten  ja vuokra  viljelmien  kesken.  
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Kuten edeltä on selvinnyt  voidaan suuruusluokat 0.5  ha,  

0.5—1 ha ja I—2  ha yhdistää  keskenään. Kun niissä ei  ole  katsottu  

tarpeelliseksi  pitää erillään itsenäisiä ja vuokraviljelmiä,  saadaan 

2 ha pienemmät  asuntoviljelmät  jakaa  vain eteläosassa oleviin ja 

pohjoisosassa  oleviin. Kun otetaan huomioon edellisessä  taulukossa 

esiintymätön  suuruusluokka 0.5 ha, saadaan näihin kahteen  ryh  

mään seuraavat  lukumäärät viljelmiä:  

eteläosassa 16368 

pohjoisosassa 4 843 

Valtionmetsätorppien  lukumäärä niissä suuruusluokissa   
ha ja 2—3  ha joissa  ne on pidettävä  muista  erillään,  on varsin 

vähäpätöinen  muihin verraten. V.  1910 maataloustiedustelu ei anna 
niitä erikseen. Ei  kuitenkaan tehdä yhteenvedossa  sanottavaa vir  

hettä, jos  oletetaan,  että ne jakaantuvat  suuruusluokkiin samassa 
suhteessa kuin aineistossa. V. 1910 oli valtionmetsätorppien  ja 

metsänvartijatilojen  yhteinen  lukumäärä Turun ja  Porin läänin 

pohjoisosassa  273 ja eteläosassa 37.  *) Eteläosassa niitä ei tarvitse 

ainakaan yhteenvedon  takia käsitellä  erikseen (vrt. s. 62). Aineis  

tossa on  pohjoisosasta  193 valtionmetsätorppaa  ja metsänvartija  
tilaa. Niistä kuuluu 18 luokkaan ha ja 15 luokkaan 2—3 ha. 

Voidaan olettaa,  että läänin pohjoisosan  kyseessä  olevista 273 vil  

jelmästä  kuuluu 25 luokkaan 2haja  21 luokkaan 2—3  ha. Niille  

käytetään  ss.  103  ja  109 valtionmetsätorpille  laskettuja  keskikulutus  
määriä. 

Jos nyt kaikki  2  ha suuremmat viljelmät  otetaan maatalousviljel  

miksi, saadaan niitten koko  läänissä kuluttamista puumääristä  seu  

raavassa  esitetyt  yhteenvedot.  

l)  Suomen  virallinen  tilasto.  XVII, 14. 1912. Ss. 224  ja 228.  

Suuruusluokka:  

viljeltyä  maata, ha 

Itsenäiset 

viljelmät 

Eteläosan 

vuokravilj.  

Pohjoisosan 
vuokravilj. 

0.5— 1  126  2 503 1173 

1—2 303 3 567 1505 

2—3  342 2 316 1059 
3—6  905  2 884 1130 

5—10 2199  л 3158 985 

10 —  15 1793 916 181  

16 —  26 2 371 483 92 

25 —  50 2 473  296 30 

50 —100  889 96 5 

>100  262 30 — 
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Itsenäisten  viljelmien puun kulutus yhteensä 

Eteläosan vuokraviljelmien  puun kulutus yhteensä.  

Pohjoisosan  vuokraviljelmien  puun kulutus  yhteensä.  

Suuruusluokka,  

ha  

Aidas- ja 

seiväspuu  Polttopuu  
Rakennus-  ja  
irtaimistopnu  Yhteensä  

m* 

2— 3 

3— 5 
5—  10 

10—  16 

15—  25 

25— 50 

50—100 

>100 

840 

3 280  

11 390 

10 740  
17 400 

24 980 
12 620 
6  560 

5 270  

18 550 

«3 600  
67  740 

116 440 

171 380 
88 470 

41 370 

440 

1430 
6 680  

15 660 

38  910 
69120  

32 Ö00 

16 080  

6  550 
23  260 

81670 

94  040  

172 760  

265  480 

133  090 
64  010 

Yhteensä 87 810 572 820  180 220 840  850 

°/  
/0 

10.5  68 1 21.4 100.o 

Suuruusluokka,  

ha 

Aidas- ja 
seiväspuu  Polttopuu  

Rakennus-  ja 
irtaimistopuu 

Yhteensä 

»
 m

s 

2— 3 

3— 5 

5—  10 

10—  15 

15—  25 

25— 50 

50—100 

>100 

4 290  

6 830 

8 680 

2 970  

1810 

1360 

570 

750 

33  000  
53 210 

69 790 

24 510 

15  210  

11  780  

5 080  

4 740  

3 030  
4 790 

11880 

5 890 

4 420  

3 770 

1300 

1 840 

40 320  

64  830  

90 350  

33 370  

21  440  

16 910 

6 950  

7 330  

Yhteensä  27 260 217  320  36  920  281  500  

0/ 
/0 9.7 77.2  13.1 lOO.o 

Suuruusluokka, 
ha  

Aidas- ja 
seiväspuu  Polttopuu 

Rakennus- ja 
irtaimistopuu  

Yhteensä 

m* 

2— 3 

3— 5 

5— 10 
10— 15 

15— 25 

25— 50 

50-100 

2  230 

2 850 

2 750 
580 

330 

130 
30 

22 200 
29 840  

28 580 
5 990 

3 390 
1280 

260 

3990 

6 580 

6 230 
1280 

720  

270 

50 

28 420  

39 270 

37 560 
7 850 

4 440 
1680 

340 

Yhteensä 8 900 91 540 19 120 119 560 

0/  
/0 

7.4 76.6  16.0 100.0 
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20 

Taulukkojen  loppusummista  saadaan seuraava  yhdistelmä:  

Läänin kaikkien maatalous viljelmien  yhteensä  kuluttama puu  
määrä  on siis  lähes 1 J / 4  milj.  k.-m 3

.  Jonkinlainen vertauskohta tälle 

puumäärälle  saadaan,  jos mainitaan,  että valtion rautateitten koko  

halkojen  käyttö  v. 1920 oli n. l.i milj.  k.-m 3. Yksinään Turun ja 
Porin läänin maatalousviljelmät  käyttävät  siis  enemmän  puuta  ko  

toisissa  tarpeissaan.  Toiseksi  vertauskohdaksi voitaisiin mainita,  että  

v.  1913 laskettiin  teollisuuden Turun ja Porin läänissä raaka-aineena 

käyttäneen  puuta  n.  1.2 milj.  k.-m 3
,  siis  hiukan vähemmän kuin 

maatalousviljelmät  kotitarpeikseen. x )  

2 ha pienempien  eli  siis  tässä  asuntoviljelmiksi  käsitettyjen  vil  

jelmien  koko puun kulutuksesta  saadaan seuraava  taulukko: 

Jos  yhdistetään  varsinaiset  maatalousviljelmät  ja  asuntoviljelmät,  
saadaan läänin kaikkien v:n 1910 tilastossa  olevien viljelmien  puun 

kulutus seuraavaksi: 

Jotta päästäisiin  läänin koko maalaisväestön  kuluttamaan koti  

tarvepuumäärään,  on saatuun summaan, kuten edellä jo mainittiin, 

vielä lisättävä  melkoisia  puueriä.  V. 1901 oli läänin pohjoisosassa  
6  174 ja läänin eteläosassa  33 548 ruokakuntaa,  joilla ei ollut  viljel  

r ) Överavverkas  landets  skogar S. 166. 

Vil j elmäry h  mä 
Aidas- ja sei- 
väspuu, m*  

Polttopuu,  
m*  

Rakennus-  ja 
irtaimistop., 

ms  
Yhteensä,  m5  

Itsenäiset  viljelmät   
Eteläosan vuokraviljelmät 

Pohjoisosan 

87  800 
27 300 

8  900  

572  800 

217  300 

91 500 

180  200 

36 900 

19100 

840  800 
281  500  

119 500 

Yhteensä  

°/  
/0 

124 000 

10.0 

881  600  

71.0 

236  200 

19.0 

1 241  800 

100.o 

Viljelmäryhmä 
Aidas- ja sei- 

väspuu, m* 
Polttopuu, 

m* 

Rakennus-  ja 
irtaimiston.,  

m»  

Yhteensä, m* 

Eteläosan asuntoviljelmät  
Pohjoisosan »   

22 920 

8 520 

174 480  

80 110 

16 690  

10 260 

214 090 

98 890 

Yhteensä 31 440 254 590 26 950 312  980 

°/ 
10 

10.1 81.3 8.6 100.0 

aidas-  ja seiväspuuta   155 400 m
3

;  10.o °/  
/0 

polttopuuta   1 136 200 » ; 73.1  »  

rakennus-  ja  irtaimistopuuta  .... 263 200 » ;  16.9 »  

yhteensä  1 554 800  m
3

;  100.o °/  
/0 



154 

mää. 1)  Näistä  on maatalousväestönä katsottava  viljelmien varsinai  

seen väestöön kuuluvaksi  pohjoisosassa  122 ja eteläosassa 3 941 

ruokakuntaa. 2)  

Loisruokakuntien oma kotitarvepuun  kulutus voidaan katsoa  

olemattomaksi,  vaikkakin ne mahdollisesti vähän suurentavat sen 

viljelmän  kulutusta,  jolla  ne kulloinkin asuvat. Loisia oli v.  1901 
läänin pohjoisosassa  2  983 ja eteläosassa 6  238 ruokakuntaa. 3) Näin 

ollen jää pohjoisosaan  3  069 ja  eteläosaan 23  369 ruokakuntaa,  joit  

ten puun kulutus  ei vielä sisälly  edellä laskettuun viljelmien  kulu  

tukseen. -—•  Viimeksi saadut luvut kohdistuvat siis  v:n 1901 oloi  

hin. Edellä käytetty  viljelmätilasto  sitävastoin  on v:lta  1910. Ennen  

kuin viljelmiin  kuulumattoman väestön kulutus  lisätään viljelmien  

kulutukseen,  on mainittu  väestön  osa  muunnettava v:n 1910 oloja  

vastaavaksi. Parempien  tietojen  puutteessa  otaksutaan kyseessä  
olevien ruokakuntien lukumäärän kasvaneen samassa  suhteessa kuin 

maaseudun koko  väkiluku, joka kasvu  selviää  seuraavasta: 

Äsken  tehdyn  olettamuksen mukaan laskien  on viljelmiin  kuu  
lumattomien ruokakuntien lukumäärä v. 1910- 

Näitten ruokakuntien puun kulutus on otettu yhtä suureksi  

kuin  asuntoviljelmien,  kun  aitaustarpeet  jätetään ottamatta huomioon. 
Siten saadaan niille keskimääräiseksi  kulutukseksi  ruokakuntaa kohti:  

Läänin eteläosassa:  

x ) Tilattoman  Väestön  Alakomitea, Tutkimus  I. Taulu  2. 
2
) Vuosipalveluksessa oleva  maataloustyöväki.  

3) Tilattoman Väestön  Alakomitea, Tutkimus 11. Taulu 1. 
4 ) Suomen  Tilastollinen Vuosikirja 1921. Helsinki.  1921. Taulu 13. 

Maaseudun väkiluku 

v. 1901 v. 1910 *) 

Y:n 1910 väki- 

luvan suhde  

v:n 1901 vä- 

kilukuun  

Turun ja Porin l:n eteläosassa 
..
 258 590 286 650 1.108516 

» »pohjoisosassa  .  84 880  94 500  1.113322 

yhteensä  343 470  381 150 1.109704 

läänin eteläosassa 25 905 

» pohjoisosassa  3 417 

yhteensä  29 322 

polttopuuta   10.66 ±  0.74 m 3  

rakennus- ja irtaimistopuuta   1.02 ±0.28 » 

yhteensä  11.68 ±0.79 m 3 
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Läänin pohjoisosassa:  

Kyseessä  olevien ruokakuntien yhteinen  puun kulutus on 10 

m
3:hin pyöristettynä:  

V:n 1910 maataloustiedustelussa on viljelmien  lukuun otettu  

yhteiseltä  pelto-  ja kasvitarha-alaltaan  0.5  ha pienemmät  ainoastaan 

siinä tapauksessa,  että niillä on ainakin yksi  lehmä. Sitäpaitsi  on 

pienimpäin  viljelmäin  luokkaan luettu sellaiset  ruokakunnat,  joilla  

ei  ole ollenkaan viljelmää  mutta joilla  on ainakin yksi  lehmä. 1 )  
V:n 1901 tilastossa on pienimpäin  viljelmäin  luokkaan luettu kaikki  

ne, joilla  kasvitarhaa  -(-peltoa  -f-niittyä  on 0.0  5—0.50 ha. 2) Näin 
ollen eivät  viljelmien  lukumäärät tilastoissa  ole  suorastaan toisiaan 

vastaavia. Eri tilastoissa  esiintyvien  viljelmien  lukumäärää osotta  
vien lukujen  suhde nähdään seuraavasta:  

Kun viljelmien  lukumäärä todellisuudessa epäilemättä  on lisään  

tynyt,  johtuu  erotus siitä, että pienimpiä  viljelmiä  on jäänyt  pois 

v:n 1910 tilastosta. Näitten viljelmien puun  kulutus  ei vielä sisälly  

edellä laskettuun kaikkien  viljelmien yhteiseen kulutusmäärään eikä 
liioin viljelmiin  kuulumattoman väestön äsken  laskettuun  kulutuk  

seen. Parempien  tietojen puutteessa  lasketaan v:n 1910 tilastosta 

jääneen  pois  asuntoviljelmiä  juuri laskettu eri tilastojen viljelmä  

lukujen  erotus.  Niitten yhteensä  kuluttama  puumäärä,  kun yhtä  
kohti lasketaan asuntoviljelmille  keskimäärin saadut kulutusmäärät,  

on 10 m 3:hin  pyöristettynä  seuraava: 

x ) Suomen virallinen  tilasto. 111, 9. S. 53. 
2
) Tilattoman Väestön  Alakomitea, Tutkimus  111. S. 1. 

polttopuuta   16.52 ± 1.02 m3 

rakennus- ja irtaimistopuuta   2.10 ;fc  0.86 » 

yhteensä  18.62 ± 1.39 m 3 

polttopuuta   332 600 m 3 ; 90.8 % 

rakennus- ja irtaimistopuuta  ....  33 600 » ; 9.2 » 

yhteensä  366 200 m 3
; 100.o % 

Läänin eteläosassa   

» pohjoisosassa   

Viljelmien lukumäärä 

v:n 1901 tilas- 

tossa  

v:n 1910 tilas- 

tossa  
jälkimmäises-  

sä vähemmän 

36 003  

12 742 

34 867 

11239 

1136 

1503 

yhteensä 48  745 46 106 2 639  
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Kun s.  153 saatuihin summiin, jotka  osottavat kaikkien  v:n  1910 

tilastossa esiintyvien  viljelmien  yhteistä puun kulutusta,  lisätään 

juuri  lasketut erät sekä viljelmiin  kuulumattoman väestön kulutus  

s:lta 155, tullaan seuraaviin 100 m 3:hin pyöristettyihin  summiin:  

Nämä luvut  esittävät viljelmien ja ruokakuntien luvun avulla  

laskettua Turun ja Porin läänin maalaisväestön koko  puun kulutusta  

v. 1910. 

Saadulle tulokselle olisi vielä määrättävä jonkinlaiset  virhe  

rajat, jotta saataisiin käsitys  siitä, minkälaisia vaatimuksia tulos 
vastaa. Tehtävä käy  kuitenkin sangen vaikeaksi,  vaikka jätettäi  
siinkin ottamatta huomioon ne virhemahdollisuudet,  joita  on eräissä 

olettamuksissa esim. ss.  154 ja 155  esitetyissä  laskelmissa teh  

dyissä.  Maatalousviljelmien  puun kulutusta  laskettaessa  käytetyt  taso  

tusmenettelyt  nimittäin tekevät kysymyksen  teorian sangen moni  

mutkaiseksi.  Juuri saaduille tuloksille  ei olekaan sen  vuoksi esitetty  

minkäänlaista virhelaskelmaa,  koska  sama tarkotus on saavutettu 

toista paljon  yksinkertaisempaa  tapaa  käyttämällä,  joka  samalla tar  

joaa tilaisuuden tarkistaa koko  läänin maalaisväestön puu kulutuk  
seksi  laskettua summaa. Menettely  on  selitetty  seuraavassa  rinnak  

kaislaskelmassa. 

Laskelma B. 

Regressioyhtälöistä  eri suuruusluokille laskettujen  kulutusmää  
rien sijaan  on otettu  suoraan aineiston vastaavista suuruusluokista  
saadut aritmeettiset keskiarvot,  jotka silloin  ovat toisistaan riippu  

mattomia. Korrelaatiosuhteita eri viljelmähiokkien  ja ruokakunta  

ryhmien kulutusmäärien kesken  syntyy  vain eräitten aineiston puut  

teesta johtuvien  interpolaatioitten  johdosta  sekä siitä  syystä,  että 

viljelmiin  kuulumattoman väestön kulutusmäärät on johdettu  asunto  

viljelmien kulutusmääristä. 

Eteläosassa  Pohjoisosassa Yhteensä 

aidas-  ja seiväspuuta   1 590  m
3 2  640 m

3 4 230 m
3 

polttopuuta   12 110 » 24 830 »  36 940 »> 

rakennus- ja irtaimistopuuta  1 160 » 3  160 »> 4 320 »  

yhteensä  14  860 m
3 30  630 m

3 45 490 m
3 

aidas-  ja seiväspuuta   159 600 m
3

;  8.1 % 

polttopuuta   1 505  800  » ; 76.6 » 

rakennus- ja irtaimistopuuta  ..  301 100 » ;  15.3 » 

yhteensä  l 9(Hi 500  m 3
;  100.o % 
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Aineiston uudestaan ryhmittelyn  ja siitä johtuvan  paljon  työn  

välttämiseksi  on  käytetty  jo  esitettyjen  korrelaatiotaulukkojen  suu  

ruusluokkajaotusta  sopivasti  ryhmitettynä,  vaikka  se ei aivan tar  

kalleen vastaakaan viljelmätilaston  luokkarajoja.  Erotukset ovat 
kuitenkin  niin pienet,  että lie  vaikuttavat  tulokseen aivan mitättö  

mästi,  jos  ollenkaan,  mikä  nähdään seuraavasta. 

Itsenäisten  viljelmien  suuruusluokille 2—3  ha,  3—5 ha,  5-—  lO ha 

ja 10-—-15 ha on kuitenkin  osittain aineiston puutteesta  osittain  sen  

vähyyden  takia käytetty  s. 69 esitettyä  interpolaatiotapaa,  jolloin  

lähtökohdiksi on otettu luokat ha sekä 15—25 ha  (j/  ha  = 

1.17, 13.08 m 3; >/ha  =  4:.50,  69.50 m 3). Asuntoviljelmien  ja  

viljelmiin  kuulumattoman väestön kulutus  esillä  olevassa  laskelmassa  
on sama kuin edellisessäkin. 

Läänin koko kulutuksen keskivirhe on laskettu seuraavasti. 

Kun kussakin  suuruusluokassa viljelmää kohti lasketun kulu  

tusmäärän keskivirhe  kerrotaan asianomaisten viljelmien  luvulla,  
saadaan luokan koko  kulutuksen  keskivirhe. Jos  siis  k x,  k ä j. n. e. 
on kulutus viljelmää  kohti ja s  (kj, e(k 2 ) j. n.  e. sen  keskivirhe  
sekä n  

1;
 n  2  j.n.e.  luokkaan kuuluvien viljelmien luku,  niin niitten 

yhteensä  kuluttama puumäärä  K x,  K  2 j. n.  e.  sekä sen  keskivirhe  
ovat lasketut seuraavasti: 

K
x:n  ja K2 :n  välinen korrelaatiokertoin =  k x

:n ja k2
:n välinen. UK on  

kaikkien viljelmä-  ja ruokakuntaluokkien yhteinen  puun kulutus.  

Sen keskivirhe  saadaan kaavasta:  

jossa rab  on  k
a

:n  ja  k
b
:n  (siis  myöskin  K

a
:n  ja  K

b
:n korrelaatiokertoin). x)  

1)  Vrt. esim. Ytjlb, An Introduction  to the  Theory  of Statistics. S. 211. 

K
x  =n

x  X kx 

e  (K
x
 )=nx

 X s  (k
x )  

J. n.  e. 

}/  I e2(K)  + 21' rab  X f (Ka ) X e  (K b ), 

Viljelmätilaston 
suuruusluokat 

Korrelaatiotaulukkojen vastaavat  
suuruusluokat 

itsenäisillä viljel-  
millä 

vu o kr  av ilj elmillä 

2—  3&3—5 ba  2.50— 4.33 ha  

5— 10 » 4— 9 ha  4.33— 9.49 » 

10— 16 » 9—  16 » 9.49—16.65 » 
16— 25 » 16—  25 » 16.65—25.81 » 

25— 50 » 25— 49 » 25.81—50.13 » 

50—100 » 49—100 » >50.13 » 
>100 » >100 » 
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Koko laskelma on esitetty  seuraavassa  taulukossa,  jonka sa  

rakkeitten merkintätavat  on ensin lueteltu. 

n = viljelmien  ja ruokakuntien lukumäärä luokassa,  

k  =  keskim.  puun kulutus luokassa viljelmää  kohti.  

e(k)=  edellisen  keskivirhe.  

K  = n X k  = koko luokan puun kulutus.  

e(K)=  n  X  f  (k) = edellisen keskivirhe.  

r
l2

= luokkien 1 ja 2  kulutusmäärien korrelaatiokertoin.1)  

Jotta saataisiin e
2(I"  K),  on taulukossa  saatuun lukuun 2e 2(K)  

vielä lisättävä  2 
ab Xe(K

a
)Xe(K

b ). Indeksit  aja  b osottavat  luo  

kan numeroa. Viimeksi mainittu summa  saadaan seuraavasti:  

x ) Korrelaatiokertointen  määräämisestä kts. ss>  57—58.  
2

) Lukumääriin on tehty se  lisäys,  mikä  johtuu s. 155  esitetystä  vuosien 
1901 ja 1910  tilastoissa mainittujen viljelmämäärien  erosta. 

3) Vrt. s. 154. 
4 ) Otettu aineiston puutteessa samaksi  kuin A laskelmassa. 
5

) Vrt. ss.  154 ja 155. 

0 

О 

w 
S» 

В 

s  

щ n ь, e (к),  
К = 

n X к, 
в(К)= 
пхг(к), 

e"  (К)  

ö 
s g§  m

3 m
3 m

3 m
8 

1 

2 

3 

4 

б 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

< 2 
2— 5 

5— 10 

10— 15 
15— 25 

25— 50 

50—100  

>100 

2— 5  
5— 10 

10— 15 

15— 25 
25— 50 

50—100  

< 2  

< 2 
2— 5 

5— 10 
10— 15 

15— 25 

25— 50 

50—100  

*)17  504' 13.08 
1247 25.11 
2199 39.01 

1 793 52.22 

2  371 69.50 

2  473] 109.88  
889 153.57 

292 244.33 

5 200 22.61 

3158 27.50 

916 1 37.77  
483 45.35 
296 62.50 

96; 68.89  
25; 27.87  

■)  6 321 20  38 
2189, 34.05 

985' 37.90 

181| 44.55 
92 49.17 

30 55.84 

5  
4
)  67.29  

s)25 905  6)  11.68 

■)  3 417  б)  18.6 2 

0.81  

1.17 
2.17 

3.22 

4.62 

6.35  

8.38 

37.10 

1.44 

1.08 

1.60 

2.46 

4.84 

8.00 

1.57 

1.40 

1.83 

1.02 

1.50 

1.67 

601  
4)  4.00  
5 )  0.79  

6)  1.39 

228  952  

31312  

85 783 

93 630  

164 785 

271 733  

136 524  

71344  

117 572  
86 845 

34 597 

21  904  
18 500 

6 613  

697 

128 822 

74 535 

37 332 

8 064  

4 524 

1 675 

336 

302 570 

63  625 

14178 

1459 
4 772  

5 773 

10 954 

15 704 
7  450 

10 833 

7 488 

3 411 

1466 

1188 

1433 

768 

39 

8 849 

4 006 

1005 
272 

154 

180 

20 

20 465 

4  750 

201 015 684  

2 128  681 
22 771  984 
33  327  529  

119 990116 

246 615 616  
55  502 500 

117 353  889  

56 070  144 

11 634  921 

2149156 

1 411 344 

2 053  489 

589 824 
1521  

78  304  801  
16 048  036  

1 010  025 

73  984 

23 716 

32 400 

400 

418  816 225 

22  562 500 

Eteläosan asuntoviljelmät.  
Itsenäiset viljelmät.  

0 » 

» » 

<> >> 

>> » 

» >> 

» >>  + eteläosan 
vuokraviljelmät.  

Eteläosan vuokraviljelmät. 
» » 

» >> 

s> » 

» » 

>> » 

Pohjoisosan  valtionmetsä-  
torpat (asuntov.)  

Pohjoisosan  muut  asuntov.  
» vuokravilj.  
>> » 

» » 

» » 

0 >> 

» » 

Viljelmiin kuulumattomat  
ruokakunnat  eteläosassa. 

Viljelmiin kuulumattomat  
ruokakunnat  pohjoisosassa.  

— 1 — |1 992 274  — 
1 409  488 485  
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2  2 r
ab

x e(K
a
)X  e(K

b )  siis = 1 136 993  946, ja niin ollen 

e 2 = 2 546 485 153. Siten lopulta  e(2  K) =5O 463,  joka siis  
esittää  koko läänin maalais  väestön puun kulutukselle  s.  158 lasketun 

summan keskivirhettä.  Niitä virheitä, mitkä johtuvat  luokissa  1, 

17, 24  ja 25 lukumäärään nähden tehdyistä  olettamuksista,  ei  voida  

määrätä. 

Koko B laskelman  tulos Turun ja Porin  läänin maaseudun koti  

tarvepuun  kulutuksesta  v.  1910 siis on  100 m 3:hin  pyöristettynä:  

1992 300  ± 50500 m 
3.
 

Väkilukuun perustuvat  laskelmat.  

Laskelma  С.  

Maaseudun väestö 011  IV osassa  tullut jaetuksi kahdeksaan  ryh  

mään,  joille kullekin  on saatu keskimääräinen pixun kulutus  henkeä 
kohti. Nämä väestöryhmät  ja niille lasketut  punnitsemattomat  ku  

lutusmäärät henkeä kohti  ovat seuraavat: 

I. Maatalous vii  jelmien  väestö: 

11. Asuntoviljelmien  väestö: 

a,b г.ь e  .(К.) 4 (Кь)  ГаьХ®(К.) X  «(Kb)  

1,2 0.545 14178 1459 11 273 708  

1,3 0.202 14178 4 772  13 666  798  

1,4 0.077 14178 5 773  6 302 419  

1,23 0.975  14178 20 465 282 898 951 

2,3 0.933 1459 4 772 6 495 871  

2,4 0.88O 1459 5 773 7 412  070  

2,5 0.842 1459 10 954 13 456 748 

2,23 0.531  1459 20 465 15 854 829  

13,4 0.989 4  772  5 773  27 245  720 

3,5 0.978 4  772  10 954 51 122 493  

3,23 0.197 4 772  20 465  19 238  819 

4,5 0.995 5 773  10 954 62  921  255 

4,23 0.075 5 773  20 465 8 860 833 

15,16 0.023 39 8 849 7  938 

16,24 0.993 8 849 4 750 41 738 521 

568 496  973 

1. Itsenäisillä viljelmillä   10.35 m3 

2. Eteläosan vuo kr  a  vi  1  j  e  lmillä 
.
 .  .  . 6.15 » 

3. Pohjoisosan  vuokraviljelmillä  .  . 5.6 6 » 

4. Eteläosassa   3.60 

5. Pohjoisosassa   4.90 
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111. Väestö,  joka ei kuulu viljelmiin,  paitsi  loiset:  

Jos tiedettäisiin kuhunkin näistä  kahdeksasta  ryhmästä  kuuluva 

väkiluku, päästäisiin  helposti  kokonaiskulutukseen kertomalla nämä 

henkeä kohti lasketut  puumäärät  vastaavilla  henkilömäärillä. Väestö  
tilaston avulla ei  viimeisimpien  vuosien väkilukua kuitenkaan saada 

jaetuksi  näitä ryhmiä  vastaavasti. Tilattoman Väestön Alakomitean 

tutkimusten avulla sen sijaan  se kyllä  voidaan tehdä jotenkin  tar  

kalleen,  ainakin esillä  olevaan tarkotukseen riittävällä  tarkkuudella. 

Niistä  on saatu seuraavat  täysiin  kymmeniin  pyöristetyt  luvut: 

I. Maatalousviljelmien  väestö:  

11. Asuntoviljel  mien väestö:  

111. Väestö,  joka ei kuulu viljelmiin,  paitsi  loiset:  

Nämä luvut sellaisinaan  eivät  kylläkään  ole ehdottoman var  

moja,  sillä  niitä  ei  kaikkia  ole voitu saada suorastaan,  vaan on täyty  

nyt käyttää  osittain  interpolaatiota.  Se selviää  seuraavasta lyhyestä  

selostuksesta,  josta käy  ilmi, mitä mihinkin ryhmään  on luettu  ja  

miten ne  on laskettu. 1) 

J
) Alkulähteet: 

Tilattoman Väestön Alakomitea, Tutkimus I. Taulut 1 ja 2. 

Sama,  Tutkimus 11.  Taulu  3. 

Sama, Tutkimus  111.  Taulut  1 ja 3. 

Suomen virallinen tilasto. 111, 9. Taulu  4. 

Sama. VT, 47. Ss.  84—88. 

6. Eteläosassa   3.22 m 

7. Pohjoisosassa   4.4 9 » 

IV. 8. Loiset   O.oo » 

1. Itsenäisillä viljelmillä   
....

 85  600 henkeä 

2.  Eteläosan vuo  Iira  viljelmillä   41 620 » 

3. Pohjoisosan  vuokra  viljelmillä  ....  17 850 »  

4.  Eteläosassa   75 420 » 

5.  Pohjoisosassa   30  030 » 

6. Eteläosassa   64 640 » 

7. Pohjoisosassa   13 130 » 

IV. 8. Loiset  15 180 » 

343 470 henkeä 
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1285—22 21  

Ryhmä  T,  1. Maanomistajat,  valtiontalojen  (»kruununtalojen»)  
haltijat,  yksityisiltä  koko talon vuokranneet (kaikki  ruokakunti  

neen),  osa  vuosipalveluksessa  olevaa maataloustyö  väkeä. Nimi itse  

näiset viljelmät ei siis  ole aivan oikea,  mutta se on käytännöllisistä  

syistä  pidetty  sellaisenaan. 

Ryhmä  1,2. Valtion vuokralaiset ja yksityisiltä  talon osan 

vuokranneet ruokakuntineen,  osa  vuosipalveluksessa  olevaa maatalous  

työväkeä.  

Ryhmä  1,3. Samoin kuin 1,2. 

Vuosipalveluksessa  oleva maataloustyöväki  on jaettu näitten 

kolmen  ryhmän  kesken  samassa  suhteessa kuin niitten hallussa on  

viljeltyä  maata  yhteensä  jättämällä  pois ne viljelmät,  joitten  viljelty  
ala ha.  

Ryhmiin 11,4 ja 11,5 ovat tulleet luetuiksi  kaikki  ne viljel  

mäin haltijat  ruokakuntineen,  joilla  on joku muu pääelinkeino  kuin 

maanviljelys  (niitä ei  ole voitu jakaa sen tarkemmin) sekä se osa  

maataloustyöväkeä,  joka ei ole vuosipalveluksessa  ja jolla on oma 

viljelmä,  molemmat ryhmät  ruokakuntineen. 

Ryhmiin  111, 6 ja 111,  7  on jäänyt  kaikki  muu jäljellä  oleva 

väestö paitsi  loiset, jotka  muodostavat oman ryhmänsä  IV,  8.  

Viljelmää  hallitseva ja ilman viljelmää  oleva väestö on Tilatto  

man Väestön Alakomitean tutkimuksissa  erotettu vain ruokakunnit  

tain. Vastaavat henkilömäärät on saatu otaksumalla,  että kussakin  

niistä  ryhmistä,  joihin  Tilattoman Väestön Alakomitea  väestön jakaa  

ja joista  on ilmotettu viljelmää  hallitsevien ja  ilman viljelmää ole  

vien ruokakuntien lukumäärät,  ruokakunnat ovat väkiluvultaan 

keskimäärin yhtä  suuret viljelmää  hallitsevien ja ilman viljelmää  

olevien keskuudessa. Ne virheet, jotka näin menetellen mahdolli  

sesti  syntyvät,  eivät  kuitenkaan vaikuta sanottavasti. Edellä esi  

tettyjä  väkilukuja  on nimittäin käytetty  painolukuina,  joitten  avulla 

ss.  159—160 mainituista  kulutusmääristä  on laskettu  punnittu  keski  

määräinen puun kulutus henkeä kohti Turun ja Porin läänin maa  
seudulla. Ja  pienet  virheet paino  luvuissa vaikuttavat punnittuun  

keskiarvoon  verraten vähän. 1)  
Mainituksi  keskiarvoksi  saadaan 5.615 m 

3.
 Kun sillä  kerrotaan  

läänin maaseudun väkiluku v. 1910,  jotta saataisiin  juuri siltä  v:lta  

olevaan  viljelmätilastoon  perustuvaan  laskelmaan verrannollinen luku,  
saadaan läänin koko maalaisväestön  puun kulutukseksi:  

r ) Vrt. esim. Arthub  L. Bowley, Elements of  Statistics. London.  1920.  

Ss.  90—94.  

381 150 x 5.615 = 2 140 200 m 
3.
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Saadun lopputuloksen  virherajojen  määrääminen käy  suoras  

taan mahdottomaksi,  jos se tahdotaan tehdä teoreettisesti  aivan 
oikein. Tekemällä eräitä yksinkertaisia  olettamuksia, voitaisiin 

kyllä  saada luku,  joka  antaisi edes jonkinlaisia  suuntaviivoja.  Sel  
laista ei ole kuitenkaan katsottu  tarpeelliseksi  laskea,  kun väki  
luvun nojalla  on tehty  toinenkin laskelma, jonka lopputuloksen  

keskivirhe on helpommin  ja oikeammin määrättävissä. 

Laskelma D. 

Kullekin s. 160  mainitulle väestöryhmälle  on  otettu keskimääräi  

nen  puun kulutus  henkeä kohti,  mutta tällä kertaa käyttämällä  niitä 

lukuja,  jotka on saatu punnitsemalla  jokaisesta  viljelmästä  henkeä 

kohti saatu kuutiomäärä asianomaisen viljelmän  asukasluvulla. 

Ryhmissä 1, 2 ja 3 kulutusta laskettaessa  ei ole  erotettu viljelmiä  

eri  suuruusluokkiin,  vaan käsitelty  yhtenä  sarjana  kaikki  ne  viljel  

mät, joitten pelto  -f-  kasvitarha yhteensä  on vähintäin 2.5 ha. 

Oikeaan tulokseen pääseminen  edellyttää  tällöin, että aineistossa 
eri  ryhmien  suuruusluokat ovat suunnilleen samassa  suhteessa edus  

tetut kuin niitten lukumäärä koko läänissä on. Näin ei tosin ole 

laita aivan tarkalleen,  kuten ss.  59—60 jo on huomautettu,  mutta 

yleinen  suunta on kuitenkin  pääpiirteissään  oikea. Ryhmien  4-—8 
keskikulutus  on laskettu ss. 135—136. 

V:n 1901 väkilukuun perustuen  saadaan läänin koko maalais  

väestön  puun kulutus  ja sen keskivirhe  seuraavasti: 

1) Luvut  tässä  sarakkeessa  ovat pyöristetyt 10 m 3:  hin.  
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'S5  3-g.S  
*—  Ф  H Hi 
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x &§" 

1) .."B-  

*  Ц 
В 

11 S* 
W В ° 

II % ö- 
я 3 3 s** 
X  S'

c  

X-®  e 
•S  3 f* 

(K)  

1,1 85 600  10.49 0.41  897 940 35 096  1  231 729  216 

I,  2 41 620  6.03 0.25  250 970  10 405 108 264 025 

I, 3 17  850 4.95 0.18  88 360 3 213 10 323 369 

П, 4 75  420  3.17 0.26  239 080  19 609  384 512 881 

II,  5 30 030  4.24 0.24  127 330 7  207 51 940  849 

III, 6  64 640  2.84 0.25  183 580 16160 261  145 600 

III,  7  13130 3.92 0.23  51  470 3 020  9 120 400 
IV,  8 15180 — — — — — 

Yhteensä 343 470 1 838 730 2 057 036  340  
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Kun muutamat k:n  ja siis  myös K:n arvot  ovat korreloituja  

keskenään,  on lukuun 2e
2  (K)  vielä lisättävä  2  _2r

ab  X  e  (K
a

)  Xf  (Kb ).  
Merkintätavat ovat samat kuin s. 157. Viimeksi mainittu summa 

saadaan seuraavasti: 

Kun jälkimmäiseen  lukuun lisätään edellä laskettu 2 s  2(K),  

saadaan f 2 (.2:  K)  = 2  708 418  238 m  3  ja siis  s(2K)  =52 042 m 
3,
 joka  

siis  esittää I)  laskelman loppusumman  1  838 730 m  3 keskivirhettä.  

Nämä luvut on,  kuten mainittu laskettu v:n 1901 väkiluvun 

perusteella.  Jotta kulutus  saataisiin vastaamaan v:n  1910 väkilukua,  

kerrotaan se luvulla 1.109 7  04, joka  = v:n 1910 väkiluku jaettuna  

v:n 1901 väkiluvulla tarkotetaan Turun ja Porin läänin maalais  

väestöä. 2)  Näin saadaan D laskelmasta  v:een 1910 kohdistuva  maa  
laisväestön koko  kotitarvepuun  kulutus  Turun ja Porin läänissä = 

2 040 400 57 800 m 3  (luvut  pyöristetyt  100 m 3:hin).  
Henkeä kohti  D laskelmasta saadaan keskimääräiseksi kulutuk  

seksi 5.353 ± 0.152 m 
3.
 

Eri tulosten  vertailua. Kotitarvepuun  kulutuksen arvioiminen 

v:n 1920 oloja  vastaavaksi.  

Eri laskelmien tulokset v:een 1910 kohdistettuina ovat siis  

seuraavat:  

Suurimman kulutusmäärän antaa  C  laskelma.  Kuten s. 131 jo 
on mainittu,  on D laskelman kauttaaltaan vähän pienempiä  puun 

käyttömääriä  epäilemättä  pidettävä  oikeampina.  Tätä tukee sekin,  

että D laskelman tulos on lähempänä  A ja B laskelmien  tuloksia.   
Kahden viimeksi mainitun ero ei ole suuri: 25  800 m 

3,
 joka  on pie  

M Korrelaatiokertoimien  laskutavasta vrt. ss. 57—58. 

2) Vrt. s.  154.  

r  4,0  X  
f
 (K  4)  X  

f
 (K e

)  x)=  0.962 Xl  9  609 Xl  6  160 '=  304  839  945  
r  

5

 X  p (KS )  X  c  (K,)  x )  =  0.958 X 7  207  X 3  020  =2O  851  004  
2  r

ab
 X e (K

a
)  X f  (Kb )  = 325 690  949 

2 2r
ab X f  (K a

)  X e (K„)  = 651 381 898 

A. 1 966 500 m3 

В.  1 992 300 ± 50  500 » 

С. 2 140 200 » 

D. 2 040 400 ± 57 800 »  
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nempi  kuin B laskelman keskivirhe.  A laskelma lienee B laskelmaa 

parempi. Luotettavimmat väkilukuun sekä toiselta  puolen  vil  

jelmien ja ruokakuntien lukumäärään perustuvista  laskelmista,  siis  

Aja  D,  eroavat toisistaan 73 900  m 3, mikä on  vain 1.3 kertaa D las  

kelman keskivirhe.  Satoihintuhansiin m 3 pyöristettynä  on tulos 

aivan sama sekä A että D laskelmista:  2.0 milj.  m 3.  

Mitä muuten tulee laskettuihin keskivirheisiin,  niin on huomat  

tava, että ne  osottavat ainoastaan aineiston vaihtelusta (»fluctua  

tions  of sampling»)  johtuvia  virherajoja.  Muussa suhteessa ne eivät  

sano tulosten luotettavuudesta mitään. Paljon  enemmän vaikutta  

vat siihen aineiston edustavaisuus sekä apuna käytettyjen  oletta  

musten paikkansapitävyys,  mutta näistä seikoista  aiheutuvia virhe  

mahdollisuuksia ei  voida esittää  luvuilla. Siinä täytyy  jättäytyä  
harkinnan varaan.  Kun näitä seikkoja  on jo edellä käsitelty  asian  

omaisissa yhteyksissään,  ei  ole  syytä  niihin enää kajota  sen  paremmin.  

Edellä on Turun ja  Porin läänin maalais  väestön  kotitarvepuun  

kulutus  laskettu edellyttämällä,  että relatiivinen kulutus  on sellai  
nen kuin aineistossa  ja väkiluku sekä viljelmien  luku sellaiset kuin 

ne olivat  v. 1910. On vaikea mennä varmuudella sanomaan, mi  

hinkä suuntaan koko  absoluuttinen kulutusmäärä lyhyehkönä  ajan  

jaksona muuttuu,  vai muuttuuko se  ollenkaan.  Sitä  nimittäin toiset  

tekijät  pyrkivät  suurentamaan, mutta toiset pienentämään.  Näitä 

seikkoja  on jo ennen osittain käsitelty  eri  yhteyksissä.  Ennenkuin 

ruvetaan kalkyloimaan,  mitenkä suureksi  nykyään  voidaan arvioida 

Turun ja Porin  läänin maalaisväestön kotitarvepuun  kulutus, luo  

daan lyhyt yleissilmäys  näihin eri  tekijöihin.  

Viljelmien  lukumäärä on v:sta 1910 epäilemättä lisääntynyt,  

samoin viljelty  pinta-ala.  Kumpikin  jo  yksinäänkin  edellyttää  koko  

kotitarvepuumäärän  suurenemista,  jos  muut asiaan vaikuttavat te  

kijät pysyvät  muuttumattomina. 

Väkiluku  ja  ruokakuntien lukumäärä on kasvanut. Se  niin ikään 

pyrkii  suurentamaan absoluuttista kulutusmäärää. 
Maaseudun tilattoman väestön asunto-olojen  parantaminen  tu  

lee suurentamaan kotitarvepuun,  vallankin rakennuspuun  käyttöä,  

mutta viimeksi kuluneen vuosikymmenen  aikana tällä  alalla ei vielä  

ole  tapahtunut  sellaisia  muutoksia,  että ne  vaikuttaisivat  sanottavasti.  

Jonkinlainen vaikutus  tulee epäilemättä  olemaan maanomistus  

oo-jemme  reformilla, vuokraviljelmien  itsenäistyttämisellä.  Mutta 
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aiheuttaako tämä kotitarvepuumäärän  suurenemista vai pienene  

mistä, on toistaiseksi  sangen vaikea varmuudella sanoa. Yleinen 

mielipide  maalaisväestön keskuudessa on,  että torpat  itsenäisiksi  pääs  

tyään  käyttävät  puuta  säästäväisemmin kuin ennen.  Edellä  on kui  

tenkin tultu siihen tulokseen,  että vuokra  viljelmät kokoonsa  nähden 

kuluttavat  vähemmän puuta  kuin itsenäiset viljelmät.  Pienillä vil  

jelmillä,  joista torpparien  itsenäistyttämisessä  etupäässä  on kysy  

mys,  on erotus kuitenkin vähäinen. Myöskin  suur  viljelmien  puun 

käyttöön  torpparien  itsenäistyminen  vaikuttaa,  ja silloin suurenta  
vasta Ne  työt,  jotka  ennen tulivat  torpparien  päivätöillä  tehdyiksi,  

on vastedes teetettävä muulla työväellä.  Ja sille on hankittava asun  

toja viljelmällä,  jonka  rakennuspuun  ja polttopuun  tarve siten  suu  

renee. Ei ole  kuitenkaan otaksuttavissa,  että maareformi vielä 

v:een 1920 mennessä olisi aiheuttanut huomattavia muutoksia koti  

tarvepuumääriin.  Torpparien  itsenäistyttäminenhän  alkoi  vasta v.  1919. 

Melkoinen vaikutus kotitarvepuumäärään  on sillä, että puun 

käytössä  on ruvettu noudattamaan suurempaa säästäväisyyttä  ja 

suurempaa harkintaa kuin ennen. Aitoja  on vähennetty,  ja  uudet 

puuta  säästävät  aitamallit  tulevat yhä yleisemmiksi. Tulisijo  

jen lukumäärää pyritään  supistamaan,  ja palamisesta  syntyvän  

lämmön talteen ottamiseen kiinnitetään niitten rakenteessa yhä  

suurempaa huomiota. Viljan  käsittelyssä  käyvät  uudet polttopuuta  

säästävät kuivatustavat yhä  tavallisemmiksi.  Sähkö  yhä  yleisem  

pänä  käyttövoimana  vähentää polttoaineen  kulutusta. J.  n.  e.   
Rakennustöissä on puuta  ruvettu yhä  enemmän korvaamaan kes  

tävämmillä aineilla (kivellä,  sementillä,  betonilla),  vallankin nopeasti  
lahoavissa  eläinsuojissa.  Rakennuspuuksi  ei enää yleensä  käytetä  

yhtä  järeätä  puuta  kuin ennen: hirsiseinät esim. ohenevat tai muut  
tuvat kokonaan lautaseiniksi. Katon kattamisessa käytetään pä  

reitten rinnalla muita aineita jo melko paljon.  Rakennusten järjes  

telyyn  ja suunnitteluun pannaan yhä  suurempaa huolta, jotta tar  

peettomia  ja liian suuria rakennuksia voitaisiin karttaa. Nämä 
seikat  ovat  viime aikoina  epäilemättä  vähentäneet viljelmää, henkeä,  

pintayksikköä  j.n.e.  kohti  kuluvia  puumääriä  ja tulevat vastaisuu  

dessa nähtävästi  vaikuttamaan yhä  enemmän. 

Aineiston pääosa  on viime vuosikymmenen  puolivälistä,  joten  

tutkimuksesta saadut suhteelliset puun kulutusmäärät käytettyinä  
v:n 1910 viljelmä-  ja väkilukutilaston yhteydessä  mahdollisesti voi  

vat  viedä vähän liian pieneen  kokonaistulokseen. Huomattavaa 

virhettä tämä seikka ei kuitenkaan voi aiheuttaa, sillä  suhteellisen 

puun kulutuksen muuttuminen ei  kyseessä  olevissa  muutamissa  vuo  

sissa  vielä ole kovinkaan suuri. Viime vuosikymmenen  loppupuolella  
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on muutos epäilemättä  jo isompi  olosuhteitten nopeista  ja  suurista 
muutoksista johtuen.  Edellä saatuja  henkeä kohti kuluvia puumää  

riä ei ehkä niin ollen aivan yhtä suurella todenmukaisuudella enää 
voida käyttää  viime vuosien väkiluvun yhteydessä.  

Jos kuitenkin  oletetaan Turun ja Porin läänin maaseudulla hen  
keä kohti kulutetun keskimäärin  saman  verran  puuta  kuin saatiin 

D  laskelmasta eli  siis 5.35 3 m 
3,
 olisi  sen  mukaan koko läänin maa  

laisväestön kotitarvepuun  käyttö  v. 1920 = 5.353 X 382 254 = 

2 046  200 m  
3

 

J) 382  254 on n. s. läsnäoleva väestö Turun ja Porin läänissä maaseu  
dulla  v. 1920  Tilastollisen Päätoimiston tietojen mukaan. 

Lopputulos pyöristetty  100  m3:hin.  



VIII.  Saatujen  tulosten vertailua  ulkomaisiin  ja  

muihin  kotimaisiin  puun  kulutusta  osot  

taviin  lukuihin.  

Vertailua ulkomaitten suhteelliseen puun kulutukseen. 

Niin epävarmoja  ja samassakin maassa  toisistaan eroavia  kuin 
tiedot suhteellisesta puun kulutuksesta  ulkomailla useissa tapauk  

sissa ovatkin,  saadaan niistä kuitenkin eräitä varmoja suuntaviivoja.  
Edellä I osassa selostetut ulkomaiset laskelmat voidaan tässä ver  

tailussa käsitellä kolmena ryhmänä:  

1) Keski- ja Etelä-Euroopan  oloja  koskevat,  

2)  Pohjois-Ameriikan  Yhdysvaltain  ja  Kanadan oloja  koskevat  ja 

3) Skandinaavian maita koskevat.  

Mitä  ensinnä tulee ensimmäiseen näitä ryhmiä,  niin voidaan epää  

mättömän varmana  pitää,  että Keski-  ja Etelä-Euroopassa  käyte  

tään henkeä kohti huomattavasti vähemmän puuta  kuin Suomessa. 
Muuta  sopivaa  vertailuperustaa  ei  tiedoille  voikaan saada. Turun 

ja Porin läänissä, jossa  suhteellinen puun kulutus epäilemättä  on 

pienempi  kuin useimmissa muissa lääneissä, saatiin maaseudulla 
keskimääräiseksi  kotitarvepuun  käytöksi  5.35 m 3 vuodessa.  x ) Jos 

myöskin  kaupunkiväestö  otettaisiin  lukuun, pienenisi  tämä kuutio  

määrä jonkun  verran.  V.  1896 asetetun yksityismetsäkomitean  metsä  

bilanssissa,  samoin kuin v.  1916 tehdyssä,  kaupunkiväestölle  laskettiin  

2.67 k.-m 3 henkeä kohti,  mikä mahdollisesti on liian vähän. Kun 

kaupunkiväestö  Turun ja Porin läänissä kuitenkin  on vain  17.4 % 

koko väestöstä, 2) jää keskikulutus henkeä kohti  vielä kuitenkin  

4.88 m 3:ksi,  vaikka  oletettaisiinkin  kaupunkiväestön  kuluttavan  vain 

mainitun määrän, 2.6 7 k.-m 3 henkeä kohti.  Jotkut vanhat laskelmat 

Keski  -Euroopasta  ovat  tulleet enintään vähän enemmän kuin  3  k.-m
3

:n 
keskikulutukseen henkeä kohti. Enimmäkseen laskelmat kuiten  

kin  ovat päätyneet  ainoastaan jonkun  verran  yhtä  k.-m 3  isompaan  

')  D laskelma. Kts.  s.  163. 

2
) N. s. läsnäoleva väestö kaupungeissa  Turun  ja Porin läänissä v. 1920  

oli 80 296 henkeä Tilastollisesta. Päätoimistosta annetun  tiedon mukaan. 
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tai useissa tapauksissa  sitä pienempäänkin  keskikulutukseen.  Ja 

näissä luvuissa  on useimmiten vielä mukana teollisuuden ja  liiken  

teen puun käyttö  puutavaran  vientiä lukuun ottamatta. 

Varsin  luonnollista  onkin,  että suhde on tällainen. Keski-  ja 

Etelä-Euroopan  ilmasto ei vaadi niin paljon lämmitysaineita  kuin  

Suomessa tarvitaan. Rakennuksiinkin nähden se tietää rakennus  

tarpeitten  säästöä. Puun sijasta  käytetään  sekä polttoaineena  että 

rakennuksiin paljon  enemmän muita aineita kuin Suomessa. Met  
sien vähyys  ja korkeat puun hinnat  vievät  säästäväisempään  puun 

käsittelyyn.  Kaupunkiväestön  suhteellisesti suurempi  lukumäärä  

pienentää  keskikulutuata.  J.  n. e. 

Pohjois-Ameriikan  Yhdysvalloissa  ja  Kanadassa puun käyttö  
henkeä kohti on eri  tietojen  mukaan 5.7—8.5 m 

3.
 Tähän määrään 

sisältyy  ilmeisesti maan  koko oma puun kulutus. On  vaikea varmasti  

kalkyloida,  paljonko  Suomessa tulee henkeä kohti kotimaiseksi  kulu  

tukseksi,  kun liikenne ja  teollisuus otetaan mukaan. Ottamalla huo  

mioon,  että  teollisuuden käyttämästä  raaka-aineesta verraten pieni  

osa  tulee jalostettuna kotimaassa käytetyksi,  voidaan v. 1916 teh  

dyn  metsäbilanssin lukuja  käyttämällä  sanoa teollisuuden ja liiken  

teen lisäävän  kotimaista puun käyttöä  n.  1.8 k.-m 3:lla  henkeä kohti. 1 )  
Jos  tämä luku lisätään edellä  saatuun Turun ja Porin läänin  koko 

väestön keskikulutukseen  4.9  k.-m 3
,
 tullaan 6.7 k.-m 3 :iin eli  suunnil  

leen samoihin määriin kuin Yhdysvalloissa  ja Kanadassa. 
Mitä  sitten Skandinaavian maihin tulee,  niin ensinnäkin Norjasta  

ei ole  uusia luotettavia laskelmia. Varmimmilta tuntuvat arviot 

liikkuvat  3:n ja  4:n k.-m 3
:n  tienoilla henkeä kohti,  johon  määrään ei 

ole luettu vientiä. Suhteellinen puun käyttö  on  siis  todennäköisesti 

pienempi  kuin Suomessa. -  Viimeiset  Ruotsissa  tehdyt  koko  maa  

han kohdistuvat laskelmat  ovat päätyneet  n.  3 —4 k.-m
3

:n  kotitarve  

kidutukseen,  siis  jotenkin  samaan tulokseen kuin norjalaiset  arviot. 

Maalais väestö yksinään  otettuna käyttää  paljon  enemmän puuta.  
Ekmanin arvio  Finspongin  alueelta on  6m 3 henkeä kohti ja  Ödmanin  
Värmlannista yli  12 k.-m 3. Ekmanin tulos vastaa jotenkin  meikä  

läisiä  oloja  seuduilla,  joissa  puuta  käytetään  suhteellisesti  vähän run  
saammin kuin  Turun ja Porin läänissä. Ödmanin  tulos sen  sijaan  
todennäköisesti osottaa jo suurempaa kulutusta  kuin Suomessa mis  

sään läänissä. Hänen henkeä kohti laskemansa luku lienee kuiten  

kin  Värmlantiinkin nähden liian suuri,  johon  viittaa sekin,  että hän 
siitä kalkyloimalla  koko  läänin kulutuksen saa  viljelmien  lukuun ja 

x ) Vrt. five,rawer  kas  landets skogar 
....

 Ss.  166, 168, 169. Teollisuuden 
käyttämästä raaka-ainemäärästä 9.1 milj. k.-m 3 on otaksuttu 1.5 milj. k-.m 3 
kuluvan  kotimaassa.  
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pinta-alaan  perustuvista  laskelmistaan  suuresti  poikkeavan  summan.
1)  

Mikäli  Ödmanin  viljelmää  kohti laskemia lukuja  voidaan verrata 

tekijän  Turun ja Porin  läänistä  saamiin lukuihin,  niin ovat Värm  
lantia kuvaavat  luvut  ilmeisesti  jonkun  verran  suurempia  kuin Turun 

ja Porin läänin itsenäisiä viljelmiä  kuvaavat.  Pienemmistä isompiin  

viljelmiin  mentäessä erotus näyttää  pienenevän,  niin että n. 40—50  

ha peltoa  käsittävien viljelmien  kulutus  nähtävästi on suunnilleen 
sama. 

Vertailua kotimaisiin  laskelmiin.  

V. 1896 asetettu  yksityismetsäkomitea  sai  Turun ja Porin  läänin 

maaseudun kotitarvekulutukseksi  henkeä kohti 4.61 k.-m 3 . 2) Tämä 

luku,  jota v:n  1916 komitea käytti  laskuissaan,  on kuten huomataan 

pienempi  tekijän  vastaavaa lukua 5.3  5  k.-m 3
.

3 ) Jos tekijän  
tuloksista lasketaan keskimääräinen kulutus  maatalousviljelmää  kohti 

ottamalla niitten alarajaksi  2  ha peltoa  ja kasvitarhaa,  tullaan seu  

raaviin lukuihin: 4) 

Yksityismetsäkomitea  laski  keskikulutukseksi  Turun ja  Porin 

läänissä talonsavua kohti 70.7 k.-m 3  ja torpansavua  kohti  26.0 

k.-m 3 . 5 ) Tekijän  tulokset  ovat  siis  vähän suurempia.  Erotus on kui  

tenkin verraten pieni.  -  »Muuta savua  kohti»  yksityismetsäkomitea  

on laskenut vain 9.3  k.-m 3
,
 kun tekijä on saanut asuntoviljelmien  

kulutukseksi  läänin eteläosassa 13.l k.-m 3  ja pohjoisosassa  20.4 
k.-m 3 sekä viljelmättömien  ruokakuntien kulutukseksi  eteläosassa 

11.7 k.-m 3 ja pohjoisosassa  18.6 k.-m 3
.  Tässäkin  tapauksessa  teki  

jän luvut  ovat suuremmat. 

Lassilan laskelmaan nähden tekijä  on tullut paljon  pienempään  

puumäärään.  Jos  nimittäin Lassilan arvioima koko  maaseudun koti  

kulutus 25.5 milj.  k.-m 3  jaetaan  v:n 1910 maalaisväestön luvulla 

1
) Ödman,  Nägra undersökningar S. 18. 

2 ) Komiteanmietintö, n:o 4, 1900. S. 168. Ahvenanmaa  on tässä las  
kettu mukaan. 

3 ) D laskelman  tulos. Vrt. s. 163.  
4) A laskelman  tuloksia. Vrt. ss. 151 j. s. 
G

) Komiteanmietintö, n:o 4, 1900. S. 169. Ahvenanmaa  on näissä  lu  

ettu  mukaan.  

itsenäiset viljelmät   

läänin eteläosan vnokraviljelmät  ..  .  ..  27.7 » 

» pohjoisosan » ..

 34.3 » 
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(2  494 286 henkeä) 1), tulee siitä henkeä kohti 10.22 k.-m 3

,
 joka  täy  

tyy  katsoa  suhteellisesti  huomattavasti isommaksi  tekijän  Turun ja 

Porin läänistä saamaa lukua 5.35  k.-m 3
,
 vaikka  Lassilan luku koskee  

kin  koko maata. Jos sitävastoin  verrataan toisiinsa henkeä kohti 

laskettuja  polttopuumääriä,  on erotus sangen pieni.  Lassila on 
laskenut Turun ja Porin läänin maaseudulla henkeä kohti kuluvan 

4.00 k.-m 3 polttopuuta  (vrt.  s.  32). Tekijän laskemasta kokonais  

kulutuksesta  5.35 k.-m 3  on polttopuuta  76.6 % eli 4,i0 k.-m 3 (vrt.  

s. 156). 

Ennen  mainitussa julkaisusarjassa  Tutkimuksia  Suomen maatalou  
den kanriattavaisuu/lesta  esitetyt  tulokset maatilojen  kotitarvepuun  

kulutuksesta  eivät  oikeastaan ole suorastaan verrattavissa tekijän  
lukuihin. Milloin mainitussa tutkimuksessa  on eritelty  eri  suuruus  

luokkia,  ne käsittävät  koko  maan. Milloin siinä taas on eritelty  eri  

osia maata (piirejä),  kaikki  suuruusluokat on yhdistetty.  Kum  

massakin tapauksessa  keskiarvot riippuvat  suuresti aineiston sa  
tunnaisesta kokoonpanosta  eli  toisin sanoen siitä, miten eri  suuruus  

luokat ja maan eri  osat ovat  aineistossa  edustettuina,  varsinkin  kun 
aineisto on verraten pieni.  Jos  kuitenkin  asetetaan kyseessä  olevia 

lukuja tekijän  tuloksien rinnalle,  nähdään ensinnäkin,  että s. 35 
siteeratut  luvut maatilojen  koko  omasta puun kulutuksesta  eri  suu  

ruusluokissa ovat huomattavasti suurempia  kuin tekijän  Turun ja 
Porin läänissä  itsenäisille  viljelmille  laskemat  luvut.  Samoin on koko  

eteläpiiriä  edustava luku paljon  suurempi  kuin  se  luku,  joka  saadaan,  

jos  tekijän  arvioima kaikkien  2  ha suurempien  itsenäisten viljelmien  

yhteiskulutus  jaetaan  vastaavalla viljelmien  luvulla. (Vrt. edellä 

s.  169) Vuokra  viljelmien  puun kulutusta  ei voida ollenkaan 

ottaa vertailun alaiseksi,  koska  ne  on käsitelty  aivan eri tavoilla.   

Jos verrataan viljeltyä  ha kohti laskettuja  lukuja,  ovat tekijän  tu  
lokset  taaskin pienempiä, mikä johtuu suorastaan juuri tehdystä  

havainnosta viljelmää  kohti kuluviin puumääriin  nähden. Tässä 

yhteydessä  on muistettava,  että tekijä  ei ole lukenut niittyä  viljel  

tyyn alaan, niinkuin on tehty  maatalouden kannattavaisuuslaskel  
missa. Eri puutavaralajien  suhdetta verrattaessa huomataan,  

että tekijä  on saanut  aidas- ja  seiväspuun  osuuden vähän suuremmaksi  

mutta polttopuun  osuuden vähän pienemmäksi.  

Valtionmetsätorppien  puun kulutukseen nähden tekijä  on tullut 

pienempiin  lukuihin kuin Pekkala  ja  T. Blomqvist.  (Vrt.  ss.  29  ja 

30.)  Mahdollisesti johtuu erotus vain siitä, että heidän käyttämänsä  
aineisto  on pieni.  Eroon  vaikuttaa jonkun  verran  myöskin  se seikka,  

l
) Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1921. Taulu 13. 
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•että tekijän  luvut polttopuuhun  nähden tarkottavat  vain varsinaista  

runkopuuta,  kun mainituissa muissa laskelmissa  on otettu nähtävästi 

koko  polttoaineeksi  käytetty  puumäärä.  Ja  tämä voi  aiheuttaa mel  
koisia  eroavaisuuksia.  

Muihin I osassa  siteerattuihin laskelmiin  ei ole katsottu  olevan  

syytä  ulottaa vertailua. Ne ovat  nim. enimmäkseen aivan paikallista  

laatua ja aineisto niissä  tavallisesti  hyvin pieni,  tai sitten on katsottu  
vertailu muusta syystä  tarpeettomaksi  tai mahdottomaksi verran  

nollisten lukujen  puutteessa,  siteerattujen  laskelmien epämääräi  

syyden  takia j. n.  e. 
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Über  den Verbrauch des Holzes  im Hausbedarf  

auf dem Lande in dem Län  Turku-Pori  

(Abo-Björneborg).  

Referat.  

Eino Saari.  

Einleitung.  

Die  Frage nach  dem gegenseitigen Verhältnis  des Verbrauchs  und  des  
Zuwaehses  der Wiilder  hat  die  Waldpolitiker sowohl  in  Finnland  als  in  manchen  

anderen  Ländern  stark beschäftigt. Zuverlässige Zahlen  iiber  den ganzen  
jährlichen Zuwachs  der  Walder  und  den  entsprechenden Abtrieb  sind  in  den  

meisten  Ländern  sehr  schwer  zu erhalten. Die  Schätzung des  Zuwaehses  wird  
hier  ohne  weiteres  iibergangen. Bei  der  Bereehnung der  Grösse des  Verbrauchs  
bereitet  es die  grösste Schwierigkeit  festzustellen, wieviel  Holz  die  Bevölkerung  

des eigenen Landes im täglichen Hausbedarf  verwendet.  Und  dieses  Holz 
stellt zumal  in den skandinavischen  Ländern  einen  recht  beträchtlichen  Teil  

des Gesamtverbrauches dar. 

Was die  Verhältnisse in Finnland  betrifft, erhält man iiber  die anderen  

Posten: die von der  Ausfuhr, der Industrie  und dem Verkelir konsumierten  

Holzmengen, Angaben aus der amtlichen Statistik,  sodass  dieselben  verhält  

nismässig befriedigend bestimmt  werden  können. Um zu veranscliaulichen, 

in  welchem Grade die  Menge des  Holzes fiir  den  Hausbedarf  in  Finnland  zur 

Grösse  des  Verbrauchs  von Holz im  ganzen  beiträgt,  seien  aus einer  1916  ver  

öffentlichten Berechnung liber das  Verhältnis zwischen  dem Verbrauch  und  

dem Zuwaehs  der  Walder  einige Zahlen  angefiihrt. Der ganze  jälirliche  Holz  
verbrauch  im  Jahre  1913  wurde  zu 33.9  Millionen  Festmeter berechnet, wovon 
der Hausverbrauch  der Landbevölkerung 45.  o %,  der der Stadtbevölkerung 

3.8  %,  der  von der  Industrie benutzte einheimische  Rohstoff  26.8  %,  von dem 
der  weitaus  grösste Teil  als  Fertigfabrikate  exportiert  wird, das exportierte  
Rohholz  11.7 %, der  Bedarf der  Verkehrsmittel 3.9 %, das Brennholz  der  

Industrie  8.8  betragen. Die  Genauigkeit der  Berechnung hängt,  wie  man sieht, 
in  sehr  hohem  Grade von der  Zuverlässigkeit  der  Schätzung der  im  Hausbedarf  

verwendeten  Holzmenge ab. Die  verschiedenen  diesbeziiglichen Berechnungen 
haben  jedoch sehr  stark  voneinander  abweichende  Resultate  geliefert. Die vor  

hegende Berechnung versucht, wenigstens einigermassen die  Unsicherheit  zu  

beseitigen, die  in  dieser  Hinsicht  geherrscht  hat.  

I. Die wichtigsten  ausländischen und die früheren einheimischen  

Berechnungen  über den Verbrauch des Holzes für den Hausbedarf. 

In dem Kapitel  werden  die  in  den  Nachbarländem Norwegen und  Schwe  
den  angestellten Berechnungen iiber  die  fiir die  eigenen häuslichen  Bediirf  
nisse  der Bevölkerung verwendeten  Holzmengen ausfiihrlich  referiert.  Aus  den  
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vibrigen Ländern  Europas und  aus Amerika  sind  nur kurz die  am  zuverlässig  
sten  erscheinenden  Schätzungen des relativen Verbrauchs an Holz  erwähnt. 
In Finnland  und  den  skandinavischen Ländern  stimmen nämlich  die  am ent  

scheidendaten  auf den  Holzverbrauch einwirkenden  Faktoren  (Kiima, Reich  
lichkeit  der Walder, Sitten der  Bevölkerung usw.)  verhältnismässig  gut mitein  

ander überein, weichen  aber  von den  fraglichen Verhältnissen in  den  iibrigen 
Ländern  Europas bedeutend  ab. Die in Finnland ausgefiihrten  Berechnun  

gen  iiber  den  Hausverbrauch  sind  sämtlich, mit Ausnahme  ganz  unwesent  

licher lokaler  Angaben, referiert.  Vgl. S. 189—190.  

II. Die Untersuchungsmethode.  

Zuerst  wird in  der  Untersuchung in  aller  Kiirze  ein Blick  auf  die  Fakto  

ren geworfen, die  in  erster  Linie  die  Grösse  des Holzverbrauchs  in  einer Gegend 
bestimmen.  

Als Verbrauchseinheit ist  der  Betrieb oder  in  gewissen Fällen der  Haus  

halt genommen
l). Zu deren  Bedarfsholz  ist  zunächst  gerechnet alles  von ihnen 

verwendete  Brennholz, Bauholz  und  Einfriedigungsholz,  soweit  es  nicht  fiir 
industrielle  Einrichtungen oder  zu anderen  damit vergleichbaren Zwecken 

gebraucht worden  ist. Von  dem fiir  Inventar  benutzten  Holz ist  bei dieser  

Berechnung als  Holz  fiir den  Hausbedarf nicht  das Holz gezählt,  welches  in  

fertigen Industrieerzeugnissen vorliegt,  wohl  aber  alles  andere.  —ln den  Berech  

nungen  ist nur das Stammholz  beriicksichtigt.  Das  Ast-,  Stock- und  Wurzel  

holz  ist  also  bei  dem Kalkiil  weggelassen worden.  Zum Brennholz  sind  nicht 
die  als  Brennholz gebrauchten Reste  des  Bau-  und  Einfriedigungsholzes gezählt. 

Da  der Holzverbrauch  in den verschiedenen  Teilen  des Landes  recht er  

heblich  schwankt  und  auf  dem  Lande  ein  anderer  ist als  in den  Städten, ist  die  

Untersuchung auf  bloss ein  Län, und  zwar  auf das von Turku—Pori  (Abo— 

Björneborg), beschränkt  und  auch  da nur die  Landbevölkerung behandelt.  

Dieses  Län  liegt im  siidwestlichen  Winkel  des Landes  und schliesst  sich  durch  
seinen  Schärenarchipel an das  Län  Aland  an. Das  Areal  des  ganzen  Läns  uin  
fasst ohne  Gewasser 21  745  km

2

, wovon auf das Waldland  59 % kommen.  

Die  Volkszahl betrug  1920  auf dem  Lande  382  254  jmd in  den  Städten  80  296  

Köpfe.  Die mittlere  Temperatur des  Jalires  ist  ca. 4° C.  
Die Untersuchung ist ilirem  Charakter  nach  repräsentativ-statistisch.  

Als Material  sind  vorzugsweise Buchfiihrungsnotizen verwendet  worden.  

Erstens haben  in  verhältnismässig  reicher  Menge von fachkundigen Förstern  

besorgte Buchfiihrungen iiber  die  Forstwirtschaft  von Privatgiitern  vorgelegen.  
Die  Bewoliner  der staatlichen  Domänen  erhalten  das Holz, das  sie  zuhause  

brauchen, meist unentgeltlich  aus den  Wäldern  der  Domänen, und  iiber  diese  
Posten fiiliren  die staatlichen  Forstbeamten Buch. Ebenso verhält  es sich 

grösstenteils  mit den  Bewohnern  der  eigentliclien Staatsforsten, soweit  sie  staat  
liches  Land  bewirtschaften. Das in  dieser  Weise auf Staatsländereien  entstan  

dene  Material  ist  ebenfalls  gesammelt und der  brauchbarste  Teil  davon  ausge  
wählt worden. —-Im ganzen  umfasst  das Material 135 selbständige und  694  

l ) Unter  Betrieb wird  ein  solcher  Teil  angebauten Landes  verstanden,  der  
fur einen  Haushalt  als  landwirtschaftliches Ganzes bewirtschaftet  wird. Die  

in  dem  Betrieb  wohnenden und  dortselbst beschäftigten ständigen Arbeiter  nebst  

Familien  sind  zu dessen  Bewohnerscbaft  gerechnet sowie  die Inbaber der  Be  
triebe und  ihre  Familienmitglieder, soweit sie  in  dem  Betrieb  wohnen.  
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Paehtbetriebe.  Die Zahl  der  Pachtbetriebe ist im ganzen  Län  Turku—-Pori 
(Abo—Björneborg) bis  in  die  letzte  Zeit  viel  grosser  gewesen  als  die der  selb  

ständigen  Betriebe, weshalb die letzteren  auch  in  dem Material viel spärlicher 
vertreten sind 1

). Die  Lage des Materials ist in Fig.  1, S. 47 dargestellt.  
Das  Material  ist daselbst in Gruppen eingeteilt, deren  jeder folgendermassen 
eine  eigene  Bezeichnung  gegeben ist:  

O selbständige  Betriebe.  

+  von Privatgiitern  als  Gutsteile verpachtete Betriebe.  
•  von staatlichen  Domänen  verpachtete landwirtschaftliche und  Wohnbe  

triebe. 

>(<  staatliche  Waldpachtgiiter. (Diese sind  von  den  eigentlichen Staatsfor  

sten verpachtete Betriebe, die iliren  häuslichen  Holzbedarf unent  

geltlich aus dem Staatsforst erlialten.)  

Bei jeder Gemeinde, aus der  Material  vorliegt,  ist  das  betreffende  Zeichen  

und  daneben  die  Zahl  der  Betriebe  der  erwahnten  Art in  dem Material angege  
ben.  

Fiir  jeden Betrieb  des Materials war angefiihrt, wie  viel in  jedem Buch  
fiihrungsjahr  an Holz als  Brennstoff, zum Bau und  zur  Ausbesserung von Ge  
bäuden, zu  Zäunen, fiir  das  Inventar  usw.  gebraucht worden  war.  Die  Angaben 
umfassten bei den  verschiedenen  Betrieben zwischen  1 und 10 Jahren wech  

selnde  Zeiträume. Fiir  diese Zeit wurde der  Mittelwert  pro  Jahr berechnet. 
Im Folgenden ist  demgemäss immer der  jährliche Verbrauch  gemeint. 

Die  Holzwaren wurden  in drei  Klassen  eingeteilt: 

1)  Zaunstangen- und  Pfahlholz, d. h. alles  zu Zäunen  verwendete  Holz 

und  alle  auch  zu anderen  Zwecken  benutzte  Pfähle. Es ist zu bemerken, dass  

der  finnische  Landwirt gewaltige Mengen von Zäunen verwendet, und  dass  diese  
bisher  vorzugsweise aus Holz  aufgefiihrt worden  sind.  Fiir  den  heute  noch  

häufigsten  Zaun  des  platten Landes  können  pro  100  laufende  Meter  5—6 Fest  
meter  Holz erforderlich  sein.  

2) Brennholz. 

3) Zu Bauzweeken  und  fur Inventar  verwendetes  Holz. Diese Klasse 

repräsentiert  das derbste  und  technisch wertvollste  Holz. Dazu  gehören vor 
allem  Sägeholz, Zimmerholz und  Sparrenholz.  Die kleineren  Sortimente stellen 
davor  inbezug auf  das  Kubikmass einen  sehr  geringen Teil  dar.  

Alle Holzmengen wurden als  Festmass  mit Rinde und als unbearbeitetes  

rundes  Stammholz kubiert.  Sämtliche Kubikmasse, die  im  Folgenden vorkom  

men, sind  mithin, wenn nicht  besonders  erwahnt, Festmass. 

Die  mathematisch-statistischen Grössen,  die  bei  der  Behandlung des  Mate  
rials  benutzt  worden  sind, und  die  zu ihrer  Angabe verwendeten  Zeichen erge  
ben  sich  aus dem  Folgenden. 

Als Mittelwert ist im allgemeinen das arithmetische  Mittel gebraucht, 
falls  nichts  anderes  gesagt ist. Dasselbe  ist mit m  oder  M bezeichnet, dessen  

Index  auf die betreffende  Gruppe hinweist. Als Mass der  Dispersion der  

l)  Im Jahre 1918 wurde ein  Gesetz  erlassen,  nach  dem die Pächter  der 

vom privaten Land  als Gutsteile  verpachteten Betriebe ihr Land  auf giin  
stigen Bedingungen zu selbständigem Besitz einkisen diirfen. Nach den im 

Jahre 1922 erlassenen  Gesetzen diirfen auch die Pächter von Staatsland  in  

gewissen Fallen  ihr  Land  einlösen.  Diese Gesetze  werden die  Bodenbesitzver  

hältnisse in  kurzer  Zeit  ganz  anders  gestalten, als  sie friiher gewesen  sind.  
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Reihe  ist die Standardabweichung  angewandt, die  durch  den  Buchstaben a 

ausgedriickt  ist. Wenn a als  das Produkt  zweier Zahlen wiedergegeben  ist,  be  
zeichnet der erste Faktor den Klassenabstand in  der  klassifizierten Reihe.  

Bei  der  Beurteilung der  Genauigkeit der  Resultate  ist der  mittlere  Fehler 
in  Anschlag gebracht. Der  mittlere  Fehler des Mittelwertes  ist  mit e(M),  der  

mittlere  Fehler von a mit s(a)  bezeichnet  usw.  
Die Zusammengehörigkeit zweier verschiedenen Argumente ist mit  Hilfe 

des nach  der BitAVAis'sehen Formel  berechneten  Korrelationskoeffizienten 

abgeschätzt,  der  mit  r  bezeichnet  ist. 

Wenn  die Regression als  geradlinig angesehen werden  kann, ist die Re  

gressionsgleiohung mit  Hilfe  des Korrelationskoeffizienten bestimrat. Wird 

das eine  Argument der  Korrelationstabelle mit  X und  das andere  mit Y und  
die Abweichungen von ihren  Mittelwerten  mit x und  y bezeiehnet, so findet  

man 

wo y die dem Wert von x entsprechende wahrscheinlichste Abweichung von 

demMittelwert von Y darstellt,  r  X-—-ist der  sog.  Regressionslcoeffizient, und 
o. 

zwar  ist derselbe  mit g bezeichnet.  Wendet  man statt der  aus  dem  Mittelwert 

berechneten  Abweichungen absolute  Werte  an, so erhält  die  Regressionsglei  

chung die  Form: 

Wenn die  Regression krummlinig  war, wurde  eine Regressionsgleichung 

benutzt, deren allgemeine Form 

ist. Darin ist aus Bequemlichkeitsgriinden  aristelle  von X  gewohnlich X—k 

oder—genommen, worin  k  irgendeine geeignete Konstante  ist. Die  Ivon  

stanten a, b,  c, d usw. sind  nach dem sog.  Momentverfahren 1 )  bestimmt.  
Um zu beurteilen, ob  eine  Regression  als  geradlinig gelten kann oder  ob  sie  

als krummlinig  aufzufassen  ist, wurde  das sog. Korrelationsverhältnis  (engl.  

»correlation  ratio») herbeigezogen, das mit tj bezeichnet  ist. Als  Mass der Ge  
radlinigkeit  der  Regression diente  die  Grösse  

Je mehr  die Regression von der  Geradlinigkeit abweicht, umso grosser ist J. 
Wenn £ grosser  als  2 oder  3 mal  e(£) ist, so ist die geradlinige Korrelations  
gleichung nicht  mehr  als  zweckentsprechend angesehen worden.  

III.  Der Holzverbrauch pro Betrieb,  resp. Haushalt. 

Aus den  vorbereitenden  vergleichenden Untersuchungen ergab sich  die  
Beobachtung, dass die Betriebe in  6 verschiedenen Gruppen zu behandeln 
waren. 

Vgl. z. B. W. Palin  Elderton, Frequency-Curves  and  Correlation.  

London,  1906. S. 13—35. 

ov 

7 = r  x X  x, 

Y=g X  +  (M,— gM
x

)  

Y=a+bX + c X  2 -  dX 3 fe X 4 usw. 

»}
2
— r

3  = £ 
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Landwirtschaftliche Betriebe:  

1) selbständige Betriebe im  ganzen  Län, 

2)  Pachtbetriebe  im siidlichen  Teil des  Länes, 

3) » •> nördlichen  » » » 

Wohnbetriebe: 

4)  Wohnbetriebe  im siidlichen  Teil des Länes, 

5) » » nördlichen  » » » , auf  Privatland und  auf  

Ländereien der staatlichen Domänen, 

6) wegen  ihres  geringen Umfangs zu den  Wohnbetrieben  gerechnete staat  
liche  Waldpachtgiiter im nördlichen Teil des  Länes.  

Als Wohnbetriebe  sind  alle diejenigen  gezählt, die im ganzen  höchstens  
2 ha  Acker  und  Garten aufweisen.  Zur  Erklärung sei  angefiihrt,  dass  die  Wohn  
betriebe  im  allgemeinen  keinen  Wald haben, sondern  ihren  Holzbedarf  kaufen 
miissen, falls sie  das  Holz fiir  ihren  Hausbedarf nicht  auf  Grund des  Pachtver  

hältnisses  bekommen.  Die  selbständigen landwirtschaftlichen  Betriebe haben  

im allgemeinen wenigstens so viel  Wald, dass  er fiir  den  Hausbedarf  geniigt. 
Die  von privaten  Gutsbesitzern als  Gutsteile verpachteten landwirtschaftlichen 

Betriebe  oder  »Torpe>> haben  in  der Kegel keine  Waldparzelle; dagegen erhalten 
sie  ihren  Hausbedarf  meistens  aus dem Wald des  Hauptgutes.  

Der  Holzbedarf  der  landwirtschaftlichen Betriebe ist im grossen  ganzen  

melu-  von dem Umfang und  der  Intensität als von anderen  Faktoren  ab  

hängig, wenn die allgemeinen wirtschaftsgeographischen Verhältnisse annä  
hemd  dieselben  sind. Als Mass der  Grösse  des Betriebs ist am geeignetsten 

die  bebaute  Fläclie  erschienen, zu der Garten  und  Acker gereclinet worden  
sind. Mit der  Zunahme  der bebauten Fläche steigt auch die Grösse der  
YY

T

irtschaft des Betriebs  und  demgemäss, wie  wir  später sehen  werden, der  
Holzbedarf  statistisch betrachtet.  

Bei  der Untersuchung des gegenseitigen Verhältnisses der angebauten  
Fläche  und  des  Holzbedarfs  wurde  statt des  Areals  dessen  Quadratwurzel ge  

nommen,  weil dadurch  das  Abhängigkeitsverhältnis  leichter zu bestimmen war. 
Das  Verfahren war kurz  das  folgende.  Zuerst  wurde  untersucht, ob zwischen  
der  Quadratwurzel der  bebauten  Hektarmenge des Betriebes und  dessen  Holz  
verbrauch  eine Korrelation  bestand  und  von welcher  Art  diese  war. Jede Holz  

warenklasse  und  Betriebsgruppe wurde  getrennt  behandelt.  Danach  wurde  die  

Regression des Holzverbrauchs des Betriebes im Verhältnis zur Quadratwur  
zel  der  bebauten  Fläche  berechnet.  Dadurch  kam  man zu einer  Gleichung, aus 

der  man die  jedem Wert der  letzteren Grösse am wahrscheinlichsten entspre  
chende Holzverbrauchsmenge erhält. Aus den  Statistiken iiber  die  Zahl der  
Betriebe  des zu untersuchenden  Läns  und  ihre  Verteilung auf  die verschie  
denen Grössenklassen  sowie  iiber die gemeinsame bebaute  Fläche  der  verschie  
denen Grössenklassen  wurde  in  jeder der  letzteren  die  durchschnittliche  bebaute  
Fläche  pro  Betrieb  festgestellt. Aus  dieser  Zahl wurde  die Quadratwurzel aus  

gezogen,  wonach aus der  Regressionsgleichung der  dieser  Quadratwurzel ent  
sprechende Holzverbrauch  berechnet  wurde. Es wurde nun angenommen,  dass  
dieser  den  wahrscheinlichsten  durchschnittlichen  Holzverbrauch  in  der  betref  

fenden  Grössenklasse  wiederspiegle. 
Fiir  die die kleinsten  Betriebe  umfassenden  Grössenklassen  liessen  sich  

jedoch aus der  Regressionsgleichung nicht  in  alien  Fällen zuverlässige Werte 

gewinnen. Sie  wurden  dann  durch  geradlinige Interpolation inbezug  auf die  
Quadratwurzel der  bebauten  Fläche  zwischen  dem durchschnittlichen  Holz  
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verbrauch  der  nächst  grösseren zuverlässigen Grössenklasse  und  der  Wohnbe  
triebe bereehnet. 

Der in den verschiedenen  Fallen  auftretende Korrelationskoeffizient  

zwischen  der Quadratwurzel der bebauten  Hektarmenge  und  der  Grösse  des  
Holzverbrauchs  ist aus der  folgenden Tabelle  zu ersehen.  

Dia Linien, welche  die  in den  verschiedenen  Fallen  angewandten Regres  
sionsgleichungen veranschaulichen, ergeben sich  aus den  Figuren 2—13.  In 
diesen  finden sich  auf  der  X-Achse  zwei  voneinander  unabhängige Massstäbe,  

von denen der obere:  X  = j/ ha, die  Quadratwurzel der  bebauten  Fläche und  
der  untere:  X = ha, die bebaute Hektarmenge angibt. Die  in  der  Figur auf  
tretenden  kleinen  Kreise und  fortlaufenden Linien  ( —) gehören 

zum ersteren  und  die gestrichelten Linien  ( ) zum letzteren Massstab.  

Der  die  Quadratwurzel der  Ackerfläche  angebende Massstab  ist  der  ursprung  

liche, an die  Berechnungen ankniipfende. Die gestriehelte  Linie  ist  nur zum  
Vergleich in  dieselbe  Figur aufgenommen, damit  daraus auch  hervorgehe, wie  
der Holzverbrauch mit der unmittelbaren  Zunahme der bebauten  Hektar  

menge ansteigt.  Die  Strichpunktlinie  ( ) in Fig.  2—4 zeigt,  welcher 
Art die  fiir die  Quadratwurzel der  bebauten  Hektarmenge berechnete  Regres  
sionslinie  sein  wiirde, wenn sie  als  Gerade  angenommen  worden  ware. Die klei  

nen Kreise  geben den  durchschnittlichen Holzverbrauch an, wie er aus dem 
nach  der  Quadratwurzel der  bebauten  Fläehe  in  gleich  weite  Klassen  geteilten 
Material  fiir  jede derartige Grössenklasse  bereehnet  ist. Die  Zahl neben  dem 
kleinen  Kreis weist  auf  die  Zahl  der  zu dem Material  gehörigen betroffenden  
Betriebe  hin.  Die  Y-Achse zeigt den  Holzverbrauch  pro  Betrieb  in  m 3.  

Im Folgenden sind  die Erklärungen zu den Figureri  angefiilirt,  und  zu  

gleich ist die  Regressionsgleiehung erwahnt, welche  durch die fortlaufende  
Linie  ( ) der  Figur veranschaulicht wird. In den  Gleichungen ist 
Y = m 3 und X = der  Quadratwurzel der  bebauten  Hektarmenge. 

I) Holzverbrauch der selbständigen landwirtschaftUc/ien  Betrieb
.  pro Be  

trieb. 

Fig.  2, S. 65. Gesamtverbrauch.  Xj  = X—6.  

Die  Gleichung ist  durch  Addition  der  zu Fig.  3—5  gehörerjden Gleichungen 
erhalten.  

Fig.  3, S. 73. Zaunstangon- und  Pfahlholz.  x
x = X—6. 

Fig.  4, S. 76.  Brennholz.  x 2 =  X—7.  

Fig.  5,  S. 79. Bauholz und  Holz fvir Inventar. x 3 = X 6.5. 

Y = 110.7660 21.9142 Xx 1.3695 X x
2 —-0.2443  Xj

3 + 0.0402  Xx  4  

Y = 10.4000  + 1.9755  X 1 0.0080 Xj
2 0.0386  X t

3 

Y = 85.1505 13.3682  X 2 0.4561 X* -0.1213 x]  

Y  = 25.8778[1.2209 +0.8190  y"3
-—■  1.  045 l( ) —0.014o(f 3 ) +0.6  3  7  4 (,

*
3  

L 4.5 *4.5' v  4.5' H.s' 

Selbständige  Pachtbetriebe  im Pachtbetriebe im 

Betriebe südlichen Teil nördlichen Teil 

Zaunstangen- und  Pfahlholz.. 0.537 ± 0.065  0.347 ± 0.045  0.186  ± 0.068  

Brennholz   0.597  ± 0.059  0.558  ± 0.036  0.437 ± 0.057  

Bauholz  und  Holz für  Inventar  0.455 ± 0.073  0.261  ± 0.048  0.146  ± 0.069  

Gesamter  Holzverbrauch .... 0.676  ± 0.050  0.593  ± 0.034  0.442  ± 0.056  
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II)  Holzverbrauch der  landwirtschaftliohen Pachtbetriebe im siidlichen Teil 
des Länes pro  Betrieb. 

Fig.  6, S. 84. Gesamtverbrauch. 

Fig.  7,  S. 87. Zaunstangen- und  Pfahlholz.  

Fig.  8, S. 89. Brennholz.  

Fig.  9,  S. 94. Bauholz  und  Holz fiir Inventar.  

Die Gleichungen sind  durch  Addition  der  Gleichungen zu Fig.  7 und  8 
und  Subtraktion  der  Summe von der  Gleichung  zu Fig.  6  erhalten. 

III)  Holzverbrauch der landwirtschaftliohen Pachtbetriebe im nördlichen 

Teil des Länes  pro  Betrieb. 

Fig. 10, S. 96.  Gesamtverbiauch.  

Fig. 11, S. 98. Zaunstangen- und  Pfahlliolz.  

Fig. 12, S. 100. Brennholz.  

Fig.  13, S. 102 Bauholz und  Holz  fur I  nventar. 

Die  Gleichung  ist  durch  Addition der  Gleichungen zu Fig.  11 und  12 und  
Subtraktion der Summe von der  Gleichung zu Abb.  10 erhalten.  

Oben  wurde  schon  erwahnt, wie aus diesen  Gleichungen, teilweise durch  

Interpolation,  fiir  jede in der Betriebsstatistik  gebrauchte  Grössenklasse  der  
wahrscheinlichste  Verbrauch pro  Betrieb  berechnet  worden  ist. Die  Grössen  

klasse > 100  ha  ist  ganz  getrennt behandelt.  Ihre  Holzmengen sind  als  einfache 
arithmetische Mittel  direkt  aus dem Material berechnet.  In  der  folgonden  Tabelle 
sind  die  Ergebnisse  aufgefiihrt. Doch  ist daselbst  nur der  Gesamtverbrauch  

in  absoluten  Zahlen angegeben. Die  verschiedenen Holzwarenklassen sind  in  

% desselben  ausgedriickt.  

Hoi  zverbrauch pro Betrieb  in  den  landwirtschaftlichen Betrieben. 

Y = 9.299  X + 4. 50 X <[ 5.3  7  
Y = 6.480  X + 19.84 X > 5. s  7  

Y = 0. 583 X + 1. 24 

Y = 5. 540 X + 7. 74 

Y  = 3.176  X 4.48 X<Ö.37 

Y = 0.357  X + 10.60 X > 5.37  

Y = 5.927 X ' 23.09 

Y = 0. 473 X + 1.59 

Y = 4. 578 X 17. 40 

Y  
=

 0.876 X 4.10 

Grössenklasse:  

bebaute Fläche,  

ha 

In den selbständigen  

Betrieben 

In den  Pachtbetrieben 

d.  südl. Teils 

In den Pachtbetrieb en d. 

nörd!. Teils  

Gesamt-  verbrauch  Zaunstang 
en-
 

u.

 Pfahlholz  Brennholz  Bauholz 
u.

 
Holz

 für 
In-
 ventar  Cresa mt-  verbrauch  

e
 N 

ЧВ 
M» Ш 
s»  <-+■ 

Eg 
О CD 

Brennholz  Bauholz 
u.

 
Holz

 für 
In-
 ventar  Zaunstangen-  

u.

 Pfahlholz  Cresa mt-  verbrauch  Brennholz  Bauholz 
u.

 
Holz

 für 
In-
 ventar  

m
3 7o vom Gesamtv. m' vom Gesamtv.  m' %  vom  Gesamtv.  

2— 3 19.16 12.9 80.4 6.7 17.41 10.6 81.9 7.5 26.73 7.9 78.1 14.0 

3— 5 25.70 14.1 79.8  6.1 22.48 10.5 82.1  7.4 34.75 7.3 76.0  16.7 

5— 10 37.14 13.9 77.9  8.2 28.61 9.6 77.3  13.1 38.13 7.3 76.1  16.6 

10— 16 52.45 11.4 72.0  16.6 36.43 8.9 73.5  17.6 43.37 7.4 76.3  16.3 

16- 25 72.86 10.1 67.4  22.5 44.39 8.4 71.0  20:6 48.26 7.5 76.3  16.2 

25— 60 107.35  9.4 64.6  26.0 57.13 8.0 69.7  22.3 55.89 7.5 76.5  16.0 

50—100 149.71 9.5 66.5  24.0  72.44 8.3 73.0  18.7 67.29 7.6 76.6  15.8 

>100 244.331 10.3 64.6  25.1 
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Die Vergleichung des Holzverbrauchs der  verschiedenen  Betriebsgruppen 

erfolgt am besten graphisch. Derselbe  wird durch Fig. 14—-17 veran  
schaulicht. Hier  findet  man auf der X-Achse  die Quadratwurzel der bebauten 

Hektarmenge  und  auf  der  Y-Achse  den  Holzverbrauch  in m 3. Die  Bedeutung 
der  verschiedenartigen Linien  ist  die  folgende: 

selbständige Betriebe. 
—  Pachtbetriebe im sudlichen  Teil  des Länes. 

» » nördlichen  Teil  des Länes.  

Die links befindlichen, durch  diinne  punktierte  Linien  mit  den  Hauptlinien 
verbundenen  Punkte  (o, -f ,•)  geben die  Grössenklassen an, fiir  die  keine  Re  

gressionsgleichungen  mehr  angewandt werden  konnten, sondern  deren  Ver  

brauchsmengen durch  Interpolation  in  der  oben  besehriebenen  Weise  berechnet  
sind. 

Fig.  14,  S. 110. Gesamtverbrauch. 

Fig.  15,  S. 111. Verbrauch an Zaunstangen- und  Pfahlholz.  

Fig. 16, S. 112. Verbrauch  an Brennholz.  
Fig. 17, S. 113.  Y

T

erbraueh  an Bauholz und  Holz  fiir  Inventar.  

Am stärksten fällt  ins  Auge, dass die  selbständigen Betriebe  verhältnis  

mässig mehr  Holz  verbrauclit  liaben  als  die  Pachtbetriebe.  Von  den  letzteren 
konsumierten  die kleinsten  im nördlichen  Teil  des Länes  mehr  als die  im sud  

lichen, die  grösseren aber  umgekehrt. 
Die  Wohnbetriebe wurden  in  drei  verschiedenen  Gruppen beliandelt, fiir 

deren jede das arithmetische Mittel pro  Betrieb  berechnet  wurde.  Die  Ergeb  
nisse sind  in  m 3 die  folgenden: 

1 = Pachtbetriebe im  sudlichen  Teil  des Länes.  

II = » » nördlichen » » » ausser den  staatlichen  

Waldpachtgutern. 

111 = kleine  staatliche VValdpachtgiiter. 

Fiir  die  Haushalle, die  nicht  zur eigentlichen Bewohnerschaft eines Betriebs  

gehören, ist pro  Haushalt  diesel  be  Menge Brennholz  sowie Bauholz  und  Holz  

fiir  Inventar  wie  in  den  Gruppen I und  II der  Wohnbetriebe  pro  Betrieb  ge  

rechnet, aber  keinerlei  Zaunstangen- und Pfahlholz.  Der  Holzverbrauch der  
artiger  Haushalte  war  also:  

Holz  waren blasse 1 II III 

Zaunstangen- und  Pfahlholz
.. 

Brennholz  

Bauholz und  Holz  für Inventar  

1.40 ± 0.16  

lO.Bß ± 0.74  
1.02 ± 0.28  

1.76 ± 0.21  
16.52 ± 1.32 

2.10  ± 0.42 

1.76 ± 0.21 

20.74  ± 1.25 

5.37 ± 0.93  

Gesamtverbrauch 13.08 ± 0.81  20.38 ± 1.40 27.87 ± 1.57 

Brennholz, m
3  

Im südl. Teil  des 

Länes  

Im nördl. Teil  des 

Länes 

10.66 ± 0.74  
1.02 ± 0.28  

16.52 ± 1.02 
2.10  ± 0.86  Bauholz  und  Holz für  Inventar, m

3
. ...  

Gesamtverbrauch,  m 3 11.68 ± 0.79  18.62 + 1.39 
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2 

Eine  Ausnahme  hiervon  stellen  jedoch die  sog.  -iloiset»  dar, d. h. Personen, 

die keine  feste  Wohnung haben.  Es wurde  angenommen,  dass dieser  Bevölke  

rungsteil  den  Verbrauch  an Holz fiir  den  Hausbedarf  in  einer  Gegend nicht  er  
höht, da  er fiir eigene Rechnung kaum  irgendwelches Holz  verwendet.  

IV. Holzverbrauch pro Kopf.  

Die  Menge des  Holzverbrauchs fiir jeden Betrieb  des Materials  wurde  
durch  die  Zahl der  eigentliehen Bewohner  des  Betriebs  (Besitzer  nebst Angehö  

rigen sowie  auf  dem Betrieb  wohnende  stätige Arbeiter mit Familien und 

Giesinde) dividiert, und  aus den  dadurch  gefundenen Zahlen  wurden  die  durch  

schnittlichen Holzposten pro  Kopf in den  verschiedenen Betriebsgruppen be  
rechnet.  

1. Die ungewogenen  Verbrauchsmengen. 

Zuerst wurde  das Material  in der Weise behandelt, dass sämtliehe  Be  

triebe ohne  Riicksicht  auf ihre  Bewohnerzahl  als  gleichwertig  betrachtet  wur  
den. Die  Betriebe  blieben  dabei  in  dieselben  6  Gruppen eingeteilt wie  in  Kap. 
111. 

Bei  der  Untersuchung der  Icmdwirtschaftlichen  Betriebe  wurde  beobachtet, 
dass der  Holzverbrauch in  verschieden  grossen  Betrieben  pro  Kopf in  zwei  
Betriebsgruppen bei  den  Kelbständigen und  den  Pachtbetrieben  im  siidlichen  

Teil  des Länes verschieden  ist, aber  in  den  Pachtbetrieben  des nördlichen 
Teils  des Länes  unabhängig von der  Grösse  des Betriebes  als  gleich angesehen 
werden  kann. Der  Korrelationskoeffizient zwischen  der Quadratwurzel der  

bebauten  Hektarmenge und  der pro  Kopf verwendeten  Holzmenge wenn 

es sich  um  den  Gesamtverbraueh  handelt ist nämlich  in  den  versehiedenen 

Gruppen  der landwirtschaftlichen  Betriebe  der folgende: 

Im ersten  Fall wurde  als  Regressionsgleichung erhalten: 

Y = Gesamtverbrauch  pro  Kopf.  X = Quadratwurzel der  bebauten  Hek  
tarmenge. Die Gleichung gilt  jedoch nicht  mehr  fiir  Betriebe, die  iiber  120  ha  be  
bauten  Boden innehaben. Daher  wurden  alle  diejenigen Betriebe, deren Acker  
fläclie 100  ha  ist,  getrennt  als eine  Grössenklasse  behandelt  und  fiir sie  nur 
das arithmetische  Mittel aus dem Material berechnet.  Fiir  die kleinsten  Be  

triebe  gibt die  Gleichung ebenfalls  keine  wahrscheinlichen  Wert© mehr, weshalb  
fiir  diese  die  pro  Kopf verwendeten  Holzposten durch Interpolation in der  
S. 177—178  erwähnten  Weise  berechnet  worden  sind. Die  angefiihrte Regres  

sionsgleichung  wird durch die mit einer  fortlaufenden  Linie  ( —)  

gezeichnete Kurve in  Fig.  20,  S. 125, veranschaulicht.  Auf  der  X-Achse  findet  

Y = 12.2123 -  0.2119 (X 8) 0.0924  (X 8) 2 0.0030 (X 8) 3 
—0.0007 (X—8)

4 

1) bei selbständigen Betrieben 0.143^0.090 

2)  bei  den  Pachtbetrieben  im südlichen  Teil  des  Länes  0.326   

3) » » >> nördlichen  » » >> —0.0  6 9 -J-  0.  и 7 1  
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man die Quadratwurzel der  bebauten  Hektarmenge und  auf der  Y-Achse  den  

Holzverbrauch pro  Ivopf  in  m  3.  Die  fortlaufende  Gerade ( ) zeigt,  
wie  die  Regressionslinie  aussehen  wiirde, wenn sie als  Gerade  genommen  ware. 
Die  kleinen  Kreise geben die  aus dem Material  berechneten  unausgeglichenen 
Verbrauchsmengen an. Die  neben ihnen  stehenden  Ziffern deuten  auf die 
Zahl der betreffenden  Betriebe. Die in derselben Figur auftretende  ge  
strichelte Linie  (- ) veranschaulicht die  in  den  landwirtschaftlichen 

Pachtbetrieben des  siidlichen Teils des  Länes pro  Kopf  verwendeten  Holzmen  

gen  und die Strichpunktlinie  (-  •—■ • )dasselbe Verhalten  fiir  die  landwirt  

schaftlichen Pachtbetriebe  im nördlichen  Teil des Länes. Die links  stehenden 

Punkte  zeigen die  Grössenklassen  an, fiir  die eine Interpolation  und  nicht un  
mittelbar die  Regressionsgleichung benutzt  worden  ist. 

Fiir  die Pachtbetriebe  im sudlichen  Teil  des Länes  lautet  die  in  Rede  ste  

hende  Regressionsgleichung: 

Y und  X haben  dieselben Bedeutungen wie in  dem vorhergehenden Fall. 
Die  Gleichung  ist  ausser in der  eben  erklärten Figur  in  Fig. 18, S.  120, wiederge  

geben, aus der sich  auch  die  Zahl  der  als  Material  herangezogenen Betriebe und  
die ohne  Ausgleichung daraus berechneten Verbrauchsmengen ergeben. Die  
in der  Figur gebrauchten Zeichen  sind  dieselben  wie  die  oben erklärten. Der  

Holzverbrauch  pro  Kopf  erhöht  sich also  mit  der  Zunahme  des Betriebs  ge  
radlinig im Verhältnis zur  Quadratwurzel der  Ackerfläche, soweit  das  Mate  

rial gereicht hat.  

Fig.  19 S. 123 stellt die  Verteilung  der  Pachtbetriebe  des  nördlichen  Teils 
des  Länes  nach  der  pro  Kopf verwendeten Holzmenge dar, welche  die  X-Achse 
in  m 3  verdeutlicht. Auf  der  Y-Achse  ist die  Zahl  der  entsprechenden Betriebe  
zu finden.  

M = arithmetisches Mittel. 

Mi = Mediane.  

Bei  der Berechnung der  von der  ganzen  Bevölkerung des platten Landes  
zusammen verbrauchten  Holzmenge ist  es nicht  angängig, die  in  den  selb  

ständigen Betrieben und  den  Pachtbetrieben des sudlichen  Teils des  Länes  fur 

jede Grössenklasse  getrennt berechneten, pro  Kopf verwendeten  Holzmengen  
zu benutzen, sondern  da  ist  eine Zahl  erforderlich, welche  zugleich die  ganze  
Bevölkerung der  selbständigen Betriebe  und  ebenso  die ganze  Bevölkerung 
der landwirtschaftlichen Pachtbetriebe  des  sudlichen  Teiles veranschaulicht.  

Es liegen nämlich keine  statistischen  Angaben  iiber  die  Verteilung der  Bevöl  

kerung auf  die verschiedenen  Grössenklassen  der  Betriebe  vor. Zu diesem  
Zweck  wurde  aus  den  fiir  die  verschiedenen  Grössenklassen  gefundenen Ver  

brauchsmengen das gewogene  arithmetische  Mittel  in  beiden  Betriebsgruppen 
getrennt berechnet.  Als  Gewichte wurden  Zahlen  gebraucht, die durch  Divi  
sion  der  in  jeder Grössenklasse in  Kap.  11l  pro  Betrieb  berechneten  Holz  

menge  mit der pro Kopf  .berechneten Holzmenge und  durch  Multiplikation  
dieses  Quotienten mit  der  Zahl  der  zu der  betreffenden  Grössenklasse  gehörigen 
Betriebe  erhalten  wurden.  

Die  von der Bevölkerung der Wohnbetriebe und  von der  nicht zu den  Betrie  

ben  gehörenden Bevölkerung pro  Kopf verbrauchte  Holzmenge wurde  in  ganz 

entsprechender Weise  berechnet, wie  oben  fiir  die  Holzmenge pro  Betrieb  aus  

einandergesetzt worden  ist. 

Y  = 1. 129 X  + 3.25 
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Die  aus den  obenerwahnten  Berechnungen gewonnenen  Resultate  brauchen  

in  dem Referat  nicht durch Zahlen  angegeben  zu werden, da  das  im  Folgenden  

gesehilderte  Verfahren ohne  Zweifel  der  Wirklichkeit näher kommende  Ergeb  
nisse liefert. 

2. Die gewogenen  Verbrauchsmengen. 

Wenn  zwei  Betriebe  als  Ganze  gleichviel Holz  verbrauehen, so wird  in dem  

jenigen, das eine  grössere Bewohnerzahl hat, pro  Kopf weniger verwendet  als  
in dem anderen.  Will man  richtige  Durchschnittszahlen  pro  Kopf fiir  die  ganze  

Bevölkerung oder  eine bestimmte  Bevölkerungsgruppe erhalfren, so ist  denjeni  

gen  Betrieben ein  grösserer Einfluss zuzuteilen, deren  Bewohnerzahl  grosser 
ist. Aus  diesem  Grunde  sind  ausser den  oben  angefiihrten Zahlen  noeh  andere  

ausgerechnet worden.  Das  Verfahren  ist sonst ganz dasselbe  gewesen,  doch  
wurde jeder Betrieb  nur durch  seine  eigene Bevölkerungszahl  gewogen.  Wie  
man schon  im  voraus schliessen  kann, erhält man auf  diese Weise  etwas klei  

nere Werte, als  wenn man alle  Betriebe  als  gleichwertig behandelt. Das  gegen  

seitige  Verhältnis der Verbrauchsmengen in  den  verschiedenen Betriebsgruppen  
und  Grössenklassen bleibt  dasselbe wie  bei  den  ungewogenen  Berechnungen. 

Die Begressionslinien, welche die  gewogenen  Verbrauchsmengen in  den  selb  

ständigen Betrieben  und  den  Pachtbetrieben des sudlichen  Teils  des Länes  

darstellen, sind  fast  die  nämlichen  wie in  Fig.  18 S. 120  und  Fig.  20  S. 125. Die 

aus  gewogenen  Serien gefundenen Gleichungen sind: 
1) bei  den  selbständigen Betrieben:  

2) bei  den  Pachtbetrieben  im  sudlichen Teil  des  Länes:  

Y = Gesamtverbraueh pro  Kopf. X = Quadratwurzel der  bebauten Hek  

tarmenge. In den  landwirtschaftlichen  Pachtbetrieben  des nördlichen  Teils 
des  Länes ist  der  Verbrauch unabhängig von  dem  Umfang des  Betriebes. 

Fur  die  kleinsten  und  grössten  Betriebe  geben die  Gleichungen keine befrie  

digenden Resultate, weshalb  die  Verbrauchsmengen fiir  sie  besonders  berechnet  

worden  sind, wie  S. 181 dargelegt ist. Diese  wie  die aus den Gleichungen 

gewonnenen  Ergebnisse erhellen aus dem  Folgenden (die Zahlen  zeigen den  
Gesamtverbrauch  an).  

Holzverbrauch  pro  Kopf in  den  landwirtschaftlichsn  Betrieben, Festmeter  

Y = 11.3924 0.  1663 (X 8) 0. 1021 (X 8)
2 0.  0025 (X  -8) 3  

Y = 1.222 X 2.06  

Grössenklasse:  

bebaute Fläche,  

ha 

In selbständigen  

Betrieben 

In Pachtbetrieben  

im südlichen Teil 

des Länes 

2— 3 

• 

4.60 3.77 

3— 5 6.03 4.42 

5— 10 8.02 5.23 

10— 16 8.79 6.26  

16—  25 9.57 7.30  

25— 50 10.59 9.13 

50—100  11.41 12.02 

>100 9.81 
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Behandelt  man alle dem Materiale  angehörende Betriebe  als eine  Serie  

ohne Riicksicht  auf ihre  Grösse, so erhält man als  gewogenes  arithmetisches 
Mittel  pro  Kopf:  

Diese  Rahien  sind  später bei  der Berechnung des  Holzverbrauchs  der  ge  

samten  Landbevölkerung  des Länes  benutzt  worden.  
Holzverbrauch  pro  Kopf in den  Wohnbetrieben:  

Holzverbrauch der  nicht zu den  Betrieben gehörenden Bevölkerung pro  Kopf: 

V. Holzverbrauch pro bebauten Hektar.  

Wenn  die  oben in  Kap. 111  in  den  landwirtschaftlichen  Betrieben pro  

Betrieb  berechneten  Holzmengen  durch  die  durchschnittliche bebaute  Fläche  
der  zur entsprechenden Grössenklasse  gehörigen Betriebe geteilt  werden, ergibt 
sich  die  pro  Hektar  verbrauchte  Holzmenge. Die  durchschnittliche Acker  

fläche in  jeder Grössenklasse  ist aus der  Betriebsstatistik  berechnet, in  der  also  
sämtliche  Betriebe des  Länes  einbegriffen  sind.  Die  Resultate  erhellen  aus  der  
folgenden Tabelle, in  die nur der  Gesamtverbrauch aufgenommen ist.  Derselbe  
verteilt  sich  in  den  S. 179 angegebenen Verhältnissen auf die verschiedenen 
Holzwarenklassen.  

Holzverbrauch pro  bebauten  Hektar, m 3: 

Dasselbe  wird  graphisch durch  Fig.  21 S. 139  veranschaulicht.  In dieser  
zeigt die  X-Achse die  Quadratwurzel  der  bebauten  Hektarmenge und  die  Y- 
Achse  die  pro  bebauten  Hektar  verbrauchte  Holzmenge in  m 3.  Die  Zeichen  sind  

folgendermassen zu lesen: 

in  den  selbständigen Betrieben   10.49 ±  0.41  m  5 
in  den Pachtbetrieben des südlichen  Teils   6. 0 3 ±  0.25  m 3 

» » » >> nördlichen »  4.95 ±0.18 m s 

im südlichen Teil des  Länes   3.17 0.2 6 Ш
3 

» nördlichen » » » auf den staatlichen Wald-  

pachtgütern   4.80  ± 0.26 m
s  

» » >> >> >> in  den  übrigen Wohnbetrieben 4. 2 4 0. 2 4 m 3 

im südlichen  Teil  des Länes   

» nördlichen >> >> >> •   

Grössenklasse:  

bebaute Fläche, 

ha 

In selbständigen  

Betrieben 

In  Pachtbetrieben 

des südlichen Teils 

des Länes 

In Pachtbetriebeu 

des nördlichen  Teils 

des Länes 

2— 3 7.88 7.54  11.33 

3— 5 (j.52 (3.01 8.98 

5—  10 5.08 4.26 5.92 

10— 15 4.3-2 3.09 3.70 

15— 25 481 2.41 2.68 

25—  50 8.14  1.71 1.82 

50—100  2.26  1.09 1.21 

>100 1.45 
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o selbständige  Betriebe.  

x Pachtbetriebe im siidlichen Teil des  Länes. 

+ —■ » » nördlichen  » » » 

Die Punkte  am linken  Bnde  der  Kurven  geben die  Grössenklassen  an, deren  

Verbrauchsmengen durch  Interpolation, nicht direkt  aus den  Regressionsglei  

chungen berechnet  worden  sind; wie  bereits  erwahnt, geben nämlich die  Re  

gressionsgleichungen  fiir  dio kleinsten Betriebe keine  wahrscheinlichen  Werte.  
Die  einzelnen  Figuren veranschaulichen die  verschiedenen  Holzwarenklas  

sen: 

Pig.  22, S. 140: Verbrauch an Zaunstangen- und  Pfahlholz.  

» 23, S. 142: » » Brennholz.  

» 24, S. 143: » » Bauholz  und  Holz  fiir  Inventar. 

VI.  Relativer  Anteil der verschiedenen Holzwarenklassen am  

Gesamtverbrauch.  

In dem Referat  sind  die  aus dem Gesamtverbrauch der  verschiedenen  Holz  

warenklassen berechneten  %-Mengen bereits  in  Kap.  111 angefuhrt worden.  

Man  ersieht  aus ilinen, dass das Brennholz, das das  geringwertigste Holzpro  

dukt der  Walder darstellt, den weitaus grössten Teil von dem  ganzen  Holz  fiir  

den  Hausbedarf  bildet: ca.  %—%. Das Zaunstangen- und  Pfahlholz  umfasst 
einen  zwischen  ca.  7 und  14 % schwankenden  Teil. Avich  dieser  besteht  in  

keiner  besonders  wertvollen  Ware. Er rekrutiert  sich aus dem kleinen  Holz, 

das  man vorzugsweise bei Durchforstungen gewinnt, wenri  sein  Abhieb  nur  gut 

geregelt wird.  Die  wertvollste  Holzware, das Bauholz  und  das  Holz  fiir  Inven  

tar, repräsentiert nur einen zwischen  ca. 6 und  25 % schwankenden  Teil.  
Obwohl die  Holzmenge  fiir  den  Hausbedarf  nicht  weniger als  45 % von dem 

gesamten Holzverbrauch  des Landes  ausmacht, entspricht  sie mithin  nicht 

annähernd  diesem  Anteil, wenn man den  Wert des Holzes in  Betracht  zieht. 

Die prozentualen  Verhältnisse  der  verschiedenen Holzwarenklassen in  den  
landwirtschaftlichen  Betrieben werden  durch  Fig.  25  S. 147  wiedergegeben. Die 
X-Achse zeigt die Quadratwurzel der bebauten  Hektarmenge und  die Y- 
Achse  das % von dem Gesamtverbrauch.  Die Erklärung der  Zeichen  ist  die  

folgende: 

o selbständige Betriebe.  

x Pachtbetriebe  im  siidlichen  Teil des Länes.  

+ » » nördlichen  » » » 

p. = Brennliolz.  
ri.  = Bauliolz  und  Holz fiir Inventar. 

as. == Zaunstangen- und  Pfahlholz. 

Die  am linken  Ende  der Kurven  befindlichen, durch  punktierte Linien  

mit ihnen verbundenen  Punkte  geben die  Grössenklassen  an, auf  welche  die  

Regressionsgleichungen nicht  angewandt werden  konnten, sondern  bei  denen  die  
friiher  erklärte Interpolation zur  Anwendung gekommen ist. 
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VII. Der gesamte  Holzverbrauch der Landbevölkerung  des Länes 

Turku—Pori (Abo —Björneborg).  

Bei  der  Beurteilung der  von der ganzen  Landbevölkerung des  untersuchten  

Länes  insgesamt jährlich vt brauchten Holzmenge sind  vier  verschiedene  Be  

rechnungen angestellt worden, die  mit  den  Buchstaben A, B, C  und  D bezeich  

net werden.  Von  diesen  beruhen  die  beiden  ersten auf der Zahl  der Betriebe  

und  Haushalte  und  auf den  fiir  eine  solche  Verbrauchseinheit berechneten ver  

wendeten  Holzmengen. Den  Berechnungen C  und  D  sind die Volkszahl und  die  

pro  Kopf gebrauchten Holzmengen zu  Grunde  gelegt.  

Berechnung A. 

In jeder Grössenklasse der  einzelnen Betriebsgruppen wurde  die  Zahl  der  
betreffenden  Betriebe  mit  der  im  Kap. 111  berechneten entsprechenden  Menge  
des Holzverbrauchs  multipliziert und  die Produkte  addiert. Zu der Summe  

wurde noch  das  Produkt der  Zahl  der  nicht zu den  Betrieben gehörenden Haus  
halte und  ihres  durchschnittliehen, auf einen  Haushalt berechneten Holzver  
brauches  hinzugefiigt. So wurde  die von der  Landbevölkerung des Länes  im  

Jahro  verbrauchte  Holzmenge  fiir  den  Hausbedarf  in  Höhe  von 1 966  500  m  3  
erhalten, wovon auf  Zaunstangen- und  Pfalilliolz  8. l  %,  auf  Bremiliolz  76.6 % 
sowie  auf  Bauholz  und  Holz  fiir  Inventar  15.3 % kommen.  Die  Zahl  der  Be  
triebe  und  Haushalte sowie  die  Volkszahl  stammen  bei  dieser  Berechnung wie  
auch  bei den  Berechnungen B, C und  D aus dem  Jahre  1910, sodass  sich  die  

angefiihrte Kubikmasse  Holz  darauf  bezieht.  
Die  Sicherheit des Ergebnisses  beruht  vor allem auf der  Zuverlässigkeit 

und  repräsentativen Art des Materials, die  getrennt im 11. Kapitel erörtert  

worden  sind. Die  aus diesen Faktoren  herfliessenden  Fehlergrenzen lassen  
sich  nicht  ziffermässig  angeben. Dagegen können  diejenigen Fehlergrenzen  
der  Ergebnisse  einer  solchen  repräsentativen  Statistik,  welche  von den  Fluktua  
tionen  des  Materials  herriihren, meistens  rechnerisch  bestimmt  werden.  Im 

vorliegenden Fall  bereitet  es wegen  der  bei  der  Behandlung verschieden  gros  

ser Betriebe  angewandten Ausgleichungsmethoden  recht  bedeutende Schwie  

rigkeiten, auch derartige Fehlergrenzen des fiir  die  Landbevölkerung  des gan  
zen Länes  berechneten  Verbrauchs aufzuzeigen. 

Berechnung B. 

Diese  Schwierigkeiten verschwinden, wenn man  sich  fiir  die Beurteilung 
des gesamten Holzverbrauchs der ganzen Landbevölkerung eines anderen  

Verfahrens  bedient.  Zugleich wird  es dabei möglich,  die vorliergehende Rech  

nung  zu kontrollieren. Zu diesem Zweck  wurde  das  Material der  landwirt  
schaftlichen  Betriebe  in  dieselben  Grössenklassen  eingeteilt, welche  in der  die  
Zahl  und  den  Umfang der Betriebe  veranschaulichenden  Statistik auftreten. 

Die  Einteilung in  selbständige Betriebe  sowie  in Pachtbetriebe des siidlichen  
und  nördlichen  Teils des Länes  wurde  beibehalten.  In jeder Grössenklasse  
wurde  der Verbrauch  pro  Betrieb  einfach  als  arithmetisches  Mittel  aus dem 

Material  berechnet. Zwischen  diesen  Zahlen  besteht  alsdann  keine  Korrelation.  
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In gewissen Fallen, fiir  welohe  Material  fehlte, musste  zur  Interpolation  ge  
griffen werden.  Der  Holzverbrauch  der Wohnbetriebe und  der der  nicht  zu  

Betrieben gehörigen Bevölkerung  wurden  gleich  den  in  Kap. 11l  berechneten  

angenommen.  Der  Umstand, dass der Verbrauch  der  letzterwahnten Gruppe 
aus dem Verbrauch der  Wohnbetriebe  hergeleitet ist,  und  die Interpolationen 
verursachen  eine  Korrelation  zwischen  dem  Holzverbrauch gewisser Klassen,  
was  aus  dem  Folgenden deutlich  wird.  Die ganze  Berechnung ist  in  den  Tabellen 

atif S. 158 und  159  dargestellt. 

Erklärungen  zu der  Tabelle auf  S. 158. 
Die  erste Kolumne links gibt die Ordnungsnummer  der Klasse oder  den  

Index an. 

Die zweite Kolumne von links enthält  die  Grössengrenzen der  bebauten 
Fläche in  ha  in jeder Klasse.  

n = Anzahl  der  Betriebe, resp. Haushalte. 
k  = mittlerer  Holzverbrauch pro  Betrieb. 

f(k)  = mittlerer Fehler des k. 
K  = n x k  = gemeinsamer Holzverbrauch der  ganzen Klasse.  

f (K)  = n x f(k)  = mittlerer  Fekler des K.  

Die letzte Kolumne  rechts: 

Ivlasse 1. Wohnbetriebe im siidlichen  Teil  des  Länes.  

» 2.—7. selbständige landwirtschaftliche Betriebe. 

» 8. » » » + landwirtschaftliche 

Pachtbetriebe im siidlichen Teil. 

» 9.—14. landwirtschaftliche  Pachtbetriebe im siidlichen  Teil  des  Länes.  

» 16. staatliche  Waldpachtgiiter  (Wohnbetriebe) im  nördlichen  Teil 

des Länes. 

[  » 16. sonstige Wohnbetriebe im nördlichen  Teil des Länes. 
» 17.-—22. landwirtschaftliche  Pachtbetriebe  im  nördlichen  Teil des  Länes.  

•> 23. nicht  zu Betrieben  gehörige Haushalte  im  siidlichen Teil des 
Länes.  

» 24. desgleichen im  nördlichen Teil  des Länes. 

Der  Holzverbrauch der  gesamten Landbevölkerung beträgt  also nacli  die  
dieser Berechnung 2K = 1 992  274  m  

3.
 Sein mittlerer Fehler, f(.2K) = 

l/£e2 (K.) +  2-£raI) x  (jK.,) X  s(K k),  ist  in der  auf  S. 159 befindlichen Tabelle be  

rechnet, in der a und  b den Ordnungsnummern der Klassen  der zuletzt  
oben  erklärten Tabelle  entsprechen und r,, der  Korrelationskoeffizient zwi  
schen k,  und  k,,  (und  allso auch  zwischen K und K,  )  ist. oder  der  mitt  

lere  Fehler des Endergebnisses 1 992  300  m  3  (abgerundet)  der  ganzen  Berech  

nung  B ist  folglich = 50  500  m  3.  

Berechnung G. 

Die  Berechnung  C griindet  sich  auf  die in  Kap. IV pro  Kopf  berechneten  

ungewogenen  Verbrauchsmengen  sowie auf  die  Volkszahl. Das  Verfahren ist 
ein ähnliches  wie  die  gleich im  Folgenden bescliriebene  Berechnung D,  deren  
Resultat  ohne Zweifel  besser  ist. Mit Hilfe ungewogener  Mengen berechnet  
ist der  Holzverbrauch der  ganzen  Landbevölkerung  im Hausbedarf nach der  
Volkszahl von 1910  gleich  2  140  200  m  3.  
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Berechnung D. 

Eine andere  auf  der  Volkszahl  und  den  pro  Ivopf verbrauchten  Holzmen  

gen beruhende  Berechnung ist  mit Hilfe  der  gewogenen  Ergebnisse des  Kap. 

IV ausgefiihrt worden.  Die ganze  Berechnung ist  in  der Tabelle  auf  S. 162  

wiedergegeben. 
In der  ersten Kolumne links  sind  die  versehiedenen Bevölkerungsgruppen 

angegeben,  fiir  deren  jede die  sie  im Durchschnitt  charakterisierende  Zahl  
ausgerechnet ist. Die Gruppen sind  die folgenden: 

I, 1: Bevölkerung  der selbständigen landwirtschaftlichen  Betriebe. 
I, 2: » » landwirtschaftlichen Pachtbetriebe im siidlichen 

Teil des Länes.  

I, 3: » » » » im nördlichen  

Teil des Länes.  

11,  4: » » Wohnbetriebe im siidlichen  Teil  des  Länes.  

11,  5: » » » im  nördlichen » » » 

111, 6: nicht  zu Betrieben  gehörige Bevölkerung im  siidlichen  Teil  des  Länes.  

ausser  den  sog.  »loiset» (d. h. Personen  ohne  feste Wohnung). 
111,  7: desgleichen  im  nördlichen Teil  des  Länes.  
IV, 8: »loiset».  

Erklärungen  zu  den  iibrigen Kolumnen  der Tabelle: 
n = Volkszahl in  der  Gruppe. 
k = Holzverbrauch pro Kopf, m 3.  

e(k)  = mittlerer  Fehler  des k. 
K  = n  X k  = gemeinsamer Holzverbrauch  der  ganzen  Gruppe. 

f  (K)  = n X f  (k)  = mittlerer  Fehler des  Verbrauchs  der  ganzen  Gruppe.  
Um t 2 zu  erhalten,  ist  zu  der Zahl f

2(K)  noch  2 i rab x s(Ka ) X f  (Kb) 

hinzuzufiigen, worin  rab der  Korrelationskoeffizient  zwischen  zwei  verschiede  

nen Werten  von K ist. Diese  Zahl  findet  man folgendermassen: 

Die zuletzt  gefundene Zahl  wird  zu der  in  der Tabelle  auf  S. 162  berechne  

ten Summe  l.V 2
(K) hinzugefiigt,  wodurch  man erhält f2(IK) = 2 708  418  238  

m  
3,
 mithin  f(2K) =52  042 m  

3,
 welches  also  nun den  mittleren  Fehler des  aus  

der  Berechnung D auf  S. 162  gefundenen Gesamtverbrauchs 1 838  730  m  3  
darstellt. 

In der Tabelle auf  S. 162  bezieht  sich  die  Volkszahl auf  das  Jahr  1901, weil  
viber  ihre  Verteilung auf  die  fraglichen Gruppen keine  neuere Statistik vorliegt. 
Um das  Ergebnis  in Übereinstimmung mit den  Berechnungen A und  B der  
Volkszahl von 1910  entsprechend zu gestalten, wird es mit  der  Zahl  1.109 704  

x
)  Die Indices von  r  bezeichnen  die Ordnungszahlen  der  soeben erklärten  

verschiedenen Betriebsgruppen. 

J
)  r4>6 X f (K 4) X f (K„)  = 0.962  Xl 9  609  Xl 6  160  = 304  839  945  
r  6 ),  x e(K S) X  f (K,)  =0.958  X 7 207 X 3  020  = 20  851  004  

2rab X f (Ka ) X e  (Kb ) = 325  690  949  

22>ab x  € (K a )  x  e  (Kb) = 651  381  898  
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1265—22 3 

multipliziert, die gleich  der Volkszahl von 1910 dividiert durch  die Volkszalil 
von 1901  ist. Hierbei findet  man als  endgiiltige Resultate  fiir  den  ganzen  Holz  
verbraucli des  platten Landes  2 040  400 +57 800 m 3.  Auf den  Kopf entfällt  
hiervon durchsehnittlich 5.353 + 0.152  m 

3.
 

Vergleich der verschiedenen Berechnungen. 

Nebeneinandergestellt selien  die  Ergebnisse der  versehiedenen  Bereclinun  

gen  folgendermassen aus:  

Am wahrscheinliclisten  sind  von diesen  Resultaten  das  ersto und  das  letzte,  
deren  Unterschied, z.  B. mit  dem mittleren  Fehler  der Berechnung D verglichen, 
nicht  besonders  gross ist.  

Der Verbrauch im Hausbedarf  tvährend  des Jahres 1920. 

Alle  oben  angefiihrten Zahlen beziehen  sich  auf die  Volkszahl und die  Be  

triebsstatistik von 1910. Das  Material  stammt vorzugsweise aus der  Mitte des  
zweiten  Dezenniums  dieses  Jahrhunderts und  aus den  Jahren davor  und danach.  

Obwohl sich der  relative  Hausverbrauch aus mehreren  Griinden  oline  Zweifel 

im  Lauf der  Zeit  verändert, diirfte er bis  zum Jahre  1920  seit  der  Mitte des  
zweiten  Jahrzehnts  noch  nicht so stark verschoben  sein, dass er in  nennenswer  

tem Grade auf  das  Gesamtergebnis einwirkte.  Man  darf  daher mit gutem Fug 
annehmen, dass  der relative Holzverbrauch im Jahre 1920 mit dem von dem 

Material angegebenen identisch war, d. h. pro Kopf  nach  der Berechnung 
D 5.353  m 3 betrug.  Multipliziert man dies  mit der  Zahl der  Landbevölkerung 
des  Länes Turku-Pori  (Abo—Björneborg)  im Jahre 1920, 382 254  Personen, 
so erhält man als Hausverbrauch im Jahre 1920 2 046  200 m 3. 

VIII. Vergleichung  der gewonnenen Resultate  mit ausländischen und 

den übrigen  einheimischen Zahlen über den Holzverbrauch. 

Es ist  in diesem  Zusammenhang angebracht, zunächst  zu bemerken, dass  
der  relative Holzverbrauch im  Län  Turku-—Pori (Abo—Björneborg) allem  An  
schein  nach  kleiner  ist als in  den  meisten  anderen  Länen, was  vor  allem  auf  den  

Sitten der Bevölkerung und  darauf  beruht, dass  die  Waldvorrate namentlich  

im  siidwestlichen  Teil  Finnlands  nicht  ganz  so  reichlich  sind  wie  in  mehreren  
anderen  Länen.  

Vergleicht  man zuerst die in  Mitteleuropa  und  in Finnland  pro  Kopf  ver  
brauchten  Holzmengen miteinander, so bemerkt man, dass in  Finnland ganz  
bedeutend mehr Holz konsumiert wird. In Mitteleuropa ist die  pro  Kopf ver  

A = 1 966 500 m
3 

В  = 1 992  300  ± 60 500 » 

С = 2 140  200 » 

D = 2 040  400  ± 57  800 » 
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brauchte  Holzmenge  nach den  meisten neueren Berechnungen nämlich nur 

etwas  mehr  als 1 Festmeter oder  weniger. Der grosse  Unterschied  begreift  

sich  auch  leicht  aus den  Verschiedenheiten, die  zwischen  diesen Ländern  in  den  

VValdvorräten, dem Kiima, den  Sitten der  Bevölkerung, der  Verwendung von 
Ersatzstoffen usw. bestehen. 

.
 

Soweit aus den  Vereinigten Staaten  von Nordamerika und  aus Kanada 

Angaben vorliegen, seheint  es,  als  ob dort pro  Ivopf ungefähr ebenso  viel  Holz  
verbraucht wurde  wie  in  Finnland. Die zuverlässigsten Angaben iiber  die  

Vereinigten Staaten und  Kanada  schwanken  nämlich zwischen 5.7 und  8.5  
Festmeter  pro  Kopf. Darin ist  dann auch das von der Industrie und  dem Ver  

kehr  konsumierte  Holz  enthalten, welches in der  vorliegenden  Untersuchung 

iiberhaupt  nicht  beriicksichtigt  worden  ist. Fiigte  man dieses  zu dem Ergebnis  
der  Berechmmg D hinzu, welches 5.4  m 3 pro  Kopf beträgt,  so  erhielte  man  als  

gesamten einheimischen Holzverbrauch  auf dem Lande  im Län  Turku—Pori  

(Abo—Bjömeborg)  ca. 7.2  Festmeter. Zieht  man auch  die  Stadtbevölkerung 
in  Betracht, die  relativ  viel  weniger Holz konsumiert nach  einer  friiheren  

Schätzung ohne  den  Holzverbrauch der  Industrie  und  des  Verkehrs 2.6 7 Fest  

meter pro  Kopf —, so betriige der Holzverbrauch  der  ganzen  Bevölkerung 
des  erwahnten  Länes durchschnittlich  ca.  6.7 Festmeter  pro  Kopf. 

In den skandinavischen  Ländern  konsumieren zunächst  die Norweger 

verhältriismässig  weniger Holz  als  die  Finnen. Die  verschiedenen  Schätzungen 

iiber  den gesamten einheimischen  Holzverbrauch Norwegens  ohne Export  
schwanken  nämlich  zwischen ca. 3 und  4 Festmeter  pro  Kopf. Fiir  Schweden  
ist  man inbezug  auf  die  ganze  Bevölkerung zu  ungefähr iibereinstimmenden  Er  
gebnissen gelangt. In  Mittel- und  Nordschweden  auf  dem platten Land  ist  der  
Holzkonsum  dagegen ein  viel  reichlicherer  (z. B. nach  einer in  Mittelschweden  

angestellten  Bereclinung 6 m 3  pro  Kopf), und  zwar diirfte  er annähernd  der  
selbe  sein  wie  in  Finnland  unter entsprechenden Verhältnissen.  

Die  beste  von den  friiheren  Berechnungen iiber  den  ländlichen  Hausbedarf  
an Holz  in  ganz Finnland  ist von einer  Staatskommission, der  sogenannten 

Privatwaldkommission, ausgefiihrt und  im  Jahre 1900 publiziert  worden.  Im 
Läne Turku—Pori  (Abo—Björneborg) wurde  der  Verbrauch  der  Landbevölke  

rung  auf  4.61  Festmeter  pro  Kopf geschätzt,  also etwas niedriger,  als der  Ver  
fasser hier  berechnet  hat. 

Im Jahre 1910 berechnete  I. Lassila den  Holzkonsum  der  Landbe  

völkerung im  ganzen  Lande fiir  den  Hausbedarf  zu 10.2  2  Festmeter  pro  Kopf. 

Dieses ist ohne  Zweifel zu viel,  obwohl  der  llittelwert  fiir  das  ganze  Land  

berechnet  etwas  höher  ist  als  derjenige fiir  das  Län Turku—Pori  (Abo—Björne- 
borg). 
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Johdanto.  

Metsätieteellisen Koelaitoksen toimesta on Pohjois-Suomen  

kuusimetsissä  tehty vuosina 1918 ja 1919 verrattain monipuolisia 

tutkimuksia. Näistä käy  selville m. m., että Pohjois-Suomessa.  

jolla tässä yhteydessä  on käsitetty  siltä osaa  maata (Petsamon  

aluetta lukuunottamatta), jonka eteläraja  kulkee Oulusta liki  

pitäen kaakkoa kohti Oulun ja Kuopion  läänien väliseen rajaan  

sekä idempänä mainittua lääninrajaa,  on kasvullisella maalla 

sellaisia metsiä,  joissa  kuusi on vallitsevana puulajina  n.  1.25 milj. 

hailia sekä niissä oleva puuvarasto  n. 66.5  milj. m 3 kiinteää  mittaa 

puuta (Heikinheimo,  1920, 8). Eri metsätyypeille jakautuu kuusi  

metsien ala  .siten,  että siitä n. 75% on tuoreita kangasmetsiä,  yli 

30 % korvenluontoMa maita sekä  loput  etupäässä  kuivanpuoleisia  

kangasmetsiä.  Yleisin metsätyyppi  on  n. s. paksusarnmaltyyppi,  

jonka  hallussa tarkemmin tutkittujen  kuusimetsäalueiden kasvul  

lisen maan alasta on n. G 1  % ja kaikista kuusi  metsäalueista 11. 

800,000 ha. Erittäin tyypillinen  on tämä metsätyyppi  Vaaraseu  

duissa, joissa Pohjois-iSuomen  varsinaiset kuusimetsäalueet mel  

kein poikkeuksetta  sijaitsevatkin  (vert. myös Kujala,  1921).  Niiden 

alimman esiintymisrajan  muodostaa nim. melkein poikkeuksetta  

250—300 m korkeuskäyrä,  etelässä myöskin  jonkunverran  alempi.  

Metsien puulajikokoomukseen  nähden on  kysymyksessäolevista  

metsistä arvioitu olevan puhtaita kuusimetsiä n. 58 %, männyn  

sekaisia kuusimetsiä n.  23 % ja koivunsekaisia on 19 %. Nuo  

rempia ikäluokkia 011  näissä useimmiten eri-ikäisissä tai ainakin 

eri-ikäisiltä näyttävissä  metsissä hyvin  vähän. Tähän sekä eri 

puulajien  esiintymissuhteisiin  ovat hyvin  suuressa  määrässä  vai  

kuttaneet lumituhot,  jotka vaara-  ja tunturikuusikoissa ovat erit  

täin yleisiä (1920, 4')).  Näiden takia ovat myöskin  kuusimetsä  

alueilla tavattavat alppiiniset puu-  ja metsärajat suhteellisesti al  

haalla sekä männyn ja koivun suvulliset uudistamisrajat  teoreet  

tisesti katsoen niiden nykyisen  esiintymisrajan  yläpuolella (1921, 1). 

*) Jolilei sulkujen sisässä  ole iki  rj  oi  ttaja 11 nimeä, koskee ee tekijän 
omia julkaisuja. 
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Verrattaessa kuusen ja  männyn kasvusuhtedta paksusammal  

tyypin  metsissä toisiinsa,  on  todettu, että jälkimmäinen  kasvaa  

niissä yleensä nopeammin  (Leikari,  1920, 1) ja erittäinkin nuorella 

iällä säännöllisemmin (1920,  2ja  4) kuin edellinen. Kuusista ovat 

enemmän obovata-muotoa lähentelevät osoittautuneet muita kä  

pyjen  perusteella  erotettavia muotoja edullisemmiksi puiden  su  

vulliseen uudistumiseen nähden (1920,  1). Kuusen kasvullinen uu  

distuminen on myöskin  verrattain yleinen,  samaten kuin tästä ja 

lumituhoista aiheutuva lahovikaisuuskin (1920,  2  ja 4). 

Seuraavassa tullaan käsittelemään näiden metsien syntyä  ja 

kehitystä  yksityiskohtaisemmin,  sikäli  kun se on  tarpeellista  pe  

rustan luomiseksi niiden hoitoa koskeville  toimenpiteille. Tätä 

varten esitetään seuraavassa  myöskin  muutamia tietoja Pohjois  

suomen kuusimetsäalueiden ilmastosta ja maaperästä. 
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Kuusimetsäalueiden  ilmasto ja maaperä.  

Julkaisuunsa «Tutkimuksia  kuusen ja männyn kasvusuhteista  
Pohjoissuomen  paksusammaltyypillä"  011  Lokari (1920,1)  liittänyt 

maantieteellisen johdannon,  jossa  tehdään lyhyesti  selkoa  myöskin  

Pohjoissuomessa  vallitsevista ilmastosuhteista. Kuten siinä sekä 

parissa  muussa  julkaisussa  (1920,  4 ja  1921, s.  49—) on osoitettu,  

eivät tähän asti Pohjoissuomessa  tehdyt  meteorologiset  havain  

not yleensä  vastaa niitä olosuhteita, jotka ovat tyypillisiä  näiden 

seutujen  varsinaisille  kuusimetsäalueille. Paikkakunnan korkeim  

milla mailla sijaitessaan  on  niiden vuotuinen sademäärä tuntu  

vasti suurempi  kuin mitä tehdyt  havainnot osoittavat. Tämä huo  

mataan helposti  erittäinkin lumena tulleita sademääriä eri kor  

keuksilla toisiinsa verrattaessa (1920,  4). Sademäärien suuruu  

desta johtuu  osaltaan myöskin  maaperän tuoreus,  sillä talvenkin 

sateesta saa  se suhteellisen paljon  osakseen maan vähäisen routau  

tumisen takia ennen ensimmäisen lumen tuloa. Maan kyky  pidät  

tää kosteutta on myöskin  suuri, kuusimetsäalueiden maaperän 

muodostuessa erittäin vahvoista murtosorakerroksista,  jotka sitä  

paitsi  suurimmaksi osaksi  ovat sijainneet  aikaisimpien  merirajo  

jen yläpuolella  ja säilyttäneet  siten alkuperäisen  mekaanisen ko  

koomuksensa verrattain hyvin.  Suomen kartaston mukaan (Seder  

holm, 1910) on nim. jäämeren aikuinen meriraja kulkenut :myö  

häisglasiaalisella  ajalla  niissä seuduissa,  joissa  suurin osa  Pohjois  

suomen kuusi  metsäalueista sijaitsee, n. 225—275 m:n, etupäässä  

ehkä n. 250 m:n, korkeudella. 

Ensimmäisten  lumisateiden aikaisuudesta  sekä lumen myöhäi  

sestä sulamisesta keväällä johtuu kuusimetsäalueiden suhteelli  

sesti  lyhyempi  lumeton aika (1920,  4,  s.  44—).  Kasvukauden pituus  ei 

kuitenkaan lyhentyne  vastaavassa määrässä, sillä roudan vähyy  

den takia voidaan sen katsoa alkavan  jotakuinkin  lumen sulami  

sesta lähtien,  ja syksyllä  ei sen  myöskään  aina tarvitse päättyä  

enniem lumen tuloa, kuten on  asianlaita useissa alankoseuduissa. 

Myöskin  viljelyskasvien  kehitys  on vaaroilla ja alavilla mailla eri  

lainen. Kuusamon,  Taivalkosken ja Pudasjärven  kuusikkovaarojeii  

pelloilla  päästään  kevätkylvöjen  tekoon jonkunverran  myöhemmin  
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(tavallisesti  Erkinpäivän  jälkeen) kuin läheisillä alankomailla,  

siitä huolimatta, että peltoja kattavat  hanget tullataan taikka 

hiekoitetaan mahdollisimman aikaiseen ja runsaasti. Etelämpänä,  

kuten Risitijärvellä,  sattuvat nämä työt  vaaroilla ja alankomailla 

usein samoille päiville, sillä lumen lähdettyä  ovat vaarapellot  

yleensä  melkein heti kylvökunnossa  kun roudastakaan ei ole hait  

taa. Syksyllä  kypsyy  vilja kuitenkin vaaroilla tuntuvasti myö  

hemmin kuin alempana  (pohjoisessa  on ero usein pari viikkoa)  

eli  melkein poikkeuksetta  syyskuun  puolella.  Jo  muutamien kym  

menien metrien korkeuserolla väitetään olevan tässä suhteessa 

selvä vaikutus (esim.  Latvakouvan vaaralla, joka sijaitsee Pudas  

järven ja Taivalkosken pitäjien rajalla, 20—30 m korkeuserolla 

useita päiviä). Useimmiten ehtii vilja kuitenkin Kuusamonkin 

vaaroilla kypsyä  lennen talven tuloa; syyshallat  ovat harvinaisia 

ja yleensä  vaaraseudut lujimmat hallaa vastaan. Ainoastaan pi  

tempään  kestävien kylmien  säiden sattuessa  voivat pierunanvarret  

ja vilja vahingoittua.  Samaten säilyvät  metsämarjat,  kuten lakat 

ja .mustikat  vaaroilla paljon  myöhäisempään  kuin muualla,  jälkim  

mäiset usein lumentuloon asti, ja usein poimitaankin  viimemai  

nittuja näissä seuduissa vasta sitten, kun mustikan lehdet ovat 

varisseet.  

Hallavahingot  eivät näin ollen voi olla syynä erittäinkin kuu  

sen hitaaseen kasvuun tyypillisissä  kuuisikkoalueissa. Ratkaise  

vana ei myöskään  voine olla yksistään  mainittu kasvukauden jon  

kunverran suurempi lyhyys. Tämän käsityksen  tueksi voidaan 

ottaa erittäinkin se, että männyn ja  koivun siemenet ehtivät  tun  

turien puurajoillakin  tavallisina kesinä valmistua  melkein samalle 

kypsyysasteelle  kuin samojen  maiden liepeillä. Männyn pohjois  

rajalla  sitävastoin jää  sen siemenen kehitys  melkein poikkeuksetta  

aivan keskeneräiseksi (1921, 1). Jonkunlaisiksi suhdeluvuiksi eri 

seutujen kuusimetsäalueiden kasvukauden pituudelle sovellu  

nevatkin seuraavat Meteorologisesta  Keskuslaitoksesta saadut 

luvut, jotka osoittavat sellaisten päivien  lukua vuodessa,  jolloin 

keskilämpötila  on yli 0  C, nim. Ristijärvellä  n.  190, Kuusamossa 

180, Sodankylässä  165 ja Enontekiöllä 155. 

Epäilemättä tulevat vastaiset havainnot perusteellisemmin 

osoittamaan Pohjois-Suomen  vaarailmaston ja alankoseutujen  

ilmaston eroavaisuuden. Varmaa joka tapauksessa  on, että siellä 

tavattavien kuusimetsäalueiden esiintyminen  johtuu  ilmaston eri  

koisuuksista  ja niiden välittömistä ja välillisistä  seurauksista.  

Viimemainittuihin on  luettava myöskin  paksusammaltyypin  syn  

tyminen. Tähän viittaa sekin, että samanlaista metsätyyppiä  ta  

vataan myöskin Ruotsissa ja Venäjällä aivan  vastaavissa ilmasto  
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oloissa. Edellisessä maassa saavat nämä metsät eri nimityksiä,  

milloin granskog"  (esim.  Nilsson,  1895; Hesselman,  1917), 

milloin „risig granskog"  (Wibeck, 1918),  „typisk  myrtillustyp" 

(Tamm,  1920) j. n.  e. Tästä käsitteiden epämääräisyydestä  johtuu 

myöskin,  että niitä osittain arvokkaitakin  tutkimustuloksia,  joihin 

Ruotsissa on tähän metsätyyppiin  nähden tultu, on  useasti tah  

dottu soveltua myöskin  aivan toisenlaisiin .metsiin. Kuvaavana 

esimerkkinä siitä,  miten laaja  käsite  „mossrik  1. mossig  granskog"  

Ruotsissa todellisuudessa on,  on se, «Itä Warmlannin metsien ar  

vioimisessa tähän ryhmään  kuuluvista metsistä tuli osia kahdek  

saan kasvullisiin  sluokkaan yhdeksästä  (Wallmo
,
 1914). 

Va a railmasto n »merellisyys"  ilmenee tyypillisimpänä  vaarojen 

ja tunturien pohjois-  kuin etelärinteellä. Sama huomio on  tehty  

myöskin  Ruotsissa (Nilsson,  1895; Hesselman,  1917). Omista  tutki  

muksista voidaan tässä yhteydessä  esittää seuraavat kesällä 1919 

toimitettujen linja-arvioimisten  (vert. 1920, 3) tulokset (taulu  1). 

Arviolinjat eivät kohdistu sellaisiin seutuihin,  joissa mustikka  

tyyppi  esiintyisi  tyypillisenä,  vaan koskevat  ne etupäässä  Kuu  

samon ja Taivalkosken tyypillisiä  kuusimetsäalueita. Kun eri  

ilmansuunnille viettäville rinteille (tullut  arviolinjapituus on ver  

Taulu 1. Metsätyyppien suhteellinen esiintyminen  kuusimetsä  

alueiden tasaisissa osissa sekä rinteillä. 

Die relative Reichlichkeit der verschiedenen Waldtypen in den ± horizon  

talen und abfallenden Teilen der nordfinnischen Fichtengebieten. 

1 Maiseman laatu 

4- C1T + CT EMT VT HMT РЯМТ + GDT 

Kangas-  

korpi 

Gemeine 

Brucli- 

wälcler 

Arvio- 

linjan 
pituus,  
askelta  

Länge  
der Ta-  

xie- 1 

rungs-  

linien,  
Schritte 

%  arviolinjan  pituudesta 
in % von  den Taxierungslinien 

Jotak. tasaiset 

ylätasangot ja 
lakimaat 

—
 

4- horizontale  

Hochflächen  
..

 3.2 2.5 10.9" 0.2 71.7 9.8 0.8 0.9 148  530 :  
Pohjoisrinteet— 

N-Hänge .... — 2. s 14.8 
— 

74.8  4.8 2.8 — 33 836 

Etelärinteet — 

S-Hänge .... 3.0  12.6 23.» 0.3 53.7 2.0 2.9 1.6  38  130| 
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rattain pieni, ei saatua tulosta voida ipitää ehdottoman tarkkana. 

Täysin  selvästi  käy  siitä kuitenkin esille kuivien ja kuivanpuoleis  

ten kangasmetsien  suhteellinen vähyys  pohjoisrinteillä ja varsi  

naisilla kuusikkoylätaisangoilla.  Suhteellisen yleisiä  ovat etelärin  

teillä kanierva- ja variksenmarja-mustikkatyypin  metsät,  joissa 

mänty  on vallitseva puulaji. Sitävastoin on niillä paksusammal  

tyypin  kuusimetsiä  tuntuvasti vähemmän. Kuvaavaa on  myöskin  

lehtomaisten ja lehtometsien GDT) suurempi yleisyys  rinteillä 

kuin tasaisemmilla imailla sekä lievästi soistuneen paksusammal  

tyypin päinvastainen esiintyminen.  

Pohjoissuomien kuusimetsäalueiden vallitsevilta metsätyy  

peiltä  ei toistaiseksi ole julkaistu  tarkempia maaperätutkimusten  

tuloksia. Verrattain usein tapaa valtionmetsiä koskevissa  tar  

kasitusasiakirjoissa  (esim.  Rovaniemen hoitoalueen)  ilmoituksia  

palsimuodostusten  esiintymisestä  kuusimetsäalueissa sekä huo  
mautuksia turvemuodostusten yleisyydestä  ja vahvuudesta (vert. 

myös Kujala,  1921).  Ruotsissa  on viimemainituista sekä nitraatti  

typen  puuttumisesta  tämän metsätyypin  turpeesta  tehnyt  selkoa 

Hesselman (1917,  1) sekä Tamm (1920)  erittäinkin  kivennäismaan 

pintakerrosten  runsaasta huuhtoutumisesta. Osoitteena eri  rapau  

tumiskerrosten ja pallen  sekä turvemuodostusten esiintymisestä  

mainitaan seuraavassa  muutamia tuloksia  omien 'tutkimuksien yh  

teydessä  tehdyistä  havainnoista. Havainnot koskevat  samoja  

koealoja,  joista aikaisemmissa julkaisuissa  on ollut puhetta. Sii  

hen nähden että näistä on  tämän julkaisun yhteydessä  kysymystä  

myöhemminkin,  on ollut välttämätöntä laatia  niistä seuraava  luet  

telo, joka tekee mahdolliseksi verrata eri  koealoja  koskevia  tu  

loksia. Kun Lakarin edellä mainitussa julkaisussa  käsitellään 

useita näistä koealoista,  on  niiden järjestysnumeroiden  viereen 

merkitty  sulkujen  sisään hänen käyttämänsä  vastaava numero. 

Myöskään  koealojen  suuruudet eivät aina ole olleet molemmissa 

tutkimuksissa samat. 

N:o 1  (1). Rovaniemi, Runup urki.  valon. N-laidie»  220' m imp. Aukkoinen, 

ryhmittäinen, 200—300-ivuot. kuusikko,  jonka, puumäärä 142 m 3  ha:lla. 

Tästä  kuusta (ik.)  96 %  ja koiivua (iko.)  4 %. Koeala (Ika.) 25 a. 

■N:o 2 (2). Samoin, 1-8(5  m mp. .Kuten edellinen, imutta  k.  79, mäntyä  

(m.)  Bja ko. 13 %. Puumäärä 147 m 3 ha:lla. Ka. 20 a. 

N:,o 4  (3). Rovaniemi, Hyyipiökivaloin  NW-rinme, 245 m imp.  Metsä 
aukkoista,  kituvaa, 150—3öo-v-uot. kuusikkoa. Puumäärä 141 m 3  ha :11a,  
josta !k.  94,  m. 4ja ko.  2%. Ka.  = li  6  a.  

N:® 5  (4). Rovaniemi,  Kuimipukivalon N-pää, 195 m mp. Männyn  ja 
kuolevan 'koivun sekainen  kuusimetsä,  jonka kuutiomäärä 137 m 3  ha :11a. 
Tästä k.  73, m. 2i5  ja ko. 2 %. Ka. =l5 a. 
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N:o 6 (5). iSaman W-rinn©, 205 m imp. Metsä aukkoista  'ja kituvaa, 

n. 300-<vuot. lakikuusilkiko-a,  jonlka ipuiumäiäirä ihia :lil,a 100 m 3. Tästä k.  82. 
in. 17 ja ibo. 1%. Ka. ~ 2:5 a. 

iN:o 7 (—). iSaimia-n Mci,  305 m im|p. Metsä ryhmittäin esiintyvän:  koi  

vuun sekoittamaa lakikanlsikkoa,  jonka iikä n. iv.; mäntyä ei ole 
ollenkaan. Ka. —25 a. 

N:o 8  ( —). Saiman N-rhme, 235 m imip. Suuri osa kuusista  iiaikattu 

poroille,  joten imeteä  aukkoista  ja [raiskattua. Koivut jätetty kaatamatta. 

Mäntyä ei ole. Ka.  =25 a. 
Nno 91 •(—). Sama, 215 im  mp. Kuusista suurin osa hakattu ,poiroille 

n. 16 v.  öitten-. Ka. =25 a. 

N  :-o 10 (9). Rovaniemi, Iso-iSfuuaikeen laiki, 300 .m imp. Aukkoista,,  
lumen imiuirtamaia, m. 3CO-ivuot. kuusikkoa,  jossa koivua ja imäntyä joukossa.  
Puiumäärä ;ha:illa 90 m 3,  josta Ik.  91, im.  6ja ko.  3%. Ka.  —25 .a. 

N:o 11 (10). Pailio-iSuuaksen 0-|pää, 203 m imip. Jioitaik. tasaikäiseltä 

näyttävää  suhteellisen ivartevaa, n. >2BO-(vuot. buusiiklkoa, jossa  vähän koi  

<viua joukossa. Puumäärä 161 m 3  (hia  :fl.la',  josta ik. 95 ja  ko.  5  %. Ka-.  = 25 a. 

N:o 13 (12).  Kuolajiärivi,  Nilliuttijärven  kumpu,  310  oi mp. Vairtevaia. 

sulit,  .hyväkasvuista,  n. .250-iviuoit. kuusilldkoa,  jossa seassa  vähäin koivua ja 

pihlajaa. Puumäärä ha:ilia 518 im
3,  'josta k. 98 ja lehtipuita 2i%. 

Ka. 12.5 a. 

N:o 14 (13). Kuialiajärivi, Jyrhämäivaaira, 305 im mp. Metsä suht. tasa  
ikäiseltä näyttävää, lylhytcksaista,  250-ivuot. kuusikkoa,  jonka puiumäärä 
ihailla on 111 m 3. Tästä 90% Sk. ja  10% iko. Ka.  r= 25 a. 

N:o 15 (—). Kuolajärvi,  Jiyirlhäimä|jiäriven-  iS-puoleila  oileva 41-ivuotinen 
kuloalue (300 im  mp), jolila joitakin kuusia ja koivuja palossa säilynyt.  
Kuusen taimi stoa  verrattain runsaasti. Ka. =25 a. 

N:o 16 (—). Kuolajärvi,  Suilosalimennieimi (lähellä Rieikin'lampea),  
310 m mp.  Metsä kulon jällkeen isyntynytt-ä koivikkoa,  -jossa suht. rehevää 
kuusta joukossa. Ka.  =lO  X 200 on

2 = -20 a. 
N:o 17 (—). Kuola järvi, Jyrhämäjäriven O-ranta, 310 m on|p.  Metsä 

kulon jälikeen eyntynyittiä  buusenseikaista  Ikoiviklkoa,  jossa osia vanhoista 
kuusista  säilynyt.  Ka.  =  10'X-00 m 2 =2O a. 

N:o 18 (14).  Kuolajärvi,  Jyrillä,mä  vaara  n laide, 310 m mip. Ti-heän  
puoleinen, pikkuairkkoinen 250-vuot.  kuusikko,  jossa joukossa aivan vähän 

pihlajaa ja ikoivua (4% kuutiamäärästä). Puumäärä ha :l-la 111 im
3

. 

Ka.  = 25 a. 

.N:io 19 (15). Kuoilajärvi, Sakkavaa-r-an N-rinne, 350 an mp. Metsä 

lyftiytvartista,  laajaoksaista, a-ulkkoi-sta,  <C 230-ivuot. vaarakuueiikkcia, jossa 
kuolevaa (koivua joukossa. Puumäärä 101 m 3, josta k. 95 % ja kio.  5%. 
K-a. 20 a. 

N  :-o 20 (16). Kuoliajärvii.  Topsiaikikaisokan laide, 37<0 m mp. N. 64 v. 
sitten sattuneen  kudon jälkeen etiuip. vesoista noussutta koivikkoa,  jossa 

kiiusent.aimia -selkä muutamia palcssa  säilyneitä kuusia  ja  koivuja. Viime  

mainittuja erittäinikin koealan ulkopuolella.  Ka.  =l5 a. 
N:o 21 (17). Kuolajärvi,  Kaakkuriivaaran S-usinne, 390 m imp. Metsä 

aulkikoista ja kituvaa,  <C 250-ivuot. tuiniturikuiusikkoa,  jossa ryhmissä koi  

vua «eikä  joitakin isoja laklkapäisiä imiäntyjä. Puumäärä Ihailla 101 m 3,  

josta k. 70, m. 14  ja ko.  16%. Ka.  —25 a. 

N  :-o 22 (18). Savukoski,  Käyiläselkä,  215  m mp.  Metsä 'kituvaa ja naa  

voittuniuitta, <C 300-ivuot. kuusta, jonka joukossa s—-155—-15 m 2  laajuisia  nuo  
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remmiltä näyttäviä  kuiusiryhmiä selkä joitakin  kituvia mäntyjä siellä täällä. 
Puumäärä ihailla 107 im 3 , josta ik.  81, m. 4 ja ,ko. 15 %. Ka.  =25 a. 

N:o 23 (19). .Savukoski, Rakka  vaaira,  215  m imip. Metisä tasaikäiseltä 

näyttävää, n.  250-ivnot. kuusikkoa,  jossa puut ovat jotaik. säännöllisen väli  
matkan päässä toisistaan. Pisnemp>ien pituusluokkien kuusia siellä  täällä, 

samoin koivuja  ja joitakin ■varTattaim elim. voimaisia mäntyjä. Puumäärä 

ha :11a 186 m 3,  josta k.  87, m.  2 ja ko.  11  %. Ka.  =25 a. 

N:o 24 (20). Savukoski.  Kätkävitikko,  225 im  mp.  Metsä kulon jäl  

keen syntynyttä,  m. IiCO-v-uot.,  kuuaemsekaieta koivu metsää (koivuista n. 
75  % hieskoivuja). Entisestä metsästä jälellä runsaasti mäntyä ja kuusta.  
Puumäärä ha:lla 97 m 3,  josta k.  4il  ja ko. 59 %. Ka =25 a. 

N:o 2'5 (21).- Kuolajärvi, Vilma tunturin XO-laide, 330 m mp. Naa  

vaista,  kituvaa, 100—350-vuot. kuiusilakiimetsää,  jossa  niuoremipia ikäluokkia 

ryhmissä, joukossa  nimeksi myöskin lehtipuita ja mäntyjä. Puiuiinäärä 
ha :Ma 172 m 

3,
 josta k.  98, m. Ija ko. 3%. Ka.= 25 a. 

N:o 26 (—).  Samia, S-rinne, 306 m  mip. subt. tasakoikoista,  kitu  

vaa,  n. 300-vuot. kuusikkoa,  jossa paikoin ryhmissä  (pienempiä  ipituusikiok  
kia ja  nimeksi koivua. Ka.  =25 a. 

N:o 27 ( —). Saman laki, Lehtokorlkia, 395  m mp. Metsä lumen tur  

melemaa, kituvaa ja harvaa t.untiurikuusikkoa. Ka.  =25 a. 

N:o28 (23). Saman AV-.la.idie, 325  ,m  mp. Metsä tasa  ikäiseltä näyttävää, 

naavoraunuita, <C 300-ivuot. kuusikkoa kasivaivaa;  joukossa 'vähän koiv.ua. 
Puumäärä ha:lla 122 m 3,  josta k.  89 ja ko.  11 %. Ka.  =25 a. 

N:o 29 (24). Kemijäirvi,  Soinanselkä, Karhunpesänmaa, 310 m mip.  
Metsä  kitumaa, lumen vahingoittamaa, < 350-vuot, kuusta,  jonka joukossa 
iäkkäitä mäntyjä sekä etup. ryhmissä  koivua. Puumäärä ha:lla 97 m 3,  

josta, k-  Tl2i, m. 21 ja ko.  7 %. Ka.  = 215  a. 

N:o 30 (26).  Kemijärvi, Vii tabun  tuirin W-;riimne,  260 m imp. Metsä 
suSbt. hyväkasvuista  ja tiheää, 100—i220->vuiot. kuusikkoa,  jossa verrattain 

hyötyviä  mäntyjä sekä raudus- ja hieskoivuja joukossa. Puumäärä ha :11a 

122 m  3,  josta k.  56 %. m. 15 ja ko.  (29 %. Iva. 
-

 25 a. 

N:o 311 (27). Rovaniemi,  Listi,mäsiuuas,  250 m mp. Metsä suiht. hyvä  
kasvuista,  tiheänlaista, n.  10O—>180-ivuot. 'kuusikkoa, (jossa  eri suuruusluo  
kat  sekaisin. Kuusen joukossa ja päällä etiuip. ryhmissä  koivua. Puumäärä 

ha  :11a 115 m 3, josta k.  65, m. 3ja lehtipuita 32 %. Ka.  = 2i5  a. 

N:o 33 (2iB). Ravaniemi. Leipimaa, 175 im  imjp. Met sä sulit,  hyväkas  
vuista, tiheänlaista, tasakokoista, n. 100—250-<vmot. kuusikkoa, jossa jou  
kossa rehevänlaisiia mäntyjä sekä joitakin huonoja koivuja. Puumäärä 
ha :11a 58 m  3,  josta  k.  72, m. 24 ja ko.  4%. Ka. —2O  a. 

N:o 34 (29). Rovaniemi, Mustaseilkä,  215 m  mip.  Met sä erikokoista,  
kituvaa,  harvahkoa, n. 100—220-ivuiot.  kuusikkoa, jossa muitkarunkoi  
sdia koivuja joukossa. Puumäärä 81 im 3 , jcsta k.  86% ja ko. 14%. 
Ka. = 35 a. 

N:o 35 (30). Rovaniemi, Kulusselkä, 205  im  mp. Metsä kitumaa, puoli  
kuivaa  ja kuivaa, 100—170-<v:uot. mäntyä,  jossa ali- ja välimetsänä etup. 
ryhmittäin esiintyvää  kuusta. Jouikossa  myös  raudus- sekä 'mutkikkaampia 
hieskoivuja. Puumäärä ha:lla 178 m 3, josta ik. lis,  m. 77 ja ko. 8%. 

N:o 36 (31). Rovaniemi, Kcivikkoselkä,  n. 125 im  imp. Metsä kituvaa, 

naavaista, hyvin erikokoista,  100—250-<viuot kuusikkoa,  jossa seassa kitu  
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v.ia mäntyjä  ja koivuja. Puumäärä ha:lla 112)2 m  3, (josta k.  81. in. 11 ja 
ko.  8  %. Iva.  =25 a. 

N:o 3i7 (3.2). Rovaniemi,  iMankelinikanjra.s  n. 125 m mp. Metsä sulit,  

tasakokoista,  tiiheänlaista, kibulkaisvuista,  < 270-vuot. kuusikkoa, jossa 

seassa vartevia raudius- ja hiegkoiivuj.a  u?kä mämtyä. Puumäärä ha:lla 202 
m  3,  josta ik. 77, m. 9 ja ko. 14 %. Ka. =2O  .a. 

N:o 38 (33).  Rovaniemi, Pisavaaran N-lieive, n. 170 im <mp. Metsä suibt. 

iVßTtevaa, nyt osrttaiim kitui.vaa,  100—270-ivuot. kuusikkoa,  jossa joitakin 

ylksinäisiä >h.ic-kai.vu'ja  jou!kci3J«. Puumäärä  ha:Pa 232 .m
3

, josta k.  86 ja  
ko. 14 %. Ka. =2O a. 

Maaperän geologisen  rakenteen mukaan kuuluvat „murtokivi  

maihin" kaikki  muut koealat paitsi n:o 21, joka  on kivetöntä 

hiekkamaata,  n:o  33, joka on isokivista  hiesua, n:o 37,  joka on  

vähän kivensekaista  hiekkaa ja n:o  38,  joka  on kivetöntä hiesua. 

Soistumista on voitu huomata ainoastaan seuraavilla koealoilla: 

n:o  4 (hyvin  vähän),  n:o 13 (vähän,  on  lehtomaista),  n:o 17 (ni  

meksi), n:o 26 (hyvin  vähän),  n:o  28 (hyvin  vähän),  n:o 31 (osalla  

hyvin  vähän), n:o  33 (hyvin  vähän),  n:o 34 (nimeksi),  n:o 37 (vähän)  

ja n:o 38 (runsaammin). Yleisin on  soistuminen ollut verrattain  

alhaalla (marinirajan  alapuolella)  sijaitsevilla hienorakeisilla ja 

kivettömillä mailla (n:ot 33,  34,  37 ja 38)  sekä  sellaisilla ylempänä  

olevilla rinteillä, joiden yläpuolella  (n:ot 4 ja 26 sekä  myös 34)  

taikka läheisyydessä  (n:o 13 sekä  myös 37) on soita taikka soistu  

via  maita. 

Useimpien  koealojen pintakasvillisuuden  kokoonpanosta  on 

yksityiskohtainen  selostus Leikarin mainitussa teoksessa. Taulu  

kossa  2 mainitaan lyhyesti  koealojen  metsätyyppi,  maan viettä  

vyys  ja kivisyys,  pinnan  mättäisyys  (johtuu usein kivistä,  lahoa  

vista kannoista, lie'oista y.  m.), tyypillisimmän  pintakasvillisuuden  

tiheys  ja korkeus sekä rapautumiskerroksien  laatu. Alasta au  

keana  olevan pinta-alan suhteellinen osuus  on merkitty Norrlinin 

asteikon luvuilla, samoin sammalten (etupäässä seinäsammalten). 

Taulukko osoittaa m. m., että suurin osa  tarkemmin tutkituista 

maista  on erittäin runsaasti huuhtoutunutta sekä,  että  selvä palsi  

muodostus on  neljässä koekohdassa (n:ot  2,  7, 33 ja 36)  ja puolittain  

kehittynyt  kolmessa kohdassa (n:ot 11, 14, 30 ja 31). Melkein  aina 

on näiden yläpuolella erittäin vahva valkomaakerros sekä vahva 

taikka vahvanpuoleinen  turvemuodostus. Hyvin  harvoin lienee 

pallen  synty  näissä tapauksissa  riippuvainen  soiden  ja suoveden  
vaikutuksesta,  sillä edellisen mukaan on soistuvia  maita ainoas  

taan koealan 34 yläpuolella. 

Muutamilta tyypillisiltä  koealoilta on  koottu maanäytteitä  ke  

miallisten maa-analyysien tekoa varten. Kustakin kohdasta on 
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Taulu 2. Havaintoja  Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueiden maaperästä 

Tyypillisin pinta-  

Koe- 

alan  

n:o 

Metsä- 
Maan  

viettä- 

vyys  

Maan kivisyys  

Tuotta-  

maton Maanpinnan  

Varpu  kerros  (etup.  
mustikka) 

tyyppi kasvu-  

ala 

miittäisyys 

Tiheys 

Kor-  

keus,  

cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

2 

HMT 

HMT 

5— 

10° N 

5° N 

N. 1 dm läpim. run-  
saasti,  isompia vä-  
hemmän. 

Melk, kivetöntä. 

0.3 

0.3 

Jotak. tasainen. 

Vähän  mättäistä. 

9; paikoin har-  

vempi. 

8;  

12—25 

10—20 

4  

5 

HMT 

HMT 

15° 

NW 

10° W 

Isohkoja kiviä  run-  
saanlaisesti.  

Ei  varsin  kivistä.  

0.4— 

0.5 

0.4 

Runsaanlaisesti  

mättäitä. 

> » 

6  —7; » 

6—7;  » 

8—15  

10—20 

6 

7 

HMT 

(—EMT) 
HMT 

10° W 

±0° 

Pieni- ja isokivistä.  

Ei sanot,  kiviä.  

0.5 

0.6—  

0.6 

> > 

Ei sanottavasti. 

7; » 

7 ;  

5—15 

5—14 

8 HMT 20° N Runs,  pikkukivistä.  0.8 » » 2—8; vaihteleva. 10-25 

9 

10 

HMT 

HMT 

15° N 

±0° 

» » 

Pinnalla  keskikokoisia  

kiviä. 

0.8 

0.4  
—

 

0.5 

» » 

» » 

» » 

7; harvahko. 
» 

5—15 

11 HMT ±0° Isokivistä. 0.4 » » 8; ryhmittäistä.  10-17  

13 MT— 
GDT 

±°°  Keskikokoisia  kiviä  

runsaanlaisesti.  

0.1 Runsaanlaisesti. 8;  rehevä.  15—30 

14 HMT 10°  0 » » 04 » S-9; vähän vaih-  
televa.  

8-15 

15 

16 

17 

18 

19 

HMT 

HMT 

HMT— 

GDT 

HMT 

HMT 

±0" 

15° S 

10° W 

15°NO 

10° N 

» > 

» » 

» » 

» » 

» Э 

0.9 

0.4 

0.2 

0.4 

0.4— 

0.5 

Vähän mättäistä. 

» » 

» » 

1 » 

» » 

Muutamissa 

ry h  m. tiheä.  

H; harvahkoa. 

4—H; laikut-  
taista. 

7—8; tiheän-  
laista. 

7;  ei  sanot,  vaih-  
televaa.  

10-20 

» 

15—25 

10—35 

10—20 

20 HMT io° Isoja  pintakiviä  run-  
saasti. 

0.4 Isomättäistä. 5—8; ryhmit-  
täistä.  

10—17 
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2146 22 3 

sekä  tyypillisimmän  pintakasvillisuuden  tiheydestä  ja korkeudesta.  

kasvillisuus  Turpeen  ja rapautumiskerrosten laatu 

Sammalkerros  (etup.  
seinäsammal)  

Tiheys 

Kor-  

keus,  

cm  

Turve  

(A,) 

Valkomaa 

(A,) 

Ruskomaa 

(+ palsi)  (B) 

Perusmaa  

(C) 

9 10 11 12 13 14 

10; yhtämit-  
tainen.  

8;  paik.  harvem-  

paa. 

8; » 

7; » 

7; kuivemmissa  

paik.  harva.  
7; » » 

6—  8;  vaihteleva. 

> Z> 

6—8; ei yhtä-  
mittainen. 

9; tiheä.  

7 —8; tiheän-  
laista. 

8; » 

Mättäillä  tiheä. 

3—10  

3— 7 

3—  6 

1— 4 

/1 4 
—lo 

» 

4—10 

» 

2— 5 

4—10  

6—10  

6—11  

2—12  

2—10  cm varpu-  
ja sammaltur-  
vetta. 

1—3 cm  turvetta 

ja multaa.  
2—4 cm » » 

2—7  cm > » 

1—7  cm » » 

1—6 cm » » 

4—10  cm  varpu- 
ja sammal-  
turve.  

4—6 cm heinä- 

turve. 

2—8 cm » 

1—6cm,keskim.  
2 cm. 

f 1 —3 cm sam- 

malturve, 

j 4—8  cm  varpu-  
I turve.  
6 —10 cm mul-  

taa  ja turvetta.  

6 —11  cm  sitkeää 
turvetta. 

Ohutta turvetta.  

8—15  cm, vaa- 
lean  harmaa.  

15—20 cm, » 

10—15  cm, » 

10—13  cm, » 

5—9  cm, » 

13 cm, » 

5—18 cm, » 

7—16  cm, > 

10—17 cm, » 

5—7 cm, » 

Vain nimeksi. 

5—15 cm, vaa-  
leahkoa.  

5—10  cm, » 

10—20  cm, keltaisen 

ruskea,  ei paltta. 

40  cm vahva ruskea- 

juovainen palsi.  
15—20  cm, keltaisen  

rusk., ei  paltta.  
17—20  cm, » 

15—18  cm, » 

20 —40 cm vahva  

ruskea, alempaa  
vaalea palsi.  

10—25  cm, ruskeata,  
ei paltta. 

15—19 cm » » 

10—17 cm tumman 

ruskeaa, ei  paltta.  
10—30 cm, vaaleam-  

man ruskeaa, pai-  
kotellen kovettu-  

nutta. 

Epäselvä, vaalean  
haimaan  ruskea,  
ei paltta.  

15—30  cm, harmaan  
ruskean  punaista, 
osittain palsi-  
maista. 

Samoin. 

Vaalean ruskea.  

» » 

» » 

Vaalean keltai- 

sen ruskea.  

» » 

» » 

> » 

» » 

Vaalean  ruskea.  

» » 

Pikkukivistä  ja 
kovaa.  

Harmaan  rus- 

kea.  

» » 

> » 

0; harvahkoa.  
8;  jotak. yhtä- 

mittaista. 

9;yhtämittaista.  

8;  

5—8; ryhmit- 
täistä. 

2— 8 

2— 7  

10 

40—1 

2—  6 

» » 

Turve hyvin  
vaihtelevaa.  

3—6 cm. 

6—8 cm  varpu-  
rikasta tur-  

vetta. 

2—4  cm, kulon  
jälk. synty- 
nyttä.  

Epäselvä.  
Ainoastaan  pai-  

kottain vähän.  

2  cm, vaihtele- 
vaa. 

4—6 cm, likai- 
sen harmaata.  

4—8  cm,  vaalean 
harmaata.  

Epäselvä,  ei paltta.  
Epäselvä, ruskean  

harmaa, ei  paltta.  
10—15  cm, punaisen 

ruskeaa, ei  paltta 
10—16 cm, likaisen  

ruskean  harmaata, 
ei  paltta.  

8—10 cm, ruosteen  

ruskeata,  ei paltta.  

» » 

V aalea. 

Harmaan rus- 

keaa.  

» » 

» э 
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Tyypillisin pinta-  

Koe- 

Metsä-  

Maan 

Maan kivisyys  

Tuotta- 

maton Maanpinnan 

Varpukerros  (etup.  

mustikka) 
alan  

n:o 
tyyppi 

viettft- 

vyys 
kasvu-  

ala 

mättäisyys 

Tiheys 

Kor-  

keus,  

cm 

1 2 3 4 5 6 7  8 

21 HMT 

(—EMT) 
10° s  Ei kivistä.  0.4— 

0.5 

Isomättäistä. 5—7; ryhmit-  
täistä. 

8—15 

22 HMT ±0° Pientä kiveä jonkun-  
verran. 

/  

0.3 Vähän mättäistä. 6; ei yhtämit-  
taista. 

10 

23 HMT 

(—MT)  
5*  N Isoja kiviä runsaan- 

laisesti. 

0.2 » » 6—7; ryhmit-  
täistä. 

10—13 

24 HMT 

-MT 

2° N Melkein kivetön. 0.2  » » 8; vähän  auk-  
koista.  

10-20 

25 HMT 

(—EMT) 
5° 0 » » 0.4- 

0.6  

Isomättäistä ja 
aaltoilevaa. 

7—8; osittain 
ryhmittäistä.  

10—18 

26 HMT 2° W » » 0.2 Jotak. isomät- 

täistä. 
7—8; » » 10—18 

27 

28 

HMT 

(—EMT)  
HMT 

±0° 

±0° 

Vähän pikkukivistä.  

» > 

0.5 

0.4  

Jotak. mättäistä. 

Matala-mättäistä. 

6; ryhmittäistä.  

8; mättäillä  ti- 
heässä. 

10—15 

8—18 

29 HMT 15°  N Iso- ja pikkukivistä.  0.4  — 

0.5 

Jotak. mättäistä. 8; » » 10—22 

30 HMT ±0° Jotak. kivistä.  O.i  > » 8; » > 15—25 

31 HMT  5° S » > 0.1 Vähän  mättäistä. 9; , 15—20 

33 HMT 5* W Joitak.  isoja kiviä.  0.3 Isomättäistä. 7-8; » 5—20 

34 HMT 5" N Kivetöntä. 0.4 » 8; » » 12—24 

35 

36 

HMT 

(—MT) 
HMT 

5° N 

5"  S ja 
W 

Runs, kivistä.  

Pikkukivistä.  

0.3 

0.2 Jotak. mättäistä. 

8; » »  

8; melk, yhtä- 
mittaista. 

10—20 

10—20 

37 HMT ±0° Kivetöntä. 0.1—  

0.2 

Vähän mättäistä. 7—8; » » 8—18 

38 HMT 

(-MT)  

2° N » 0.1 Isomättäistä. 7;  osittain puut-  
tuu. 

10—20 
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kasvillisuus  Turpeen  ja rapautumiskerrosten laatu 

Sammalkerros  (etup.  
seinäsammal)  

Kor-  

keus,  

cm 

Turve  Valkomaa Ruskomaa Perusmaa 

Tiheys 
(AJ  (Ai)  (+  palsi)  (B) (C) 

9 10 11 12 13 14 

3;  aukkoista. 

8;yhtämittaista.  

8; 
ja tiivistä.  

9; yhtämittaista.  

|8—9;  mättäillä  
yhtämittaista. 

9—10; tiheää. 

8; melk, yhtä-  
mittaista. 

9; paikoin har-  

vempaa. 

7—8; » » 

9; tiheää. 

8; mättäillä 
ohuempaa. 

8—9; mättäillä 
tiheää. 

9;  yhtämittaista  
myös mättäi-  
den välissä.  

9; » > 

6; puuttuu pai-  
koin melkein  

kokonaan.  

8; » » 

9; melk, yhtä- 
jaksoista.  

1— 4 

5— 9 

6—12 

5— 9 

2—10 

8-12 

1— 

5-12  

2— 7 

6—12 

1— 8 

6—10 

6— 8 

6—10  

2— 6 

4— 9 

10-20 

2—4 cm, ei  tii- 
vistä. 

4—6  cm, sam- 
malturve  löy-  
hää. 

14 cm sammal-  
! turve.  

[9 cm varpu-  
1 turve.  
3—6  cm,  sitkeää.  

2—6 » 

3—6 cm turvet- 

ta, 1 cm mul-  
taa. 

2—4 cm, osit-  
tain sitkeää. 

3—6  cm,  tiivistä. 

2—5  cm,  osittain 
sitkeää.  

6 cm, sitkeää. 

1—6cm,kuivem- 
missa  kohdis- 

sa 1 —2  cm. 

3—4  cm,  varpu-  
turve  sitkeää, 
muualla  kuoh-  

keaa.  

1—5  cm,  sitkeää. 

5 cm, alapuoli 
multamaista. 

5 cm, sammal-  
turve  löyhää. 

4 cm. ei varsin 

sitkeätä.  

10—14  cm, sit-  
keää. 

3—5  cm,  vaalean  
harmaata.  

10—12 cm, » 

8—10  cm, » 

5—8 cm,  selvä,  
vaalean har- 

maa. 

5—10  cm, vaa- 
lean  harmaata. 

8—12 cm, » 

10 cm, » 

3—12 cm,  » » 

6—8  cm, » » 

1—5 cm, osit. 

epäselvää.  

8—12 cm, har-  
maan val- 

koista. 

12—20  cm, » » 

7 —14  cm, » » 

5 —15 cm,  » » 

20—25  cm, » » 

12 cm, vaalean  
harmaata.  

14 cm, » » 

12—15 cm, yläosa  
ruosteen  ruskeaa,  

ei paltta.  
9—12 cm, epäselvä,  

harmaan  ruskeata,  
ei paltta.  

12 cm, vähän tum- 

mempaa  kuin  C,  
ei paltta.  

4—8 cm, yläreuna 
ruosteen ruskeaa, 

alareuna  keltaisen, 

ei  paltta.  
15—20 cm, ruosteen 

ruskeaa, osit. har-  

mahtavaa, ei  paltta.  
10—15 cm, punaisen 

ruskeaa,  kuohkeaa. 

15 cm. ruosteen  rus- 

keaa,  ei  paltta.  
7—12 cm, tumman  

ruosteen  ruskeaa, 
ei  paltta.  

15  cm, harmaan  ruos- 
teen ruskeaa, ei  
paltta.  

7—10 cm, kahven-  
ruskeaa, osittain 
lohkeilevaa palsi-  
maista. 

10—20 cm, tumman  
ruskean  punaista, 
osit. kovaa,  pai  si-  
ni  a i  s  t a. 

20 cm - kahven-  

ruskea,  kova  palsi.  

30 —35 cm, kahven-  

ruskea,  kova p  alsi. 

10—20  cm,  punaisen 
.  ruskeata,  ei  paltta.  

30 cm,  kahvenrus-  

kea, kova,  kivinen  
palsi. 

25 cm, ruskean  har-  

maata, kuohkeaa; 
ei paltta 

10  cm.  päältä kahven-  
ruskeaa,  alta vaa-  
leampaa. 

Harmaan kel-  

taista.  

Vaaleamp.  kuin  
edellinen. 

Vaalean rus-  

kean  harmaata.  

Punertavan har-  

maan keltaista. 

Harmaan  keltai-  

sen ruskeaa. 

Keltaisen har- 

maata. 

» » 

» » 

Vaaleamp. kuin  
B. 

Ruskean kel-  

taista. 

» » 

» » 

Harmaan  kel- 

taista.  

» » 

» » 

(hiekkaa).  

Keltaisen har-  

maata (hiek-  
kaa). 

» » 
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näytteitä otettu neljä, nim. turpeesta  (Ai), valkomaakerroksesta 

(A 2), rusk  omaa  kerroksesta  (15) ja perusmaasta  (C), ja ou kunkin 

näytteen  suuruus  ollut, mikäli mahdollista,  tasan xk 1; ainoastaan 

kivisessä  taikka kovassa  maassa (pallessa),  on niiden alkuperäisen  

tilavuuden määrääminen ollut mahdoton. HMT:n maista  011 tätä 

tarkoitusta varten otettu kaikkiaan 43, HMT—MT:n maista 16 ja 

MT—GDT:n maista  4 näytettä,  joista tohtori Valmari on teettänyt  

maa-analyysit  noudattaen samoja  menetelmiä kuin aikaisemmin  

kin (Valmari, 19*21, 2). Tuloksista  julaistaan  tässä yhteydessä  kui  

tenkin ainoastaan eri  metsätyyppien  eri  rapautumiskerroksia  kos  

kevat keskiarvot sekä näiden keskivirheet  laskettuina kaavan 

I (M) = a: j/ n-1 mukaan (taulu  3). Kuusimetsätyyppien  maa  
perän kokoomuksen vertailua varten muihin pohjois-suomalaisiin  

mietsätyyppeihin, on taulukkoon otettu myöskin keskiarvot   

ClT:n ja VT:n vastaavista analyysituloksista.  Edelliset koskevat  

tohtori Aaltosen etupäässä Sodankylän pitäjässä  tutkimiltaan 

Taulu 3. Tuloksia Pohjois-Suomen  metsätyypeiltä  

Chemische Bodenanalysen von 

Metsä- 

tyyppi  

Waldtyp 

А,- kerros  — Ai-Horizont  A.,-kerros  — A
2
-Horizont 

1 

Analyysien

 luku, 
Analysen.
 Stück  

Ilmakuivan 

näytteen  

In der  luft- 

trockenen  

Probe 

Hehkutuskevennys, 
%

 Glühverlust, 
%

 ьз 

s? 

10 000-kertai- 

nen määrä  

liukoista 

10 000- lach  e 

Menge  

1

 
gr

 maata neutralisti — 
cm*

 
O.i—n

 suolahappoa  
1

 
gr

 Boden neutralisierte —  
era*

 O.i n 
Säure
 

Analyysien

 luku, 
Analysen,
 Stück  

Ilmakuivan 

näytteen  

In der luft- 

trockenen  

Probe Hehkutuskevennys, 
%

 Glühverlust, 
%

 vO 

10 000 kertai- 

nen määrä 

liukoista 

10 000-f  ach  e 

Menge  

«з  ч  1  

3£| 1 
•° 3 ш  Ü 
Т  g  о  1 

!C;:s 
?5Ь§ г 
-J (»"ö rt-  
® О **• 

Ф в !  
ф О 

1 5
-
 

volyyniipaino  Volumgewicht  kosteus, 
%

 Feuchtigkeit, 
%

 О 
Я 

О 

О 
Р 

О 

1

 volyymipaino  Volumgewicht  kosteus, 
%

 Feuchtigkeit, 
%

 О  

W 

С 

о 
V 

О 

± C1T.. 10 0.57 7.61 55.2 0.8O7 273 480 2 617 4.11 9 1.52 0.65  2.92 0.059 38 98 271 2.56 

2J(M)  +  .  — 0.07 0.99 7.5 0.123  62 82 387 0.16  — 0.04  0.22  0.82  0.013 5 12 31 0.19 

HMT 
..

 11 
— 

8.67 73.2 0.988  828 2 723 
— 

11 1.36 0.45  2.25 0.054 58 77 207 0.97  

S (M)  .. — — 0.27 2.3  0.051  79 165 — — 0.04  0.07  0.41  0.008 10 9 12 0.62  

HMT— 

MT 
....

 4 — 9.25 77.5  1.169 — 1013 5 023 — 4 1.85  0.35  2.11 0.044 78 65 213 0.05  

VT 
....

 5 0.58  6.74 41.4 0.47  7 139 437 2 345 2.59 8 1.49  0.68  2.22 0.045 65 160 366 1.69 

S  (M)  ..  — — 
1.47  1.02  0.07 0 13 47 567 0.35  

-  
0.07  0.18  0.57 0.008  11 31 27 0.81  

MT— 

GDT .. 1 10.17 79.6  1.453 996 — 
1 1.2 0 2.08 9.44 0.206 424 133 714 4.20  
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kuivilta  kankailta  ottamia näytteitä  (Aaltonen,  1919) sekä  jälkim  

mäiset professori  Cajanderin  ja tohtori Lakarin kesällä  1916 useista  

Pohjois-Suomen  eri hoitoalueista (kuten  Kemistä,  Rovaniemeltä 

ja  Sodankylästä)  keräämiä näytteitä  (Lakari,  1920, 2). Kuivien 

kangasmaiden  koe  kohtia on  ollut  kaikkiaan  10 ja näytteitä 39 sekä 

VT:n tutkimuskohtia 8 ja näytteitä 28. 

Kuten V  almarin aikaisemmissakin metsätyyppianalyyseissä  

(1921,  2),  lei liukoisen kalin runsaus  näytä  nytkään tutkittavina  

olevissa  metsätyypeissä  seuraavan  mitään metsätyyppien  hyvyys  

järjestystä.  Jos VT  jätetään  lukuunottamatta,  lisääntyy  sitävas  

toin helposti liukenevan fosforihapon  paino-%  määrä kaikissa  mi  

neraalimaan rapautumiskerroksissa  seuraavassa  järjestyksessä:  

CIT,  HMT,  HMT—MT ja MT—GDT,  joten paksusammaltyyppi  

asettuu tässä lähimmäksi huonointa (metsätyyppiä.  Kalkin run  

sauteen nähden rapautumiskerroksessa  B on  eri metsätyyppien  

kesken  sama  järjestys  kuin  fosforihappoonkin,  ja VT asettuu HMT 

otetuista maanäytteistä  tehdyistä  maa-analyyseistä.  

nordfinnischen  Waldtypen. 

B-kerros  — ß-Horizont  C-Kerros  — C-Horizont  

Analyysien

 luku, 
Analysen,
 Stück  

Ilmakuivan 

näytteen  
In aer  luft-  

trockenen  

Probe 

Hehkutuskevennys, 
%

 Glühverlust, 
%

 2 

S? 

10 000 kertainen 

määrä liu- 

koista  

10 000-fache 

Menge  

ч я 

0
 ю р 3 

2oTf  
3-ё-Ь  

1 So® 

»E. 
ja:  £i5 

m.
 

®  ®  S  T 
3-"  1 
® (5 

1  5
.
 

Analyysien

 luku, 
Analysen,
 Stück  

Ilmakuivan 

näytteen м 
In der  luft- 1 ф  
trockenen 1 £ 

Probe :££T 
Crt- 

2 

S? 

10 000 kertainen 

märtra liu- 

koista  

10 000 fache 

Menge  

,
 м?В 

ip.TS  
РК* 

1 ®ls  

»SPE. 

g Pe  1'  
Ss-g-  

3-"  1 
© Ci  

1 s 

<< 
о о  

H4* 
H 

crq 2. 
©•e 

3.2. 
О* 3* 
~

 с 

с*  

kosten
9, 
%

 Feuchtigkeit, 
%

 О 

* 

о 

о 

р  

о 

oo 

jfc 
к 3  
s-3 
5.2 
o' 3* 

S  ä 
Ф 1  cd £  
5 

C ©  
-  ®. ю  — 

"2-  >" 
CT о CO 

2." 1 
"

 
rs? ä? 

s« 

�d 

О 
о 

о 

P 

О 

1 10  1.49 Lei  4.22 0.077 94 130 220 5.47 10 1.68 0.92 1.93 0.037 148 88  223 4.56 

: — 0.06 0.32  0.83 0.015  17 22 30 0.59 — 0.37  0.20 0.48:0.008 31 9 26 0.71  

li  1.23 2.74 6.77  0.092  117 87  282  7.14  10 1.47 1.02 1.950.037  322 71 356 4.44 

: 
-

 0.01  0.37 1.01 0.016 26 7 46 0.95  — 0.39  0.11 0.29  (1.003  88 5 81 0.76  

4 1.34 1.30 3.29 0.053  261 75 380 3.65 4 1.48  0.80 1.98 0.045  542 96 773  2.54 

8  1.37 1.90 2.58 0.016  203 142 486 5.29 7  1.72 0.74 1.05 0.002  199 135 405 3.56  

0.06  0.47  1.06 0.019  70 21 84  1.09 — 0.04  0.10  0.24 — 49 16 45 1.17 

1 1.37 1.08 5.09  0.083  529 133 930 3.80  1 1.57 1.12 3.49  0.082 523 118 924 2.9» 
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—MT:n ja MT—GDT:n välille. Vialkomaaker roksessa sitävastoin  

on kalkin huuhtoutuminen ollut suhteellisesti suurin paksusam  

maltyypin  ja sen läheisten tyyppien  maissa,  jotavastoin  kalkkia  

perusmaassa on näissä metsätyypeissä  suhteellisen runsaasti.  

Typpeen  nähden ei eroavaisuus eri metsätyyppien  välillä ole yhtä 

selvä kuin Etelä- ja Keskisuomen metsätyypeillä,  riippuen -nähtä  

västi  ennen kaikkea eri  metsätyyppien  vaihtelevasta  huumusrik  

kaudesta. 

Oikeamman ja selvemmän kuvan  kysymyksessäolevien  metsä  

tyyppien  suhteellisesta kaisviravintoainerikkaudesta saa kuiten  

kin, jos vertailu tehdään määrätyn  syvyisten  mineraalimaaker  

rosten välillä.  Mullaskerroksen ottaminen laskelmaan samaan  ta  

paan  kuin eteläisemmiltä metsätyypeillä  (Valmari, 1921,  2)  ei  tässä 

tapauksessa  ole täysin  oikeutettua huumus- ja turvekerrosten ko  

vin erilaisen laadun ja paksuuden  vuoksi. Sen sijaan  on epäile  

mättä tämän alla  oleva 35 cm:n syvyinen  pintakerros kuvaavin,  

sillä se sisältää suurimman osan  puiden  juuristoa, erittäinkin  

kuusimetsässä. Kuten taulukko 4 osoittaa,  on laskelma tehty  

hehtaarin laajuista maapalaa kohti ottamalla  eri metsätyyppien  

rapautumiskerroksien  vahvuudeksi sellaiset luvut,  jotka mahdolli  

simman hyvin vastaavat eri tyyppien  keskinkertaisia  oloja. Kun  

kin kerroksen volyymipainona  on käytetty  taulukossa  3 olevia 

vastaavia keskilukuja;  tämän ohella otettu huomioon eri ker  

rosten luonnollinen kivisyys.  Viimemainitun seikan selvittämi  

seksi on jokaisesta  näytteestä määrätty siinä olleiden kivien  

määrä. Eri metsätyyppien  metsien keskimääräiseksi kasvuksi  n. 

200-vuotiselle metsikölle on taulukkoon saatu likimääräisiä  lukuja  

etupäässä Lokarin tutkimuksista (1920,  1). 

Täten saadut tulokset ovat  pääpiirteissä  samat kuin  edellisessä  

kin taulukossa: metsätyyppien  tuottoa osoittavien suhdelukujen  

kanssa  soveltuvat jotakuinkin  hyvin  yhteen  ainoastaan maan vas  

taavat kalkkipitoisuudet  sekä suurin piirtein myöskin  fosforipitoi  

suudet,  jos puolukkatyyppiä  ei oteta huomioon. Typpeä  koskevat  

luvut sitävastoin vaihtelevat aivan epäsäännöllisesti;  parempituot  

toisilla metsätyypeillä,  kuten erittäinkin VT:llä, on typpeä  pieni 

osa  siitä, mitä HMT:llä. Tällaiset tulokset  eivät  luonnollisesti voi 

johtua yksinomaa  tehtyjen analyysien  vähäisestä luvusta eikä 

myöskään  siitä, että eri  metsätyyppien  suhteellista tuottoa on tä  

hän asti  tehtyjen  tutkimusten perusteella  mahdotonta tarkalleen 

arvioida, erittäinkin kun toisten metsätyyppien  metsät ovat eri  

ikäisiä,  toisten jotakuinkin  tasaikäisiä ja metsikkölajitkin  vaihte  

levat paljon. Jos assimiloituvaa typpeä tahdottaisiin pitää Poh  
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Taulu 4. Pohjois-Suomen  metsätyypit sisältävät tähänastisten 

tutkimusten mukaan eri  rapautumiskerroksissa  sekä  35 cm  syvyi  

sessä  mineraalimaan pintakerroksessa  seuraavat määrät 0.
2 n. 

suolahappoon  liukeavaa typpeä, fosforihappoa,  kalia ja kalkkia. 

In dem 85 cm, tiefen obersten Mineralboden der verschiedenen Waldtypen  

gibt es folgende Mengen N, P2O5, K2O  und CaO in kg und 
relativ angegeben. 

K.eski-  
N PA K.,0  CaO määräi- N P

2
0, Ca 

Kerros-  
nen vuo-  

Kasvun  
syvyys,  

tuinen 

kasvu,  relatiivi- 

Metsä- 
Kerros  

cm m1 

Durch-  
set arvot  

tyyppi 
Horizont 

Tiefe der  schn. relatiiviset määrät Relative 

Wald typ  Boden- 
kg 

jährli-  
cher relativ ange- 

Zahlen j 

schicht, Zuwachs 
geben 

des Zu- 1 
des  Be- Wachses  

cm standes, 
m 3 

± C1T .... A, 5 434 28 72 199 _ 

В 10  1057 129 178 302 

С  20 1147 459 273 691 — — — — — 

Yhteensä  35 2  638  616  523 1192  0.58 94 85 95 97 

Zusammen  

HMT  А
г  10 699  75 100 268 — — 

— — — 

в 15 1601 204 151 491 

0 10 512 445 98 492 

Yhteensä 35 2 812 724  349 1251 0.60  100 100  100 100 

Zusammen  

HMT—MT .  A
2  8 437 78 65 212 — — — —  — 1 

в 12 792 390 112 568 — — — — — j 

с 15 931 1 121 199  1599 — —  — — —

1 

Yhteensä  35 2160 1589 376 2379 0.95  77 219 190 158 
Zusammen 

VT   Aj 5 336 49 119 273 —  — — — — 

В 10 722  319 223 763 — —  — —  — 

С  20 68 684  464 1393 — —  — — — 

Yhteensä  35 1126 1052 806 2429 1.70 40 145 194 283 

Zusammen 

MT—GDT 
.

 А
2  2 381 78  25 132 —;  

в 8 742 473 119 831 — — — — — 

с 25 2  794 1 782 402 3148 — — —  — — 

Yht.  
—

 Zusammen  35 3 917 2 333  546 4111  2.40 139 322 329 400 
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jois-Suomenkin metsätyypeillä  ininimifaktorina,  viittaisivat  nyt 

saadut tulokset siihen, ettei tämän määrä ratkaise kokonaistypen  

määrää, jota paksusammal  tyypin  ja sen läheisten tyyppien  metsä  

maissa on runsaasti. Niin hyvin  Pohjois-  kuin Etelä-Suomessa 

tavattavista metsätyypeistä  on puolukkatyyppi  epäilemättä  se, 

joka  pohjoisessakin  on vielä tyypillisin. Jos sen tuotto ja typen  

sekä kalin runsaus  olisivat  täälläkin määrätyssä  suhteessa toi  

siinsa,  osoittaisivatkin tulokset,  että muiden metsätyyppien  tuotto 

on suhteellisesti paljon alhaisempi  kuin mitä maaperän laatu 

edellyttäisi. Niin voitaisiin minimissä olevana tekijänä  Pohjois  

suomen kuivimmilla kangastyypeillä  ajatella olevan riittämättö  

män kosteuden maassa, mihin seikkaan  Aaltonen (1919)  »on  erityi  

semmin viitannut. Sitävastoin ei kuusimetsäalueiden metsätyy  

peillä voi yleisenä  iminimifaJktorinia  olla välittömästi  paikallinen  

ilmasto, isillä siinä tapauksessa ei niissä tavattavilla eri metsä  

tyypeillä  olisi siksikin erilainen tuotto, ja samaten ei tämän ole  

tuksen nojalla  voitaisi selittää määrätyn  metsätyypin  metsien tuo  

ton paranemista  (joskin väliaikaisesti)  esim. perusteellisen  maan  

muokkauksen ja vieläpä  kulojenkin  jälkeen. Ilmaston merkitys  

onkin epäilemättä  enemmän välillinen: se on alkuperäinen  syy 

kysymyksessäolevien  suhteellisesti huonotuotteisten metsätyyp  

pien syntymiseen.  
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Pohjois-Suomen  kuusimetsien  synty.  

Pohjois-Suomen  tyypillisissä  kuusimetsäalueissa on metsien 

uudistuminen yleensä  erittäin vaikeaa. Selvimmin huomataan 

tämä «ipäilemättä  siitä, että kuusimetsissä  tavataan niiden har  

vuudesta ja aukkoisuudestakin huolimatta suhteellisen vähän 

taimia ja nuoria puita. Niin selviää edelläolleesta koealametsien 

luettelosta,  että näissä luonnonmetsissä tuottamaton kasvuala tekee 

hyvin usein 30—40 % koko alasta,  mutta että varsinaisia taimistoja 

niistä siitä  huolimatta puuttuu jotakuinkin kokonaan. Keski-  ja 

Eteläsuomen kuusimetsissä sitävastoin saa tällaisia tapauksia  

turhaan etsiä, .ainakin kuuselle sopivilla  metsätyypeillä.  

Seuraavassa käsitellään yksityiskohtaisemmin  kysymyksessä  

olevien metsien uudistumisedellytyksiä.  

Kukkiminen  sekä käpyjen  ja siementen muodostaminen;  
siemenvuodet. 

Pitempiaikaisia  havaintoja puiden  kukkimisesta  Pohjois-Suo  

men kuusimetsissä ei toistaiseksi ole 'tehty.  Tutkimusmatkoilla on  

kuitenkin voitu todeta,  että niinhyvin  havupuut  kuin koivukin 

kukkivat  varsinaisissa kuusimetsäalueissa nähtävästi ainakin 

useimpina  sellaisina vuosina,  jolloin kukkimista  havaitaan niiden 

ulkopuolella. Niin oli kesällä 1918 emikukkia  sekä seuraavana 

kesänä 1-vuotisia käpyjä  melkeinpä kaikilla  kuusikkoalueissa ta  

vattavilla männyillä. Koivu,  joka useimmissa kuusimetsissä  on 

lyhimpien  pituuisluokkien  puu  (s. 75), kukkii  sitävastoin näissä  

metsissä  tavallisesti suhteellisesti  harvemmin ja heikommin kuin 

muualla. Sama seikka koskee  myöskin  alueiden vallitsevinta puu  

lajia, kuusta,  jonka heikko kasvu  sekä vallitsevat  luontosuhteet 

ovat epäilemättä  suurimpana  syynä sen vähäiseen emikukka-,  

käpy-  ja siemen tuottoon. Valaisevina esimerkkeinä voidaan tässä 

yhteydessä esittää muutamia tuloksia neljältä kuusimetsäkoe  

alalta, jotka tutkittiin  kesällä 1919, jolloin  Pohjois-Suomessa  oli 

yleensä heikonlainen kuusen emikukkavuosi. Kaikki koealat  si  

jaitsivat Kuusamon pitäjässä.  Kuusimetsäalueita vastaavat Män  
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tytunturin,  Karhuvaaran, ja Meskusvaaran rinteillä ja  laella (n. 

370 m mp.)  olevat koealat ja  näiden alueiden ulkopuolella  (mänty  

metsäalueessa)  olevia /seutuja Haatajankankaan  koeala (n. 250 m 

mp.). Edellisten metsätyyppi on  HMT, jälkimmäisen  EMT, sekä 

tutkittujen  puiden  luku edellisissä  316 ja jälkimmäisessä  356 (19*20,  

1, siv.  64). Saadut tulokset ovat seuraavat,  jos  emikukkien ja pui  

den aikaisempaa  käpyjen  runsautta merkitään: 0 = ei  ollenkaan,  

1 = hyvin  niukasti,  2  = vähän,  3 = keskinkertaisesti,  4 --  run  

saanlaisesti  tahi runsaasti. 

Mäntymetsäalueessa  ovat siis niinhyvin  käpyjen  kuin emikuk  

kien suhteellinen runsaus ja yleisyys  tuntuvasti suuremmat kuin 

kuusimetsäalueessa. Erittäinkin tällaisena heikkona kukkimis  

vuotena on ero  eri  alueiden välillä  suuri. Niin ou käpyjen  keski  
määräinen suhteellinen runsaus  kuusimetsäalueessa ö7 % mänty  
metsäalueen vastaavasta runsausluvusta,  mutta emikukkien v. 1919 

vain 32  %.  Samaten on  mäntymetsäalueen  suhteellinen emikukka  

runsaus 63 % keskimääräisestä käpyrunsaudesta  ja kuusimetsä  

alueessa vain 35  %. Näiden ohella voidaan mainita, että  Kuopion  

lähellä sijaitsevan Puijon  kuusien käpyrikkaus  saatiin kesällä 

1919 toimitetun arvion mukaan 2.-s:ksi  siitä huolimatta, että ar  

viossa ei ole tullut  käytetyksi  läheskään yhtä runsasta arvioimis  

tapaa kuin Pohjois-Suomessa.  

Vieläkin paljoa  heikompana  esiintyy  kuitenkin poll  joi ssuoma  

laisten kuusimetsäalueiden kuusten käpyrikkaus,  jos otetaan lu  

kuun kaikki  kuuset siis sellaisetkin,  joista taikka joiden  lähei  

syydestä  ei tutkimuksia tehtäessä ole yhtään  käpyä  löydetty.  Tällä 

tavalla kävyttömiksi  arvioiduista kuusista  on kuitenkin epäile  

mättä osa  voinut joskus aikaisemmin käpyjä  tuottaa,  sillä paksuun  

sammalikkoon vajonneiden  käpyjen  löytäminen  useiden vuosikym  

menien perästä on luonnollisesti vaikeaa. Arviota tehtäessä on 

otettu huomioon kaikki  sellaiset kuuset,  jotka  rinnankorkeudelta 

ovat vähintään 5 cm paksuja,  joten IV pituusluokkaan  (1920,  1, 

Runsausaste. Puista kuuluu % eri runsausasiteisiin  

Käpyjen perusteella  Emikukkien perusteella  

Kuusimetsä- MäntymetsH  i,- Kuusimetsä- Mäntymetsä- 

alueessa alueessa alueessa  alueessa 

0 0 0 65 15 

1 76 17 27 43 

2 18 42  5 27 

3 6  37  3 13 

4 0 4 0 2 

Suhteellinen runsaus l.
3o 00 (M 0.46 1.41 
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siv.  5)  luetuista kuusista  ion täten jäänyt suuri osa  huomioon otta  

matta tehtäessä laskelmia eri pituuisluokkien  ja  koealojen  kävyl  

listen puiden  suhteellisesta runsaudesta. Tulokset ovat taulukossa 

5, josta käy  selville,  että luonnontilassa olevissa  pohjoissuomalai  

Taulu 5. Pohjois-Suomen  tyypillisten kuusimetsien kuusten 

käpyrikkaus.  

Der Fichtenzapfenreichtum  in den typischen Fichtenwäldern 
Nord-Finnlands. 

Koealan 
n:o
 Probefläche 

N:o
 

Я Э 
gis 

s  

s  2* 

So  
P  

Kävyllisiä 
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 Zapfentragende  pro 

ha
 

Eri

 pituusluokkien ja 
koealo-
 

jen

 kuusista on kävyllisiä 
%
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 verschiedenen 
Höhen-
 

klassen

 und Probeflächen 
%
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ja koealojen  kävylli-  
sistä kuusista  kuuluu 

eri kävyllisyysastei-  
siin % 

Zu folgenden  Reichlich- 
keitskiassen  gehören  

von den zapfentra-  
genden  Fichten % 

ч 

о to 
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E  G1  »g  
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Zu folgenden  Reichlich- 
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$ ?r 
O SP as  

O LL  

sr-
6 " 

0  Pf 

'S. 

1 2 ; 3 4 

ö 
Q If hHtr 

p 

o  

S K" 

Ikes'  
» o; p: cc 

1 2  3 4  

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 « 7 8 

i 115 46.9 52.2 43.5 4.3 — I 68 51.5 52.9 35.3 11.8 — 

ii 140 56.0 64.3  35.7  — — 
II 48 41.4 50.0 41.7 8.3 —  

2< iii  210 50.0 47.6 50.0 2.4 
— 

7' III 56 35.9 71.4 21.4 
'

 
—

 7.2 

IV 60 16.7 100.0 —  — — 
IV 20 17.9  80.0 20.0 — - 4  

525 41.2 59.0 39.1  1.9 
— 

192 37.2 60.4  31.3 6.3 2.0 

I 145 80.6 24.1 55.2 13.8  6.9 I 108 87.1 29.6 44.5 22.2 3.7  

II 105 70.0  47.6 38.1 4.8 9.5 LI 40 76.9  50.0 40.0 lO.o  — 

4 • III 55 40.7 63.6  36.4 
— 8. III 28 65.6  71.4 14.3 14.3 

— 

IV 20 14.3 75.0 25.0 — 
IV 20 17.9 80. о  20.0 — 

325 53.7 41.5 43.1 7.7 7.7 196 59.0 44.9 36.7 16.3 2.1 

I  I 67 37.0 80.0 20.0 
— —  

I 76 54.3 57.9 15.8 26.3 — 

1 II 107  57.1 43.8 56.2 — — 1 II 48 75.0 66.7  25.0 8.3 — 

M III 248 58.7 67.6  27.0 5.4 
—  9' III 20 35.7 80.0  20.0 

— — 

IV 68 33.8 90.0  10. о — —  
IV 12  10.3  66.7  33.3 — — 

490 45.6 67.1  30.1 2.8 156 41.5 64.1 20.5 15.4 — 

I 104 70.3  76.9  23.1 
— 1 

1 
I 56 36.8 78.6  7.1 7.1  7.2 

II 100 62.5  64.0  36.0  — 1 II 52 30.2 76.9  23.1 — — 

6 III 96 36.9 79.2  20.8 
—  

10 III 64 31.4 87.5 12.5 
— — 

IV 24 23.1 100.0 — — 
!V 32  29.6100.0  — — — 

324 48.2 75.3 24.7  
— - 

204 32.1 84.3 11.8 2.0 1.9  
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sissa  k  uus  imets äa  lue i den kuusikoissa on sellaisten kuusten luku, 

jotka ovat  todistettavasti  käpyjä  tuottaneet,  vaihdellnt hehtaarin 

alaa kohti 104—608, <ollen keskimäärin  275  kpl. Vähintään 5 cm  

rinnankorkeudlelta täyttävien  kuusien luvusta ovat kävylliset  kuu  

set tehneet 32.i—67.0 %  eli  keskimäärin 48.6 %. Suhteellisesti  eniten 

on kävyllisiä  kuusia luonnollisesti I pituusluokan  puista  (keski  

määrin 65.3  %)  ja vähiten IV  pituusluokan  puista (18.7 %). Sama  

ten osoittavat  saadut tulokset  eri  pituusluokkiin  kuuluvien kävyl  

listen puiden  käpytuotannon  alenemista pitemmistä pituusluo  

kista  pienempiin  päin. I pituusluokan  kävyllisten  kuusien keski  

määräiseksi suhteelliseksi käpyrikkaudeksi  saadaankin l.so, II  pi  

tuusluokan 1.47,  111 pituusluokan  1.30 ja IV pituusluokan  l.io.  

Kuusien käpyrikkauden  vaihtelu eri koealoilla riippuu nähtä  

västi enemmän imetsän laadusta kuin sen sijaitsemisesta  eri  osissa  

tutkimusaluetta. Niin ei voida huomata mitään varmaa eroa 

esim.  Kuolajärven  ja Rovaniemen kuusimetsien välillä tässä suh  

teessa. Kaikista vähiten käpyjä  on  tavattu Vilmatunlturin  S-rin  

teellä otetulla koealalla n:o 26,  jolla kävyllisiä  kuusia  on (tavattu 
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ainoastaan 15 kpl  eli 60 kpl  hehtaarilla,  ja sitäpaitsi  on  näissäkin 

käpyjä  ollut  vain aivan nimeksi. Runsaskäpyisemmistä  koealoista 

on  mainittava myöskin  n:o 33. Myöskään  metsän tiheys  ei näytä  

vaikuttavan ratkaisevasti sen käpyrikkauteen,  jos tiheyslukuina  

käytetään  n. s. tuottavaa kasvualaa. Useimmissa tapauksissa  on 

kyllä  kävyllisten  kuusten luku hehtaarilla tiheämmissä metsissä  

suurempi kuin harvemmissa (esim. tuottava ala 0.8—0.9: koeala 

11:0 13—504 k|pl;  tuottava kasvuala 0.?:  koeala n:o 2—525 kpl), mutta 

toisinaan on se paljoa  harvemmissakin metsissä  yhtä suuri (esim.  

tuottava ala  0.6:  koeala n:o 5—490 kpl,  n:o 11  

muodostavat kävylliset  puut  tiheissäkin metsissä jotakuinkin  yhtä 

suuren %-määrän kaikkien puiden  luvusta kuin keskitiheissä. 

Oikeampi kuva  väljemmän  latvustoetäisyyden  vaikutuksesta Poli  

jois-iSuomen  kuusimetsien käpytuotantoon  saadaan kuitenkin,  jos 

huomioon otetaan ainoastaan I ja II pituusluokan  (kuuset ja  met  

sän tiheyttä arvostellaan näiden luokkien yhteisen  puuluvun  pe  

rusteella.  Tällöin saadaan seuraava  luettelo (taulu 6),  jossa  Ija II  

pituusluokan  kuusien keskimääräisellä suhteellisella käpyrikkau  

della tarkoitetaan mainittujen luokkien vastaavaa aritmetista  

keskiarvoa. Saadut luvut osoittavat, etteivät kävyllisten  puiden  

suhteellinen lukuisuus ja kävyllisten  ipuiden käpyrikkaus  tässä  

kään tapauksessa  ole yksinomaan  puiden  tiheämmästä ja har  

vemmasta asemasta riippuvaisia. Päinvastoin ovat tiheimipiä  ja 

harvimpia  metsiä vastaavat luvut sarekkeissa 3, 4, 5 ja 6 hyvin  

lähellä toisiaan ja vieläpä edellisissä  suuremmatkin kuin  jälkim  

mäisissä.  Ratkaisevaa merkitystä  ei tässä suhteessa näihin koe  

alametsiin nähden huomata olevan myöskään  metsätyypillä,  eikä 

aina myöskään  metsän sijoituksella  eri korkeudella merenpinnasta.  

Useimmiten ovat kuitenkin saman seudun lakimetsät  köyhempi  

käpyisiä  kuin alempana  sijaitsevien,  kuten huomataan tarkastet  

taessa m. im. koealoja  27 ja 34. Kuten aikaisemmin on  osoitettu 

(1920,  4) ovat tähän suurena syynä lumituhot,  joiden  takia kuusten 

käpyjä  tuottavin osa, latvuksen huippu,  tulee hävitetyksi.  Muuta  

missa tapauksissa,  kuten Tolvanvaaran laella Posion pitäjässä  

(1920,  4, s. 101—) on tällaisten lumialuemetsien käpyrikkaus  kui  

tenkin suhteellisen  korkea (kävyllisiä  kuusia 65.3 % ja niiden suh  

teellinen käpyisyys  1.34). Metsätyypin ja maiseman korkeuden 

vaikutus  kuusten  käpy-  ja siementuotantoon on kuitenkin muuta  

mien,  erittäinkin  Kuusamossa tehtyjen,  tutkimusten perusteella  

erittäin selvä. Valaisevia ovat tässä suhteessa s. 26 mainitut 

mäntymetsäalueen  ja kuusimetsäalueen kuusia koskevat  luvut. 

Siementuotantoon nähden käy  ero vielä suuremmaksi, sillä kuu  
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Taulu 6.  Pohjois-Suomen  kuusimetsien  valtapuiden  käpyrikkauden  

riippuvaisuus  metsän tiheydestä.  

Die Abhängigkeit  des  Zapfenreichtums  der herrschenden Fichten 

von der Dichte des Waldes. 

senkäpyjen  koko pienenee  hyvin  'tuntuvasti korkeuden ja metsä  

tyypin  mukaan. Viimemainitussa suhteessa eroavat paksusam  

inaltyypin  kuusimetsät  muista tuoreista kangasmetsistä  siinä,  että 

niissä käpyjen  koko on usein pienempi  kuin kuivienkin kangas  

I ja II pi- 

tuusluo-  

kan  kuu- 

sien  luku 

ha:lla 

In der I. 

und II. Hö- 

henklasse 

Fichten 

pro ha 

Koealan 

n:o 

Probe- 

I ja II pi-  
tuusluo- 

kan kuu-  

sista kä-  

vyllisiä % 
In der  

I. und II. 

Hö hen- 

Suhteellinen käpyrikkaus  

pituusluokissa 

Die relative Zapfenreichlich-  

keit in den verschiedenen 

Höhenklassen  

Metsätyyppi 

Wald typ 

Korkeus  

meren- 

pinnasta  

Absolute 

Höhe, m 

fläche klasse  

gende  

Fichten,  % 
I II 

I ja II  

keski-  

määrin 

I und II  

1 2 3 4 5 6 7 8 

60 15 80 2.00 2.00 2.00 HMT 300 

148 35 73 1.29  1.50 1.40 HMT(-MT) 205 

152 25 84 1.00 1.00 1.00 HMT(—EMT) 330 

176 8 84 2.00 1.60 1.80 HMT 235 

196 27 29 1.00 1.00 1.00 HMT(—EMT) 395 

200 21 84 1.13 1.08 1.11 HMT(—EMT) 390 

204 9 61  1.68 1.33 1.51 HMT 215 

204  22 63 1.11 1.00 1.06 HMT 215 

248  7 47 1.59  1.58 1.59 HMT 305 

280 14 76 1.19  1.19 1.19 HMT 305 
'

 

280 29 44 1.00 1.15 1.08 HMT 310 

308  6 66 1.23 1.36 1.30 HMT(—EMT)  265 

324  34 62 2.13 2.16 2.15 HMT 215 

330  4 76 2.04 1.76 1.90 HMT  245 

364  10 30 1.43 1.23 1.33 HMT 300 

365  5 48 1.20 1.56 1.38 HMT 195 

488  13 89 1.11  1.07  1.09 MT—GDT 310 

495  2 51  1.52  1.36 1.44 HMT 185 

535 37 62 1.82 1.36 1.56 HMT 125 

548 11 80 2.2 3 1.82 2.03 HMT  205 

281 Keskim. 63 1.56 1,47 1.52 ' — — 



32 

metsien. Ero sen  ja BMT:n välillä voi olla hyvinkin  tuntuva;  

esim. Kuusamossa oli eräässä tapauksessa  käpyjen  keskipituus  

HMT:llä 4.81 ja EMT:llä 6.13 cm sekä eräässä toisessa tapauksessa  

HMT:llä 5.19 ja EMT:llä 5.
6 0 cm (1920,  1, «iv.  50). Korkeuden mu  

kaan on tämä keskipituus  vaihdellut tavallisesti  siten, että se n. 

250 m:n korkeudelta n. 100 m ylemmäs  siirryttäessä on laskenut 

keskimäärin o.
s can sekä  siitä ylöspäin  kuusen metsärajalle myös  

kin n. 0.5 cm eli yhteensä  n. 1.0 cm,  joten käpyjen  keskipituus  vii  

memainitulla rajalla on kuusi in  etsäal ue  i  ssa toisinaan vain n. 4.5 

cm, mutta läheisillä mäntymetsäalueilla  n. 6 cm.  

Saman metsän eri pituusluokkien  siementuotanto eroaa myös  

kin siinä,  että  pitempien  pituusluokkien  kävyt  ovat yleensä keski  

määrin suurempia  kuin lyhempien,  jotka  toisinaan ovat  vallan 

surkastuneita. Niin on asianlaita niinhyvin  varsinaisissa  paksu  

sammalmetsissä kuin vähän paremmissakin.  Tätä todistavat m. m.  

seuraavat käpyjen  keskipituutta  osoittavat  luvut,  joista edellinen 

lukusarja  koskee Kuusamon tyypillisiä  vaarakuusikoita,  jälkim  

mäinen alempana sijaitsevaa  parempikasvuista  kuusimetsää. IV 

pituusluokan  puiden  vähälukuisuuden takia ei tätä luokkaa ole 

voitu ottaa laskelmiin. 

Tämän julkaisun käsikirjoituksen  oltua valmiina pitemmän  

ajan,  on Pohjois-Suomen  tyypillisten  kuusimetsien kuusten käpy  

jen suuruudesta ja siementen laadusta tehty seuraavat  tutkimuk  

set. Kevättalvella 1922, jolloin Pohjois-SuomessaMn  oli  kuusella 

käpyjä  erittäin runsaasti,  koottiin Rovaniemen hoitoalueessa ole  

valla Iso-iSuuaksella kaadetuista kuusista  käpyjä  siten, että I ja 

II sekä 111 ja IV pituusluokan  puiden  kävyt  erotettiin erilleen. 

Saaduista tuloksista mainitaan seuraavat 

Tulokset ovat pieniin  puihin nähden hyvinkin  edullisia; ne  

osoittavat,  että näiden kävyt  ja siemenet voivat olla täysin  saman  

arvoisia kuin suurienkin. 

Käytettävinä  olevien tietojen  perusteella  voidaan tehdä laskel  

mia kysymyksessäolevien  kuusimetsien likimääräisestä siementuo- 

Pituusluokka нмт EMT 

kpl  M о kpl  M <7 

I  4.99±0.06;±0.61 188 6.30  ±0.06;  ±0.76 

II  5.03  ±0.08; ±0.61 128 6.14  ±0.07 ;  ±0.74  

III  4.7 7 0.1  o; 0.71 75 5.70  ±0.09  ;  ±0.77 

Isot kuuset:  käpyjä  647  kpl,  käpyj.  pituus 0.04  cm; a =  -f-  1.14; siement.  itäväis. 49  % 

Pienet » » 930 » » » 6.O6J1O.04 » a = -f-1.11; » »53% 
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5 2146 22 

tarmostakin. Näitä varten otaksutaan siementävien kuusien luku 

kolmessa suurimmassa pituusluokassa  hehtaarilla epäedullisim  

inissa tapauksissa  n. 150:ksi,  keskinkertaisissa  275:ksi  (taulu  5)  ja 

edullisimmissa n. 600:ksi. Ottaen huomioon kuusimetsäalueiden 

kuusien käpyköyhyyden  sellaisena kesänä kuin 1921, jolloin  Poh  

jois-Su  omen paremmissa  kuusikoissa  oli käpyjä  erittäin runsaasti,  

sekä  aikaisemmilta  vuosilta puissa  ja niiden läheisyydessä  tavat  

tavien käpyjen  alhaisen luvun,  ei puiden  keskimääräistä  käpy  

lukua tavallisena käpyvuotena  voida arvioida ainakaan 20 suu  

remmaksi. Kun 111 pituusluokan  kuuset  usein ovat metsikön elin  

voimaisimpia  (vert s. 27), ei erotusta tämän ja I pituusluokan  vä  

lillä  käpymäärään  nähden voida tehdä kovin suureksi. Kun käpy  

suomujen luku kuusenkävyn  pituussenttimetriä  kohti on aikai  

semmin (1920,  1, s.  18) saiatu n. 14 y2 :ksi,  ja siemenien luku pohjois  

suomalaisissa kuusenkävyissä  ei hyönteistuhojen  ja muiden syiden  

takia keskimäärin nouse suuremmaksi 75 %:a kaikkien käpysuo  

muj  en luvusta (1920,  1, s. 20—), saadaan siemen  vuotena hehtaarin 

alalle varisevien kuusensiementen luku seuraavaksi: 

Itäviksi voidaan näistä siemenistä aikaisempien  tutkimusten 

(1921,  1) perusteella  olettaa ainoastaan 50 %, eli hehtaarin alaa 

kohti  85,000,  141,000 ja 321,000 kpl  eli 0.540,  0.5e0 ja  1.280  kg, jos yhteen  

kiloon lasketaan tavallisina siemenvuosina menevän 250,000  kpl  

itävää siementä (vert.  1921, 1).  

Pohjoissuomen  kuusimetsien siementuotannon niukkuus sel  

viää myöskin  aikaisemman tilaston perusteella,  jonka mukaan 

runsaammin käpyjä  tuottavia (runsausasteet 3 ja 4) kuusia on 

hehtaarin alalla keskimäärin ainoastaan 23 kpl.  

Edellämainittu tyypillisten pohjois-suomalaisten  kuusimetsien 

siemensadon pienuus käy erittäin selväksi,  jos isitä verrataan suo  

tuisammissa' oloissa Keski-  ja Etelä-Suomessa saatavaan. Niin 

voidaan siementävien kuusien luku muutamilla Vosijaon  valtion  

puiston  kuusimetsäkoealoilla (1920,  1, s.  79—) arvioida MT:n ja 

O,MT:n eri-ikäisissä  kuusikoissa n. 450 kappaleeksi  hehtaarin 

alalla sekä  käpyluku  keskinkertaisena käpyvuotena  ainakin 200:ksi  

puUta kohti ja siementen luku kävyssä  175:kisi (1920,  1, s. 20—),  

Pituusluokka Epäedullisissa  Keskinkertaisissa  Edullisissa 

(Koeala 29)  tapauksissa  (Koeala  11) 

I 84,000 120,000 246,000  

II 57,000 80,000  242,000 

iii 29,000  82,000  154,000  

Yhteensä 170,000 282,000 642,000 
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joten koko siömenmäärä tulee olemaan n. 15 milj. kpl. Itäviksi  

voidaan siemenistä laskea n. 80 % eli  n,  12 milj. kpl,  joka vastaa 

n. 56 kg. Tämä soveltuu verrattain hyvin  yhteen  Lassilan (1909)  

saamien tulosten kanssa,  joiden mukaan 100 siementävästä kuu  

sesta  varisee keskinkertaista  siementä n. 40 kg,  josta aikaiseen 

keväällä n. puolet. Muista tämäntapaisista  tutkimuksista  mainit  

takoon myöskin  Sobeloffin  (1908)  tekemät,  joiden  mukaan eräissä  

Suomenlahden eteläpuolella  olevissa kuusimetsissä  oli  v.  1904 sie  

menmäärä 5.27—158.3? kg  eli  keskimäärin  n. 74  kg.  

Kuusimetsäalueiden män tyj en kukkimista ja  käpytuotantoa  

tarkastettaessa on huomattu (1920,  4, s. 100—), että ne ovat  kuusen 

vastaaviin ominaisuuksiin verraten suhteellisen hyvät,  myöskin  

sen  takia, ettei tämä puulaji  vähennä käpytuotantoaan  lumituho  

alueissakaan niin paljon  kuin kuusi. Sitäpaitsi  on sen siementen 

itäväisyys  suhteellisen korkea,  säilyen  laki metsissä vielä männyn 

puurajalle  asti, jotavastoin  kuusella led ole  käpyjäkään  ylemmäksi  

kuin sen metsärajalle  (vert. 1921, 1). Kaikissa  tapauksissa  on kui  

tenkin männynkin  siementuotanto näissä oloissa  paljoa  heikompi  

kuin etelämpänä,  erittäinkin käpyjen  osittaisen pienuuden  ja vai  

kean  aukeniemisen takia. Kuusimetsäalueiden männyistä  tehty  

jen  havaintojen  nojalla  näyttää sitävastoin  varsin todennäköiseltä,  

että ne  ovat suhteellisesti hedelmällisempiä  kuin samojen  seutujen  

kuivien kangasmetsien  puut. Aaltosen (1919,  s. 163)  (tutkimuksien  

mukaan (tavattiin  nim. 12:11  a yhden  hehtaarin laajuisella  nummi  

metsäkoealalla,  joilla mäntyjen luku teki yhteensä  1653 kpl ja 

metsien ikä oli  150—290 vuotta, kävyttömiä  mäntyjä  kokonaista 

54.7 % ja 12.6 % sellaisia  kävyllisiä  puita,  joiden  käpvrikkaus  mer  

kittiin  l:llä. Muiden kävyllisyys  oli tätä suurempi. Myöskin  

Lassila (1919)  on arvioinut pohjoisen  napapiirin  pohjoispuolella  

kasvavista  männyistä  maahan varisevan siemenmäärän verrattain 

pieneksi  eli  100 siementävää mäntyä kohti  1.041—3.562 kg:aan,  riip  

puen  siitä,  ovatko siemenpuut valittuja taikka ei. 

Muutamissa kuusimetsäalueissa (esim. Pomokairassa)  ei män  

nyillä kuitenkaan ole käpyjä  muuta kuin aivan poikkeustapauk  

sissa. Tämä johtuu siitä, että mäntyjen  harvalukuisuuden takia 

metsot .syövät  niistä neulaset ja nuorimmat oksat niin tarkoin, 

että puu  ainoastaan vaivoin pysyy  hengissä.  Hyvin  usein tapaa  

tällaisissa seuduissa tämän tuhon takia kokonaankin: kuivuneita, 

hyvin  pitkä- ja hento-oksaisia mäntyjä.  Oksien  omituinen muoto 

johtuu  siitä,  että metsot syövät  kaikki  oksien sivuhaarat, mutta 

eivät oksan paria  viimeistä vuosikasvainta,  joihin ne  eivät pääse 

käsiksi  oksien ja erittäinkin  ok  sank ärk  ie  n heikkouden takia. 
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Myöskin  koivun kukkiminen  ja itävien siementen teko ovat 

kuusimetsäalueiden metsissä tämän puulajin  syrjäytetyssä  ase  

masta huolimatta (s.  75) suhteellisen hyvät,  säilyen,  kuten teh  

dyt  tutkimukset osoittavat  (1920, 4, s. 100 —; 1921, 1) niinhyvin  

lumituhoaluei&sa kuin puurajoillakin  erityisen  hyvin.  

Kukkimis-,  käpy-, siemen- ;ja .uudistumisvuosien kertautu  

mista  Pioh  j  ois-iSuomen kuusim etsäalueissa ei  ole  voitu  tämän tutki  

muksen yhteydessä  lopullisesti  ratkaista. Sivulla 26 mainitut  sei  

kat  viittaavat kuitenkin siihen, että kuusimetsäalueissa on  har  

vemmin kukkimis-  ja käpyvuosia  kuin muissa läheisissä metsissä.  

Varsinaisina siemenvuosina voitaneekin siellä pitää  ainoastaan 

muun seudun parhaita siemenvuasia,  sillä  niiden väliin sattuvilla  

heikommilla siemenvuosilla  ei kaikesta  päättäen  ole sanottavaa 

merkitystä. Lokarin (1915)  ja Renvallin (1912)  tutkimuksiin  nojau  

tuen voidaan niissä siten mäntyyn  nähden puhua  10-vuotisesta 

runsaiden siemenvuosien väliajasta,  sitä suuremmalla syyllä,  kun 

erittäinkin kuusimetsäalueiden metsärajoilla  on tutkimuksia teh  

täessä tavattu taimia muualla aikaisemmin todetuilta uudistumis  

vuosilta. Kuuseen nähden tukevat tätä otaksumaa tavallaan 

myöskin maisteri K. Airaksisen v,  1914 Kuolajärven  pitäjän  kuusi  

metsistä  keräämän aineiston perusteella  tehdyt  kuusen  tai m  ien ja 

puiden ikämääräykset,  joiden  nojalla  hän tällaisen menettelyn  

suuresta epäluotettavaisuudesta  huolimatta (1920,  2) ilmoittaa 

joudutun seuraaviin tuloksiin (Tuntsan  hoitoalueen metsätalous  

kirjat): »Kuusella  on jokseenkin  säännöllisesti joka kymmenes  

vuosi siemenvuasia, siten että viime  kesänä (1914)  otetut taimet 

ovat 18, 28,  38,  48 j.n.e.  vuoden vanhoja. Metsien ikäluakkasuhteista 

taas voidaan sanoa,  että n. 30-vuotinen erotus  on eri ikäryhmien  

välillä. Kuusimetsät ovat yleensä täydellisesti  eri-ikäisiä, siten 

että paitsi taimia 108, 138, 195—200,  235—240 ja 265—270 vuotta 

vanhat puut ovat vallitsevina. Näiden joukossa  ovat 18-,  48-, 78-
r
 

88- ja 108-vuotiset taimet yleisimpiä.  Koepuista  taas ovat maini  

tut vanhemmat ikäluokat selvästi  vallalla. Ikäluokka 168 v.  tosin 

melkein puuttuu  (männyllä  on lähin 158-vuotinen ikäluokka hyvin  

yleinen)  mutta kuitenkin voi selvästi  nähdä,  että joka 30 vuosi  on 

hyvä  siemenvuosi. Välivuosilta  löytyy  myös taimia ja koepuita,  

vaikka ei läheskään niin runsaasti. Kuusella on siis useammin 

hyviä siemenvuasia kuin männyllä. Tuntsan puolella  ei juuri 

löydy  265—270 vuoden ikäluokkaa,  sillä  puut lahovat aikaisemmin 

ja kaatuvat, mutta Sallan puolella  löytyy".  

Edempänä  tullaan osoittamaan, että  erittäinkin kuusimetsä  

alueissa on tehtävä ero  siemen- ja uudistumisvuosien  välillä. 



36 

Kasvullinen  uudistuminen. 

Eräässä aikaisemmassa  tutkimuksessa (1920,  2) on tehty  yksi  

tyiskohtaisemmin  selkoa kuusen kasvullisesta  uudistumisesta  

ja osoitettu, että suurin osa kasvullisella  tavalla syntyneistä  kuu  

sista on saanut alkunsa jonkun  verrattain lähellä esiintyneen  kuu  

sen oksista. Kuta ohkaisempia  oksat  ovat,  sitä helpommin  muo  

dostuu niihin myöhäisjuuria  ja sitä pikemmin  niiden kärkiosa  

lahoamisen kautta irtautuu erilleen emäpuusta  itsenäiseksi  tai  

meksi  ja puuksi.  Tästä  syystä  tavataankin jo 10—20 cm  korkui  

silla oksataimilla maahan runsaasti juurtuneita oksia,  jotka liit  

tää alkuperäiseen  taimeen vain I—2 mm vahvuinen hento oksa  

rihma,  ja samasta syystä  kiinnittyy  vanhan kuusien alimman laa  

kamaisen oksan kärkiosista  jokainen  haara omilla juurillaan maa  

han jo muutama viiosi sen jälkeen,  kun se on  pysyvästi  painunut  

sammalikon sisään. Tästä seuraa  myöskin,  että kasvullisella  ta  

valla syntyneet  kuuset usein kasvavat pienissä  ryhmissä,  leviten 

toisinaan vanhimman puun  muodostamasta keskuksesta  ulospäin  

useaan suuntaan verrattain nopeasti. Tällainen melkeinpä  yksin  

omaa kasvulliseen uudistumiseen perustuva lisääntyminen  voi  

daan huomata paikoin  Pohjois-Suomen  kuusirnetsäalueiden alppii  

nisilla metsä- ja puurajoilla  samaten kuin polaarisillakin  puura  

joilla Utsjoella  ja Inarissa (Ruotsissa  on  vastaavia tutkimuksia 

tehnyt  viime aikoina  Nordfors,  1921). Kuusen  ylempänä  sijaitsevien  

runko-osien juurtuminen maahan on  sitävastoin hyvin  harvinai  

nen,  eikä sillä  ole kuusen kasvulliseen uudistumiseen nähden mer  

kitystä  sanottavasti muulloin kuin n. s. kuusimattojen  muodostu  

misessa (1920, 2).  

Kaikilla kuusinietisäalueissa otetuilla  koealoilla on  tutkimuk  

sien yhteydessä  koetettu saada mahdollisimman tarkka selko paitsi  

taimiston runsaudesta ja esiintymistavoista  myöskin  sen synnystä.  

Tätä varten on jokainen koealalla tavattu taimi irroitettu mah  

dollisimman varovasti maasta. Erittäinkin  siinä tapauksessa,  että 

on ollut syytä  olettaa taimen syntyneen  kasvullisella tavalla,  on  

aivan erityisen  suuri varovaisuus ollut tarpeellinen,  sillä maassa  

lahoamistilassa ehkä tavattavan oksajätteen  seuraaminen suhteel  

lisen pitkiäkin matkoja  tuottaa usein suuria vaikeuksia. Ne ta  

paukset,  jolloin tutkimus  tilastoon on tämän takia aiheutunut vir  

heellisyyksiä,  ovatkin epäilemättä  verrattain yleisiä, joten kas  

vullisella tavalla syntyneiksi  merkittyjen taimien luku on tilaston 

mukaan ennemmin liian pieni kuin suuri. 

Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueissa vallitsevat  luontosuhteet 

ovat yleensä  edullisia kuusen kasvulliselle  lisääntymiselle.  Tämä 
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on  käynyt  selville  useista  aikaisemmistakin  tutkimuksista, joiden  

mukaan useilla koealoilla,  joiden  taimiluku  teki  yhteensä  895 kpl,  

oli  kasvullisella tavalla syntyneitä  taimia 142 kpl  eli 15.8 % (1920,  

4, s. 94—). Suurimpana  syynä tämän uudistustavan yleisyyteen  

ovat epäilemättä kuusimetsäalueissa vallitsevat ilmastosuhteet 

sekä näistä aiheutuvat sammal- ja turverikkaat  metsätyypit.  Seu  

dun lumirikkaudesta johtuu  myöskin  taimien ja puiden  alimpien  

oksien taipuminen  ja puristautuminen  kasvipeitteen  sisään,  jolloin 

myöhäisjuurien  syntyminen  saa  helposti  alkunsa (1920,  4),  erittäin  

kin  kun sammalen kasvu  on runsas  juuri  oksien  ja risujen  vierillä.  

Seuraavassa tehdään saatujen  tutkimustulosten perusteella selkoa 

kysymyksessäolevan  uudistumistavan riippuvaisuudesta  eri sei  

koista. 

Taulukossa 7 on  yhdistelmä  kuusentaimien runsaudesta ja  laa  

dusta 33 kuusimetsäkoealalla. Siitä huomataan m. m., että kas  

Taulu 7. Eri tavoilla syntyneiden  kuusentaimien runsaus  Pohjois-  

Suomen kuusimetsäalueissa. 

Die Reichlichkeit der Fichtenpflanzen  in den Fichtenwäldern 
Nord-Finnlands. 
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4 245 нмт 0.4-0.5 870 15 155 170 19.5  9.0 91.0 

5 195 нмт 0.4 1480 13 207 220 14.9 6.1 93.9 

6 265 НМТ(-ЕМТ) 0.5 1156 64 490 554 47.9  11.8 88.2 
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— — 
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15 300 нмт 0.9 92 0 460 460 500.  o O.o 100. о  
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siemenistä  aus  Samen  
1 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 310 HMT 0.4 130 0 300  300 230.8 О.о 100.0 

17 305 HMT—GDT 0.2  450 20 65 85 18.9 23.5 76.5 

18 310 HMT 0.4 692 0 20 20 2.9 О.о 100. о 

19 350 HMT 0.4-0.5 575 5 55 60 10.4 8.3 91.7 

20 370 HM  г 0.4 —  0 130 130 — О.о lOO.o 

21 390 HMT(-EMT) 0.4-0.5 712 128 656 784 110.1 16.3 83.7 

22 215 HMT 0.3 1604 104 192 296 18.5 35.1 64.9  

23 215 HMT(-MT)  0.2 968 30 58 88 9.1 36.4 63.6  

24 225 HMT—MT 0.2 944 0 28 28 3.0  О.о lOO.o 

25 230 HMT(-EMT)  0.4-0.5 484 96 92 188 38.8 51.1 48.9 

26 305 HMT 0.2 856 0 12 12 1.4 О.о 100.O 

27 395 HMT(-EMT)  0.5 444 8 60 68 15.3 11.8 88.2 

28 325 HMT 0.4 448  10 22 32 7.1 32.0 68.0  

29 310 HMT 0.4-0.5 372 4 96 100 26.9 4.0 96.0  

30 260 HMT  0.1 1288 44 148 192 14.9 23.0 77.0  

31 250 HMT 0.1 1688 52 296 348 20.6 14.9 85.1 

33 175 HMT 0.3 1300 80 535 615 47.3  13.0 87.0 

34 215 HMT 0.4 716 60 316 376 52.5 16.0 84.0  

35 205 HMT(—MT)  0.3 1124 28 140 168 14.9 16.7 83.3  

36 125 HMT 0.2 1644 40 208 248 15.1 16.1 83.9 

37 125 HMT 0.1-0.2 725  0 195 195 26.9 О.о lOO.o  

38 125 HMT(-MT) 0.1 1675 15 355  370 22.1 4.1 95.9 

Keskimäärin 

—Im Durch- 

schnitt  
....

 — 828 27 184 211 25.5 12.7 87.3 

Luonnontilassa olevat metsät— 

In  den Naturwäldern  959 31 185 216 22.5 14.4 85.6 

Heikosti  sammaleiset metsät —  

In  schwach dickmoosigen 

Wäldern  585 25 301 326 55.7 7.6 92.4 

Keskink.  sammaleiset  metsät — 

In  mittelmässig  dickmoosigen  

Wäldern  804 39 123 162 20.1 24.0 76.0  

Runsaasti sammaleiset  metsät— 

In  stark  dickmoosigen  Wäldern 875 11 37 48 5.5 23.4 76.6  
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vullisella  tavalla syntyneiden  kuusen  taimien («oksataimien")  luku 

hehtaarin,alalla  on Pohjois-Suomen  ku  usimetsäalueissa saatu vaih  

telemaan o—l2B0—128 kappaleeseen,  tehden keskimäärin  27 kpl.  Taimien 

(korkeus  alle 1  m) koko  luvusta vaihtelee niiden luku O.o —51.i %:iin,  

ollen keskimäärin  12.
7 % eli  tässä tapauksessa vähän pienempi  kuin 

ennenmainittu, pienempään  tilastoon perustuva. Oksataimien 

runsauden vaihtelua verrattaessa koealoja  vastaaviin korkeuslu  

kuihin,  huomataan,  ettei taimien absoluuttinen,  eikä myöskään  

relatiivinen  runsaus ole tästä seikasta ratkaisevasti riippuvainen.  

Lähinnä korkeimmalla sijaitsevalla  koealalla n:o 21  on  kyllä  täl  

laisia taimia eniten ja samaten Kumpukivalon  laella (n:o  6) Rova  

niemellä enemmän kuin  läheisillä alempana  sijaitsevilla  koealoilla,  

mujtta ylinnä  merenpinnasta  olevalla Vilmatunturin laen koealalla 

(n:o  27)  on tällaisten taimien runsaus  keskimäärääkin tuntuvasti 

pienempi.  Samaten on muutamilla alankoseutujen  koealoilla (n:ot  

33 ja 36)  enemmän oksa  tai mia kuin mainittu keskimäärä osoittaa. 

Kuusimetsäalueiden yleisillä metsätyypeillä  ei myöskään  näytä  

olevan ehdottomasti ratkaisevaa  merkitystä  tässä suhteessa;  päin  

vastoin kuin olisi  taipuvainen  olettamaan,  on vähän kuivahkom  

malla paksusammaltyypillä  [HMT (—EMT)] oksataimien luku 

useimmiten (koealat  6,  21 ja 25)  erittäin suuri (riippuen  siitäkin,  

että tällaisia kasvupaikkoja  tavataan useasti korkeimmilla  laki  

mailla), ollen taas toisinaan keskimäärääkin pienempi  (koeala  27). 

Samaten vaihtelee niiden määrä riippumatta  tuottamattoman kas  

vualan laajuudesta  ja metsän puiden  suuremmasta taikka pienem  

mästä lukumäärästä hehtaarin alalla. Viimemainitulla on luon  

nollisesti kuitenkin rajansa:  oksataimien puuttuminen hyvin  har  

vapuisista  kuusikoista,  kuten koealoilta 15 ja  16, johtunee  etu  

päässä puiden  pienestä  luvusta. Ainoa seikka,  joka ratkaisevim  

min on osoittautunut määräävän kasvullisen uudistamistavan 

yleisyyden tutkituissa kuusimetsissä  onkin ainoastaan maata kat  

tavan sammalkerroksen korkeus j,a  tiheys. Kuta rehevämpi  sam  

malkerros on, sitä yleisempiä  ovat  oksataimet,  ainakin verrattuina 

siementaimien yleisyyteen. Tämä huomataan tarkastamalla tau  

lukon 7 lopussa  olevaa yhdistelmää,  johon  taulukon 27 ensimmäi  

sestä koealasta on laadittu yhdistelmä  ryhmittämällä  koealat mai  

nitun näkökohdan perusteella  kolmeen luokkaan. Muut koealat 

on siitä jätetty  pois,  sillä tuntuvasti etelämpänä  ja toisenlaisissa 

olosuhteissa sijiaiitessaan  voivat niistä saataviin tuloksiin vaikuttaa 

yleisemmätkin  seikat. Tämä ryhmittely  on tapahtunut  siten,  että 

ohutsammaleisimpiin  koealoihin on luettu ne,  joilla sammalen kes  

kitiheyden  ja -korkeuden tulo ei  ole 30 suurempi, keskinkertaisesti  
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sammaleisiin ne,  joilla mainittu tulo on n. 30  ja 60 välillä ja erit  

täin runsiassamimialeisiin,  joilla se on viimemainittua lukua suu  

rempi. Siten saadaan näihin luokkiin kuulumaan 10, 8  ja 9  koe  
alaa. Tuloksista näkyy,  että ©nsinmainitusta luokasta seuraavaan 

siirryttäessä lisääntyy  oksataimien luku hehtaarin alaa kohti 

25:stä 39: ään ja niiden prosenttiluku kaikkien  taimien luvusta 

7.6:  sta 24.0  :aan'  huolimatta siitä, että puiden  luku hehtaarilla on 

edellisen luokan koealoissa keskimäärin paljon  pienempi  kuin 

jälkimmäisissä. Poikkeuksen tästä tuloksesta muodostaa viimei  

sen luokan koealojen  keskiarvo,  jonka  mukaan dkisataimien luku 

hehtaarin alalla on vain 11. Selvää syytä  tähän on vaikeaa löytää.  

Kasvullisella tavalla syntyneitä  taimia on kuitenkin tässäkin ta  

pauksessa kaikista  taimista jotakuinkin  sama suhteellinen määrä 

kuin edellisessä luokassa. 

Koivun kasvulliseen uudistumiseen nähden ei tämän tutki  

muksen yhteydessä  ole saatu sanottavaa lisää niihin havaintoihin,  

jotka  aikaisemmin on  tehty ka.sk  im etsien uudistuniissuhteita sel  

viteltäessä (1915).  Niin on  silloin lausuttu oletus,  etteivät  koivut  

metsärajoillakaan  uudistu juurivesojen  (kuten  vielä viimeaikoina  

kin väitetään, lesim. Lie, 1919), vaan ainoastaan kantovesojen  

avulla,  osoittautunut paikkansapitäväksi  niinhyvin  kuusimetsä  

alueissa kuin alppi  inisissaki  n tunturikoivikoissa siitä huolimaitta, 

että tarkastettavina ovat olleet Betula verrucosa,  B. odorata ja 

B.  tortuosa, joista viimemainittua on tavattu  vielä Puolangan  pi  

täjän  pohjoisosassa  sijaitsevan  Siikavaaran laella. Sitävastoin on  

koivulla (hieskoivulLa ja tunturikoivulla sekä myöskin  vaivais  

koivulla)  erittäinkin näissä seuduissa nimeksi samanlaista kas  

vullista uudistumista kuin kuusella (katajalla  y. m.), t.  s. oksien  

juurtumista ja niiden kehittymistä  itsenäisiksi puiksi. Myöhäis  

juurien syntyminen  hieskoivun taimien oksiin huomataan m. m. 

kuvassa  1 (taimet  1 ja 2). Vahvemman oksan juurtumista esittää 

kuva 2, jossa vasemmalla oleva paksumpi  (tyvestä  6—S em vahva) 

haara on  alkuperäisen  oksan kärkiosa  ja oikeanpuoleinen  (tyvestä  

n. 4 em vahva)  uusi „vesa". Oksan tyvi  puoli on lahonnut tässä 

tapauksessa  pois, niin että siitä tavataan ainoastaan jäännöksiä  

mutkakohdan alareunassa. Suurin merkitys on tällä uudistumis  

tavalla epäilemättä  Lapissa,  mutta hyvin  otaksuttavaa on, että 

kuusimetsienkin koivuryhmissä  ainakin silloin  tällöin kasvaa koi  

vuja,  jotka ovat  alkuaan olleet oksia.  Sitävastoin on  uudistuminen 

kantovesojen  avulla Poli  jois  -S uon  ies  sa, ja erittäinkin juuri kysy  

myksessäole  vissiä seuduissa erittäin yleinen, suhteellisesti  vieläkin 

yleisempi  kuin etelämpänä. Siten ovat  epäilemättä  vanhoissa,  luon  
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nonitilassa säilyneissä  kuusimetsissä  tavattavat koivut melkein  poik  

keuksetta kantovesoista  syntyneitä,  ja samaten on tämä uudistumis  

tapa useilla kulo-  ja  kaskia-loillakin  yleisempi  kuin suvullinen. Omi  

tuisuutena onkin mainittava,  että esim. kaskiviljelyksessä  jääneet 

hieskoivun kannot voivat säilyä pystyssä  toisinaan 40—50:kin 

vuotta (kuva  3)  eli yleensä  kauvemmin kuin etelämpänä  (vert. 1915). 

Esimerkkeinä  kantovesojen  suhteellisesta yleisyydestä  kuusimetsä  

alueiden kuloialoilla ovat esim. koealat 16, 17 ja 20, joista ensin  

mainitulla on koivuja  hehtaarin alaa kohti  laskien 1,640 kpl  ja 

näistä vesoista  syntyneitä  in. 75.s  % sekä toisella 1,395 koivusta  n. 

64.5  % ja  kolmannella 1,900 koivusta n.  88.
4 %. Viimemainitulla 

koealalla oli vesakoivujen  luku itse  koealalla 260 kpl  sekä ryhmien  

luku 67,  joten kussakin  ryhmässä  oli  keskimäärin  4 puuta.  Myöskin 

Puolangan  pitäjän eteläpäässä  olevalla Paljakkavaaralla  tavatta  

vien kaskikoivikkojen  puut ovat  suurimmaksi  osaksi  vesoista syn  

tyneitä. Useimmiten on siellä  kuitenkin noussut suhteellisesti  vä  

hemmän puita  yhden  kannon ympärille; esim. eräässä tapauksessa  

oli 389 puuta 204 ryhmässä  (osa  puista siis  yksittäinkin).  

Myöskin pihlajalla  ja raidalla,  joista erittäinkin ensinmainittua 

on  pohjois-suomalaisissa  kuusimetsissä verrattain yleisesti, on kas  

vullinen uudistuminen siellä vallitsevana (vert. 1915).  

Taimiston yleisyys,  runsaus,  esiintyminen  ja laatu luonnon  
tilassa olevissa kuusimetsissä.  

Kuiten yleensä  muuallakin,  vaihtelevat taimistojen  puulajisuh  

teet, yleisyys, 'esiintymistapa  ja laatukin Pohj  oi  s  -Su  omen kuusi  

metsäalueissa riippuen  siitä,  onko kysymyksessä  luonnontilassa 

oleva, vaiko kulttuurin lähiaikoina muuttama osa alueista. Seu  

raavassa  käsitellään aluksi edellisiä.  

Kuusen taimien yleisyydestä  ja syntyyn  perustuvasta  laa  

dusta luonnontilassa olevissa  kuusimetsissä  saadaan riittävä 

yleiskäsitys  taulukosta 7. Jos koealoista jätetään pois  n:ot 8, 9, 

15,  20 ja 25,  jotka viime 110 vuoden sisään ovat olleet hakkuiden 

taikka kulojen  alaisina, tullaan taulukon loppuosassa  mainittuun 

tulokseen, että metsissä on hehtaaria kohti kuusentaiimia keski  

määrin 216 kpl, joista siemenestä syntyneitä  185 kpl  leli 85.6 %.  

Tarkastettaessa taulukon perusteella korkeussuhteiden ja met  

sätyypin  vaikutusta siementaimiston yleisyyteen, huomataan,  että  

suhteellisesti vähän taimia voidaan tavata niinhyvin  korkeim  

malla kuin matalimmallakin sijaitsevilla  koealoilla. Metsätyypin  

muuttuessa lakimailla usein kuivemmaksi,  sijaitsevat  tiheimmät 
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taimistot kuitenkin tavallisimmin vaarojen  lakiosilla (koealat  6 

ja 21). Taimien suhteellisen -suuri lukuisuus muutamissa erittäin 

tilleissä koealametsissä (esim.  31, 33,  36 ja 38) osoittaa,  ettei suu  

rempi tiheys ole aina esteenä taimiston kehittymiselle,  samaten 

kuin metsän harvuuskaan ei aina edellytä  runsaslukuisita  taimis  

toa. Niin tiheä metsä (arvioituna  tuottamattoman alaosuuden 

perusteella)  kuin koealalla 13 (kuva  4) on epäilemättä  kuitenkin 

osaltaan ehkäissyt  uudistumisen onnisltumista. Metsän tiheyden  

vaikutus kuusen (samaten  kuin muidenkin puulajien)  suvulliseen 

uudistumiseen on epäilemättä  enemmän välillinen. Yhdistelmästä 

nähdään, että  kuta tiheämpi  metsä on, sitä tuuheampi  on sammal  

kerros  ja päinvas/toin.  Siementaimien yleisyys  riippuu  viimemai  

nitusta aivan päinvastaisella  tavalla kuin Oksataimien, eli siten,  

että niiden luku vähenee säännöllisesti sitä mukaa kuin samma  

likko  käy tuuheammaksi. Erotus on tässä suhteessa erinomaisen 

selvä: erittäin runsassammaleisissa metsissä on niitä hehtaarin 

alalla keskimäärin vain 37 kpl  ja vähäsamimaleisilla sitävastoin  

301 eli  (edellisillä  n. 12 %  jälkimmäisten  keskimäärästä. Samaten 

vähenee kasvullisella ja suvullisella tavalla alkunsa saaneiden 

taimien yhteinen  luku sekä sen osuus vastaavasta puiden  luvusta 

sitä mukaa kuin sammalkiasvillisuus  lisääntyy.  Runsaimmin sam  

maltuneilla koealoilla tavattava 48 tainta hehtaarin alalla on niin 

pieni, ettei tällä taimimäärällä voida katsoa olevan sanottavaa 

käytännöllistä  merkitystä.  

Tyypillisten  pohjoissuomalaisten  kuusimetsien  kuusentaimien 

laatua selvittää taulukko 8. Samalla osoittaa se, millä  tavalla sie  

mentaimien syntyminen  ja edelleen kehittyminen  on  riippuvainen  

siitä kohdasta,  johon siemen varisee. Suhteellisesti  edullisia koh  

tia taimien synnylle  ovat sen mukaan vanhat kannot ja  maahan 

kaatuneet lahoavat puunrungot,  joilla, vähäisestä alastaan huoli  

matta, tavataan 15.5 % siementaimien koko luvusta. Isomman 

puun,  tavallisesti  kuusen,  lie'olla tavataankin taimia usein pitkissä  

jonoissakin;  parisisa  tapauksessa  on niitä huomattu parikymmen  

täkin samalla kaadolla. Tämä ilmiö on yleinen  muissakin  maissa 

(esim.  Buotsissa Nilsson, 1895; Holmgren,  1914; Hesselman,  1917, 2 

sekä  myös Venäjällä  Tkatsenko);  niin mainitsee Holmgren  tapauk  

sen,  jolloin erilaisista tiheistä kuusimetsistä  Norrlännissä valitse  

matta otetusta 365 kuusentaimesta oli 340 kasvanut lahoavilla kan  

noilla ja lie'oilla taikka ainakin aivan  näiden vierellä siekä  7  kivien  

laiteessa. Samaten on Tkatsenkon mukaan Arkangelin  kuverne  

mentin 150—200-vuotisissa kuusisekametsissä 95 % kuusentaimis  

tosta lahoavilla puilla ja 5 % kasvipeitteen  kattamalla maalla. 
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Taulu 8. Eri tavoilla ja erilaisiin  kohtiin syntyneiden  kuusen  

taimien jakautuminen  eri  kehitysluokkiin.  

Die Verteilung auf verschiedene Weise und an verschiedenen Stellen 

entstandener Fichtenpflanzen  auf verschiedene 
Entwicklungsklassen.  

Myöskin  puiden kaatuessa juurineen kasvipeitteestä  paljastuneet  

kohdat sekä kaatojen  muodostamat risukot  saavat  taimia suhteel  

lisesti  paljoa  paremmin  kuin rikkomaton tai varsinaisen kasvi  

peitteen  kattama  maa. Viimemainittu on taulukossa 8 jaettu vielä 

kahteen osaan,  pystyssä  olevien puiden  oksiston alla olevaan sekä 

niiden ulkopuolella  sijaitsevaan  osaan. Näistä on edellinen mo  

Oksista

 syntyneistä  
Von

 den aus 
Zweigen
 entstandenen  

Siemenestä syntyneistä  
Von den aus  Samen entstandenen 

Siemenestä syn-  

tyneistä  tai- 

mista on eri 

kehitysluokissa  

Von den ans  

Samen ent- 

standenen Pflan- 

zen  gehören  den 
verschiedenen 

Entwi cklungs- 
klassen  an 

Kehitys-  

luokka  

Entwicklungs- 

klasse 

kannoilla tai 
lie'oilla
 kasvaneista  

auf

 Stöcken 
und
 

faulen

 Stämmen  wachsenden  risukossa 
kasva-
 neista  

in

 Reisig stehen-  den 

kiven

 laiteella 
kasva-
 neista  

bei

 Steinen 
ste-
 henden  

juurakon vieressä  kasvaneista  
bei

 Stöcken 
der

 Windwürfe stehenden  
pystyssä

 olevan 
puun
 

alla

 kasvaneista  
unter

 wachsenden  
Bäumen stehenden  

aukealla (maasta)  kasvaneista  
an

 offenen  
Stellen

 stehenden  
taimista kuuluu % eri kehitysluokkiin  

Pflanzen gehören folgende % den verschiedenen Ent-  
wicklungsklassen an 
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nessa  tapauksessa  edullisempi  taimiston synnylle  kuin  jälkimmäi  

nen. Puiden alla tavataan m. m. n. k.  „tarhat", joissa taimien 

taikka nuorien puiden  luku on  välistä hyvinkin  suuri (kuva  5).  

Saimaa seikkaa valaisee myöskin  taulukko 9,  jossa  tulokset  esi  

tetään koealottain. Sitä tarkastettaessa huomataan,  että suhteel  

Taulu 9. Siemenestä syntyneiden  kuusentaimien esiintyminen  

erilaisissa kohdissa luonnontilassa olevissa  kuusimetsissä.  

Die  Pflanzen der natürlichen Fichtenwälder,  die aus  Samen entstanden 

sind, wachsen an folgenden Stellen. 

Koeala n:o 

Probe- 

fläche 

Siementai- 

mien luku 

iia:lla,  kpl  
Aus 

Samen ent- 

standene 

Pflanzen 

pro ha, St. 

Siementaimista kasvaa  % 

Von den Pflanzen, Samen entstanden sind, wachsen  % 

kannoilla 

ja lie'oilla 
auf 

Stöcken 

und alten  

Stämmen 

risukossa  

iu  Reisig 

kivien 

laiteella 

bei 

Steinen 

juurakon  

vieressä  

bei 

Stöcken 

der Wind- 

wiirfe  

pystyssä 

olevan 

puun alla 

unter 

wachsen-  

den Bäu- 

men 

ankealla  

(maassa)  

aa 

offenen 

Stellen  

1 2 3 4 ö 6 7 8 

5 207 35.5 6.4 .— —  35.5 22.6 

6 490  5.8 13.4 0.8 — 15.8 64-2 

7 368  4.3 1.1 — 
— 16.3 78.3  

10 248 3.2 — — — 24.2 72.6  

11 28 — 28.6 — — 71.4 — 

14 12 33.3  — — — 33.3 33.4  

16 300  8.3 — 18.3 — 2.7 70.7 

17 65 53.8 — 7.7  — 30.8 7.7 

18 20 60.  о — — — 20.0 20.0 

19 55 72.7  — 9.1  — 
— 

18.2 

21 656  6.7 0.6 1.2  — 1.8 89.7 

22 192 2.1 — — 
— 6.2  91.7 

23 58 28.6 — — — — 71.4  

24 28 14.3 — — 
— 

— 
85.7 

25 92 17.4 — 13.0 — 4.4 65.2 

26  12 33.3  — — — — 66.7 

27 60 12.7 — — 
— 6.7 80.6 

28 22 41.2 — — — 11.8  47.0 

29 96 29.2 4.2 8.3 20.8 
— 

37.5 

30 148 19.0 — 8.1 — 5.4  67 5 

31 296  
— 

— — — 2.7  97.3 

33 535 32.7 1.8 
— 

17.0 3.7 44.8 

34 316  31.6 6.3 — 20.3 7.6 34.2 

35 140 57.1 2.9 17.1 — — 22.9 

36 208  42.3 — 
9.6  

— — 
48.1 

37 195 10.3 — — 20.5 — 69.2  

38 355  81.7 — — — — 18.3 
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li  »esti (ja myöskin  absolutisesti)  vähiten taimia on kasvipeittei  

selle aukealle maalle (sareke 8) syntynyt  juuri niille koealoille, 

joilla on rehevin marjanvarsi-  ja sammalkasvillisuus  (kuten  koe  

alat 11, 14 ja 35)  ja päinvastoin  eniten aloille,  joilla kasvipeite  on 

heikointa (koealat  7, 10, 21 ja 27). Muille kohdille jakautuvat  tai  

met riippuen  siitäkin,  kuinka yleisesti  ja  runsaasti kysymyksen  

alaisia paikkoja,  kuten lahoavia kantoja  ja liekoja,  risukkoja ja 

maasta kohonneita juurakoita, kullakin koealalla on. Niin on 

esim.  juurakoiden  vieressä tavattuja taimia koealoilla  29,  34  ja 37 

suhteellisen runsaasti siitä syystä,  että näillä verrattain alavilla 

mailla  kuusien juuristo on  heikompaa,  joten myrskyvahingotkin  

ovat niissä yleisempiä  kuin varsinaisilla vaara-  ja  tunturimailla. 

Kuusen (ja  myöskin muiden puulajien)  suvullisia  uudistumista 

ehkäisee rehevä seinäsammalikko  tehdyistä havainnoista päättäen 

vieläkin enemmän kuin valkosammalkerros,  jota tyypillisissä  poh  

jöis-su  o  i  n  a  laisissa kuusikoissa  tavataan siellä täällä laikuina sois  

tuvissa  kuopissa  ja notkoissa. Näissä kohdissa tavataan nim. 

kuusenitaimia usein  erittäin runsaasti,  kuten osoittaa esim.  kuvan 6 

esittämä  tapaus. Puiden ja taimien tyven  sekä juurien alla ole  

vasta rahkasammalkerroksesta päättäen  ovat taimet alkuaan syn  

tyneet  itse sammalikkoon,  eikä kivennäismaan pinnalle. Saman  

tapaisia  huomioita on tehnyt  myöskin  Holmgren  (1914).  Kuusten 

kasvu  voi tällaisissa,  toisinaan erittäin tilleissä  ryhmissä  olla suh  

teellisen hyvä.  

Syynä  kuusentaimien suhteellisen runsaaseen  esiintymiseen  

lahoavilla  kaadoilla ja niiden vierillä  pitää  Holmgren  (1914)  täällä 

mahdollisesti tavattavaa suurempaa  kosteutta kuin muualla. Sa  

maten muodostavat hänen mielestään juurakoiden  vierustat ja 

yleensäkin  sellaiset  kohdat,  joissa  kasvipeite  ja osittain myöskin  

kivennäismaan pinta rikotaan «sopivamman  itämiskohdan sieme  

nelle kuin sammalpeite  ja raäkahuumuskerros". Viimemainitulla 

voisi  kuitenkin olla välillisestikin  haitallinen vaikutus siten,  että  

se mineraalimaan pintakerroksien  huuhtoutumista edistämällä  

vaikeuttaa taimien ravinnonsaantia. Hesselman (1917),  jonka  kä  

sityksen  mukaan metsäpuiden  uudistumisen onnistuminen on  ensi  

kädessä riippuvainen  kunkin uudistettavan kohdan kyvystä  sisäl  

tää  taikka muodostaa nitraatti typpeä,  asettaa kysy  m  y ksess  ä ole va  n  

kuusentaimien omituisen esiintymisen  yhteyteen  tämän teoriansa 

kanssa. Tällaisissa luonnontilassa olevissa  turverikkaissa  kuusi  

metsissä  (mossrika  granskogar),  jollaisista tässä on kysymys,  ei 

kyllä  hänenkään mielestä synny  liekojen  ja oksakasojen  yhtey  

dessäkään,  ainakaan aina, organisten  typpiyhdistysten  hajaantu  
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mistä nitraattityppeen  asti  (1917,  2, s.  988—,  998), mutta  edistävät 

ne  joka tapauksessa  näiden muuttumista yksinkertaisempiin,  tai  

mille sopivampiin muotoihin. Jos  oksat ovat maahan saapues  

saan tuoreita ja runsaasti  neulasia sisältäviä,  on  niiden merkitys 

tässä  suhteessa suurempi  kuin kuivien ja usein vaikeasti  lahoa  

vien oksien. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä  ei ole voitu perusteellisesti  

ryhtyä  selvittelemään syitä taimistojen ja yksityisten  taimien 

omituiseen esiintymiseen  Pohjois-Suoiueii  kuusimetsissä.  Pääasia,  

tarkoitustaan parhaiten vastaavien hoitomenettelyjen  löytäminen  

näille metsille, ei myöskään  näytä  ehdottomasti riippuvan  siiitä, 

onko minimissä olevana tekijänä  typpi,  kosteus  vaiko  kasvipeit  

teen epäedullinen  mekaninen ja fysiologinen  vaikutus taimistojen 

syntyyn  ja kehitykseen.  Yhtä näistä tekijöistä parantamalla  

edistetään nim. tavallisesti  myöskin  toisen käymistä edullisem  

maksi ja päinvastoin.  Niin näyttää  luonnolliselta,  että taimien 

suhteellisesti  yleinen  ja  runsas  esiintyminen  lahoavilla puilla  joh  

tuu ainakin osaksi  siitä, ettei niillä taimen syntyessä  ole ollut 

taimiston syntyä  lähinnä ehkäisevää rehevää seinäsammalpeitettä,  

eikä myöskään  tuuheaa varvustaa. Näiden vartuttua ei  uusia tai  

mia synnykään  muuta kuin aivan poikkeus  tapauksissa.  Lahoa  

vassa  puussa  ja sen halkeamissa ja syvennyksissä  säilyy  sitä  

paitsi taimille tavallisesti  myöskin  riittävästi  kosteutta. Kieltä  

mättä ovat myös lahoavasta puusta  syntyvät  mull as  mu od ostukset  

typpiyhdistyksien  ja elektrolyyttien  kokoomukseen ja suhteelli  

seen runsauteen nähden toisenlaisia kuin  seinäsammal- ja marjan  

varsiturpeen. Samaten on  hyvin  käsitettävää,  että siinä koh  

dassa, johon  on syystä  taikka toisesta kasautunut runsaasti  neula  

sellisia  oksia,  muuttuu ainakin aluksi turpeen  niinhyvin  mekani  

nen kuin kemiallinenkin laatu, ja samalla voi risukko  edistää kos  

teussuhteiden muuttumista edullisemmiksi  sekä ehkäistä lumen 

painon  haitallisia seurauksia. Myöskään  ei voida sivuuttaa sitä 

mahdollisuutta,  että kaatuneiden puiden  latvuksissa  on voinut 

olla siemeniä sisältäviä  käpyjä,  joista siemenet ovat myöhemmin  

varisseet verrattain pienelle  alalle. Tällä  seikalla ei luonnollisesti 

luonnontilassa olevissa kuusimetsissä ole sitä  merkitystä  kuin ha  

katuissa,  eikä näissäkään  sitä,  mikä esim. kuivissa  kangasmetsissä,  

joissa tiheimmät taimistoryhmät  tavataan kaadettujen  ja karsi  

matta jätettyjen latvuksien  alla ja välissä. Todistuksena siitä, 

ettei typpi  aina ole ratkaisevana seikkana,  on sekin  edellämainittu 

seikka, että kuusimetsien taimistot kasvavat usein rahkasammal  

kohdissa,  joissa typen,  samaten kuin mi  neraaliravi n  toaineidien kin  
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saanti »n  epäilemättä  vieläkin heikompaa  knin niiden ulkopuolella.  

Edullisina voitaneekin tässä tapauksessa  pitää vain kosteussuh  

teiita (eikä niistäkään fysiologisia), jotka pysyvät  verrattain 

muuttumattomina. Kosteussuhteiden yhteydessä  on mainittava 

erittäinkin Aaltosen (1919)  viime aikoina esille tuoma kysymys  

taimiston ja emämieltsän välisestä juuristolkilpailusta,  joka  olisi  

pääasiallisimpana  syynä  männyn taimistojen  vähyyteen  ja esiin  

tymistapoihin  m. m. Poh  j ois  -S  uomien kuivilla kankailla. Siitä 

pitäisi myöskin riippua taimien sekä taimi- ja puuryhmien  («tar  

hojen") esiintyminen  vanhempien  puiden  alla. Epäilemättä on  

kuitenkin tähänkin omituisuuteen muutkin syynsä,  kuten kasvi  

peitteen erilainen runsaus  ja kokoomus  puiden  juurilla  sekä  tur  

peen vastaava erilainen laatu. Myöskään  ei «tarhojen"  syntymi  

nen edellytä  määrättyä  maaperää, hiekkakangasta,  kuten Wahl  

gren (1918)  olettaa,  sillä  niitä on tavattu tyypillisinä myöskin  

moreenimailla. Ainakin tarpeelliseen veden saantiin nähden täy  

tyneekin  juuristokilpailulla  näissä metsissä olla pienempi  merki  

tys kuin mäntynummilla,  joilla Aaltonen on  tutkimuksensa suo  

rittanut. Tämäkin kysymys  kaivannee epäilemättä vielä lisäsel  

vittelyä, varsinkin kun Hesselmanin (1918) kokeet näyttävät  viit  

tavan siihein, ettei taimistojen  kasvu  jtarane, vaikka ne eristettäi  

siin 'emäpuiden  juuristoista  tarpeeksi  syvillä  ojilla. Myöskään  ei 

voida jättää kokonaan huomioonottamatta sitä  suojaa,  jonka  isom  

mat puut  antavat niiden oksiston  alla oleville  taimille ja  «tarhoille"  

erittäinkin lumen painoa  vastaan (kuva  5). 

Hyvin läheinen k  uusenta imi  sttoj  e n esiintymiselle  on niiden 

laatu ja kehitysnopeus  edellämainituilla eri kasvupaikoilla  

(taulu  8). Suhteellisesti eniten elinvoimaisia ja säännöllisesti  ke  

hittyneellä  latvuksella varustettuja  taimia (h- ja c-taimia) on tä  

män yhdistelmän  mukaan niistä siementaimista, jotka ovat kas  

vaneet juurakon vieressä (52. 4 %) ja sitä lähinnä kannoilla ja 

lie'oilla kasvaneista (37.6  %). Kaikista kituvimpia  sitävastoin  ovat 

aukealla rikkomattomalla maalla kasvaneet taimet, joista näihin 

luokkiin  kuuluu vain 17.
2 %.  Vieläfcini epäedullisempaan  asemaan 

joutuvat tämän kasvupaikan  taimet, jos huomioon otetaan seu  

raava  lähinnä paras kehitysluokka  g. Kysymyksiessäolevan  kol  

men luokan osuus  rtekee näistä taimista ainoastaan 28.4 %, kun 

vastaava luku kannoilla ja lie'oilla tavatuille taimille on 56.4 %,  

risukossa kasvaneille 69.5  %, kiven laiteella kasvaneille 53-9 %,  

juurakon vieressä kasvaneille 71.4 % ja puun alla kasvaneille 

42.2 %. Kun viimemainituista suuri osa on  kasvanut sellaisten 

puiden  alla,  joiden  alimmat oksat sijaitsevat  verrattain matalalla, 
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on sivulta tuleva varjostus ja kasvutilan  ahtaus  useinkin syynä  

g-taimien yleisyyteen. Yleensä ovat siis  parhaat taimet siellä,  

missä kasvipeite  ja mahdollisesti maakaimarakin ovat tulleet ri  

kotuiksi,  jotavastoin huonoimmat -esiintyvät  luonnontilassa säily  

neissä turvekohdissa. Puiden alla kasvavista  yksinäisistä  taimista 

oval  elinvoimaisimpia  usiein ne,  jotka ovat koivujen  alla. Jota  

kuinkin samalla tavalla järjestyvät taimet  myöskin  kasvuunsa 

nähden,  sillä parasmuotoiset  kasvavat  tavallisesti myöskin  nopeim  

min. Lumituhojen  suoranaisten ja välillisten seurausten takia 

(1920,  4, s. 93—) on taimien kasvunopeudesta,  samaten kuin laa  

dustakin usein vaikeaa tehdä vertailuja.  Taimien tyviosan  juur  

tuminen maahan on  nim. kaikissa  kasvupaikoissa  erittäin yleinen  

(vert. 1920, 2).  

Oksista  syntyneet  taimet ovat taulukon 8 mukaan keskimäärin  

huono m  u  otoi sem  pi  a kuin siementaimet. Säännöllisesti kehitty  

neitä, suhteellisen elinvoimaisia onkin niistä ollut vain n. 10 %,  

jotavastoin  enemmän oksaa muistuttavia g-, h-, i- ja  j-taimia on  

erittäin runsaasti. Tämä johtuu  osittain emäpuiden  läheisyydes  

täkin, joka pakoittaa  taimien latvuksen muodostamaan enemmän 

oksia uiko- kuin sisäpuolelle.  Kasvullisella tavalla syntyneet  

kuusentaimet eivät päinvastoin  kuin lehtipuiden  vesat ole 

tästäkään syystä  nopeampikasvuisia kuin siemenestä syntyneet  

taimet. 

Männyllä on pohjois-suomalaisissa  kuusimetsissä  taimia 

vain aniharvoin. Niin tavataan niitä männynsekaisissakin  kuusi  

metsissä,  joissa melkein aina ylispuina olevat Vanhat männyt 

tuottavat siemenvuosina suhteellisen paljon  itävää siementä,  aivan 

poikkeustapauksissa,  eli etupäässä silloin kun metsätyyppi  on 

männylle  soveliaampi  kuin tyypillinen paksusammalikko.  Yleensä 

oiukin  varsinaisissa kuusimetsäalueissa männyntaimien luku  tun  

tuvasti pienempi  kuin  vanhempien  mäntyjen. Kaikesta päättäen  

on kuusimetsien tuuheasta pintakasvillisuudesta  männyn uudistu  

miselle vieläkin 'enemmän haittaa kuin  kuusen;  jos kuusimetsissä  

toisinaan kilometrejä  kulettuaan tapaa  männyntaimen,  kasvaa se 

sellaisessa  kohdassa,  jossa kasvipeite  on ohutta, usein jäkäläse  

kaista,  taikka puuttuu  sitä kokonaan (juuratooiden  laiteet  y.  m.). 

Vaarojen  ja tunturien lakiosissa,  joissa  metsätyypit  muuttuvat 

kuivemmiksi,  on männyn  taimistoa lumenpai  nosta  johtuvista  
seurauksista huolimatta melkein aina suhteellisesti  enemmän 

kuin alempana  (1920,  4, s. 103—), ja etelärinteiden EMT:llä enem  

män kuin  pohjoisrinteillä. Näiden seikkojen  selvittämiseksi  esite  

tään seuraavassa  tuloksia tutkituista koealametsistä. 
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Kaikkiaan on siis  näissä 19 ha käsittävissä metsissä  1,113  van  

hempaa  mäntyä,  mutta ainoastaan 124 männyntainta.. Edellisistä  

tekee viimemainittu 11.i %,  taikka  25.2 %, jos laskelmasta jätetään  

pois  koeala 35, joka ei kuulu  varsinaisiin 'tyypillisiin  kuusimet  

siin. Hehtaarin alaa kohti on kuusimetsissä  tällöin 26 vanhaa 

mäntyä  ja 7 männyntainta.  Esiintymispaikkansa  mukaan jakau  

tuvat taimieit siten, että niistä on  aukealle taikka ohutkasvipeit  

teiselle maalle syntynyt  83.
9 % ja juurakoiden ja kivien vierille 

16.i %. Taimien suhteellista laatua osoittavat seuraavat luvut:  

b-taimia 13.i %, c-taimia 26.
2 %, d-taimia 2.»  %, g-taimia 45.0 % ja  

h-tai mia 13.i %.  Kuuisentaimiin verraten -ovat imännyntaimet  siis  

yleensä  jonkunverran  parempia.  

Koivun siementaimia tavataan luonnontilassa olevissa tyy  

pillisissä kuusimetsissä  suhteellisesti vieläkin vähemmän kuin  

männyntaimia.  Edellä luetellulla 19 koealalla onkin niitä tavattu  

ainoastaan 3 kpl  keskimäärin hehtaarin alaa kohti. Sitävastoin  

on vanhempien  koivujen  vastaava luku 262 kpl, joten taimien 

luku on vain n. 1  %  puiden  luvusta. Löydetyistä  koivun siemen  

taimista on n. 57 % kasvanut risukosta ja muut lahoavilla puun  

rungoilla ja kannoilla sekä juurakoiden  rikkomissa  kohdissa. 

Melkein poikkeuksetta  ovat  ne näyttäneet  kasvukykyisiltä;  suurin  

osa on niistä luettu b-taimii n. 

Pohjois-Suomen  kuusimetsissä  verrattain yleisinä  esiintyvän  

raidan ja haavan siementaimia ei luonnontilassa olevissa  

kuusimetsissä ole tavattu. 

Koeala 2, vanhoja mäntyjä ihailla 20 kpil,  taimia ei 
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Taimiston yleisyys,  runsaus, esiintyminen  ja laatu kuusimetsä» 
alueiden kulo-,  kaski-  ja hakkuualoilla.  Kulojen  ja kaskeamisen 

vaikutus  kuusimetsäalueiden metsien  puulajikokoomukseen.  

Kulojen  polttamiin  kohtiin  ilmestyy  kuusimetsissäkin  siemen  

taimia suhteellisesti  paljon  runsaammin kuin kuloilta  säilyneihin.  

Tällaisia, paksusamimaleisia  metsiä koskevia havaintoja ovat 

Ruotsissa tehneet m. m.  Holmgren  (1914)  ja Hesselman (1917,  2),  

jotka myöskin  mainitsevat tapauksia,  jolloin kuusimetsän verrat  

tain pieniinkin  paloaukkoihin  on noussut runsaasti  koivua tai 

mäntyä.  Molemmat nämä ilmiöt,  taimien lukuisuus sekä koivun 

ja männyn taimien suhteellinen yleisyys, ovat  Pohjois-Suomenkin  

kuusimetsäalueiden kuloaloilla helposti  huomattavia. Seuraavassa 

mainitaan tällaisista tapauksista  muutama esimerkki. 

1. Rovaniemi,  IschSuu&s. N. 2ha laaijuinen paloala  keskimäärin 250- 
vuoden vanhassa tyypillisessä  paksusamimaleisessa  koivunsekaisesea kuusi  
metsässä (kuva  7).  Piailo sattunut  Juhannuksen tienoilla v. 1914 polttaen 

mättäät ja turvekerroksen verrattain täydellisesti  ja tappaen kaiikki  puut; 

osa kuusten juurista palanut  poikki, joten ipuut cnvat  kaatuneet. Kasvi  

peitteenä on alalla niineksi  ijäikälää, Hylocomium  sp.  3 (n. 1 cm konkeaa),  
Dicranum sp. 3 (sannoin),  Polytriclium  sp. 2, Aira caespitosa 4,  Epilobium 

angustifolium 2, Empetrum 1, Ledum 1, Myrtillus  nigra 1, Vaccinium 

vitis idaea 1. Havupuiden taimia puuttuu kokonaan (siementävän metsän 

reunoillakin). Hieskoivun ja  raidan eiamenitaimia sitävastoin  on runsaasti,  
erittäinkin kuusten palaneiden juurien välissä, vanhojen liekojen, alla  

sekä kantojen  juurien paljastamissa kohdissa. Esim. erään pystyssä  ole  
van kuusen (rinnankorlk. 21 om vahva)  eteläpuolella,  jonne sen oksat  
ovat ulottuneet 1.5 m etäisyydelle  koskettaen  siellä maanpintaa, on 1.5  

m
2
:n laajuisella  alalla 61 hieskoivun sekä 12 raidan siementainta, joiden 

ikä  on 2 a 3 vuotta ja ipituus I—ls cm. Erään tyvestä  poikkilahonieen  
kaadon paikallaan  pysyneen  juurakon ympäriltä  luettiin 2 m

2
:n alalla 

37 koivun  ja 30 raidan tainta, ja eräässä  toisessa samanlaisessa kohdassa 
olivat vastaavat  luvut 27 ja 25 sekä kolmannessa 185 ja  32. Viimemaini  

tuista koLvuntaimista oli osa 1-fvuotisia. Näistä havainnoista selviää,  että 

lehtipuiden  siementaimia on tälliä 4 vuotta  vanhalla (kuloalalilä kymmeniä  
tuhansia hehtaarin suuruista alaa kohti. 

2. Kuusamon pitäjässä, Kitkan  (hoitoalueessa on n. k. Maan inka joen  

palo palanut 13 v. sitten. Sen laajuus on kymimeniä hehtaareja, eikä 

alalle ole (jäänyt siementäviä puita. Maaperä on ivälhäkivistä murtokivi  

maata, metsätyyppi  HMT. Entinen metsä on ollut fcoivTumeefcaista kuusik  

koa (k.  70 %, ko. 30 %),  jonka ikä  150 iv.  ja puumäärä n. 120m3 hehtaa  

rilla. Palolla tavataan  keskimäärin  ainoastaan n. 10 kpl  koivun siemen  

tainta aarin alaa kohti sekä siefllä täällä koivun  kantovesoja.  

3. Hanigasahon palo Kuusamon pitäjässä,  Juuman N-puolelilia. Palon 
laajuus kymmeniä hieihtaiareja. Metsätyyppi HMT (—MT) ja entinen metsä, 
joka on syntynyt  kaskeamisen jälkeen, on ollut 90-<vuotista  koivu-  (55 %) 

ja kuusi-  (45  %)  sekametsää,  jossa joukossa muutamia mäntyjä.  Kulo 
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sattunut 16 v. sitten,  (mutta ©i tappanut kaikkia  ipuita; 5 aarin alalla on 
elossa keskimäärin 5 (koivua (rinnanikork.  ,paksuus 10—20 om) ja 3 män  

tyä (15—120 om). 1 aiarin alalla on  laskettu keskimäärin olevan: koiivmn  
siementaimia 102 (joista  ihyviä 58, keskinkertaisia  20 ja  kituvia 24), rai  

dan siementaimia 5 (ihyviä 2, keskinkertaisia 1 ja kituvia 2), haavan 
juurivesoja 13 (keskinkertaisia  6,  'kituvia 7), pihlajan  siementaimia 1 ja  
rehevän laisi  a kuusen siementaimia 2. Taimien pituus vaihtelee 5—30 om.  

4. Vanhemmista ikuloaloista on mainittava Kuola järvellä Jyrhämäjär  

ven valtionmetsätorpan luona otettu ikoeala tn:o 16, jolla  kulo on käynyt  
41 v.  sitten. Metsä on ennen paloa  ollut koivu  nisekaista kuusikkoa,  josta 
jälellä ■vielä 92 kuusta  selkä 124 koivua hehtaairin alaa kohti. Alalla tava  

taan  nyt (iv.  1918) hehtaaria kohti 460 kpl  kuusen  siementainta (ei  yhtään 

olksiatainta). Taimet ovat 212 v. ikäisiä.,  10—40 om pitkiä, ja suhteellisen 
reheviä (1920, 2); 'b-, c-  ja g-luotokiin onkin niistä luettu 86.l % sekä 

(1-,  h-, k-  ja o-luokkiin 11.3 %■ Muut ovat näitä huonompia.  Omituista 

on,  että  kuu  sen  ta  im is  ta suurin osa eli 93.0 % kasvaa  lahoavilla lie'oilla ja 

kannoilla, jotavastoiin ,/aukealle maalle" nousseita on vain 3.0 % sekä 

risukkoon syntyneitä 2.0 % ja vanlheimiman puun  alla kasvavia  2.0 % -  
Koi  vuntaimia on kuitenkin paljon  enemmän eli  1960 ikpl  hehtaaria kohti,  
ja on näistä syntynyt  ,/maasta" 95.1  %. Laatunsa perusteella kuuluu  
niistä 12.0 % hyviin, 74.5 % keskinkertaisiin ja 13.5 % huonoihin. 
Ikään nähden on koivuntaimisto eri -ikäistä, imuitta suurin osa  kuitenkin 
kuuisentaimia vanlhemipaa. Muutamilla koivuilla on myöskin joitakin  
kulon jälkeen syntyneitä  kantovesoja. Taimistosta .päättäen on tälle 
kuloalalle siis kehittymässä  kuusensekainen koivumetsä,  jossa aikaisem  
in  an sukupolven puut tulevat muodostamaan harvan ylismetsän.  

5. Kuolajärvi, Vuosna, Topsakkasokka,  koeala n:o 20. 64  v. sitten 
palanut metsä  on ollut järeää paiksusaimmalkuusikkoa,  jossa pienempää 
koivua  on ollut runsaasti  joukoissa.  Palossa  on säilynyt  joiku  kuusi ja  koi  
vukin;  .vanhempaa  kuusi-  ja ikoivureunametsää on myös  koealan ulkopuo  
lella. Vallitsevana puulajina on kuloalalla nyt rinnankork. keskimäärin 
8 om täyttävä hieskoivu,  josta 86.9 % on vesoista ja 13.1 % siemenistä 
syntyneitä. ViimeksimainLtuista on 61.8 % syntynyt  juuralkoiden rikko  
malle maalle ja  loput Hie'oille. Kuusentaimia on hehtaarin alalla 130 kpl,  
joista hyiviä 40.0 %, keskinkertaisia 45.0 % ja huonoja 15.0 %. Kannoilla 

ja lie'oilla syntyneiksi  on niiistä voitu merkitä 30. 0  %,  ,/maasta"  synty  
neiksi 65.0 % ja kiven  laiteelta 5.0 %. Kuiusi on täälläkin tuntuvasti 

nuorempaa  /kuin koivu (kuusi korkeintaan 45-vuotista).  

6.  Kuolajärvi, Su  las  a  Imen niemi, koeala  116. Järeä, vähän koivun- ja 
männyn sekainen kuusimetsä palanut erittäin perusteellisesti n. 104 v. 

sitten;  siementäviä puita jäänyt vain hyvin harvakseen. Nykyisessä  met  
sässä  on. hehtaarin alaa kohti  koivuja 1,640 Hqpl,  joista siemenistä synty  
neiksi  on jotakuinkin, varmasti voitu merkitä 24.5 %■ Saimalla ailailla on 
myöskin 60 (raitaa ja  25 haapaa. Lehtipuiden varsinaisia taimia ei enään 
tavata;  koivujen pituus vaihtelee etuipäässä 6—12 m:iin ja ikä n. 60—100 

v:een. Kuusia on tässä harvaksi  jääneessä metsässä  130 kpl  hehtaaria 
kohti,  ja jakautuvat ne eri pitmisluokkiin  seuraavalla tavalla: I—4 m 
42.3 %,  4—B m 38.5 % ja 8  -|-  m 19.2 %. Tämän lisäksi  on alueella ta  
vattu kuusentaimia 300 kpl  hehtaaria kohti,  ja on niistä  huonoiksi arvioitu 
16.7 % ; muiut  ovat keskinkertaisia taikka sitä parempia. Sy  n  t yim  äkohta nsa 
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nuukaan ryhmittyvät  ne siten, että kannoilla ja ilie'oil'la syntyneitä on 

8.3  %<>,  puun  alta syntyneitä 2.7  %, maasta  syntyneitä  7i5.7 % ja kiven  lai  
teelta 13.3 %■ 10 isomman männyn lisäksi on: hehtaaria kohti  myös 15 

mä n  nynibainta. 

7. Kuolajärvi, Jyrihämäjärven O-ranta, 'koeala 17., Metsä on palanut 

saunaan ailkaan kuin edellinenkin. Syntynyt metsä eroaia edellisestä 

suuremman tiheytensä ja suhteellisen kuusirikkautensa kautta;  isompia 
kuusia  on,  hehtaarin alaa kohti 450 kipl,  joista I—4 m piituusluokassa 50.0 %,  

4—B m 31.2 %ja 8  -)- m 18.8 %. Sitävastoin on .kuusentaimia ivain 85 kpl  
(hehtaarilla. Se  on> siitä omituista,  että 2-3.5  % taimista on syntynyt ok  
sista. Mäntyä  puuttuu kokonaan.  

Myöskin kaskettujen  alojen  metsittymisen  selvittelemi  

seen »on tämän tutkimuksen  yhteydessä  ollut tilaisuutta. Kuusa  

mon ja Sotkamon ipitäjän »eteläosan välisissä kuusimetsäalueissa 

toimitetut 1 inj a-arvioimiset ovat nim. osoittaneet,  että näissä seu  

duissa kaskeksi  vähintään viime 150 vuoden aikana viljelty met  

säala tekee n. 24  % kasvullisen  metsämaan alasta ja n. 26  % vas  

taavien kangasmaiden  alasta. Kaskeamiseen onkin melkein poik  

keuksetta ikäytetty  pääasiassa  vain kuusimetsiä,  joten kuusimetsä  

alueet muodostavat samalla myöskin  kaskeamisalueet taikka aina  

kin  niiden keskukset. Hallan harvinaisuus kuusikkova a r  oi  11  a, 

maaperän sopivaisuus  (erittäinkin tuoreus) sekä metsien runsas  

puisuus ja liavurikkaus,  jotka ovat edistäneet turvekerrosten pe  

rusteellisempaa  palamista,  ovat olleet suurimpana  syynä  siihen,  

että näin on asianlaita. Kuitenkin ovat sellaisissa  seuduissa,  

joissa kuusimetsiä on ollut vähemmän (esim.  Simossa),  suhteelli  

sesti paljon  koivua ja mäntyä  sisältävät  metsät  kelvanneet tähän 

tarkoitukseen. Etelämpänä,  kuten m. m. Sotkamossa ja osittain 

Hyrynsalmella  ja  Puolangallakin,  on  tämä viljelystapa  kohdistu  

nut myöskin suhteellisesti  pienipuisiin,  joko ennen kaskettuihin 

taikka tervaksiksi  kolottuihin ja hakattuihin metsiin, joten itse 

kaskeamistapakin  voi  silloin muuttua enemmän tavallisen kierto  

kaskeamisen tapaiseksi  (vert. 1915, erit.  liite 111, s. 123—). 

Teoksessa „Kaskiviljelyksen  vaikutus Suomen metsiin" on sen 

alueen pohjoisraja,  jossa kaskeamista vielä v. 1860 harjoitettiin 

merkitty kulkemaan Simon, Tervolan, Rovaniemen (eteläosan)  pi  

täjien  kautta  (kartta  3). Tämä raja  on tämänkin tutkimuksen yh  

teydessä  osoittautunut jotakuinkin  oikeaksi. Niin ei ole  m.  m. 

saatu todisteita siihen,  että kaskeamista  olisi  käytetty  Torniojoki  

varren pitäjissä  siitä huolimatta, että siellä on runsaasti itähän 

tarkoitukseen soveltuneita kuusikkovaaroja.  Samaten näyttää  se 

olleen Rovaniemellä aivan harvinainen,  melkeinpä tuntematonkin. 

Kemijärvellä  on sitä ainakin vanhempina  aikoina käytetty pitä  
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jän (pohjoisosissakin,  jossa  tavataan sellaisia  maiden niimiä kuin  

MyllylmMa (Kekijoen  ja  Kalkkiaisjärven  välissä). Tästä itään, 

Kursunkylän  länsipuolella  (kuusi  metsäalue 77), Kemijärven  ja 

Kuolajärven  pitäjän  rajalla  tavataan Pitkähalme, Isohalme,  Pul  

juhalme, Halmeenjänkä  ja Huh tavaa ra, joten kaskiviljelys  tästä 

päättäen  on ollut seuduin kuusimetsäalueessa jotenki u yleinen. 

Kuolajärven  pitäjän  itäosassa on tyypillisiä  kaski  metsiä ainakin 

Auh ti- ja Niluttijärvien rantamilla.  

Päättäen (nuorimpien  kaski  metsien iästä,  Ovat viimeiset kas  

keamiset toimitetut Kuolajärvellä  40—50 v. sitten,  Kuusamossa 

30—40 v. sitten ja isitä etelämpänä  jonkunverran myöhemmin.  

Yleisimmillään on se Kuusamon kuu  s  im  ets  äal  ue  i  ssa  ollut 60—100 

v. sitten ja etelämpänä  50—80 v.  sitten. 

Samankin pitäjän  eri kuusimetsäalueissa on kaskeamista  luon  

nollisesti  harjoitettu enemmän taikka vähemmän sen mukaan,  

kuinka lähellä asutusta  kukin  alue sijaitsee,  sekä riippuen  alueiden 

sopivaisuudesta  tähän tarkoitukseen. Tämä huomataan myöskin  

toimitettujen tuloksista, jotika koskevat  erikseen 

seuraavia välimatkoja,  joille on käytetty  siamoja  järjestysnume  

rolta kuin aikaisemminkin (1920,  3): 

1. Kuusamo, Paa.najärven pohjoispuoli,  Mäntytunturin ailue y.m. (Kuu  
simetsäailue = kairtalla lailuie ISO  a).  

2. Kuueam-o, Paianajärvi—Taivajärvi—Nuoran  en—iTaiva järvi (130 b). 
3. Kuiusaimo,  Tavaniemi—'Särfciluoima—Määttälänvaiara (30 b).  
4. Kuusamo, Määttälänvaaira—Rukatunturi (125,  1i26). 
5. Kuusamo, Rukajärvi—•Valtaivaairia—Turkkila  (125, 123, 117). 
6. Kuusamo, Alakitkan pohjoispuoli (Piiloipe-rä)—Käitkyfovaara  (1(19). 
9. Posio,  Posionjperä—Jänisselkanen—Takkinen (127 a).  
10. Taivalkoski ja Pudasjärvi,  Matalaluoma—Kumpiuivujenselkä—Lat  

vakouva—'Rytilä VatisKio Jasikamovaara Pärjänjolki—Kortajärvi—  
Loufcusa (140, 150, 144). 

12. Taivalkoski (Metsäkylä),  Kivelä-—Horsmianvaara (147). 
13. Taivalkoski;  ja Suomussalmi,  Kivellä—Leinosenvaaria (147,  164). 
14. Puolanka, tSuolijärvi—iSiikavaara—Nuotti vaara—-Taltta  (153).  
15. Puolanka, Hyrynsalmi ja Ristijärvi,  Kotilankylä  (iSoitoko) —Letbmi- 

rinne—J-atlkonpuro—Jout sen  suo—Mustaikumpu—lsopalo—Uivankylä  (158, 
165). 

16. Ristijärvi,  kirkonkylä—iSaukkovaaran  i.täipää—Mustonen—'Saukko— 

Pyhäntä. (Yksityismaita,  alueen 166 jatkoa.) 
18. Ra  uita  v  aa-ra, Köl  könm äk  i—.lso-iS iena j  ärvi—Siier avaa  ra—Ma anseilkä 

—Matailalaimpi—Kölkönimäki. 
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Näillä linjoilla on kasketuksi  merkitty seuraavat osat: 

Eniten kaskettuja  ovat  tämän mukaan Taivalkosken pitäjän  

eteläosan isekä Suomussalmen ja Puolangan  pitäjien pohjoisosien  

vaaraseudut. Verrattain yleistä on tämä viljelystapa  myöskin  

ollut vielä Kuusamon pitäjän  pohjoisosissakin.  

Kuusimetsien kaskeaminen on ollut  aivan tyypillisintä  „metsä  

kasken" viljelystä, vastaten melkein poikkeuksetta  n. s. Kajaanin 

kihlakunnan kaskea  mistapaa,  josta toisessa  yhteydessä  on tehty 

selkoa (1915,  s. 84,  liite 111,  s. 123—). Tämä menettely  on tavalli  

simmin seuraava: Kaskettavasta  metsästä kaadetaan kaikki  pie  

nimmät puut  ja vesat sekä isoimpien  puiden  alimmat oksat  karsi  

taan (metsä „närötään") syksyllä. Seuraavana keväänä hangen  

aikana (tavallisesti huhtikuussa)  kaadetaan vielä pystyssä  olevat 

puut. Kun kaataminen tapahtuu  hangella taikka suksilla  seisten,  

tulevat kannot pitkiä (kuvat  9, 10 ja 22), tavallisesti  I.o
—l.

5 m mit  

taisia. Jos tilaisuutta on, voidaan ainakin osa  puista  karsia  ja 

isoimpien  puiden  tyvet  koloa samalla kerralla. Puiden kuivattua 

Seuraavan  kevään, poltetaan  kaski  Juhannuksien tienoissa. Sitä 

seuraavana keväänä tou'on teon jälkeen »rovitaan"  kaski  siten,  

että palamatta  jääneet puut kasataan ja poltetaan. Sitä  ennen  

revitään kuitenkin kuokalla palamattomista  kohdista ylös turve, 

jotta se tarpeeksi  kuiva  ttuaan palaisi,  kun toisen polton ohella 

palavien  kasojen  ulkopuolella  „tierrellään"  palavia  puunrunkoja.  

Palolle kylvetään  viimeistään 2 viikkoa jälkeen Juhannuksen 

Alue 
Kaskettua % Linjan  pituus,  

kasvullisesta  metsämaasta kangasmaista  askelta 

i 27.x  27.5 34,412  

2 29.i  O  CO  39,802  

3  + 4 25.7 27.9 46,246 

5 10.o 10.5 12,701  

6 4.4 5.o  32,210  

9 14.5 16.o 22,171  

10 11.4  12.4 58,178  

11 12.o 14.4 39,243  

12 59.8 67.5 12,023  

13 77.3  Ö 00  14,028 

14 38.6 42.
2
 19,042  

15 81.1  32.
7 32,691  

16 32.8 35.o 19,028  

Keskimäärin 24.i  26.i  (381,775)  
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ruis, joka mullataan oksakarhilla  ja kantojen  vierillä puukuo  

kalla. Tavallisesti saadaan alalta vain yksi  viljasato; ainoastaan 

paksuturpeisista,  „kenkävisitä",  maista („kunttamaista")  on  voitu  

saada  kaksi ruissatoa, jos poltto  on onnistunut hyvin. Eri paik  

kakunnilla on tämä kas  k  earn  is  men et  tel  y  kuitenkin vaihdellut,  erit  

täinkin isiinä suhteessa, eittä toisin paikoin  kaski  poltetaan vasta 

toisena kesänä kaadon jälkeen, jolloin toinen poltto tapahtuu  ta  

vallisesti melkein välittömästi edellisen perään. Useimmiten kaa  

dettiin osa kasken  reunimmaisista puista  limiin päällekkäin  ai  

daksi, joka lähempänä  asutusta oleville halmemaille oli välttä  

mätön karjan  takia. Usein käytettiin  sitä kuitenkin myöskin  

etäisille sydänmaan  kaskillekin,  sillä siellä voivat  porot turmella 

viljaa. Muutamat vanhat kaskiviljelijät  väittävät  kuitenkin,  ettei  

vät porot aitaamattamillekaan halmeille tuottaneet sanottavaa 

vahinkoa;  päinvastoin  voi niistä olla hyötyä siinä suhteessa,  että 

ne syksyllä  poikiessaan  rukiinlaihoa  edistävät  sen ja maanpinnan  

jäätymistä, joka muuten vaaramailla voi  olla verrattain harvi  

naista (vert.  is.  0).  

Tavallinen kylvömäärä  paloon  on ollut 1 nelikiko  ruista tynny  

rinalalle,  taikka 5 kappaa,  jos  kaski  saatiin hyvään  paloon.  Sato 

on  erittäinkin vaaramailla ollut hyvä;  monlessa  tapauksessa  ker  

rotaan saadun 20  jyvää. 100 lyhdettä  on antanut keskimäärin 1  

tynnyrin  ruista. 

Kuten taulukosta 10 huomataan,  ovat yhteen aukeamaan kaa  

detut kasket  olleet yleensä  laajoja  (vert. myös kuva 8). Usein 

kuulee kerrottavan  halmeista (Kuusamossa  usein huuhta),  joihin 

on kylvetty  10—15 tynnyriä  ruista,  taikka sellaisista, joista on  

saatu 10,000 lyhdettä, 100 tynnyriä  viljaa  j. n. e. Tällä tavalla 

on erittäinkin  havupuiden  siementyminen  aukean keskiosiin  ollut 

reunametsästä vaikeaa ja epävarmaa. Siementäviä puita  on  

alueen sisään tavallisesti jäänytkin  ainoastaan siinä tapauksessa,  

että alalla oin ollut tuoreita kohtia,  jotka eivät ole kaskiviljelyk  

seen soveltuneet. Vielä elossa olevia isoja  mäntyjä  on vanhoilla 

kaskialueilla tavattu ainoastaan Posionperän  ja Pernun talojen  

välillä sekä Riisitunturin ja Käkiniemen talon välillä Posion pitä  

jässä. Erittäinkin  männynsekaisissa  metsissä  näyttää sitävastoin  

olleen  paljoa  yleisempää  jättää suurimmat puut kaatamatta, kun 

ne  aikaisiemjmin  oli pyälletty  kirveliä  ympäriinsä  n. 1.5 m korkeu  

della maasta. Tällaisten  kaulat/tujen puiden  jätteitä on kaskimet  

sissä tavattu erittäin yleisesti  Simossa,  mutta vähemmässä mää  

rässä  myöskin  Kuusamossa ja Taivalkoskella. Kun tämä työ ta  

vallisesti toimitettiin ennen kasken  kaatoa,  olivat  pyälletyt  puut  
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Taulu 10. Kaskeamisen vaikutus Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueiden ja 

niiden läheisten metsien laatuun. 

jo polton  aikana kuivuneita,  joten niistä  lienee hyvin  harvoin 
ollut apua  ahon metsittymiselle.  

Taulukkoon 10 on yhdistetty tuloksia  useista kaski  metsistä. 

Havaintoja  tehtäessä on mahdollisimman tarkoin koetettu saada 

selkoa kaskeksi  kaadetun metsän puulajikokoopnuksesta  ja liki  

määräisestä iästäkin,  kiinnittämällä huomio aloilta löydettyihin  
kantoihin sekä  osittain palamatta jääneihin  kaatoihin.  Toisinaan 

ovat  kuusenkin kannot pysyneet  pystyssä  satakuntakin vuotta,  ja 

к 
V 

«s 

S. 

И 
№ 

ED 
fr 

® 

tr*- 

Р Kaskettu — v. 
sitten
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Entinen metsä 
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о 

р_ 
р" 
в 

с 

Ö 

» 

S 

Sr 

3 

g 

1 
о  

5 

Ä* 

<  
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m
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s 
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у 

3 3 

«ff 
2.3:  

gü 
"s 

Puumää- 

rästä  % 

I pituus-  

luokasta % 

IV pituus- 
luokasta  % 

k.  ко. m. к. ко. m. k.  ко. m. k.  ко  m. k. ко.  ш  

1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13 14 16 ie 17 18 19 .1) 21 22 23 2 4 

1 15 47 нмт 200 120  90 10 Л 36  45 36  6 0.5 20 80 15 5 90  10  90 10 
_ 

2 10 51 > 150 90 85 15  — 
— 49 — 6 O.o 50 Д 100 

— 
100 

— — —  100  

3 14 52 » 250 150  95  5 — 43  50 38 7 0.1 35 50 10 40 20  10 70 90 5 О 

4 15  59 » 200 150  85 15 — 
51 46 

— 
11 O.o 100 20 80 Л 20 80 

— 
30 70 

— 

5 5 70 > 150 50 95 5 
— 66 — 64 8 0.2 15  80 A 20 — — 100 100 — — 

6 3 52 » 200 140 95 5 Л  35 ? 35 6 0.9 
— 

45 10 45 45 10 45 
— — — 

7 20 60 EMT 200 120 90 — 10  53 — 53 6 0.4 40 2 Л 98 — — 100  20 5 75 

8 10 60 EMT 150 110 70 10 20 ? ? 60 10  0.2 70 20 10 70 — 
— 100 30 10 60 

9 20 75 EMT 120 60 50 30 20 ? ? 70 12 0.2 85 45 20 35 20 20 60 80 10 10 

10 100 78 HMT 

—ML1 200 180 80 15 5 68 ? ? 16  0.O 100  30 50 20 — 65 35 90 10 _ 

11 10 80 EMT 150 100 70 10 20 ? ? 75 13 0.2 50 35 15  50 — 
— 100 100 — 

— 

12 10 85 EMT 130  100 30 10  60 ? ? 76 17 0.1 80 25 5 70 
— — 

100 90 5 5 

13 30 95 EMT 200 150 65 — 35 ? ? 90 10, 0.3  60 60 20 20 — 
— 

100 90 10 —  

14 30 95 HMT 200 150 90 5 5 ? V 80 14 0.1 70 40 50 10 30 60 10  80 20 — 

15 10 95 HMT 150  100 70 15 15  84 ? 85 9 O.o 60 50 20 30 — 
— 

100 70 25 5 

16 5 95 EMT 100 70 70 10 20 87 ? 66 12 0.2 90 40 15 45 10  5 85 80 20 — 

17 10 95 EMT 100 150 20 10 70  ? ? 82 17 0.O 220 5 15 80 — 20 80 80 20 — 

18 10 155 EMT 

—VT 150 150 70 5 25 148 ? 144 22 0.2 180 10 5 85 
— — 

100  5 Л 95 
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2146—22 8 

maahan kaatuneita sammalpeitteisiä  kantoja  voi vieläkin vanhem  

missa metsissä verrattain  helposti -löytää. Lehtipuiden  yleisyyttä  

aikaisemmassa metsässä ollaan sitävastoin pakoitettuja  arvioi  

maan etupäässä kan  to vesa  r  yli  mi e  n esiintymisen  perusteella ny  

kyisessä  metsässä. Jos luettelossa mainitaan tarkalleen,  kuinka  

kauan sitten kaskeaminen on toimitettu, on tämä aika  määrätty  

vanhan metsän reunapuissa  olevien huotainiien kylek&en  vuosi  

lustojen luvun mukaan. Enitisen metsän puumäärää arvioitaessa  

on usein luettu n. 10 aarin suuruiselta alalta kaikki  siellä  tavat  

tavat  kannoit. Niin oli  esim. havaintoalalla 1 6  aarin laajuisella  

koealalla seuraavat määrät kantoja:  5 cm vahvoja 2, 10 cm 6, 

15 cm 11, 20 cm 8, 25 cm 7 ja 30 + cm 2 kpl.  

Havainnot on tehty  seuraavissa  kohdissa:  

I. Kuusamo,  Tiavajärven  W-p.uoli, Pajaviaaran «ho, vähäkivistä hiekka  

maata. 

•2. Kuusamo, Paanajärven Nipuoli, Mäntylamimmmslkaniemi,  jotafcuin  
ki'n kivinen muxtokftvimiaa. 

3. Kuusamo, Kitkan 'hoitoalue,  Kalil iol ehdon alio, kivinen miuritokiivi  
miaa. 

4. Kuusamo, Kowervaaran N-iaide, Lehti aho, vähäikivinen xnurtokivi  

rnaa. 

5. Posio,  ,Täniievaaran ilaki,  jvalhakivinen im/uirtokirvimaa. 

6.  Posio, Janissel konen, Nasaakkakuklkula,  korkeahko dimmliini. 

7. Posio,  Riisitunturin Oipuoli,  Riisiaho,  kangaishiielkikaimaa. 
8. Kuusamo, Kiu,rlkij  ärivien lokiko, Pötkönivaairan nenät, väliäkiivistä  

miurtokivimaata. 

9. Kuusamo,  Maansaläm seutu, Kelkkavaaina,  vähäkivistä imiuirtokivi.- 
maata. 

10. Taivalkoski,  Polijoie-iTiaivatkosken  hoitaaihie, Jiakovaaran NW-rin.ne, 
jotakuinkin  kiivistä  mrurtofcivkruaiata. 

11. Kuusamo,  Rukajärven. ja Valtavaaran ivaili,  Aironkangias,  pieniki  
vistä hiekkamaata. 

1/2. Posio,  Ptosiomjäriven N-puoli, Syrjäsuonako, (pienikivistä  murtokivi  
maata. 

13. iKuiuaaimio, Meskuksen seutu,, Honkivaara, välhäkivisitä miurtokivi- ja 
hiekkamaata. 

14. Kuusamo, Kitkan hoitoadue,  Karhuvaara,  jotakuinkin kivistä  rmuacto  
kivimaata. 

15. Posio,  Jorimuanivaaran S-osan laki,  ei varsin iisokiviistä murtokivi  

miaaiba.  

16. Posio,  Jänisseillkonen, Mursunako, /pilkkukiivistä  imuirtokivimaata. 
17. Posio,  Jaksaimojarven .S-,puoli, Jalksamon lohko, väihäikivistä imurto  

kiiviiimaata. 

18. Kuusamo,  Kuikan [i&  Akanilahden väli, dTrumliinihar jänne (kuiva  10).  

Tuloksista huomataan kaskettujen  alueiden metsittyneen  

yleensä  ainakin tyydyttävästi.  Aivan harvoja metsiä on niille  
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syntynyt  vain aniharvoin,  kuten esim.  havaintoalalle 6  (tuotta  

maton ala  0.9),  jossa siementävät rpuut ovat reunametsän nuoruu  

den takia olleet liian etäällä. Myöskin vaarojen  korkeimmalla 

lakiosalla,  jossa reunametsä jää siemennettävää alaa alemmaksi,  

ja puut  sitäpaitsi  ovat  tykyn  vahingoittamia,  ovat kaskeamisen 

jälkeen  syntyneet  metsät  usein harvoja  ja  kituviakin (havaintoala  

5, Tolvanvaaran laki Posiolla,  Tilsan  laki Poh  joi  s  -Tai  va  Iko  sk  eli a, 

Siikavaaran jakson  ja Paljakan  jakson  lakiosat Puolangalla  y. m.). 

Alkuaan harvemmiksi jääneihin  metsiin on sitäpaitsi  syntynyt  

oman  metsän siementämää taimistoa,  joten aukot siten vähitellen 

täyttyvät  ja metsä käy  eri-ikäiseksi.  Niin on havaintoalalla 6 ver  

rattain paljon  pieniä,  karjan  turmelemia koivuntaimia,  ja alalla 

7  on 3 aarin alalla luettu kaikkiaan 2 koivun-,  2 kuusen- ja 39 

männyntainta,  ollen viimemainituista hyviä  20,  keskinkertaisia  8,  

kituvia 7 ja kuolleita 4. 

Kaskiahojen  metsittymisen vaihtelevaisuutta osoittavat  myös  

kin kuvat  8, 9 ja 10. Ensinmainittu on otettu n. 30-vuotiselta 

kaskiaholta,  johon alan laajuuden  ja reunametsän nuoruudenkin 

takia ei ole noussut tyydyttävän  tiheää nuorta metsää. Kun alalla 

on aikaisemmin kasvanut etupäässä  havupuita,  ei lehtipuiden  

kantovesojakaan  ole aholla  juuri nimeksikään. Uuden sukupolven  

suurimmat puut  muodostavat nyt siementä,  joten alan täydelli  

sempi  metsittyminen  tapahtuu  tälläkin tavalla. Kuva  9 taas esit  

tää tapausta,  jolloin tyypillisen  paksusammaleisen  kuusimetsän 

tilalle on tämän tultua kasketuksi  saatu  siemenestä syntynyt  

puhdas  hieskoivumetsä. Tämä johtuu  etupäässä  sattuneesta koi  

vun siemenvuodesta sekä  siitä,  että tämä kangasniemeke  on kas  

kettu kokonaisuudessaan samalla kerralla,  joten varsinaista liavu  

puureunametsää  ei aholla ole. Kuva 10 on otettu havaintoalalta 

18, jolla entinen männynsekainen  kuusimetsä on muuttunut erit  

täin kauniiksi kuusensekaiseksi  mäntymetsäksi,  jossa 150-vuoden 

ikäisenä on runsaasti  tukkien mitan 'täyttäviä  puita. Esimerkkinä  

männyn hyvästä  kasvusta tässä ± VT:n metsässä mainittakoon,  

että I c-luokan 144-iVuotinen mänty oli 22.
3 m pitkä ja rinnan  

korkeudelta 35.5 cm vahva. Pisimpien  kuusien kasvua osoittavat  

taas seuraavat luvut: 111 c-luokka,  ikä 148 v., pituus  11.7 m ja 

paksuus  16.5  om. 

Männyn  ja koivun suhteellinen yleisyys  kaskimailla  huoma  

taan erittäin (helposti, jos asutuksen läheisiä,  eniten kaskettuja  

metsiä  verrataan etäämpänä oleviin enemmän luonnontilassa säi  

lyneihin  metsiin. Osittain  voi tämä luonnollisesti johtua  useiden 

asutuskeskuksien  sijaitsemisesta kuusimetsäalueiden ulkopuolella.  
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Tyypillisiä  kalskeaimiskesfcuksia  ja siitä  syystä  suhteellisesti  run  

saasti mäntyä ja 'koivua kasvavia  ovat im.  m. Kurkijärven  ja 

Juuiman seudut Kuusamossa. Viimemainitun metsissä  on lähinnä 

kylää  in. 35 % alasta mäntyä, jotavastoin  puulajisuhde  pari kilo  

metriä etäämpänä 'olevilla kaskimaillakin (esim.  Jäkäläahot,  Pek  

kainahot)  on keskimäärin seuraava:  koivua 50  %, kuusta 35 %  ja 

mäntyä 15  %.  

Erittäin valaisevia tietoja  kaskeamisien vaikutuksesta Pohjois  

suomen kuusimetsäalueiden metsien puulajikokoomukseen  saa  

daan siitä tilastosta,  joka on laadittu siellä toimitettujen linja  

arvioimisten (1920,  4)  perusteella. Tämän yhteydessä  erotettiin  

nim. kasketut alueet k  ask  earn  attom i sita  ja ryhmitettiin edelliset 

aikaisemman  ja nykyisen  metsikön lajin mukaan luokkiin. Paitsi 

vielä metsittymättä olevia aloja erotettiin  viimemainittuun näh  

den seuraavat  luokat:  

I. Puhtaat kuusimetsät,  joissa kuusen Ohella voi olla  /metsikön 

puumäärästä  koivua korkeintaan 15  % ja mäntyä  vain aivan ni  

meksi.  

11. Koivunsekaiset kuusimetsät,  joissa koivua (sekä muita lehti  

puita)  on 15—29 % metsikön puumäärästä.  

II  V  2.  Koivun sekaiset kuusimetsät,  joissa koivua (sekä  muita 

lehtipuita) en kuusen joukossa  30—49 %.  

111. Männynsekaiset  kuusimetsät,  joissa mäntyä  on kuusen  

joukossa  korkeintaan 19 %.  

111 V  2. Männyn-  ja koivunsekaiset  kuusimetsät,  joissa  mäntyä  

ja koivua tavataan n. 25 % kumpaakin  erikseen.  

IV. Männynsekaiset  kuusimetsät,  joissa  mäntyä  on kuusen (ja  

lehtipuiden)  joukossa  20—34 %.  

V. Männynsekaiset  kuusimetsät,  joissa mäntyä on 35—49 %. 

VI. Mäntymetsät,  joissa  mänty  on vallitseva puulaji.  

Entisen metsän, luokittelussa oli  mahdotonta käyttää näin 

tarkkaa jaottelua. Siksi  jätettiinkin siinä pois luokat IIV 2ja  

111 V 2 sekä yhdistettiin luokat V ja VI (=V). Kaskeksi  kaade  

tuista metsistä  ion s. 53  luetelluissa alueissa sekä alueessa 18  

joissa kasketuiksi merkityille metsämaille on tullut yhteensä  

300,959 askelta eli 25.8 % kasvullisten  metsämaiden vastaavasta  

määrästä ollut luokkaan I kuuluvia 56.
2 %,  luokkaan II  kuulu  

via 14.5  %, luokkaan 111 kuuluvia 21.2 %, luokkaan IV kuuluvia 

7.0  %ja luokkaan V kuuluvia ainoastaan l.i  %.  Näiden jälkeen  

muodostuneet metsät jakautuvat  nyt  laatuunsa nähden taulukon 11 

osoittamalla tavalla eli  poikkeuksetta  siten,  että niihin on  tavalli  
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sesti  ilmestyny  t tuntuvasti eniemmän koi  vim ja mäntyä,  taikka  

toista näistä puulajeista,  kuin mitä metsissä aikaisemmin on  

olluit. 

Taulu 11. Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueiden metsien puulaji  

kokoomuksen muuttuminen kaskeamisen jälkeen.  

Die Veränderung der Bestandesarten nach der Brandwirtschaft.  

Kun kasketut  metsät ovat olleet pääasiassa  kuusimetsiä,  johtuu 

siitä myöskin, että kaskiviljelystä  on  pääasiassa  harjoitettu  paksu  

sammaltyypin  ja sen  läheisten tyyppien  metsissä. Tämä käykin  

selvästi ilmi mainitusta linja-arvioirnistilastasta,  jonka mukaan 

kaikista  kasketuista  maista on  sattunut eri metsätyyppien  osalle 

seuraavat osuudet: 

Kaskettujen  

metsien  met- 

sikkölajit  

Die früheren 

Bestandes-  

arten 

Kasketuista 

metsistä kuuluu 

eri metsikkö-  

lajeihin  

Die Taxierungs- 
linien verteilen 

sich auf die ver- 

schiedeuen 

Bestandesarten 

Nykyisistä  metsistä kuuluu eri 

metsikkölajeihin  % 

Die jetzigen Wälder verteilen sich 

auf die verschiedenen Bestan- 

desarten, % 

Huomautuksia 

askelta 

Schritte 
% I II  III III1

/* IV V  IV 

I   66 724 

14 614 

21441 

7 040  

56.2 

14.5 

21.2 

7.0 

10.3 42.0 

31.1 

14.8 

30.4 

61.4  

6.2 

9.5 

4.7 

35.1 

1.5 

2.8 

1.7 1.8 1.4 
Aukeata  1.4 % 

II   

III   10.6 

49.3 

18.5 

5.6 

4.8 

30.8 

10.о 

14.3 IV   — 

V  1140 l.l 45.5 54.5 

Keskimäärin  

ja  yhteensä 

Im Durch-  

schnitt und  

zusammen 100 959 100.0 5.8 31.0 27.5 13.4 6.9 5.8 4.8 4.0  Aukkoja 0.8  %.  

CT 2.1  % РНМТ 0.2  % 

СЕТ 3.9  % мт 4.4 % 

БИТ 16.8 % GDT 4.7 % 

НМТ 67.9  % 
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Kaikista paksusamimaltyypin  metsistä on näissä suhteellisesti  

eteläisissä  kuusimetsäalueissa tullut kasketuksi  linja-arvion  mu  

kaan 28.i  % (PHMT:n  metsistä O.s  %). 

Varsinaisten me tsän li akku  i die n vaikutusta Pohjois  

suomen kuusimetsien uudistumiseen on suhteellisen vähän tilai  

suutta tutkia varsinkin etäisimmissä  kuusimetsäalueissa. Suuri 

osa niistä on nim. vielä viime aikoihin asti  säilynyt  jotakuinkin  

koskemattomina,  ja vähän edullisemmissakin liikennepaikoissa  

sijaitsevista metsistä on suurimpiakin  tukkipuita  poistettu  vasta 

verrattain myöhään,  etupäässä  viime 20 vuoden aikana. Nämä 

n. is. tukinhakkuut ovat etelämpänäkin  olleet jotakuinkin  poik  

keuksetta  määrämittaisten ja -laatuisten puiden  harsintaa. Aukko  

ja  lohkohakkauksia onkin metsissä  käytetty  vasta isen  jälkeen,  kun 

pienemmälle  puutavaralle,  etupäässä  paperipuulle  on tullut menek  

kiä,  jotenka  niiden vaikutuksesta metsien luontaiseen uudistumi  

seen ei voida saada lopullista käsitystä.  

Suuressa osassa  Pohjois-iSuomen  kuusimetsiä on kuitenkin jo 

vanhoista ajoista  asti toimitettu k  aske  nti ale  kuid  en lisäksi  muita  

kin hakkuita, jotka voivat valaista  hakkuiden ja  vieläpä  eri  hak  

kaustapojenkin  (suhdetta kuusimetsien uudistumiseen. Tällaisia  

ovat  porojen  (talviruokintaa varten käytetyt  hakkuut,  jotka ovat 

siinä suhteessa  useita viimeaikaisiakin puutavarahakkuita  „met  

sänhoidollisempia",  että ne sijoitetaan  [mieluimmin metsän kitu  

vimpaan osaan, jossa naava- 1.  luppopuita on runsaasti,  taikka 

kaadetaan niissä vain hajallaan tavattavat kituvimmat  puut.  

Useimmissa tapauksissa ovat nämä hakkaukset  olleet lähinnä 

ryhmähakkausta  ja harsintaa,  vieläpä  joskus  lohkohakkausitajkin 

(kuva  11). Mitään luotettavaa tilastoa  näiden hakkuiden yleisyy  

destä Poli jois-Suomen  kuusimetsäalueisisa ei voida saada. Ylei  

sempiä  ovat ne olleet sellaisissa  poronhoitopitäjissä  ja  seuduissa, 

joissa  jäkälämaita on vähän ja  kuusimetsiä  tavallisesti  runsaasti,  

kuiten Kuusamossa,  Posiossa,  Rovaniemellä,  Simossa,  Ranualla,  

Pudasjärvellä  ja Taivalkoskella. Näissä pitäjissä Onkin näitä 

hakkuita käytetty  vielä viime aikoinakin,  vaikkakaan ei  niin  suu  

ressa  määrässä kuin aikaisemmin,  jolloin ne olivat  yleisimmillään  

n. 30—40 vuotta  sitten.  Muoniossa,  Kittilässä  ja Sodankylässä  on 

luppopuiden  kaato olluit  harvinaista, Ylitorniolla, Suolajärvellä  

(varsinkin  eteläosissa)  ja Kemijärvellä  paikoittain verrattain  

yleistäkin. Vallan tuntematonta ei ise ole ollut Utajärvellä,  Puo  

langalla  ja Suomussalmellakaan. Jonkunlainen käsitys  näiden 

hakkuiden yleisyydestä  muutamissa kuusimetsäalueissa saadaan 
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valtion, hoitoalueiden metsätalousasiakirjoista. Xiin mainitaan 

(Lindholm,  v. 1908) Rovaniemen hoitoalueessa olevalla Kumpu-,  

Hyypiö-  ja Isokivalolla kaadetun verrattain myöhään  n.  550 ha 

käsittävältä alueelta n. puolet  puumäärästä porokaskiksi,  ja sa  

man  hoitoalueen VI ja VII vartiopiirissä sanotaankin muutamina 

talvina tällaisten puiden  hakkuumäärän tehneen 20,000  ä 50,000  m 3!  

Kitkan hoitoalueessa (Ehnqvist,  v. 1912) arvioidaan poroille  hakat  

tujen  metsien alan  tekevän n. 12,500  ha eli n. 5 % hoitoalueen koko 

alasta. Erittäin yleisiä ovat nämä hakkuut  siellä  olleet  m. m. 

Kurkijärven ympäristöllä,  jossa voidaan kilometrittäin kulkea 

sellaista metsää,  jossa 1  uppopuiden  kantoja  on aina näkyvissä.  

Seuraavassa esitetään muutamia tuloksia hakkuiden vaikutuk  

sesta Pohjois-Suomen  kuusimetsien uudistumiseen. 

1. Rovaniemi, Kumpukivalo, koeala  8. Suurin osa .puista hakattu ai  

nakin 12 v. sitten poroille;  jälellä 288  puuta (hehtaaria kohti,  joista  kuu  
luu I pituusluckkaan  24.4 %, ll:seen 10.2 %>,  lll:nteen 8.7 % ja IV:nteen 
06.7 %. Ensinmainittaijen paksuus viaiihtelee 19—33 om rinnanlkork. Suuri 

osa puista on [verrattain elinvoimaisia. Taimia, jotka ovat syntyneet  
hakkuuna jälkeen on  koealalla tavattu ainoastaan '2 kpl;  imuut  ovat sitä 'van  

hempia. 111 ja IV  pituusluokan puiiden sekä „taimien" kasvu  on hakkuun 

takia elpynyt  erittäin (huomattavasti;  niiden latvukset oivat käyneet sui  
poiksi  ja  vieläpä ovat rvikanaisetlkin sekä kaatuneiden ja nojallaan olevien 

kuusten latvukset saaneet  toisen muodon. Esim. kakkuun aikana n. 2 m 

korkea „taipionpöytää"  muistuttava kuusi  on saanut  uuden, 10 <v.  vankan 

ja 1.22 m  pitkän  suipon latvuksen. Eräs nyt  1.97 im  ipitkä erittäin rehevältä 

näyttävä IV b-luokan kuusi  on viime I'o -vuotena  kasvanut  pituutta 1.31 m.  
Taimista, joita on hehtaarin alaa  kohti 84 kpl  on. b-fta/imia 23.8 %,   
28.6 % ja g-taiimia 19.0 % eili  verrattain hyviä 71.4 %>■ Muut kuuluvat 

d-, li-,  i- j.a m-taimiiin. 

2. Rovaniemi,  Kumipuikivailo,  koeala 9. Sijaitsee  iverriattain lähellä edel  

listä,  mutta on osittain  parempaa  tyyppiä (m.  im.  vattuipensaita ja horsmaa 

paikoin). Hakattu poroille 16 v. sitten. Jälelle jäänyt metsä  kuitenkin 
tiheämpää kuin edellisessä;  kuusia  hehtaarin alaa fcolhti 524  kpl,  joista eri 

pituusluokissa:  I:sessä 26.7 %, ll:sessa  12.2 %, lll:nessa 10. 7 % ja 
IV mneesä  50.4 %. Hakkuun jälkeen syntyneitä  taiani a ei ole tavattu 
ja aikaisemmin muodostuneita on hehtaarilla ainoastaan 68 kpl, joista 

b-itaimia 41.2 %, c-taimia 35.3 % ja g-taimia 5.9 % eli yhteensä jotakuin  
kin  hyviä  82.4 %. Vapautuksen' jälkeen  ovat  elpyneet myöskin,  oksista  syn  
tyneet .taimet,  jotka, samaten kuin  edelliselläkin koealalla, ovat  yhtä hyviä  
kuin siementaimet. Samaten on (pienempien pituusluokkien  kasvu  edisty  

nyt erittäin paljon. 

3. Posio, Kalliolehtovaara, HMT :n n. 2i40-vuotista, koivunsekaista  
(5 %)  kuusimetsää, jonka .puumäärä on ollut n. 120 m  3. Hakattu poroille 
n.  45 v.  sitten. Entisestä metsästä on jällellä kuusia 25.5 kpl  hehtaarin atlaa  
kohti,  joista suurin osa  18—2.8 om irinnankorlk. Kiantoja on luettu hehtaa  

rilla 281, jotka rinnan.kork. 18—40 cm (n. 36 % yli  30 cm). Uutta tai  
mistoa ei näytä  syntyneen, sillä kaikki  tutkitut taimet ovat olleet aina  



63 

kin 45-v.uotisia. Hehtaariin: alalia on itaimia 80 kpl, joista jotakuinkin,  hy  
viä 67 % ja keskinikerta  isi  a 26 % • Hakkuun jälkeen jääneiden puiden el  

pymistä  osoittavat seuraavat  esimerkit. II b-Oiuokan kuusi, jolla 45 vuotta  
sitten en ollut tyvessä  59 tiheää vuosilustoa ja puu,n  paksuus silloin 7.3 cm 
kuoren alta ja pituus 3.8 im,  oin.1  nyt tyvestä  28 cm  paksu ja  12.8 im pitkä.  
Toinen, I b-luokan kuusi,  joka hakkuun aikana täytti rinnankork.  10 cm, 
en nyt 31 cm paksu ja 16 im  pitkä. 

4. Posio, Aiholehtovaara, EMT:n koivunsekaista kuusikkoa, josta po  

roille (kaadettu kuusia jotakuinkin sannassa suhteessa kuin edellisellä koe  

alalla,  samaten  n. 45 iv.  sitten. Uusia taimia ei tässäkään  metsässä ole 

löydetty.  Entisten taimien kasvusta  on itehty seuraavat  muistiinipanot:  
Hakkuun  aikana  aivan ipieni fcuusentaimi on nyt 5.3 m pitkä  ja 15  cm paksu 

tyvestä,  jiossa vuosilustoja on voitu  makroisfcopisesti erottaa 44 kpl.  Toinen, 

aikaisemmin, tyvestä  3 cim vahva kuusi  on nyt 24  cim  (paksu  tyvestä (kuoren 
alta)  ja 1,1 m pitkä. Leveitä vuosilustoja  on 45 kpl.  

Aivan samanlaisia tuloksia on  saatu myöskin varsinaisilta  puu  

tavarahakkuuaioilta: harsintahakkuina toimitettujen tukinhakkui  

den jälkeen  ei  uutta taimistoa ole huomattu syntyneen  paksusam  

maltyypin  kuusimetsiin  muuta kuin aniharvoin vallan nimeksi  eli  

jotakuinkin  samassa  suhteessa kuin ennen hakkuita. Hakkuiden 

kautta vapautuneiden  pienempien puiden  ja taimien kasvu  sitä  

vastoin on melkein aina huomattavasti elpynyt, ja  tavallisesti  

sitä enemmän kuta suuremmiksi  aukot ovat tulleet. Aivan erin  

omaisen heikkoa on taimiston synty  ollut myöskin  nuorilla loh  

kottaisilla  paperipuuhakkausaloilla;  uusia taimia on niissäkin  

tavattu vain nimeksi. Vähän parempia  tuloksia on kuitenkin  

saavutettu enemmän mustikkatyyppiä  lähentelevissä metsissä,  ku  

ten muutamilla kuusivaaroilla Ylitorniolla, Ristijärvellä  ja  Sot  

kamossa.  Samaten on erääsisä  Ylikemin hoitoalueen eteläosassa 

sijaitsevalla  EMT:n n. 6-vuotisella hakkuualalla,  johon oli  jätetty  

harvakseen kuusi-  ja  mäntysiemenpuita,  syntynyt aivan pieniä  

kuusentaimiakin. Etupäässä  tavattiin niitä kuitenkin  rankakaso  

jen entisillä pohjilla,  joista kasvipeite  oli  hävinnyt  jotenkin  täy  

dellisesti. 

Ruotsin vuoriseutujen  tyypilliset  kuusimetsät näyttävät tässä  

kin suhteessa olevan samanlaisia kuin kysymyksessäolevat  Suo  

men kuusikot. Tätä osoittavat erittäinkin Örtenbladin (1893) ja 

Holmgrenin  (1914) havainnot, joiden mukaan harsintahakkuut 

eivät  lainkaan ole edistäneet kuusen uudistumista niissä,  ja  viime  

mainitun mukaan loh k  o  h  akkau  ks  etk i  n vasta sitten kun  hakkaus  

alat ovat saaneet  olla aukeina 10—20 vuotta. Sanottavasti parempi 

ei tulos Nilssonin (1895)  tutkimissa tapauksissa  ole ollut parem  

millakaan metsätyypeillä.  

Hakkuualojen  metsittyminen  riippuu  m. m. siemenpuiksi  jätet  

tyjen  puiden sekä reunapuiden  siemennyskyvystä,  niiden alttiu  
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desta kuivumiselle  ja myrskyn  tuhoille sekä pintakasvillisuuden  

lajikokoom  uksen ja tuuheuden sekä turvek  er  roksen muuttumi  

sesta hakkuiden jälkeen. Katsoen siihen,  että hakkuualalle jää  

neiden puiden  kasvu  yleensä  elpyy,  on  luonnollista,  että samalla 

niiden käpy-  ja oletettavasti  myöskin  siementuotanto kohoavat. 

Edelliseen seikkaan saadaan todisteita im. m. koealalta 8, jossa  

puiden  käpyrikkaus  n.  12-vuotisen vapautuksen  jälkeen  kaikissa  

pituusluokissa  on  suhteellisesti suurempi  kuin kaikissa  tutkituissa  

koealametsissä keskimäärin (taulu  5). Samaan suuntaani viittaa  

myöskin koealalta 9 saatu tulos, joskin siinä huomattava verrat  

tain pieni ©ro keskimäärään nähden voi  johtua pääasiassa  siitä, 

että metsästä on poistettu  suurin osa kituvimpia  puita. Erittäin  

kin  111 ja IV  pituusluokan  puiden  käpyrikkauden  lisääntyminen  

niinhyvin  porokaskissa  kuin hakkuualoillakin on kuitenkin hel  

posti  huomattava ja vallan luonnollinen seuraus.  

Suoranaiset myrskytuhot  ovat tyypillisissä  vaarakuusikoissa  
odottamattoman vähäisiä. Toisessa yhteydessä  (1920,  2) on osoi  

tettu, että  tämä johtuu  kuusen voimakkaasta ja  laajasta  juuristo  

muodosta;  n. 0.5 m korkuisetkaan juuret eivät  näissä kuusissa ole 

harvinaisia. Myrskyn  kaatamia tervejuurisia  ja  -ty  viisiä  kuusia  

ei kuusikk(w,aareissa  juuri tapaakkaan,  siinäkään tapauksessa,  

että metsää olisi  hakkuiden kautta harvennettu kuten on tehty 

esim. Pal  j akk  avaar  ai la Puolangalla  ja Hyrynsalmella,  Siifcavaa  

ralla Puolangalla,  Jaaskamolla y. m. Pudasjärvellä.  Kuta alem  

maksi näistä lakimietsistä siirrytään, sitä yleisemmiksi  tulevat 

myrskytuhot  erittäinkin hakikausaloilla. Kaatuneita tai pystyyn  

kuivaneita kuusia tavataan m. m.  Rovaniemellä Kaihuanvaaran 

itäosien paperipuu-  ja tukinhakkausaloilla jo tuntuvasti enemmän,  

samaten on  myöskin  Ylifceimin hoitoalueen lohkohakkauskoealoilla 

puita kuivunut. Tuhoisimmaksi käy tämä ilmiö kuitenkin vasta 

vaarojen  liepeiden  ja  tasankojen  kuusikoissa,  kuten esim.  Ternu  

joen  latvoilla Muurolan hoitoalueessa ja osittain  myöskin  Etelä- 

Taivalkosken ja Sötkamon hoitoalueissa,  vallankin soistuneilla 

mailla. Niin on esim. Ternujoen  paperipuuhakkausaloilla  kuivu  

nut niille jätetyistä  keskikokoisista  kuusista  jo muutaman vuoden 

sisään melkein jokainen, joka  ei  ole kaatunut. Sama koskee  myös  

kin useiden hakkuualojen  reunapuita. (Vert.  tässä suhteessa 

myöskin  Holmgren, 1914.) 

Hakkuissa jääneiden  kuusien kuivumista ovat  muutamissa 

kuusimetsäalueissa edistäneet ja jouduttaneet  myöskin  hyönteis  

tuhot. Erittäin tyypillinen tapaus  tästä on Ylitornion hoito  

alueessa sijaitsevan  Kuusilaen metsien kuivuminen. Tästä run  
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sa.sk  ivisestä  vaarasta (kuuluu osa HMT:iin, osa GDT:iin, osa lehto  

korpiin  ja osa lähentelee  myöskin  mustikkatyyppiä. 10 vuotta 

sitten hakattiin vaarasta melkein kaikki  vähintään 25 cm rinnan  

korkeudella täyttävät  kuuset ja männyt; edellisiä  saatiin  koko  

metsästä  n. 22,000 kpl,  jälkimmäisiä  n. 7,000 kpl. Täten kävi  metsä  

harvaksi ja paikoin  isoaukkoiseksikin.  Jo pari vuotta hakkuun 

jälkeen  ilmestyi pystyssäkin  oleviin kuusiin runsaasti Tomicus  

typographusta,  joka vähitellen tappoi  suuren osan mieitsää.  Niin 

on vaaran itälaiteen kuusista  kuivunut m. 80  % (kuva  12), mutta 

pohjoisrinteellä,  jossa metsä on tiheämpää,  ainoastaan n. 30 %. 

Nyt  on useimpien  kuusten tyviosa  lainakin 2 m:n pituudelta  niin 

lahonnut,  että se on paperipuuksi  kelpaamatonta.  Fomitopsis  pini  

colan itiöemiä tavataankin paikoittain melkein jokaisessa  kuusessa.  

Ne puut, joista kaarna ion  varissut pois,  ovat  sitävastoin  pinnal  

takin kovia. Paikoin ovat  puut  murtuneet tyvestä  ja kasautuneet 

ristissä  olevaksi murrokoksi. Tuho on erittäinkin vaaran itä  

osalla ollut niin täydellinen,  ettei luonnonsiemennystä  varten ole 

riittävästi siemenpuita. Tämä on sitä valitettavampaa  kun alueen 

metsittymiseen  tätä tietä näyttäisi  muuten olevan suuret  edelly  

tykset.  

Paksusammaltyypin pintakasvillisuuden  muuttumisesta hak  

kuiden vaikutuksesta on Kujala  (1921) tehnyt  lyhykäisesti  selkoa, 

huomauttaen erittäinkin A.era flexuosan,  horsimian ja  yattupen  

saan ilmestymisestä  hakkuualoille. Holmgrenin  (1914)  ja Hessel  

manin (1917) mainitsemaa sammal- ja varputurpeen käymistä  

kuivahkoin  maksi ja toisinaan oh  k a.i semmak sik  in sen joutuessa  

aukkopaikkoihin,  voidaan myöskin  toisinaan havaita varsinkin 

vaarojen  etelärinteillä. Tämän takia voikin,  kuten erittäinkin  

Holmgren  (1914)  on osoittanut,  vanhojen  lohkohakkausalueiden 

metsittyminen  luonnon tietä tapahtua  myöhemmin  jonkunverran  

paremmin  kuin aikaisemmin,  jos siemennys  on riittävä. Joskus 

käy myöskin  paremmilla metsätyypeillä  pintakasvillisuus  entis  

tään rehevämmäksi. Näin en asianlaita m. m. Ves  il as  kun  o  tlk el  -  

missä ja rinteillä tavattavan GT, jossa Geranium ja muut ruoho  

kasvit  muodostavat toisinaan (erittäin tiheitä kasvustoja  (kuva  13). 

Laajemmilla  yhtenäisillä  hakkuualoilla voidaan myöskin  todeta 

metsämaan soistumisen edistymistä. Vaaran rinnemailla ei tämä 

ole läheskään niin yleistä  (esiintyy  tyypillisenä  m. m. Kaihuan  

vaaran W-rinteellä Rovaniemellä)  kuin vaarojen  liepeillä ja ta  

sankorna.il  la. Erittäin tuhoisaksi  näyttää  se käyvän  im. m.  muuta  

milla Rovaniemen metsäkoulun hoitoalueen laajimmilla lohko  

hakkausaloilla, Ternujoen latvoilla Muurolan hoitoalueessa, Etelä- 
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Taivalkosken hoitoalueessa ja Sotkamon hoitoalueessa. Ne ha  

vainnot,  joita tällaisilla soistuneilla ja  soistuvilla  hakkiausaloilla 

on tehty,  eivät ole voineet osoittaa,  että niiden metsittyminen  olisi  

vaikeampaa  kuin tyypillisen paksusammaltyypin.  Päinvastoin 

näyttää siltä kuin viimemainittu  muodostaisi ehkäpä  Suomen vai  

keimmin luonnonsiemiennyksen  kautta metsitettävän metsätyypin,  

josta niinhyvin ,jkuivempiin"  kuim »tuoreempiinkin"  ja vieläpä  

soistuneihinkin tyyppeihin  siirryttäessä  (metsittymisen  edellytyk  

set paranevat. 

Eri hakkaustapojen  vaikutuksesta taimistoissa tavattaviin lu  

mituhoihin on olluit aikaisemmin puhetta  (1920,  4), ja on silloin  

tullut osoitetuksi,  että lumituhoalueiden sisässä  tavattavat laajem  

mat hakkausalat (kasketut  alat) voivat olla tässä suhteessa paljoa  

epäedullisempia  kuin esim. harsintahakkuun jäljet. Erittäin 

suurta tuhoa voi lumi saada aikaan varsinkin hakkausalojen  reu  

noilla, joissa tiheätkin taimistot voivat tuhoutua jotakuinkin  täy  

dellisesti. 



Pohjois-Suomen  kuusimetsien  kehitys.  

Tehdessään, selkoa Kuusamon ja «en eteläpuolella  sijaitsevien  

vaaramaiden metsä- ja suotyypeistä  huomauttaa Kujala  (1921),  että 

se  kasvillisuuden kehitys,  joka  on yleisin kulon polttamilla  taikka 

kasketuilla paksusammaltyypin  mailla, on  tavallaan pienoiskuva  

myöskin  metsäkasvillisuuden yleisestä  geologisesta kehityksestä  

näissä seuduissa. Lahoamisen hitauden takia kasvaa karike-  ja 

turvekerros,  luonnontilassa kehittyessään,  jatkuvasti  paksuutta  

eristäen siten kivennäismaan ja pintakasvillisuuden  yhä täydelli  

semmin toisistaan. Tästä ja turvekerroksen välillisesti  aikaan  

saamasta kivennäismaan pintakerroksien huuhtoutumisesta aiheu  

tuukin pintakasvillisuuden  lajiluvun  jatkuva  väheneminen ja vaa  

timattomampien  lajien tuleminen enemmän vallitseviksi. Samalla 

käy  kasvien  suvullinen uudistuminen yhä  vaikeammaksi,  ja useim  

mat paksusaimmaltyypin  yleisimmistä tyyppikasveista  ovatkin 

sellaisia,  joiden uudistuminen tapahtuu  pääasiassa  kasvullisella 

tavalla. Tällaisen kehityksen  ei siis  tarvitse edellyttää  samaan 

suuntaan käyvää  ilmastokehitystä  («huononemista"),  johon  tavalli  

sesti tässä yhteydessä vedotaan. 

Epäilemättä  on tällainen käsitys  vallan oikea. Erittäinkin n.  s.  

borealiajasta  lähtien,  jolloin ilmasto jääkauden jälkeen oli suotui  

simmillaan,  ovat Poli j  oisnSu omen metsätyypit  »huonontuneet"  ja 

samalla on myöskin  seudun metsäkasvusitojen  esiintyminen  ja  laa  

tukin muuttunut. Samanlainen kehitys  huomataan Auerin Kuo  

lajärven,  Kuusamon ja Posion pitäjän  rinnesoilla tekemien tutki  

muksien mukaan myöskin  suotyypeissä:  alkuperäisten letto (rusko  

sammal-)soiden  tilalle on kehittynyt  sarasoita ja näiden tilalle 

muutamissa tapauksissa  rahkasoitakin.  Kehitys  on nähtävästi 

jatkunut  tähän suuntaan jotakuinkin  keskeytymättä,  sillä  mitään 

tukea ei täällä, yhtävähän  kuin muuallakaan Suomessa (vert. 

Lukkala,  1920), ole  saatu n. s. Blytt-Sernanderin  teorialle, jonka 

mukaan pitempiaikaiset  kosteat ja kuivat ilmastovaiheet olisivat 

vaihdelleet keskenään. Todennäköistä kuitenkin on, että ilmasto 

on. käynyt  merellisemmäksi,  joten tämä seikka  on puolestaan  

myöskin  voinut edistää edellämainittua kehitystä.  
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Mainittu metsätyyppien  muuttuminen toiseksi, tyypillisissä  

kuusimetsäalueissa useimmiten otaksuttavasti mustikkatyypistä  

paksusammaltyyppiin,  on näin ollen käsitettävä  pitkäaikaisen,  

tuhansia vuosia kestänieen kehityksen  tuloksena,  eikä kuten useat  

tutkijat (Nilsson,  Hult, Sernander,  Lundström,  y. m.) olettavat,  
muutaman vuosikymmenen  aikana tapahtuvana  ja eteen taikka  

taaksepäin  kulkevana muutoksena. Näin ollen on myöskin  luon  

nollista, että eri metsätyyppien  välillä on jatkuva  sarja eri  kehi  

tysasteita,  joiden  erottaminen päätyypeistä  ei kuitenkaan ole käy  

tännön kannalta tarpeellista. Aikaisemmin on jo huomautettu 

{Cajander,  1917, 1921;  Kujala,  1921),  että paksusammaltyypin  esiin  

tymiseen  täysin tyypillisenä  vaikuttaa myöskin  sen vallitseva 

puulaji,  kulisi,  joka edistää pintakasvillisuuden  muuttumista kui  

villa kankaillakin enemmän seinäsammalta ja marjanvaxvastoa  

sisältäväksi.  Tätä todistaa myöskin seinäsammalen suurempi  

rehevyys  tiheissä kuin harvoissa  kuusimetsissä  (s.  42). Näin ollen 

on myöskin  luonnollista,  että paksusammaltyyppiin  päätyvässä  

kehityksessä  tapahtuu hidastumista ja keskeytyksiäkin  silloin,  kun 

kulo hävittää metsän, ja aiheuttaa sen muuttumisen kuusiköy  

hemmäksi. Kaskeaminen,  jossa  entisen  metsän hävittäminen ja 

poltto ovat perusteellisempia  sekä maan muokkauskin lisää alku  

peräisten olosuhteiden muuttumista joksikin  ajaksi  toisiksi,  vai  

kuttaa vieläkin voimakkaammin samaan suuntaan. Suurin osa  

varsinaisten kuusimetsäalueiden metsätyypeistä  on, niissäkin 

sattuneista lukuisista  kuloista huolimatta, saavuttanut paksusam  

maltyypin  asteen jo vuosisatoja  sitten,  jotavastoin  näiden alueiden 

rajoilla  voidaan tavata erilaisia  lähiasteita. Tämä koskee  osittain 

myöskin kuusimetsäalueiden rajaa avotunturia vastaan, jossa  

metsätyypit jälleen  ovat jonkunverran  „kuivempia". Voidaan siis  

nykyäänkin  puhua  »vanhoista"  ja «nuorista"  paksusammaltyy  

peistä  sekä viimemainittujen  lähiasteista. Näistä esitetään muu  

tamia yksityiskohtaisempia  'tapauksia seuraavassa.  

Kuusimetisäalueen 84 rajalla on otettu koeala 35 (kuva  14), 

jonka  tyyppikasvillisuudesta  on luettelo Lokarin teoksessa (1920,  

s. 22). Se osoittaa, että tämä koealametsä on hyvin  lähellä paksu  

sammaltyyppiä  siitä huolimatta, että vallitseva  puulaji  on mänty,  

jonka  puumäärä on metsikön koko kuutiomäärästä 76.6 %, jota  

vastoin kuusta on vain 15.3 % ja  lehtipuita  8.1  %. Eri puulajien  

jakautuminen  metsikön eri piftuusluokissa  käy  esiin kuvasta 14 

sekä seuraavista luvuista:  
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Männyt,  jatka  aikaisemmin ovat olleet suhteellisen hyväkas  

vuisia (niiden  puumäärä  hehtaarilla 178 m 3),  ovat nyt  etupäässä  

kituvia  ja osittain  kuiviakin,  d—j  -luokkiin  kuuluukin I pituusluö  

kan männyistä  63.6  %, II pituusluökan  77.8  %, 111 pituusluökan  

68.4  %  ja IV pituusluökan  100.0 %.  Selvää ion siis,  näin ollen,  että  

metsän seuraava  sukupolvi  on jotakuinkin  (tyypillistä  paksusaim  

malkuusikkoa.  

Useita erilaisia HMTdin johtavia  asteita tavataan verrattain 

pienellä  alalla m. m. Pahkavaaran seuduissa Ylikemin hoito  

alueessa. Koeala mietsä n:o  23 on melkein puhdasta  kuusikkoa,  

jossa  kuitenkin  tavataan vielä joitakin  verrattain elinvoimaisia 

mäntyjä. Vaara on aikaisemmin kauttaaltaan palanut,  isillä  van  

hoja „kesiöjikarrtoja"  (erittäinkin  männyn)  sekä  hiiltä tavataan 

yleisesti. Lakiosalla,  jossa  mänty on vallitsevana,  on kuusi  mel  

kein  kaikkialla juurimetsänä,  ja ainoastaan muutamia kituvia 

männyntaimia  tavataan siellä  täällä. Tiheintä ja rehevintä on 

kuusi  laajaoksaisten  mäntyjen  alla, jossa  is© esiinltyy hyvin  usein 

selvinä „tarhoina". Pintakasvillisuuden kokoonpanoa  kuvaa  seu  

raava  muistiinpano: Cladina silvatica  3, C. rang if erinä 1, Hylo  

comium parietinum  4, Tl. proliferum 2, Epilobium  angustifolium  1, 

Myrtillus nigra 2, Vactinium, vitis idaea 2, Empetrum  nigrum 2, 

Ledum palustre  1. Paikoin on kuusi yleisempää, ja silloin  muo  

dostaa metsikön I pituusluökan  mänlty,  II pituusluökan  mänty  ja 

kuusi  'slekä 111 ja IV  pituusluökan  melkein yksinomattani  kuusi.  

Toisinaan on  kuusikon päällä  vain keloutum ei/ta mäntyjä,  toisinaan 

on välimetsänäkin oleva mänty verrattain elinvoimaista. Vaaran 

NW-lalteella oin  rinne,  jossa  kulo on  käynyt  n. 70 vuotta sitten 

jättäen  eloon vanhoja  mäntyjä  verrattain tiheään. Tämän yli  

metsän alla on täysitiheä ja solakkarunköinen,  n. 60-vuotias 

männikkö sekä tämän alla vuorostaan osittain  tiheä taikka ryh  

mittäinen kuusijuurimetsä.  Kasvipeitteenä  on m.  m. Cladina 

spp  4, Peltidea aphtosa  2, Hylocomium  parietinum  3, H. proliferum  

2, Myrtillus nigra 2, M. uliginosa  2, Vactinium vitis  idaea 2, Em  

petrum nigrum 3, Ledum palustre 2. 

Samantapaisia  muistiinpanoja  on tehty m. m. Suuaksen ja 

Kivaloiden kuusimetsäalueiden laitamilta Rovaniemellä,  Soinan  

selän seuduista Etelä-lKemi järvellä, Vilmatunturin alueelta Kuo  

,  

I pituusl. II pituusl. III pituusl. IV pituusl.  

Puulaji Paita ha:lJa  kpl % kpl % kpl % kpl % 

Mänty . .  620 296 47.7  216 34.8 76 12.3 32 5. 2  

Kuusi . 
.
 . , 1124 36 3.2  112 lO.o 408 36.3  568 50.5  
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lajärvellä sekä Kurkijärven  ja Akanlahden välimailta Kuusa  

mossa. 

Selvänä todisteena tyypillisten  ipaksusainmalkuusimetsien  tule  

misesta yhä yleisemmiksi  Pohjoissuomessa,  on  se, että suuressa  

osassa k  uusii  metsäalueiden metsiä on mänty kaikesta päättäen 

muutaima vuosisata,  vieläpä  joku vuosikymmenenkin  sitten, ollut 

paljon  yleisempi  kuin nykyään.  Useissa  kuusimetsissä  hajallaan  

tavattavat  vanhat „yl  ispuum  ännyt"  ovait luonnollisen kehityksen  
takia käyneet  yhä  harvinaisemmiksi,  eikä niiden tilalle  ole nuorta 

mäntyä  noussut muuta kuin kulojen  jälkeen. Kun sellaiset  laajat 

ja tuhoisat metsäpalot  kuin 200—250 v. sitten sattuneet („kesiön  

palot"),  joiden  jälkeen  suuri  osa mainituista ylispuista  on  synty  

nyt, eivät kuitenkaan pääse Pohjois-Suomessakaan  uusiutumaan, 

täytyy  männyn ja koivun käydä  yhä harvinaisemmiksi.  Myöskin  

nykyisiä  vanhimpiakin  metsiä edeltänyt  metsä suk  upol  vi on ollut 

suhteellisen imäntyrikasta,  sillä melkein kaikkialla tavataan kuusi  

metsäalueissa vanhoja palokantoja  („kesiönkantojä")  ja puoli pa  

laneita maaliekoja, joista ehdottomasti suurin osa  on mäntyä.  

Kuta pienempiä  kuusimetsäalueet ovat,  sitä useammin joutuvat  

ne kulojen  hävittämiksi,  ja siksi  onkin niissä  useimmiten suh  

teellisesti  enemmän mäntyä  kuin laajemmilla  alueilla, jotka sitä  

paitsi ovat geologisesti  katsoen vanhempia.  Erittäin tyypillisiä  

laajoissa kuusi  metsäalueista ovat tässä suhteessa useat Kittilän,  

Sodankylän  (Pomokaira  y. m.), Kuolajärven,  Kuusamon ja  Taival  

kosken—Pudasjärven  alueet. Kuitenkaan ei alueen laajuudella  

ole itässä useinkaan niin  ratkaisevaa mlerkitystä  kuin kuusimetsä  

alueen tyyrpillisyydellä;  verrattain pienetkin  kuusikkovaarat voi  

vat usein kuulua metsikkölajiluokkaan  I (esim.  muutamat Ylitor  

nion, Rovaniemen,  Puolangan,  Ristijärven  ja Sotkamon vaarat),  

kuten aikaisemmin on useassa  yhteydessä  osoitettu. 

Viime vuosikymmenien  aikana on puhtaiden  ja koivunsekais  

ten kuusimetsien (oikeammin  mietsäntähteiden)  suhteellinen ylei  

syys lisääntynyt  hakkuidenkin kautta. Jos  tukinhakkuita  kuusi  -  

metsäalueisiin taikka  niiden reunamille aikaisemmin sijoitettiin, 

olivat  ne pääasiassa  vain parempien  mäntyjen  poistamista  niistä. 

Mutta useissa pohjoisissa  hoitoalueissa on samaa periaatetta  seu  

rattu melkeinpä viime vuosiin asti. Tyypillisiä  esimerkkejä  voi  

taisiinkin tässä suhteessa luetella suuret määrät (mainittakoon 

vain useat Ylitornion hoitoalueen kuusikkovaarat,  Soinanselän ja 

Kolmiloukkostunturin väli E  tel ä-Kemi  järvellä, useat hakkuualat 

Kuusamossa, Taivalkoskella,  Rovaniemellä j. n. e.). Tällä tavalla 

on männynsekaisten  kuusimetsien ala Pohjois-Suomessa  pienen  
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tynyt  useilla kymmenillä  tuhansilla hehtaareilla,  sannalla kun 

mahdollisuus näiden metsien muuttamiseen mäntymetsiksi  luon  

taista tietä on käynyt  entistä pienemmäksi.  

Pohjois-Suomen  kuusimetsien synnyn ja kehityksen  yhteydessä  

voidaan viitata myöskin  niihin kertomuksiin,  joita kansan keskuu  

dessa  kuulee  paikkakunnan  kuusimetsien aikaisemmista  vaiheista. 

Esimerkkinä näistä mainittakoon,  että Kemijärven  Juujärvellä  

väitetään läheisten kuusikkoalueiden metsien  (Soinanselän  ja  Vii  

taitunturin seudun)  olleen yli  200 vutttta sitten  etupäässä  jäkälää  

kasvavia mäntymetsiä! Se «osa paikkakunnan  väestöä,  jolla ei 

ollut poroja, sytytti kateudesta selkosmaat palamaan  (kesiön  

palot?)*), ja silloin hävisivät myöskin  nämä mäntymetsät,  ja 

tilalle syntyi  puhtaita  taikka män ny  n.sek  ais  i  a koivumetsiä,  jotka 

nyt ovat muuttuneet taikka  ovat muuttumassa puhtaiksi kuusi  

metsiksi  (vert.  esim.  koeala 30). Samaten väitetään esim.  Pisavaa  

ran pohjoisrinteen alaosien metsien muuttuneen kulojen  jälkeen  

kuusikoiksi,  ja saima käsitys  esitetään myöskin  Pomokairan laa  

jojen kuusimetsien synnystä  (A. Lange,  Kitisen hoitoalueen met  

sätalousasiakirjat). Myöskin useiden maiden nimien voidaan 

otaksua viittaavan niillä kasvaneiden metsien aikaisempiin  vai  

heisiin. Niin on Muurolan hoitoalueessa Ternujoen  latvoilla oleva 

Koivikkoselkä  nyt verrattain tyypillistä  pohjois-suomalaisita  kuu  

sikkoa,  samaten kuin Männikköselkäkin (laella  kuitenkin mäntyä  

kin),  Pohjois-Keuiijärven  hoitoalueessa oleva Jäkälätunituri on nyt 

ainakin suurimmaksi osaksi  hiukan männynsekaista  paksusam  

malkuusikkoa j. n. e. Tällaisille kertomuksille  ja paikannimille 

ei tässä suhteessa kuitenkaan voida antaa suurtakaan arvoa.  

Eri kehitysasteilla  olevien pohjois-suomalaisten  fcangaskuusi  

metsien selvittämiseksi  on muutamista niistä laadittu graafisia  

piirroksia,  joista käy  selville  miinhyvin  eri  puulajien kuin saman  

kin puulajin  eri suuruusluokkien asema ja esiintyminen  metsi  

kössä.  Puiden jakautuminen  eri  pituus-,  paksuus-  ja kehitys]nok  

kii  n nähdään taulukosta 12. Siinä mainituista koealoista on n:o 5  

*)  Esim.  Kjuolajämvellä kerrataan kulojen saaneen al'kunsa aivan päin  
vastaisella tavalla: poronomistajat polttivat  etälsammät metsät ja jälkäli  
köt saadakseen porot pysymään lähempänä asumuksia. 
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Taulu 12. Pohjois-Suomen  tyypillisten  kuusimetsien kuusten 
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mäntyrikkain  ja n:o l:llä ei tavata mäntyjä  ollenkaan. Koeala  

metsien mäntyjen  ja koivujen  runsautta ja asemaa metsikössä  

osoittavat seuraavat luvut: 

Näitä lukuja verrattaessa taulukossa 12 oleviin,  huomataan, 

että männyt  melkein -poikkeuksetta  kuuluvat ensimmäiseen pituus  

luokkaan,  jotavastoin koivuista suurin osa on jäänyt 111 ja 

IV niteen, kuusten hajautuessa  kaikkiin pituusluokkiin,  ja useim  

miten siten, että kolmessa suurimmassa  pituusluokassa  niiden lu  

vusta on jotakuinkin  yhtä suuri osa kussakin  sekä IV:nnessä noin 

puolet  metsikön kaikista  kuusista.  Samantapainen  on  myöskin  eri 

puulajien paksuusluokkajakautuminen.  Näiden koealametsien 

karttapiirroksista  (kuvat  15, 16, 17 ja 18)  käy  selville  paitsi  edellä  

mainittuja seikkoja myöskin  se, että eri puulajit  ja-eri suuruus  

luokat oivat metsässä melkein poikkeuksetta  hajallaan. Eniten 

pienimpien  kuusten  ja taimien ryhmittäisyyttä  voidaan havaita 

1

) 'Sitäpaitsi pihlajia 2 ikipl  .(IV ig,  IV o) ja  raitoja >l>  kpl  i(III  b).  
2 ) Sitäpaitsi  pihlajia 1 kpl  (IV li)  ja  'haapoja 1 kpl  (I  l>).  

Koe- 

ala 

Mäntyjä 

Mäntyjen  kehi-  

tysluokat 

Koivuja 

Koivujen  kehitysluokat 

hailia 
koe-  

alalla 
hailia 

koe-  

alalla 

5 74 11 6  kpl  I a,  

1 kpl  I c, 

2 kpl  I  f,  

1 kpl  II a, 

1 kpl  II h  

20 3 1 kpl  I r, 1 kpl  II g, 1 kpl  

IV m  

2 20 4 3 kpl  I a, 1 kpl  

III i 

80 16 2 kpl  I a, 1 kpl  1 h, 4 kpl  

II  a, 1  kpl  II b,  1 kpl  II c, 

3  kpl  II g, 1 kpl II h, 1 kpl  

II o, 1 kpl  III a, 1 kpl  IV b  

4 6 1  I a 38  6 2 kpl  II b, 1 kpl  II г, 1 kpl  

III g, 1 kpl  III p, 1 kpl  

IV gi) 

1  16 4 1 kpl  I d, 1 kpl  I g, 2 kpl  

Ij') 
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koealalla 1. Koealan 2 piirrokseen  on  kuvattu myöskin  vielä sel  

västi  huomattavat kaadot (katkoviivoilla  kuvatut ovat  runsaasti 

lahonneita ja sammaltuneita, kokoviivoilla  merkityt vähemmän 

lahonneita),  j Osita huomataan,  että osa taimista ja pienemmistä  

puista  on  aivan näiden vierillä. Myöskin  kuviin  15 ja 18 on mer  

kitty  kaatojen  entinen kasvupaikka.  Näistä voidaan päättää,  että 

kaatojen  tilalla kasvaa  nyt melkein useimmiten jo aikaisemmin 

alkunsa saanut puu  (vert.  s. 42),  kuusten tilalla melkein poikkeuk  

setta kuusi  sekä koivujen  ja mäntyjen  tilalla myöskin  kuusi. Jo  

tensakin tyypillisiä  kuusitarhoja  on  mäntyjen alla koealoilla 5, 

2 ja 4 sekä  isojen  kuusien alla erittäinkin ensirumainitulla. Piir  

rokset  osoittavat  myöskin,  että tarhat tavallisimmin ovat isom  

man puun  latvuksen eteläisellä puoliskolla.  Koealametsä 4 eroaa 

muista siinä, että sen I pituusluokassa  on suhteellisesti  runsaasti  

kuusia.  Kuten vastaavasta  kuvasta  näkyy,  muistuttaa  tämä metsä 

verrattain paljon  vanhaa tasaikäistä männikköä,  jossa  tavataan 

suhteellisen vähän pienempiä  paksuusluokkia.  Taimiston suhteel  

linen vähälukuisuus ja kituvaisuuskin  tällaisessakin metsikkö  

muodossa ovat erittäin kuvaavia kysymyksessäoleville  paksusam  

maleisille kuusimetsille. 

Yhtä tarkka metsikköanalyysi  kuin  mainitusta  neljästä  met  

sästä on tehty  18 muusta koealamieitsästä. Näistä ei kuitenkaan 

ole piirretty karttoja. Kun kunkin koealan tulosten julkaisemi  

nen  ei ole voinut tulla kysymykseen,  on katsottu sopivimmaksi  

yhdistää  taulukkoon 13 tulokset niistä 20 koealametsästä,  jotka 

eivät  kovin suuressa määrässä poikkea  Pohjois-Suomen  tyypilli  

sistä  kuusimetsistä.  Tämä taulukko koskee vain kuusta; vastaa  

vien koealojen  koivut sisältyvät taulukkoon 14  ja männyt tauluk  

koon 15. Näiden yhdistelmien  mukaan, jotka on saatu 4  568 kuu  

sesta,  985 koivusta ja 48 männystä,  jakautuvat  näiden 5.
38 ha käsit  

tävien koealametsien eri puulajit  metsikön pituusluokkiin  seuraa  

valla tavalla: 

joten  aikaisemmin mainittu suhde eri puulajien  välillä esiintyy  

tässä erittäin selvästi.  

i ii III IV pituusluokassa% 

kuusista   . 
.
 

.
 

.
 19.8  15.0  22.3  42.»  

männyistä  75.0 10.4 10.4 4.2 

koivuista  
.... 4.

e 16.4 32.
9 45.8,  



Kuva 15. Pohjapiirros  koeala-metsästä n:o 5. Hyypiökivalo,  

Rovaniemi. Koealan suuruus  30  X5O m2.  

Karte der Probefläche 5;  30 X 50 m2.  

Kuva 17. Pohjapiirros  koealametsästä n:o  4. Kumpukivalo,  

Rovaniemi. Koealan suuruus  40 X4O  m2. 

Karte der Probeflache 4; 40 X 40 m2.  



Kuva 18. Pohjapiirros  koealametsästä n:o 1. Hyypiökivalo,  

Rovaniemi. Koealan suuruus 50 X 50  m2  (mittakaava  siis 

toinen kuin edellisissä).  

Karte der Probefläche 1; 50 X5O m2.  

Kuva 16. Pohjapiirros  koealametsästä n:o  2. Hyypiökivalo,  

Rovaniemi. Koealan suuruus m
2

.
 

Karte der Probefläche 2; 40 X 50 m2.  



Taulu 13. Kuusten jakautuminen  pituus-,  paksuus  

(Tulos  20 koealasta,  joi- 

Kehitysluokka  

Paksuus-  

0 1 3 5 7 9 li 13 1 15 17 J 19 21 

Ia 

8 

47 

17 

11 

3 

3 

4 

1 

1 

2  

2 

2 

1 

2 

8 

56 

25 

8 

9 

1 

1 

6 

\  

13  

1 

10 

b 5 

23 

22 

3 

5 

2  A 

f a 

„j a 

&  

h 2 

— 

J   

k  3 

3 

1 1 — 

1 

F   

q   
— — — — — 

— — —  

2 3 

Yhteensä  kpl  

°/ 
/0 

II a  

b 15 

15 

4 

1 

0.1  

13 

31 

13  

1 

6 

16 

6 

4 

4 

13 

1.4 

19 

51 

25 

3 

2  

17 

3 

1 

10 

1 

18 

2  

68 

7.5 

21 

43 

22 

5 

3 

9 

4 

1 

1 

10 

1 

24 

• 2 

104 

11.5 

12  

21 

11  

9 

3 

4 

2 

1 

9 

2  

13 

1 

139 

15.4 

1 

2 

17 

4 

1 

2 

1 

1 

~

 8 

5 

5 

d 

f 

g  

h   
— — 

—  — 1 2  3 

2  

1 

2  1 

J   

k   

1 

m   — 
—  

—  — — 2 3 7 

2 

1  

3 

1 

4 3 

F :  

q  

r   

— —  
—  — — 

1 3 12 

2 

10 6 

Yhteensä  kpl  

% 

— 

— 

1 

0.1 

lii 49 

1.6 7.1 

115 

16.8 

164' 152 

23.91 22.2 

96  j 45  
14.0 6.6  



ja kehitysluokkiin  Pohjois-Suomen  kuusimetsissä.  

den pinta-ala  on 5.38.)  

luokka,  cm Yhteensä 

23 25 27 29 31 33  35 37 39 41 43 45 47 49 51 kpl % 

1 2  1 4 
-
 1 1 1 1 12 1.3  

5 7  2 
— 1 — 2 3 3 — — — 1 48 5.3 

45 37  24 22 9 8 4 4 2 1 1 1 —  — 1 290 32.2 

27 35 27 13 12 5 7 5 1  2 
— — 

— — 1 201 22.3 

7 2 5 4 5 5 3 2 — 1 
—  1 — — — 57 6.3 

5 9 6 4 — 1 2 44 4.9 

4 
— 1 12 1.3 

—  —  — 1 1 
—  — — — — — 

— — — — 9 1.0 

1 0.1  

— 2 1 
— — — — — — 1 

— — — — 5 0.6 

12 8 7 4 1 3 2 1 4 1 — 1 
— — 

1 56 6.2 

—  
— 

— 
-  

— 1 — — — — —  
— — — — 3 0.4 

И 13 14 7 4  4 5 6 4 1 1 2 1  — 
1 92 10.2 

1 2 — 1 1 1 1 — — — — 
— — — — 10 1.1 

1 0.1 

1 0.1  

6 9 12 1 1 2 4 4 1 1 1 
— — — —  59 6.6 

123 124 99 63 35 31 32 25 15 И 5 6 1 — 6 901 19.7 

13.6 13.8 11.0 7.0 3.9 3.4 3.6 2.8 1.7 и 0.6 0.7 0.1 — 0.7 
— — 

1 
— — — —  2  0.3 

2 1 
— 

— — —  85 12.4 

11 — — 1 2 — 
— — — — — 

— — — — 197 28.7 

2 — 1 82 11.9 

20 2.9 

15 2.5 

3 — 1 
— — — 58 8.4 

2 1 
— — 19  2.8 

5  0.7 

1 — — 
— 

8 1.2 

3 4 2 1 54 7.9 

— — — 
4 0.6 

8 1 1 
— 82 11.9 

1 8 1.1 

1 0.1  

31 0.4 

3 0.4 

— 1 40 5.8 

33 8 6 2  3 — — — — — 
— 

1 
— — —  686  15.0 

4.8 1.2 0.9 0.3 0.4 0.1 



Taulu 13 

Kehitysluokka 

Paksuus-  

0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 

III a   1 

b   16 51 57 33 32 14  1 

с  9  35 7Я 64 66 36 15 5  3 

d  9 90 15 15 11 3 4 

1 1 Я 2 1 

f  1 1 я 1 1 

£  1? Я9 26 

8 

25 16 9  5  

h   1 6 *14  11 7 5  1 

i   1 5 9 8  1 Я  1 1 

i   ?, 3 7  9 6 ?, 

к   1 9 11  18 5 6  ? 4 

1  9 1 

m  18 11  14 

8 

14 6  5 1 1  

4 2 9  9 3  9 1 1 

о   1 13 11 14 

4 

4 

n  3 1 1 

q   1 

г  4 9 3 1 

Yhteensä  kpl  

% — —  

6 

0.6 

106 

10.4 

237 

23.2 

231 

22.6 

205 

20. о 

136 

13. з 

54 

5.3  

27 

2.6 

15 

1.5 

2 

0.2  

IV a   

b   7 27 57  44 93 4 

с   57  94 

59 

131  86 

32 

2 

39 8 4 

d  95 53 15 8 

e  1 5 4  1 

f  2 9 1 

g  43 1°1  85 40 

34 

17 

9 

93 7 

h   45 93 68 16 2 

i   94 23 

q 

23 

14  

11 5 1 1 

i   8 1 5  

k   3 16 20 19 

1 

5 4 1 

1  1 

6 

1 

3 m  21  18 21 21 

5 

19  1 1 

n  2 3  3 4 1 

o  23 

4 

43 58 

21 

3/| T» 5 

p   10 9 5  1 

q   3 3 3  4 9 

г  1 3  5 1 

Yhteensä kpl  

% 

267 

13.6 

523 

26.7 

566  

28.9  

362 

18.5 

162 

8.3 

61 

3.1 

13 

0.7 

1  

0.1 — 

2 

0.1 

1 

Л — 

Kaikkiaan kpl 

% 

267 

5.8 

523 

11.5 

572 

12.5 

468 

10.3 

400 

8.8 

303 

6.6 

267 

5.8 

253 

5.5 

231 

5.1 

249 

5.5 

216 

4.7 

186 

4.1  
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(jatk.)  

luokka,  cm Yhteensä 

23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 kpl  % 

1 

1  

1 

- 

1 

202 

298 

77 

7 

6 

115 

51 

21 

22 

56 

6 

70 

26 

43 

9 

1 

11 

0.1 

19.8 

29.2 

7.5 

0.7 

0.6  

11.2 

5.0 

2.1 

2.1 

5.5 

0.6 

6.8 

2.5 

4.2 

0.9 

0.1 

1.1 

1

 
1

 
1

 
II

 
1

 1 1 1 1 1 II IUI 
II

 
S

 
CO

 * 

1 

1022 

162 

412 

194 

13 

5 

319 

259 

105 

46 

68 

3 

105 

18 

175 

50 

15 

10 

22.4 

O.o 

8.3 

21.0 

9.9 

0.7 

0.3 

16.3 

13.2 

5.4 

2.3 

3.5 

0.1 

5.4 

0.9 

8.9 

2.5 

0.8 

0.5 

159 

3.5 

132 

2.9 

_ 

105 

2.3 

65 

1.4 

38 

0.8 

31 

0.7 

32 

0.7 

25 

0.6 

_ 

15 

0.3 

11 

0.2 0.1 

1 

Д 

8 

0.2 

1  

Л 

— 
6 

0.1 

1959 

4 568 

42.9 



Taulu 14. Koivujen jakautuminen  pituus-, paksuus  

(Tulos  samoista koealoista 

Paksuus-  

Kehitysluokka  

0 l 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

Ia  

1 

с   1 1 

d  — 

e  

f  1 1 1 

g  

h   

i  

i   2 1 

k   

1  

m   -  

n   —I  

0   

P   

q   1 1 
— 

—  — 

r   1 1 4 

Yhteensä  kpl — — 1 1 4 7 

% 2.1 2.1 8.3 8.3 14.U 

II a  1 3 6 2  2 

b   — — — — 1 — 
3 

— 2 2  — 

с   

я 

2 8 

1 

5 4 6 1 

с  

1 

g   6 3 5 4 

h   l 1 

i   1 1 1 

0 

1 

k   1 — — 

1  

m   1  2 2 2 
— 

n  6 1 6 4 2 

0  

P   

q   

r   

— 

— 

— 

— 

2 

— 

2 

2 

1 

2 

1 3 

1 

Yhteensä kpl  — — — 
— 4 3 29 29 29 26 14 

% — — — — 2.5 1.9 17.9 17.9 17.9 16.0  8.6 



ja kehitysluokkiin  Pohjois-Suomen  kuusimetsissä.  

kuin  taulussa 13.)  

luokka,  cm Yhteensä 

21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 kpl  % 

2 3 .  5 10.4 

1 2.1 

1  1 4 8.3 

I 
~~

 
1 1 2 4.2 

1 — —  1 2.1 

— 1 4 8.3 

2 — 1 
/ 

— 
3 6.3  

3 1 4 8.3 

1 — 1 
— — 

— 
— —  2 4.2 

1 2 1 7 14.6 

— 2 1 
— — 

— — — 
—  

3 6.2 

2 4.2 

1 — 2 1 10 20.8 

9 6  8 1 5 1 —  1 48 — 

18.7 12.5 16.7 2.1  10.4 — — — - 2.1 — 2.1 
— 4.9 

4 2 2 —  — —  — 1 — — — _ 23 14.2 

— 8 4.9 

26 16.0 

1 
— 1 4 2.5 

1 1 0.6 

— 1 — 3 1.9 

1 24  14.8 

1 4 2.5 

1 6 3.7 

1 9 5.6 

— 2 1.2 

1 0.6 

— 7 4.3 

4 1 24 14.8 

4 2.5  

3 1.9  

1 0.6 

1 — 3 1 1 12 7.4 

15 4 6 1 1 —  — 1 — — — — — 162 — 

9.3 2.5 3.7 0.6 0.6 
— — 

0.6 — — — — — — 16.4 



Taulu  14 

Kehitysluokka  

Paksuus-  

0  1 3 5 7 9 li 13 15 17 19 

Ula  1 3 6 2 E,  2 

b   1 2  5 2 2 1 

2 9 7 7 6 

2 

1 

d   — —  1 1 1 — 1 

f   —  

11 42 21 22 12 3 2 

h  2 2 2 6 1 2 1 

2  1 

1  3 3 3 3 1 1 1 

k  1 2  2 1 

1  — — — 

2 11 5 2 

7 

1 

5 4 

—  

2 4  10 

3 

1 0 

4 8 

4  

3  1 

n  2 1  

4  

1 3 1  1 

Yhteensä  kpl  

%  — 

— 17  

5.3 

70 

21.6 

67 

20.7 

69 

21.3 

51 

15.7 

17 

5.3 

16 

4.9 

10 

3.1  

5 

1.5 

IV a  1  3 1 1 1 

b   2 9 9 1  1 — 

c  38 15 3 

d  5 1 

f  1 

e:  117  94 49 9 1  3 1 

h  6 10 6 

3 3 2 1 

i 2 3 3 2 2 

k   

1  1  1 

2 4 1  3 

2 1 1 2 1 

o  9 12  5 3 

Q  1 

Yhteensä kpl  

% 

i 

0.2 

181 

40.2 

157 

34.8 

76 

16.9 

19 

4.2 

5  

1.1  

10 

2.2 

1 

0.2 

1  

0.2 
— 

— 

Kaikkiaan kpl  

% 

1 

0.1 

181 

18.4 

174  

17.7  

146 

14.8 

90 

9.1 

77  

7.8  

91 

9.2 

48 

4.9 

50 

5.1 

40 

4.1 

26 

2.6 



(jatk.)  

luokka,  cm Yhteensä 

21 23 25 27 29 31  33 35 37 39 41 43 45 kpl 1 % 

li 25 7.7 

• 

— 13 4.0 

-  — 32 9.9 

6 1.9 

113 34.» 

1 17 5.2 

— 3 О.э!  

16 4.9 

11 3.4 

1 0.3 

29 8.9 

26 8.0 

19 5.9 

— — 
— — -  7 2.2 

6 1.9  

2 324  

O.e 32.9 

— 7 1.6 

15 З.з 

56 12.4  

6 1.3 

1 0.2 

274  60.8  

21 4.7! 

9 2.0 

13 2.9 

• 

2 0.4 

10 2.2 

7 1.0 

29 6.4 

1 0.2 

451 —! 

45.8 

26 10 14 2 6 — 1 —  
— 1 1 985  

! 

2.7 1.0  1.4 0.2 0.6  —  — 0.1 — 0.1 — 0.1 — —1 
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Taulu 15. Mäntyjen jakautuminen  pituus-,  paksuus-  ja kehitys  

luokkiin Pohjois-Suomen  kuusimetsissä.  (Tulos  samoista koealoista 

kuin taulussa 13.)  

Kehitys-  

luokka 

Paksuusluokka,  cm  

Yh- 

teensä 

S 9 
• 

11  13 17 19 21 23 25 27 29 81 33 35 37 39  41 43 61 kpl  % 

Ia   1 1 9 1 5 0 1 1 <1 1 19 

1 

1 

52.8 

2.8 

2.8  

b   1  

с  — — — — 1 — — — —  — 
— 

d   1 1  2 5.5 

2.8 e   1 1  

7 f  •? 9 1 1 1 19 4 

g  1 — 1 2 8 

j   1  
—  — 1 2.8 

k  
— — — — — 1 -  1 —  — — — 3 8.3 

Yhteensä kpl -  4  1  2  3 2 4 3 7  3 1  1 1 36 

% 11.1 2.8 5.6  8.3 5.6 11.1 8.3 19.4 8.3 2.8 2.8 11.1 2.8 75.0 —j  
II a  1 1 20.0 

20.0 h   1 1 

i   1 1 20.0 

90 0 

! J 

m  1 1 

— 1 1 20.0 

Yhteensä  kpl  -  -  — — 1  2 — — 1  1 — — — — — — — 5 

°/ 
/  0  

— — — — 20. o 4U.0 — 
20.0 20.0 — — — — — — — 10.4 —  

III b   9 __ __ 9 ■10 n 

1 — 1 20.0 

i   — —  1 — 1 — — — —  — — — — — — 

—  2 40.0 

Yhteensä  kpl  3 1 
-  1  — — — — — 5 

0/ 
/  0 — 60.0 — 20.0 — — 20.0 — — — — — —  — — -  — 10.4 —! 

IV h   l -  1 50.0. 

1 
4 

1 50.0 

Yhteensä kpl  2 —  
-  2 — 

% 100.O 4.2 — 

! Kaikkiaan kpl  2 3 — 1 1 7 1 2 4 3 4 3 7 3 1 1  4 1 48 

°l /0 4.2 6.3 — 2.1  — 2.1 14.6 2.1  4.2  8.3 6.2 8.3 6.2 14.6 6.2 2.1 2.1 8.3 2.1 
— —1  
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Näiden taulukkojen  perusteella  käy  selville  m. m., että jos a-,  

b-,  c-  ja g-luokkien  puut  pidetään metsän kehityskykyisinä  puina,  

tällaisia puita  on  eri  pituusluokissa  hehtaarin alaa kohti  keski  

määrin seuraavat  määrät: 

Edellä on koivuihin luettu kaikki  koealametsdssä tavaitut koi  

vulajit, Betulci  odorata, B. tortuosa ja B.  verrucosa.  Viimemainittu 

on  Pohjois-Suomen  kuusimetsissä  harvinainen;  vähän yleisemmin  

on  sitä ollut vain koealoilla 25 (2 kpl) ja 11 (4 kpl), joissa  se on 

kuulunut pituusluokkaan  I ja 11. Jotenkin luotettavan kuvan 

hies- ja tunturikoivun kasvusuhteista  antavat  Etelä-Kuolajärvellä  

otetut koealat 21  ja 27,  joissa  nämä koivulajit  ovat  ryhmittyneet  

eri pituusluokkiin  seuraavalla tavalla: 

Kun eri koivulajien  välillä voidaan tuskin näissä metsissä 

otaksua olevan mitään suurempaa  ikä-eroitusta,  osoittavat saa  

Puulaji 

Holzart 

% 

puista  

% von  

der An- 

zalil 

der 

Bänme  

kpl  

Iia:lla 

Bäume 

pro ha  

II iii 

pituusluokassa  

Hökenklasse  hat 

% % 

paista .puista 

7°  7" ha:lla 
°/° v

A

0n lia:lla 
der An- der An- _  . 

. . Baume 
,

 
.

 Baume 
zahl . zalil 

. pro  lia , pro ha 
der der  

Bänme Bäume 

IV 

% 

puista  
kpl  

7°  7" ha:lla 
'  

Br
 
"
 Bäume 

zalil , 
pro ha 

der 

Bäume 

Keskii 

Im D 

sch 

% 

puista  

% von 

der An- 

zahl 

der 

Bäume 

n äärin 

urch-  

nitt  

kpl  
ha:lla 

Bäume 

pro  ha 

Kuusia — 
.  

Fichte 
..

 40.1 67 49.8 64 60.3 115 45.6 166 48.5 412 

Koivuja — 

Birke 
.

 
.

 27.1 2 49.9 15  47.5 34 78.1 66 63.9 117 

Mäntyjä — 

Kiefer  .. 61.2 4 20.0 A 60.O 1 — -T- 54.2 5 

Yhteensä— 

Summe..  40.3 73 49.8 79 59.4 150  51.2 232 51.2 534 

i ii iii IV Koealalla 

Koeala Puulaji pituusluokassa  % kpl  

n|  
f Hieskoivu   3.2  12.8 36.1 47.

9 94  

Tunturikoivu . 
..
 — 14.3 23.e 61.9 21 

27  1  
f Hieskoivu   — 8.3  CO  00 

to 53.5  36  

1 Tunturikoivu . 
..

 
... 

— 
6.

6 39.3 54.1 183 
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dut tulokset,  että nopeimmin  kasvaa koivulajeista  paksusammal  

tyypilläkin  (Etelä- ja Keski-Suomen kaskimetsistä  vert. 1915) rau  

duskoivu, sitten hieskoivu ja hitaimmin tunturikoivu,  joka  useim  

miten esiintyy pensasmaisena metsikön kahdessa lyhimmässä  

pituuslu  ok  assa.  
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Pohjois-Suomen  kuusimetsien  hoito.  

Pohj  oi  s-Suomen kuusimetsien hoi  totoi merrpi teitä valittaessa  ei  

ole otettava huomioon ainoastaan näiden metsien erikoista  laatua 

,ja  'biologisia  ominaisuuksia,  vaan myöskin  niiden erittäin heikko 

taloudellinen tuotto, joka  riippuu ennen kaikkea  vallitsevista huo  

notuottoisista metsätyypeistä  sekä metsien epäedullisesta  sijoituk  

sesta  kaukana liikekeskuksista  ja vaikeiden kuletusmatkojen  ta  

kana. Metsien biologisten  ominaisuuksien ja niiden hoitoon vai  

kuttavien  taloudellisten seikkojen  ristiriitaisuus  onkin epäilemättä  

suurimpana  syynä siihen,  ettei Suomessa,  yhtävähän  kuin Ruot  

sissakaan,  ole (toistaiseksi  päästy  varmuuteen näihin metsiin sovel  

tuvista edullisimmista hoitotavoista. Seuraava Poli joi  s  -Suomen 

kuusimetsien käsittelyä  ja hakkausta  koskeva  historiikki  on tässä 

suhteessa valaiseva.  

Pohjois-Suomessa  toimitetut kuusimetsien hakkuut ovat tähän 

asti  olleet melkein poikkeuksetta  määrämittahakkauksia,  joissa  

sahapuiden  minimi mitta on viime aikoina tavallisimmin ollut 18— 

22 cm 6 m korkeudella,  jälkimmäisten  12 cm 1.3 m korkeudella 

maasta. Metsänhoidollisessa suhteessa on oleellisena eroavaisuu  

tena myöskin  se, ettei edellisissä hakkuissa ole otettu yleensä  

muita kuin terveitä ja tuoreita puita,  jotavastoin  jälkimmäisissä  

on kaadettu niinhyviin  kuivia kuin viallisiakin  puita,  kunhan vii  

memainituista tulee ainakin pienimmän  paperipuupölkyn  suurui  

nen kappale  tervettä puuta  (tavallisesti  10 cm latvasta  ja 2  m pitkä 

pölkky,  harvemmin 10 cm ja 1  m). Joskus on hakkaus koskenut 

myöskin  polttopuita,  joiksi  on voitu ottaa kuusen ohella  muitakin 

puulajeja.  Hakattavien puiden  määrämittojen  orjallisesta  seuraa  

misesta on aiheutunut, että hakkaukset  ovat käyneet  mahdollisim  

man kaavamaisiksi. Niin on laajoilta alueilta voitu poimia  pois 

kaikki  kyisymyksessäolevien  mittojen väliin ja laatuunsa nähden 

määrätyt  ehdot täyttävät  kuuset välittämättä esim. vaihtelevista 

metsätyypeistä  sekä metsikkömuodoista ja -lajeista. Monasti on  

kin tällaisille hakkauksille vaikeaa löytää mitään varsinaista  

metsänhoidollista nimeä. Sahapuiden  hakkuut ovat kyllä  luon  

nollisesti  olleet melkein poikkeuksetta  järjestämätöntä  harsintaa, 
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muitta ios sen jälkeen  on alueella toimitettu vielä paperipuuhak  

kaus,  on  jälki useimmiten hyvin  vaihtelevaa: metsissä,  joissa  rin  

uankorkeudelta alle  12 om täyttäviä  kuusia  ei sanottavasti ole ollut,  

on  hakkaustapa  lähinnä lohkottaista paljaaksihakkausta  taikka 

jonkunlaista lohkottaista siemenpuuasentoa,  jos paperipuiden  

maksimimitan ja tukkii)uiden  minimimitan väliin jätetään muu  

tamia diametriluokkia hakkaamartta,  kuten verrattain usein on  

sattunut (vert. kuvat 19 ja 20), sekä ryhmä-  ja au kk  oh  ak  ka  uk  sen 

tapaista hakkausta metsässä,  jossa eri  suuruusluokat esiintyvät  

ryhmissä.  Onpa  sattunut niinkin, että alueella sijainneista,  suh  

teellisesti hyväkasvuisista  „keski-ikäisistä"  (toisinaan  MT:nkin) 

metsästä on poimittu  pois  kaikki  suurimmat, joskus  vain 12—16 cm 

vahvuusluokat,  joten menettely  muistuttaa  ehkä lähinnä Borggre  

ven  ja Wallmon harvennusharsintaa taikka runsasta ylimetsähar  

vennusta. Kun tämän ohella hakkuualoilla tavataan eri suuruisia 

mäntyjä  ja koivuja sekä vikanaisia k  uusiakin,  on hakkausalue 

kokonaisuudessaan niin vaihtelevaa,  että voi käydä  mahdotto  

maksi päättää  edes sitä, olisiko  hakkuita nimitettävä uudistus  

vaiko  hoitohakkuiksi. Usein eivät ne ole kumpaakaan niistä.  

Tällaisiin metsänhoidollisessa suhteessa epätyydyttäviin  tulok  

siin ovat luonnollisesti johtuneet  etupäässä  ne teknilliset näkö  

kohdat,  joita hakkuissa on seurattu. Näiden täyttämisen  välttä  

mättömyyttä  onkin tehostettu vanhimmissa valtion metsistä  myy  

tyjä paperipuueriä  koskevissa välikirjoissa. Niin on eräässä v. 

1914 laaditussa yli 1 milj. m 3 kiintomittaa  paperipuuta  käsittävässä  

välikirjassa  määrätty,  että puiden leimauksessa on pidettävä  huoli 

siitä, että puu/t  leimataan yhtäjaksoisesti  („i ett sammanhang"),  

niin että alueille jätetään sellaisia paperipuiksi  sovel  

tuvia puita, joiden säästämisen katsotaan  olevan välttämättömän 

metsänuudistumisen turvaamiseksi  taikka muun metsänhoidolli  

sen syyn  takia,  joten esim. kasvullisia  puuryhmiä  voidaan jättää 

hakkaamatta". Tällaisten määräysten  on katsottu rajoittavan  

käytettävinä  olevia hakkaustapoja  m.  m. siinä määrässä, etteivät  

mitkään hoitohakkaukset voisi  tulla kysymykseen.  Niin ei esim. 

kesällä  1921 tätä kauppaa  varten leimauksia  toimitettaessa voitu 

hyvilläkään  liikepaikoilla  saada lei  m  ausal  ueid e  n sisään jääviä  

nuoria ja keski-ikäisiä  kasvavia  kuusimetsiä harvennetuksi,  vaan  

jätettiin ne koskemattomiksi.  Vastakkaisesta vaatimuksestaan,  

että tällaisetkin metsiköt  olisivat  leimattavat samanlaista määrä  

mittajärjestelmää käyttäen  kuin  muutkin metsänosat, saatiin os  

taja  luopumaan  vasta sitten,  kun oli  osoitettu,  ettei  voimassaoleva 

metsän hävittämisen ehkäisemistä  koskeva  asetus (1 pykälän  2 
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momentti)  myönnä tällaisiin metsiin muita hakkaustapoja  kuin 

.Järkiperäisiä  harventamisia"')•  

Tällaisiin myyntivälikirjöihin  verraten ovat myöhemmin  laa  

ditut metsänhoidollisessa suhteessa paljon  vähemmän sitovia.  

Useimmin on niissä melkein ainoana rajoittavana  määräyksenä  

kaadettavasta puusta  saatavan pienimmän  paperipuupölkyn  mi  

nimisuuruus. Mak si  mi m  ittoj  e  n pois  jättämiseen on ollut syytä  

m.  m. sen takia, että puutavaran hintasuhteisiin perustuva  raja  

suuruus  salia- ja paperipuiden  välillä voi vaihdella samankin 

hoitoalueen eri osissa  ja vieläpä samalla leiimausalueellakin,  riip  

puen  saatavien puutavaralajien  runsaussuhteista,  metsien tervey  

dentilasta, aikaisemmista hakkuista,  vetomatkojen  pituudesta,  

metsän vaihtelevasta laadusta y. m. seikoista. Ainoastaan pai  

kallisista oloista riippuvia  ovat myöskin  ne kuusimetsien  hak  

kaukset,  jotka  toimitetaan ennen  puiden  myyntiä  tehtyjen  leimauk  

sien taikka merkintöjen  jälkeen.  

Se hakkaustapa,  jota  Pohjois-Suomen  kuusimetsissä  on alkuaan 

suunniteltu pääasiassa  käytettäväksi  on lohkohakkaus. Tämä 

ilmenee mainittujen sopimuskauppojen  välikirjojen sisällöstä. 

Tukea tälle ajatukselle  on  saatu myöskin  valtion metsänhoidon tar  

kastajain  lausunnoista,  joissa  yleensä 011  puollettu  tätä hakkaus  

tapaa  kuusimetsien melkein ainoana uudistushakkausmenettelynä.  

Niin  ehdottaa silloinen metsänhoidontarkastaja  Lindholm v. 1908 

ja sen lähivuosina laatimissaan Rovaniemen hoitoalueen metsä  

talousasiakirjoissa,  että kaikilla n. s. sammaltaneilla ja  soistu  

neilla kangasmailla  (111  b ja 111 c; 1920, 3) käytettäisiin  männyn 

uudistumisen edistämiseksi  lohkottaisia hakkauksia sekä hakkuu  

tähteiden polttoa,  mieluimmin kaskeamista. „Mitä tulee maini  

tuilla  hakkaus-  ja siemennysaloilla  löytyvän  roskametsän ja osaksi  

jo syntyneiden  harvojen  taimien poistamiseen,  ei niiden suhteen 

varsin pitkälle  ulottuvaa säästäväisyyttä  voida puoltaa.  Tosin 

voidaan pitää ajattelemattomana,  jos suuressa  määrin ruvetaan 

kaskena  polttamaan sellaista puutavaraa,  jota  nyt ei voida myydä,  

inutta jolla vuosien kuluttua voisi  jonkunlainen  myyntiarvo  olla. 

Kuitenkin 011 kysymyksenalaista,  kumpiko  on  edullisempaa,  muu  

tamien halpa-arvoisten  puiden  uhraaminen maan tuotantokyvyn  

pelastamiseksi,  vaiko vuosi vuodelta lisääntyvien  liakkausalojen  

säännöllinen jättäminen huonompituottoisen  roskametsän val  

taan". Näin lausutaan tässä Pohjois-Suomen  kuusimetsien hoitoa 

!)  Mainittu marraslt. 2 p  :ltä 1917 oleva asetus koskee  myöskin val  

tionmetsiä, sillä viimemainittuihin on sove  let/tava vuoden 1886 metsä  

lain 14 pykälä,  jonka täydennys asetus on. (Vert.  metsälain 45 pykälä.)  
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kosKervassa,  ehkä vanhimmassa ohjeessa.  Parhaiten tarkoitustaan 

vastaavien hakkaus- ja  uudistusmenettelyjen  selville  saamiseksi  

ehdotetaan sitäpaitsi  Kivaioiden  (kuusikoissa  ryhdyttäväksi  kokei  

luihin m. m. käyttämällä saranmuotoisia hakkausaloja,  jotka 

juoksisivat laelta rinnettä alas. Kitkan hoitoalueen „paksusam  

maleisten, taantuneiden" kuusimetsien hoidosta puhuessaan  ve  

toaa metsänhoidontarkasitaja  Ehnqvist  (metsätalousasiakirjat  laa  

dittu v. 1912 ja sen jälkeen) siihen,  että kaskeamisen jälkeen  on 

kuusimetsien tilalle syntynyt  „hyötymänniköita",  ja  ehdottaa tä  

män takia polton  (ja  lohkohakkauksen)  käyttämistä  kuusihakkaus  

aloilla. Samantapaisia  ehdotuksia tekee hän myöskin  Alakittilän 

hoitoalueen II  vartiopiiriä koskevissa  talouskirjoissa  (v. 1915). 

Sodankylän  hoitoalueen talouskirjoissa  (v. 1912—) pitää myöskin  

metsänhoidon-tarkastaja  Lilius  kunsimetsäalueiden metsien muut  

tamista mäntymetsiksi  välttämättömänä. Jollei sitä varten ole 

riittäviä siemenpuita  hakkausalalla,  olisi  hänen mielestään keinol  

liseenkin uudistukseen ryhdyttävä.  Molemmissa tapauksissa  olisi 

käytettävä  hakkaustähteiden hajallaan  polttamista. Senjälkeen  

kun pienemmälle  puutavaralle  on saatu menekkiä,  on metsänhoi  

dontarkasitaja  Järvisen mielestä paljaaksi  hakkausta ja polttoa  

pidettävä  Alakittilän  hoitoalueiden kuusikkojen  sopivimpana  uu  

distamiskeinona (talouskirjat  v. 1916—). Kuusikossa olevia van  

hoja mäntyjä  pitää  hän kuitenkin siementämiseen kelpaamatto  

mina. 

Myöhemmin on  Metsähallituksen taholta annettu verrattain 

yksityiskohtaisiakin  ohjeita Pohjois-Suomen  kuusimetsien hoitoa 

varten. Lokakuun 29 päivänä 1918 annetussa kiertokirjeessä  

kehoitetaan niiden hoitoalueiden metsänhoitajia,  joista  sopimus  

kaupalla  on paperipuita  myyty,  laatimaan täydellinen  suunnittelu 

vuosina 1920—1925 toimitettavia hakkuita sekä hakkuualoilla  mah  

dollisesti tarvittavia keinollisia  metsänuudistuksia ja ojituksia  

varten. Kiertokirjeessä  mainitaan m. im.: „Leimaukset  ovat suun  

niteltavat sijoitettaviksi  sellaisiin metsikköihin tai  metsän osiin, 

jotka todella ovat hakkuun tarpeessa,  nim. aika isemmista tukin -  

hakkuista repaleisiksi käyneisiin, lumen murtamiin (vaarojen  

lakimetsiä kuitenkaan lukuunottamatta)  tahi eri syistä  keloutu  

viin tahikka muuten uudistuksen tarpeessa  oleviin metsiin,  sekä 

myöskin  joissakin  tapauksissa  sellaisiin  nuorempiin  kehityskykyi  

siin  metsiin, joissa  apuharvennus  varmuudella tekee hyvän  vaiku  

tuksen. Leimaukset ovat sillä 'tavalla suoritettavat,  että hakkaus, 

milloin ei kysymys  ole nuorenpuoleisista  metsistä,  jotka yleensä  
olisivat paperipuuhakkuilta  säästettävät,  jälestäpäin  toimitetta  
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virne raivauksilleen isaa todellisen metsänhoidollisen uudiistushak  

kauksen luonteen. Viaaro jen  laki  metsät  ja muut suojametsän  luon  

toiset metsäalueet jätetään  koskematta tai harvennetaan niitä ai  

van  lievästi". Samaten ei  varsinaisille vesiperäisille  maille, kai  

taisia, muuten hakk.ausalan rajain  sisälle  joutuvia  korpinotkoja  

lukuunottamatta,  olisi  paperipuuhakkauksia  sijoitettava,  ellei  ole  

takeita,  että lähiaikoina on mahdollista saada hakkuualat ojite  

tuiksi. Jos tätä ei kuitenkaan voida välttää, on hakkaus tehtävä 

„mitään  varovaisimman harvennuksen tapaan".  Ojitettaviksi tule  

villa soilla on sitävastoin  käytettävä,  mikäli mahdollista,  lohkot  

taista mänty- ja koivusiemenpuuasentohakkausta.  Tiheämmin 

asutuilla seuduilla voidaan hakkausalojen  rai  va  uksessa  saatavat 

puut myydä taikka käyttää  valtionmaan asukkaiden  kotitarpei  

siin,  syrjäseuduilla  voidaan kiertokirjeen  mukaan hakkausalain 

kulottamista käyttää  välittömästi paperi- (ja edelläkäyneiden  

tukin-)  hakkuiden jälkeen. Vähempiarvoinen  puusto  kuivuu sil  

lain eikä sanottavasti estä hakkausalan metsittymistä, säilyen  

samalla usein yli  Vuosikymmenen  poltto-, sysi-  y. m. s. puuksi  

kelpaavana  pystyssä.  

Kiertokirjeissään  huhtikuun 26 päivältä  ja elokuun 8  päivältä 

1919 korostaa Metsähallitus erikoisesti sitä seikkaa,  että  „yleensä  

ovat  kaikki  hakkuut olevat itsekussakin metsikössä ja isommassa 

puuryhmässä  joko uudistushakkauksia tai kasvatushakkauksia,  

mutta ei niiden välimuotoja". Täydentäviä  määräyksiä  erityi  

sesti  sopimuskaupalla  myytyjen  hiemo- (paperi-) puiden leimauk  

sista  ja hakkuista on Metsähallitus antanut vielä kiertokirjeessään,  

joka on päivätty  syyskuun  24  päivänä  1920. Sen sijaan,  että  aikai  

semmin mainitussa vuoden 1918 kiertokirjeessä  edellytetään,  leittä 

yhtäjaksoiset  hakkausalat saisivat  olla yli 20:kin hehtaaria laajoja 

jolleivät  hakkuualat asemansa  taikka paikallisen  ilmaston takia 

ole erikoisen uhattuja kehoitetaan tässä,  mikäli  mahdollista, 

välttämään suurien, yhtäjaksoisten  paljaaksihakkausalojen  muo  

dostamista ja sen sijaan  toimittamaan hakkaukset harvennushak  

kauksen tavoin  tiheässä,  harvennusta kaipaavassa  kuusikossa,  sekä 

harsinta-, lohkoharsinta- tai pieniaukkoisen  aukk oh  akka  uksen ta  

voin etenkin eiri-ikäisissä  metsissä  ja varsinkin  mikäli niissä  näyt  

tää olevan riittävästi siementäviä puita. Kiertokirjeessä  jatke  

taan edelleen: „myöskin  kapeahkokaistaleista  kaistalehakkausta  

voidaan käyttää,  jos siementäviä  ja muutenkin elinvoimaisia puita  

on tarpeeksi.  Mikäli siemenpuuasentoa  käytetään,  on se tehtävä 

tiheähkö ja siemenpuut  mieluummin jätettävät  ryhmiin  tai pikku  

metsiköittäin. Kaikissa näissä  hakkauksissa ovat  elinvoimaisiin  
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mat puu;t, olivatpa  ne kuusia tai mäntyjä,  jätettävät  pystyyn".  

Laajojen haikkausalojen  ja  yleensäkin  lolikoliakkaukseri  tapaisten  

hakkauksien välttämisen tarpeellisuutta  perustellaan  kiertokir  

jeessä  sillä, ettei nykyoloissa  ole mahdollista saada tarpeeksi  va  

roja  metsänviljelyksiin,  jotka, ovat välttämättömiä tähän johtavia  

hakkaus tapoja  k  äytett  äesisä. 

Myöskin  Ruotsissa ovat mielipiteet yläniköseutujen  kuusimet  

sien hoidosta hyvinkin erilaisia  siitä huolimatta, eittä siellä on 

niissä  käytetyistä  hoito- ja haikkaustavoista  verrattain pitkäaikai  

nen  kokemus. Vuonna 1867 määrättiin Norrlannissa olevissa val  

tion metsissä käytettäväksi  yksinomattain  määrämittaharsintaa, 

joten tämä hakkaustapa  tuli alunpitäen  sovellettavaksi  myöskin  

tyypillisiin  kuusimetsiin. Tällaiseen hakkaustapaan  johti yksi  

tyismetsissä  tavallaan myöskin niitä koskeva vähinänittalaki. 

Perusteltuja  huomautuiksi a tätä menettelyä  vastaan tehtiin vasta 

1890-luvulla,  jolloin Örtenblad (1893) tekemiensä tutkimuksien pe  

rusteella tuomitsi määrämittaharsmnan niinhyvin  mänty-  kuin 

kuusimetsiinkin sopimattoman  siihen nähden,  ettei se missään 

ollut  johtanut  metsien uudistumiseen. Sen tilalle  tahtoi hän saada 

lohkoharsinnan,  erittäinkin aukkohakkauksen,  jossa  aukot olisivat 

kuusta  varten tehtävät keskimäärin s:n ja mäntyä varten s—lo5—10 

aarin suuruisia. Oleellisempia  muutoksia ei Norrlannin kuusi  

metsien hoidossa kuitenkaan tapahtunut  ennenkuin vasta yli kym  

menen vuotta myöhemmin,  jolloin v. 1902 annetun valtion metsien 

hoitoa koskevan kiertokirjeen  määräykset  sekä  käytännössä  har  

sintahakkuista saavutettu kokemus  alkoivat vähitellen yhä enem  

män johtaa lohkohakkauksien käyttämiseen.  Tällaiseen muutok  

seen olivat aikojen  kuluessa valmistavasti vaikuttaneet myöskin  

enemmän teoreettisetkin  seikat. Lundström (1897)  ja hänen ohella 

myöskin  useat metsänhoitomiehet ovat juurruttaneet  Ruotsissa  

metsätyyppien  keskenäisestä  suhteesta siitä käsitystä,  että eri tyy  

pit  ovat toisistaan verrattain helposti  johtuvia,  ja  että luonnolliset 

havumetsät voitaisiin siten jakaa  alkuperäisiin,  johtuneisiin  ja 

taantuneisiin,  joista ensinmainittu on kehityssarjan  alku-,  viime  

mainittu loppuaste.  Taantuneisiin metsiin viedään erittäinkin  

juuri ylänkömaiden  kuusikot. Kun tällaiset metsät metsäpalojen 

sattuessa saataisiin muuttumaan takaisin alkuperäisiksi  ja tuotta  

vammiksi,  olisi  hakkuualojen  poltto näissä erittäin tärkeä metsän  

hoidollinen toimenpide.  Edullisesti ei hakkausaluetta kuitenkaan 

voitaisi kulottaa muuten kuin lohkoliakkauksen jälkeen, joten 

metsät  olisivat täten hakattavat. Vaikkakin tohtori Frans  Kempe,  

jonka mielipide on viime aikoihin asti  vaikuttanut hyvin  ratkaise  
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vasti Pohjois-Ruotsin  me ts änh oi  to  tap  oi  li in,  luopui  vuonna 1904 

kannattamasta tällaista polttomendttelyä,  on  sillä sekä kehitys  

teorialla kuitenkin vielä nytkin  puoltajia  im. m. tunnettujen  tiede  

miesten piirissä  (esim.  Sernander,  1917).  

Nykyisin  voidaan lohkohakkau ksia  pitää  Norrlännin kuusimet  

sien yleisimpänä  hakkaustapana.  Ainoastaan tunturikuusikoissa,  

jotka ovat suojametsiä, sekä useimmilla yksityistiloilla  samaten 

kuin huonomenekkisimmissä hoitoalueissa on vanha harsintatapa  

vielä käytännössä.  Lohkohakfcausmenettelyt  vaihtelevat kuiten  

kin eri olosuhteiden mukaan, kuten esim. siitä riippuen, onko ha  

kattavana koskematon vaiko  ennen harsittu metsä (vert. Bery,  

1918). Jas imetsä on viimemainitussa tapauksessa  harsittu useaan 

kertaan, kuten useasti on  laita, on hakkaus  jonkunlaista  puhdistus  

päätehakkausta,  jossa hakkausalan laajuus  ja muoto tulee melkein 

kokonaan riippumaan  entisten hakkuiden laajuudesta  ja laadusta. 

Koskemattomassa metsässä sitävastoin käytetään  n. k.  Holmgrenin  

kaistalehakkausta,  jota Holmgren  on  itsekin selostanut useassa  

julkaisussa  (m. m. 1914 j a 1917). Ehdottomasti sn  orareunaiset,  

keskimäärin  100 m  leveät ja 300—500 m pitkät  (joskus  myös  pitem  

mät) kaistaleet  asetetaan niin, että niiden pituussuunta  on jota  

kuinkin idästä länteen eli kohtisuorassa vallitsevaa anyrskysuun  

taa (N ja NW) vastaan. Hakattaviksi tulevat ensin eniten hak  

kuuta kaipaavat  metsänosat,  mutta kaistaleita ei  kuitenkaan mie  

lellään sijoiteta  etäämmälle kuin 100—200 m toisistaan. Huonossa 

metsässä on  mainittu väli  kapeampi  kuin paremmassa, jossa  met  

sän uudistamista ei ole  samassa määrässä kiirehdittävä.  Kaista  

leella olevat kehityskykyiset  puuryhmät ja metsiköt sekä taimet 

jätetään  hakkuussa  kaatamatta ja hävittämättä; alueen kulotta  

mista ei  nim. hyväksytä  m. m. multakerroksen hävittämisen,  reu  

nametsän vahingoittumisen  ja erittäinkin  alalla mahdollisesti ole  

van entisen  alimetsän ja taimiston tuhoamisen pelosta. Jos met  

sässä on mäntyjä,  heitetään niistä mahdollisimman useat siemen  

puiksi  siitäkin huolimatta, että niiden latvukset nyt  olisivat kitu  

via, sillä myöhemmin ne  kyllä virkoavat. Siemenpuiksi  jätetään 

myöskin  10—20 koivua hehtaaria kohti. (Jos  hakkausala on kulo  

tettu,  ovat sitävastoin  kaikki  reunametsässäkin olevat  koivut  hä  

vitettävät.) 

Hakkuualalla ei käytetä  myöskään  maanpinnan rikkomista  

alan metsittymisen  edistämiseksi,  sillä  sitä pidetään  yleensä  liian 

kalliina. Tarpeellinen  muutos turpeen kokoomuksessa ja laadussa 

väitetään tapahtuvan  aukealla hakkausalalla muutamien vuosien 

kuluttua,  ja tavallisesti on alalla ainakin 10—15 vuoden jälkeen  
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reunametsän ja liakkausalalle imaihdollisesti  jääneiden  puiden  syn  

nyttämä riittävän tiheä taimisto. Jollei näin ole käynyt,  on  ryh  

dyttävä keinolliseen metsänuudistukseen,  joka tällaisella aukeana 

olleella alalla onnistuu aina paremmin  kuin vasta hakatulla. 

Erittäin tärkeänä pidetään alikasvun  ja entisen  taimiston  sääs  

tämistä, sillä lähinnä siihen perustuu  menetelmän taloudellinen 

kannat ta vais  uus (vert. myös Beronius, 1917 ja 1920). Berg  on kui  

tenkin (1918)  erityisesti  korostanut  sitä,  että metsän laadulla tulee 

tässä suhteessa olla ratkaiseva merkitys. Jos metsässä on vain 

nimeksi alimetsää ja taimistoa, kuten on asianlaita tavallisesti 

paremman  maan tasaikäisissä  kuusikoissa,  on luonnotonta jättää 

näitä erikseen kasvavia heikkolatvuksisia kuusia  uudistusalalle;  

niiden elpyminen on epävarmaa jo kuivumisvaaran takia,  ja sitä  

paitsi häiritsevät  ne myöhemmin syntyvän  taimiston kehitystä.  

Eri-ikäisessä  kuusimetsässä,  jossa  eri  suuruusluokat ovat tavalli  

sesti  ryhmissä  ja jossa  pienempiä  kuusia on suhteellisesti  paljon,  

on kaistalehakkauksessa käytetty  menettely  hänenkin mielestään 

sitävastoin oikea.  

Pohjois-Suomen  kuusimetsissä vastaisuudessakin käytettävistä  

hakkausta vo is  ta tulevat olemaan mahdollisia melkein yk  

sinomattani n. s. päähakkaukset.  Hoitohakkaukset  eivät nim. voi 

metsien laadun ja epäedullisesta  sijaitsemisesta  aiheutuvan /me  

nekkiolojen  huonouden takia tulla kysymykseen  muulta kuin ai  

van  poikkeustapauksessa.  Metsien laatua koskevista  seikoista 

vaikuttavat tässä ratkaisevasti  erittäinkin metsien harvuus sekä 

nuorien ja keski-ikäisten  metsien suhteellinen vähäisyys  (s. 25). 

Yleisesti tunnettua on, ettei apuharvennus-  ja väljennyshakkauk  

sia voida toimittaa ennen koskemattomissa,  tiheissä ja tasaikäi  

sissä,  vanhemmissa kuusimetsissä  ilman, että ne saatetaan alttiiksi  

myrsky-,  kuivumis-  ja  hyönteistulioille. Tämäntapaisten  hakkauk  

sien  seurauksista muutamissa vaara-  ja alankokuusikoissa on ai  

kaisemmin (s. 64) ollut kysymys.  Näin  ollen supistuvat  hoitohak  

kaukset  pääasiassa  vain nuorempien ryhmien harventamiseen sekä 

lehtipuiden  poistamiseen  kuusien päältä. Tällaiset vain nimeksi 

käyttökelpoista  puutavaraa antavat hakkaukset ovat kuitenkin 

mahdollisia vain siellä,  missä lähistöllä suoritetaan uudistushak  

kauksia. Muutamissa tapauksissa, kuten kulojen  jälkeen  synty  

neissä koivu-kuusimetsissä,  joissa  tiheä koivunvesakko  ehkäisee 

kuusialikasvun kehittymisen,  voidaan kuitenkin ajatella  taimisto  

jen perkauksiin  ja harvennushaklkauksiin ryhdyttävän  ilman min  

käänlaisia menekkimahdollisuuksiakin. 
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2146—22 13 

Pohjoissuomen  kuusimetsiin  soveltuvat uudistushakkaustavat 

on luettava lohkohakkauksiin,  vaikkakin ne metsien ominaiseen 

laatuun nähden saavat useimmiten erikoisen luonteen. Laajojen,  

yhtenäisten  hakkausalojen  käyttämiseen  näissä metsissä  johtavat  

useat ehdottomasti ratkaisevat syyt. Seuraavassa käsitellään 

näitä syitä  lähemmin koettamalla ryhmittää  ne yhdeltä  puolelta 

enemmän bioloogisiin  ja toisaalta taloudellis-teknillisiin.  

Metsän uudistumisen kannalta katsoen on lohkohakkaus ainoa 

hakkaustapa,  joka  edes jossakin  määrässä tekee luontaisen uudis  

tumisen Pohjoissuomen  kuusimetsissä  mahdolliseksi. Harsinta  

ja aukkohakkaukset  eivät  uudistumista edistä ainakaan siinä mää  

rässä, että näitä hakkaustapoja  voitaisiin edes nimittää todelli  

siksi uudistushakkauksiksi  (s.  61). Sitävastoin voidaan pitää  jota  

kuinkin varmana, että lohkottain hakatulla alalla  turpeen  ja pin  

takasvillisuuden  muutoksien jälkeen  syntyy  taimistoa tuntuvasti 

enemmän, jos samalla huolehditaan mahdollisimman riittävän 

siemennyksen  aikaansaamisesta. Maanpinnan  rikkomiseen taikka 

muihin sentapaisiin  toimenpiteisiin,  erittäinkin alan kulottami  

seen ja kaskeamiseen,  voidaan välttämättömissä tapauksissa  ryh  

tyä ainoastaan lohkohakkausaloilla. Niissä tapauksissa,  joissa  

polttomienettely  on sopimaton,  (tulee hakkausalan metsittymiseen  

ottamaan hyvin  tehokkaasti osaa aikaisemmin  syntynyt  taimisto 

ja alimetsä. Näiden elpyminen  tapahtuu  parhaiten  ja nopeimmin  

lohkohakkaus  aloilla; pieniaukkoisilla  hakkausaloilla on se sitä  

vastoin useasti hyvin  heikkoa. 

Seuduissa,  joissa nykyisten kuusimetsäalueiden metsien hoito 

voidaan saattaa voimaperäisemmäksi,  edellyttää  lohkohakkausta  

pojen käyttämistä  myöskin  puulajin  muuttaminen toiseksi. Män  

tyä,  joka tehtyjen  tutkimuksien mukaan on ainakin useassa  ta  

pauksessa  osoittautunut HMT:llä kuusta tuottavammaksi (s.  8),  

ei  voida useinkaan hakkamsalalle saada muuten kuin kulttuurin  

avulla,  ja tähänkin ovat  harsinta- ja aukkohakkausaukot sopimat  

tomia. Samaten ei suhteellisesti lukuisista ja elinvoimaisista  van  

hoista männyistä  synny taimistoa muuten kuin lohkohakkaus  

alalle ja silloinkin vain kulottamisen tai  pintakasvillisuuden  muun 

perinpohjaisen  hävittämisen jälkeen.  

Kaikki edellämainittu koskee tyypillisiä kuusimetsiä,  ennen 

kaikkea HMT:ä. Paremmat,  MT:n taikka sitä lähentelevät kuusi  

metsät ovat Pohjoissuomessakin  uudistumiseen nähden paljon  

edullisemmassa asemassa. Niin voi m. m. aukko- ja ryhmähak  

kaus johtaa  niissä  verrattain hyviin  tuloksiin, jos metsän hoito 

voidaan tehdä voimaperäiseksi  ja  asiaa arvostellaan pelkästään  

metsän uudistumisen kannalta. Jotakuinkin samassa asemassa  

lienevät myöskin  parhaat  korvet.  
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Taulu 16. Pohjois-Suomen  hoitoalueista hakattaviksi  määrätyt sekä jo hakatut 

koko kuusipuu-  

1
) p. = piaomittaa, k. = kiintomittaa. ')  Kolarin,  Turtolan ja  Ylitornion hoitoalueista on  yhteensä  myyty 

minen eri hoitoalueiden osalle on  epävarmaa. ■) Sulkujen  sisässä  olevat luvut tarkoittavat paperipuueriä  var  
ja ilman sulkuja olevat uusien talouskirjojen  mukaan saatuja. Muutoksien välttämiseksi aikaisemmassa  tilastossa 

Hakattava puumäärä  

Hoitoalueen kuusi- 

metsien pinta-ala  ha, 

kasvullista  metsä- 

maata 

Hoitoalueen 

Hoitoalue 
Hakkaus-  

paperipuita 
m

31
)

 
tukkeja ja 

tukki-
 puita, 

kpl
 yhteensä 

puuta
 

m
8

 (k. 
m.)
 Kuusimetsä-  alueiden  

Hajallaan olevien  kuusimetsien  s*  
1 
a 
a 
CO 

Kuusimetsä-  
alueiden yhteensä  

1 2  3 i 5  G 7 8 9 

Inari   __ 15181 1466 16 647  544 911 

3150 Enontekiö  105 105 

5  744  706 6  450  246 180 

80  000  p.  

100 000  p.  

30  000 k.  

200 000  k.  

:') (4000)  

(5000)  

(2  250)  

(15  000)  

55200 1917—1927  

» 

51864 51864 2 032  285  

69 000 39  553 4182 43  735 2 166 236  

30  900 

206 000  

1914—1934 31 775  31 775 1262  950  

» 31068 4 528 35  596 1659 478 

Luiro  » 46 662  1815 48 477 2 539 694  

80 000  k. (6oom  82 400 » 32 364 9 842 42 206  1 566 084  

Lapin  tarkastuspiirij  
180  000  p.  

310 000  k.  

(9  000) 

(23250)  
443500 1914—1934 254  316 22 539  276  855  12

 
020

 968  j 

Tuntsa   148 967 1149 150 116 6 186 225  

112 103 112  103  6 410  567  

1 505  564  30  000  k.  (2  250) 

(14  250)  

(13500)  

(1  500)  

30 900 1914—1924 25  276 1881 27 157 

190  000  k.  195 700  » 16 483 16  483  1081809 

Rovaniemi j 
180  000  k. 

30 000  p.  
206  100 » 17 223 9 999 27 222 1026 508 

Meltaus   100  000  p.  (5000) 69000 1917—1927 7 776 5 569 13 345 458 793  

Kolari2
)   n.  150  000  p.  (7  500) 103 500 1916—1930 4 406 10 199 14605  280 356 

Turtola2)   n. 160 000  p.  (8  000)  110 400  1913—1930 2160  5  397 7 557 169  565  

Ylitornio2
) j n. 290  000  p.  (14  500)  200100 » 

4)10  816 

(1  599)  

1175 

(10 392)  11991 

1063 242 

(110  215)  

Muurola j 150 000  k.  

10 000  p.  

(11 250) 

(500)  
161  400 1914—1927 16  782 2  922 19  704  1 157 954  

Rovaniemen metsäkoulu... 10  000  p.  6  700 1917—1927  1422 — 1422 92 780  

Kemi   200  000  k. (15  000)  206 000  1914—1924  9 750  
— 

9 750 661  019  

Kemin  tarkastuspiirij  
750  000  p.  

750 000  к. 

(37 000) 

(56  250)  
1289 800  1913—1930 363  947 47  508 411 455 19 141  355  
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kuusipuumäärät  ja niiden osuus  vastaavien  kuusimetsäalueiden ja hoitoalueiden 

varastosta.  

550 000 m*  pinom. paperipuita sekä  kahdesta  viimemainitusta vielä  50000 m*  polttopuita. Näiden erien jakautu  
ten  tarvittavia puomi- y.  m.  puita. 4 ) Ylitornion hoitoalueessa  sulkujen sisässä  olevat luvut ovat  aikaisempien,,  
(1920.3), on  tarkastuspiirin summa  laskettu  edellisten mukaan. 

kuusimetsien puuvarastot  m s (k. m.) 

Hakatta- 

vaksi  tulee 

m' (k. m.) 
käyttökel-  
poista  kuo-  

rellista 

kuusipuuta  
hehtaaria 

kohti,  las-  

kettuna 

Hakattavaksi  

tulee % käyt-  
tökelpoisen  

kuusipuun  va- 
rastosta, las-  

kettuna 

V. 1921 loppuun mennessä 

hakattu 

И 
-  

S-s 1  

Wc 

JaPs f  E  f" Yhteensä kuorel-  
lista

 käyttökel-  
poista kuusta  

I* 
g с 

-1
 E" 

3 e. 
sr£ 

te? 
§.= kaikkia kuusi-  

metsiä kohti  
•o 
p 

■s 

et- 

С 

«f 
= 2.  

K 

_
 sr 

s? 

О/ 
/О 

|з в 
3®o 

£ cT 
to 3. 
s S 

3 

S S II SS.  
Й» = 3 

ЧШ 

s:  £•- ies 
Sgögg  
a  *ö tt> {£. o  

|E3o  
Ä. м ъ JT 

STS- 
*  S  
s» 

as- 
a¥:  

p:'p* 

o e 
из 

а да. 

<r+- 
»J 

il  
g p: 

•a 

г 

Sa 

S 

?! 
"

 ss 

Sc 
— 

E 

3- «3 
.
 S» 

? - 

p 

koko kuusi-  puuvaras-  tosta myydystä  määrästä  
10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

52 776 351 533 33868 385 401  — 
—  — 

— 
— — 

— 

. 
—

 
1937 — . 1937 — —  —  — — — — 

— — 

35 010  151401 22 171 173  572 H 

1 312 477  — 1 312  477  1.1 1.1 4.2 4.2  — — — 
-  

230  010  1441622 148 049 1 589 671 1.7 1.6 4.8 4.3  — — — — 

— 852 856 — 852 856 1.0 1.0 3.6 3.6 — — 
— — 

—  

239 984  1041 341  151 412  1192 753  6.6 5.8 19.8 17.3 
— — — 

— —  

103170 1 588 224  63 285 1651509 

482 258 982 451 304 193 1286 644 2.5 2.0 8.4 6.4 — — — 
— — 

1 143 208  7 723  842 722 978 8 446 820 1.7 1.6  5.7 5.3 — 
— — 

— — 

48 258 3 921 539  29 889  3 951428  

— 4 258 265  4 258 265  — — — — — 
— — — 

118 530 949  934 73 930 1023864 1.2  1.1 3.3 3.0 — — — — — 

-T- 694044 — 694044  11.9 11.9 28.2 28.2 

/27  372  k.  
(24  790  p.  

— 
— — — 

720 475  655  199 450 734  1 105 933  12.0 7.6 31.5 18.6  — 43  981 4.0 21.3 

372 777 284880  231052  515 932  8.9 5.2 24.2 13.4 
— — —  — —j 

666  196 181 707  420 915 602  622 23.5 7.1  57.0 17.2 
t 

—  

496 303  104 335 310 739 415 074 (51.1)  14.6 (105.8)  26.6  

117 378 644  471 70 813  — 18.5 31.0 — — — — 
—  

(1027 464)  (70 599)  (644685)  715 284  (125.1) 16.7 (283.4)  28.0  50  390  p. — 33 761  4.7 16.9! 

192 406 734  519 118 940 853 459 9.6 8.2 22.0 18.9 67 789  k. — 67  789 7.9 42.0 

60  933 
—  60 933 4.7  4.7  11.0 11.0 

426  748 — 426 748 21.1 21.1 48.3 48.3  — 
— — — — 

3 642 409 12  342 702 2 280 884  14 623  586 3.5 ■3.1 10.4 8.8  
(95161  k. 

{75  180 p. 
145 531 1.0 11.3 



Taulu 16  

*) A. B. Maalismaa O. Y:lle useista lin tarkastuspiirin hoitoalueista myyty 300 000 m* kiintomittaa paperi  
kosken 180 000 m* ja  Pudasjärven 50 000 m». 

Hakattava puumäärä  

Hoitoalueen kuusi- 

metsien pinta-ala  ha, 
kasvullista  metsä- 

maata 

Hoitoalueen 

Hoitoalue 
Hakkaus-  

aika 

p 

« 

a 

•5"  
P 

P 

g 

tukkeja ja 
tukki-
 puita, 

kpl
 yhteensä 

puuta
 

m
3

 (k. 
m.)
 Kuusimetsä-  alueiden 

Hajallaan olevien  kuusimetsien  3 
S 
л 

в 
CD 

S* 

Üw  
<т> в 

а да 

<< В 
er л 

п> Р- 

В ' 
да 

е* 

1 2 3 4 5 e 7 8 9 

Ylisimo | 
30  000  p.  (1500) 

77  400 1912 —1924  3 419 6  654  10 073 203  407' 
55 000  k. (4125) 

Simo   26  400  p. 

30 000  к. 

(1  320)  

(2  250)  

(7  875)  

(13 125) 

18 200 1910—1922  10 694  10 694 

Kuivaniemi  30 900 1916—1928  3 857 3 857 

11 057  Ranua  
....

  105 000  к. 108 200 1916—1928  1235 9 822 78 691 

Kitka1
)   175 000  k.  180 300 1916—1937 47 439 47 439 2 421  469 

Kuusamo   145 000  k.  (10  875)  149 400 » 74  288 — 74 288  4 999  328 

Pohjois-Taivalkoski
1

)   n. 250 000 к. (18  750)  257 500 » 46 520 — 46 520 3 593  440 

Etelä-Taivalkoski1)   n. 280 000 к. (21000) 288 400 » 19 718 4157 23  875 1661234  

Puhos   n. 60 000  k.  (4  500)  61800 » 730  4667 5 397 34822 

Pudasjärvi
1

)   n. 220 000  к. (16  500)  226 600  » 14 053 — 14 053  1324 506 

11 {  5000 р.  

50 000 к. 

(250)  

(3 750)  
55000 1911—1928 — 3 017 3 017  — 

Utajärvi J 
40  000  к. 

500  р.  

(3000)  

(25)  
41500 1916—1928 — 327 327 — 

Iin  tarkastuspiirij  
61900 р.  

1410 000  k. 

(3 095)  

(105 750)  
1 495 200  1910—1937 207  402  43195 250 597 14 316 897 

Puolanka J 
39 000  р.  

20  000 к. 

33 379 

(1500)  
56 700  1916—1928 19  087 561 19 648 950 673  

Piispajärvi | 29 200  р.  

60 000  к. 

18  755 

(4  500)  
90 500 1917—1937 192 972 1164 11763 

Suomussalmi  70 000  k.  (5 250)  72 100 1917—1937  4 766  2 467 7  233 299  085;  

Hyrynsalmi   34  500  р.  
7  839  

(78)  

74879  

(1275) 

26 500 1917—1924 5  533 — 5 533 513  915; 

(Vuokki)  Lentiira, Kuhmo, 

Katerma  162 000  р.  149 900 1919—1924 — 1886 1886 

Sotkamo   265  000  р.  
37 501  

(4000)  
243  500 1915—1924 10 747  7 886 18  633  920 355 '  

60  300  р.  (3 015)  41600 1910—1919 2 669 2 669 

Oulujärven  tarkastuspiiri|  
590 000  р.  

150 000 к. 

(26  500)  

(11250) 
680800 1910—1937 40 325 16 441  56 766 2 695 791 

Kaikkiaan!  
1 

1 581900 р.  

2  620 000 к. 

(75  595)  

(196 500)  
3 909 300  1910—1937 865990 129 683  995  673  48175 Olli  



(jatk.)  

puita on tässä jaettu niin, että  Kitkan hoitoalueelle tulee 20 000 m*,  Polijois-Taivalkosken 100  000 ra*,  Etelä-Taival- 

0 

kuusimetsien  puuvarastot  m 8  (k. m.) 

Hakatta- 

vaksi  tulee 

m® (k. m.) 
käyttökel-  

poista  kuo-  
rellista 

kuusipuuta  
hehtaaria 

kohti, las-  

kettuna 

Hakattavaksi  

tulee % käyt-  
tökelpoisen 

kuusipuun  va- 
rastosta, las-  

kettuna 

V. 1921 loppuun  mennessä 

hakattu 

И 
9 

Л1 
3-е с 

P 

Р ; ган 

>.
 о» 5  

*•£.<! M 
S»»K'P 
2.&g£.  

fo 

wK'? 
S.sr  sr 
53 л 

s et 
<Т> s kaikkia kuusi-  

metsiä kohti  
bw 
С P 
® et  

з£ 
•a 

s» 

1 
S  

«f 
с  2. 

£ 
3? 
» Л 

% 

Ji. ££. 5s 

fs s  

®. » O 

P o 
В 

g О: 50  да  
i ?Г?Г 5- 
£ » =  3  

"II! 
»f 1 

S 25V~ 
S ».g  §  g 
a5 n>  °S.

B 

Iii?  
»f» 
fis  
»wo 

s  ri  

r? rJi 

*3 
Ч-Ф  

Off 
S52 

c? M  

f 
Off 

sk  5" 

Я-К- 
o с  

a-a 

•B 
e 

sr 

В 

К. 

гз £ 

Ü  

Г So: 

3S 
w в  

ff 

koko kuusi-  puuvaras-  
1

 to
hta
 3 3 

&Ч 
ffS 

rs 
E» 

10  ii 12 13 14 15  16 17 18 19 20 21 22 

389 705  125938 241113  367 051 22.6 7.7 61.5  21.1 
J 29  905  k.  

(30  000  p.  
— 50 005 13.6 64.6 

749085 — 474  466 474  466 —  1.7 —  3.8 1  431  p.  — 959 0.2 5.3 

159 124 — 102 234 102 234 —  8.0 — 
30.2 

f 4  318  k.  
1 455  p.  

— — — — 

542 084 48 760  334 171 382  931 (87.6) 9.8 (221.9) 28.3 — 4623 1.2 4.3 

— 1523227 — 
1  523  227 3.8 3.8 11.8 11.8 — — — 

— 3 253 770  —  
3 253 770 2.0 2.0 4.6 4.6 — 

— 2 306  167 — 2 306  167 5.5 5.5 11.2 11.2 11 737  k.  — 11737 0.5 4.6 

361617 1049 574  234  210 1  283 784 14.6 12.1 27.5 22.5 21498 k.  — 21498  1.7 7.5 

219809 22 629 134 894 157 523 (84.7) 11.5 (273.1) 39.2 25290 k.  — 25290 16.1 40.9 

— 864  124 — 864124 16.1 16.1 26.2 26.2 14 750 k.  — 14 750 1.7  6.5 

208 338 — 
127 179 127 179 

— 18.2 — 43.2 
J 13 436  k.  

1 4  893  p.  
— 

16 714 13.1 30.4 

21529  
— 

13196 13196 — 126.9 
— 

314.5 
J 15880 k.  

1 1 739  p.  
151  17 069  129.3  41.1 

2 651291 9 194189 1661 463  10 855652 7.2 6.0 16.3 13.8 
1 136814k. 

j  38  518  p.  
151 162  645 1.5  10.9 

29 147 606 164 18 263  624  427 3.0 2.9 9.4 9.1 36 761 p.  30 314 33 724  5.4 59.5 

54008 7  741 33 371 41112 (471.4) (77.7) (1169.1) (220.1)  — — — — 

151133  181948 91431  273 379 15.1 10.0 39.6 26.4 — — 

— 
314  712  314 712 4.8 4.8 8.4 8.4 16  040  p.  4691 12  154 3.9 45.9 

177 146 — 108 968 108 968 —  (79.5) — (137.6)  36 508  р.  33177  34 413 31.6 23.0 

755515 593  732  497 736  1  091468 22.7 13.1  41.0 22.3 81361  p.  — 54 512 5.0 22.4 

201835 — 126 289 126 289 — 32.9 — 15.6 52  191 p.  — 34 968 27.7  84.1 

1 368 784 1704 297 876  058 2 580 355 16.9 12.0 39.9 26.4 222.861 p.  68 182 169 771 6.6 24.9 

8 805  692 30 965 030  5 541  383 36 506 413 4.5 3.9 12.6 10.7 

231975  к. 

336  559  р.  
68  333 477 947 1.3 12.2 
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N. s. taloudellis-teknillisistä  seikoista 011 nykyoloissa  ehdotto  

masti ratkaisevin  samoilta aloilta saatavan hakkausanäärän suu  

ruus. Tämä huomataan erittäin selvästi tarkastamalla taulua 16,  

jossa on m. m. yhdistelmä  valtiolle kuuluvista Pohjois-Suomen  

kuusimetsistä tähän asti etupäässä  sopimusikaupoilla  myydyistä  

puumääristä  sekä näistä eristä v. 1921 loppuun  mennessä haka  

tuista osista.  Edellinen (tekee tasaluvuin n. 4 milj. m 3 kiinteää  

mittaa puuta,  josta  paperipuiden  osalle voidaan arvioida  tulevan 

n. 33A milj. m 3. Aikaisemmin yleishtiutokaupoilla  sekä osittain  

muutenkin myydyistä  tukkipuumääristä  on ollut mahdotonta 

saada luotettavia tietoja, joten taulukossa  oleva n. y 2  milj. m3:iin  

nouseva  tähänastinen hakkausmäärä on todellista pienempi.  Myy  

dystä erästä on vielä  hakkaamatta n. 3 milj. m 3 paperipuita.  

O  taik  sumalla,  että tätä erää hakattaessa otettaisiin  hakkuualoilta 

paperipuiksi  kaikki  12—24 cm rinnankorkeudella täyttävät kuuset 

sekä  tukkipuiden  latvukset,  mikä  puumäärä tutkittujen  koeaJa  

metsien keskiarvon  mukaan (taulu  17, s. 112) nousee n. 40 m3:iin  

kiinteää mittaa paperipuuta,  olisi  hakkaus  ulotettava  n. 80,000  ha:n 

laajuiselle  alalle kasvullista  metsämaata. Tähän tulokseen pääs  

täisiin siis  lohkohakkaustavan avulla. Jos hakkaukset sitävas  

toin toimitettaisiin  sellaista aukkoh ak  kaustapaa  käyttäen  kuin  

Etelä-Taivalkosken hoitoalueessa talvella  1921—1922,  jossa hak  

kausmäärä on ollut n. S—ll5 —11 eli keskimäärin 8.7 m 3 paperipuita  

hehtaarin alalta,  olisi hakkuut levitettävä n. 373,000 ha:n alalle. 

Harsintahakkuissa voisivat hakkuualat käydä  vieläkin laajem  

miksi. Lohkohakkausmenettelyn  edut ovat tässä suhteessa niin 

ilmeiset, että ne sellaisenaan voivat aiheuttaa muista hakkausta  

voista luopumisen.  Luikuunottaimatta uudistuksen saannin eri  

laista vaikeutta näille aivan eri laajoille  hakkausaloille,  on suuria 

eroavaisuuksia  myöskin  hankintakustannuksen suuruudessa. Kuta 

suuremmalle ja kulta pieneonmältä  alalta saatavalle summalle 

näissä vedenjakajaseuduissa  välttämättömien asumusten rakenta  

misesta,  teiden teosta,  uittoväylien  kuntoonpanosta,  työn  johdosta  

ja valvonnasta sekä hakkuista,  ajoista  ja  uitoista johtuvat menot 

jaetaan, sitä pienempiä  tulevat ne olemaan mittayksikköä kohti 

ja sitä korkeampi  myöskin puista  saatava hinta. Jos hak  

kaukset  vielä voidaan järjestää niin,  että niissä otetaan samalla 

kerralla taikka lainakin Saimoihin aikoihin niinhyvin  tukit kuin  

paperipuutkin,  voi tulos olla vieläkin parempi.  

Edellämainittu hehtaarin alalta lohkohakkauksissa saatavaksi  

otaksuttu paperipuumäärä  on kuitenkin  suurempi kuin mitä Poh  

jois-Suomen kuusimetsistä todellisuudessa voidaan keskimäärin 



103 

saada. Tästä johtuu  myöskin,  etteivät valtion (tähänastisista pa  

peripuumyynneistä  syntyvät  vastaiset  hakkaus alat voi  supistua  

mainittuun 80 000 ha:iin. Tämä huomataan tarkasta maila taulu  

kossa 16 olevaa tilastoa lähemmin. Otaksumalla,  että kaikissa  

tarkastuspiireissä  käyttökelpoisesta  (10  em latvaimittaan laske  

tusta) kuusipuuvarastosta  olisi  keskimäärin  60  % paperipuiksi  ja 

loput  tukkipuiksi  kelpaavaa  (1920,  3,  s. 128), saadaan taulukon mu  

kaan eri tarkastuspiirien  kokonais- (jos  aikaisemmatkin hakkuut 

olisivat kaikki  olleet lohkohakkauksi  a) ja vastaiseksi  hakkaus  

alaksi  seuraavat  alat: 

Jos otetaan huomioon, ettei kuusimetsissä,  tässä ehdotetun me  

netelmän mukaan,  voida lohkohakkausaloiltakaan poistaa  lähes  

kään kaikkia vaadittavan mitan täyttäviä  kuusia (s. 62), olisivat 

näinkin saadut luvut ennemmin liian pieniä  kuin suuria,  jolleivät 

metsätalousasiakirjain kuutiomäärät osoittaudu vastaisuudessa 

tuntuvammin liian alhaisiksi.  Kun hakkaamatta oleva osa, n. 3 V'4 

milj. m 
3,
 on  välikirjojen  mukaan hakattava n. 15 vuoden sisään,  

tulee tähänastisista paperipuukaupoista  aiheutuva hakkausala ole  

maan vuotta kohti keskimäärin  10 000 ha  kasvullista  maata. Siinä 

tapauksessa,  että tehdyt  laskelmat  vastaisivat  todellisuutta,  ei Poh  

jois-Suomessa  valtiolle kuuluvista  kuusimetsistä  kuitenkaan olisi  

vielä hakattavaksi määrätty  muuta kuin n. 11  %,  josta erästä 

taasen olisi tähän mennessä hakattu vain n. 12 %. 

Oulujärven  tarkastuspiirissä,  jossa  myyty erä on  taulukon 16 

mukaan suhteellisesti suuri eli n. 26 % vastaavasta koko varas  

tosta, ovat tilastossa olevait virheetkin epäilemättä  suurimmat. 

Tämä koskee  erittäinkin sellaisia  hoitoalueita, joissa  ei varsinaisia 

kuusimetsäalueita ole. Kun vanhimmissa talouskirjoissa  on met  

sikkölaji  kuvattu erittäin epätäydellisestä  ja kuusikorvet  niissä  on 

merkitty n. s. vähemmän kasvulliseen metsämaahan,  jota laadittu 

tilasto ei koske,  ovat luettelon mukaan kuusipuuvarastot  erittäin  

kin itäisimmissä hoitoalueissa,  joissa kuusimetsiä tavataan pää  

asiassa vain mainituilla kasvupaikoilla,  vain osa todellisesta. 

Tästä syystä  eivät myöskään  niitä koskevat  muut laskelmat voi 

Tarkastuspiiri Hehtaarilta saatava Kaikki Vastaiset 

paperipuumäärä, m s hakkaus  alat,  ha 

Lajpin  tarka.stuspim  . 18 24 000 24 000 

Kemin 
„
 21 60 000 53 000 

Iin 
„
 26 56 000 50 000 

Oulujärven 
„
 27  25 000 19 000 

Keskimäärin ja yhteensä  .. 22  165 000 146000 
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pitää paikkaansa,  samalla kun mainittu 26 % voi jäädä liian kor  

keaksi. Pohjoissuomen  hoitoalueissa olevien kuusipuuvarastojen  

ja vastaavien myyntimäärien suhdetta selvittävällä kartalla 

voivat  tämän tarkastuspiirin  muutamat hoitoalueet samasta syystä  

joutua  liian korkeaan  luokkaan. Ainakin Utajärven  hoitoalueesta 

on  joka tapauksessa  myytäväksi  määrätty suurempi  kuusipuu  

määrä kuin mitä sieltä on voitu saada. 

Edellisessä on verrattu keskenään hoitoalueiden ja tarkastus  

piirien käyttökelpoisen  kuusipuun kokonaisvarastoja  sekä myy  

tyjen paperipuuni  äärien ja niiden ohella arvattavasti  otettavien 
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14 
2146 22 

iraoriiipuiden  yhteisiä  puumääriä.  Siihen nähden,  ettei edellisiä 

eriä tulla käyttämään  yksinomaa  ipiaperi-  (ja puomi-)  puiksi  vaan 

myöskin  sahapuiksi,  voi tästä saada väärän käsityksien  tähänastis  

ten paperipuumyyntien  vaikutuksesta Pohjois-Suomen  kuusipuu  

varastoihin. Joko paperipuuhalkkuiden  ohella taikka ennen niitä 

tulevat hakkuualoilta poistetuiksi  myöskin  isommat hakattavat 

puut,  joten määrätyn  suuruinen paperipuumyynti  johtaa  sellaisien 

hakkauksien toimittamiseen, joista saatavista puumääristä ne  

muodostavat keskimäärin  n. 60  % ja tukit n. 40 % (1920,  3: s. 128). 

Kaikkiaan  on tutkimusalueen kuusimetsistä itäten tähän mennessä 

hakattavaksi  määrätty n. 6V« milj. m 3 kiinteää  mittaa kuusipuuta  

eli n. 17  % koko kuusipuuvarastosta.  Jos verrattaviksi  otetaan 

eri hoitoalueiden ja tarkastuspiirien  alkuperäiset  paperipuuva  

rastot  ja tähän mennessä myydyt osuudet niistä, saadaan,  jos  

suhde paperi-  ja arvopuuksi,  käytettävien  erien välillä otaksutaan 

kaikissa  hoitoalueissa samaksi  (jollainen  se  ei todellisuudessa ole), 

seuraava  luettelo:  

Hoitoalue ja  tarkastus- Alkup. paperipuu- Myyty paperipuumäärä  Jälellä oleva pa-  

pnri  varasto, k.m 3 k.m3 % peripuu  varasto,  k.m3 

Inari  231241 — — 231241 

Enontekiö  1162 — — 1162 

Muonio   104143 —• 104143 

Ylikittilä  787 486 53 600 6.8  733 886 

Alakittilä  953 803 67 000 7.0  886 803 

Kitinen  511 714 30  000 5.9  481714 

Sodankylä   715 652 200 000 27.9  515 652 

Luiro   990  905 — 
—-  990 905 

Yldkemi   771986 80 000 10.1 691 986  

Lapin  tarkastuspiiri  . ..  5  068 092  430 600 8.5  4 637 492 

Tuntsa  2 370 857 —. — 2 370 857 

Salla   2  554 959 —  — 2 554 959  

Pohjois-Kem  i  j är  vi   614 318  30 000 4.9 584 318  

Etelä-Kenii.järvi   416 426  190 000 45.e 226 426  

Rovaniemi   663 560  200100 
(M 

Ö CO 463 460  

Meltaus  309 559  67 000 21.6 242 559 

Kolari  361573 100 500 27.
8 261073 

Turtola  249 044  107 200 43.0 141844 

Ylitornio  429171 194 300 45.3  234  871 

Muurola  512 076  156 700 30.6 355 376 

Rovaniemen metsäkoulu  36  560  6  700 18.3 29 860 

Kemi  256 049 200 000 00 56  049 

Kemin tarkastuspiiri  
..
 8 774152 1252 500  14.3 7 521652 
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Edellämainitut Metsähallituksen kiertokirjeet edellyttävät  

kuusimetsissä hakattaviksi  tulevien puiden  leimausta taikka  aina  

kin riittävän  tarkkaa osoittamista. Puiden yksityiskohtainen  lei  

maaminen on välttämätön muutamia suuria sopimuskauppoja  kos  

kevien välikirjojen mukaankin (esim. A. B. Kemin yli 1 milj. m 3  

kiinteää mittaa paperipuuta).  Kun taulukon 16 mukaan valtion  

metsistä on tähän mennessä myydystä  pajperi  puumäärästä  vielä 

hakkaamatta n. 3iU milj. m 3 kiinteää  mittaa puuta,  jota varten 

tarvitaan kaataa n. 33  milj. kpl  kuusita,  kohoaisivat  kustannukset 

koko  erän leimauksesta n. 4—B milj. markkaan selkä  vielä hakkaa  

matta olevan koko paperipuuvaraston,  joka tekee n. '2l y 2 milj. m 
3,
 

27—52 milj. markkaan,  jos laskelman perustana  käytetään  kesällä  

1921 Pohjois-Suomessa  tällaisissa töissä keskimäärin maksettuja  

työpalkkoja  ja keskimääräisiä  työtuloksia.  

Hoitoalue ja tarkastus- Alkup. paperipuu- Myyty  paperipuumäärä Jälellä oleva pa-  

piin varasto, к.т* k.m»  % peripuuvarasto, k.m*  

Ylisimo   . 220 231 75100 34.!  145131 

Simo  , 284 680 17 688 6.2  266 992 

Kuivaniemi  61340 30 000 48.» 31340 

Ranua   , 229 759 105 000 45.7 124 759 

Kitka   . 913 936 175 000 19.1  738 936 

Kuusamo  , 1952 262 145 000 7.4  1 807 262 

P  oi  l  joi  s-Ta  ivalk osk  i 
....

 , 1383 700 250 000 h-
1

 00  1133 700 

. 770 270 280 000 36.4  490 270 

Puhos   94 514 60 000 63.5  34 514 

Pudasjärvi   , 518 474 220 000 42.
4 298  474 

Ii  76 307 53 350 69.9  22 957 

Utajärvi   7 918 40 335 509.4  —32 417 

Iin tarkastuspiiri   6 513 391 1 451 473 22.3 5 061918 

Puolanka  374 656 46130 12.3  328 526 

Piispajärvi   24 667 79 564 322.6 —54  897 

Suomussalmi  . 164 027 70 000 42.
7 94 027 

Hyrynsalmi   . 188 827 23115 12.2 165 712 

(Vuokki) Lenitiira,  Kuh- 

mo, Katerma  65 381 108 540 166.0 -43159 

Sotkamo  , 654 881 177 550 27.1  477 331 

Paltamo  75 774 40 401 53.3 35 373 

Oulujärven  tarkastus-  

piiri   1548 213 545 300 Ю CO 1 002 913 

Kaikkiaan   21 903 848 3 679 873 h-L  Oi  00 
18 223 975 
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Kuivaavia ovat tässä suhteessa esim. Etelä-Taivalkosken ja  

Kemin hoitoalueissa toimitetut paperi  puuleimauk  set. Edellisessä,  

jossa  etupäässä  laajempien  kuusimetsäalueidletn  metsistä  on tullut 

otetuksi keskimäärin 8.7 m 3 kiinteää  mittaa puuta hehtaarin alalta 

[pääasiassa  aukkohäkkauslta käyttäen, ovat leimausikustannukset 

66 857  m 3:11  (k.  m.) eili 540  462 puun  kokonaismäärälle nousseet kaik  

kiaan  82 814 imk:aan eli  1 mk 24 pen:iin  kuutiometriltä (k. m.) ja 

15 pen:iin  puulta. Kemin hoitoalueessa on leimausmäärä hehtaa  

rin alaa kohti ollut paljon suurempi eli ilmoituksen mukaan n.  

41 an
3 (k.  im.), mutta kustannukset  siitä  huolimatta 2 mk 41 pen 

maille eli 21 pen puulle. Leima  userä on täällä ollut 6  299 m 
3,
 joka  

vastaa 72 382 puuta. Näiden menojen  vaikutus puista  valtiolle 

tulevaan tuloon on  erittäinkin viimemainitussa tapauksessa  selvä: 

kun paperipuiden  myyntihinta on vain 2 mk 30 pen kuutiometriltä 

(k. m.), aiheutuu jo yksistään  näiden menojen  takia valtiolle ky  

symyksessäolevasta  paperipuumyynnistä  11 pen tappio  mittayksi  

kölle. Pohjoisiemmissa  hoitoalueissa, joissa  metsät  ovat huonom  

pia  ja  työkustannukset  suuremmat sekä myyntihinta vaihtelee 

1 mk 30 pen 1 mik 90  pen  kuutiometriltä,  ovat tulokset luon  

nollisesti vieläkin epäedullisempia.  Jollei hakattavien puiden  

määrästä tarvitse  etukäteen saada tietoa sen tarkemmin kuin mitä 

voidaan saada  koealojen  avulla,  on  ero kysymykisessäolevassa  suh  

teessa harsinta- ja aukkohakkauksen sekä lohkohakkaustayan vä  

lillä toiselta puolen  erittäin  tuntuva. Edellisissä,  joissa ilman 

puuttaista  leimausta ei voida tulla toimeen, ovat kustannukset 

moninverroin suuremmat kuin lohkottaiisissa  hakkauksissa,  joissa 

vastaavat menot supistuvat  hakkausalan rajoittamiseen  sekä sen 

sisään mahdollisesti jätettävien m i nimiinittaa suurempien  puiden  

merkitsemiseen sekä  eri  puutavaralajeiksi,  kuten paperipuiksi  ja 

tukeiksi,  käytettävien  puiden  eroittelemiseen. Kuta (suuremmiksi 

yhtenäiset  lohkohakkausalat saadaan,  suhteellisesti sitä pienem  

miksi supistuvat  nämä menot; puolen  hehtaaria laajojen  säännölli  

sen muotoisien lohkojen  sijoittaminen  hajalleen metsään voi  joh  

taa ehkä vieläkin epäedullisempiin  tuloksiin kuin harsinta. 

Samalla tavalla kuin leim a uisk  us  tan 1111 k  set,  vaihtelevat eri hak  

kaustapoja  käyttäen  myöskin  ajokustannukset.  Harsinta- ja auk  

kiohakkiaukset PohjoisHSuomen  kuusimetsissä  tekevätkin nämä yh  

dessä hakkauskustannusten kanssa  useastikin  mahdottomiksi,  erit  

täinkin jos on kysymys  pelkästään  paperipuuhankinnasta.  Sa  

moilla aloilla toistamiseen uudistettavien hakkuiden ja  vetojen  

takia tulee myöskin  edelleen kasvatettavaksi  soveltuva osa metsää 

paljon  täydellisemmin  raiskatuiksi  kuiin lohkohakkausaloilla,  joilla  
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hankintatyöt  saadaan yhtenä,  taikka ainakin parina  

vuotena siinä tapauksessa,  että tukki- ja paperipuuhakkaukset  

toimitetaan eri kerroilla. 

Edellä on osoitettu (s. 64), etteivät myrskyvahingot  ja kuivu  

imisvaara ole yleisiä varsinaisissa vaara-  ja tunturikuusikoissa,  

mutta kyllä  alavammilla mailla sijaitsevissa  kuusimetsissä,  jos 

niitä varomattomasti harvennetaan. Myöskin  tästä syystä  käyvät  

harsinta- ja aukkohakkaukset osalla Polijois-Suomenkin  kuusi  

metsiä mahdottomiksi. Lohkohakkausta käyttäen  voidaan nämä, 

samaten kuin hyönteis-  ja sienituhotkin,  saada rajoittumaan  mah  

dollisimman vähiin. Kun tämän hakkausta  van kautta yksityisille  

„lohoillekaan"  syntyvä  metsä ei tulisi olemaan tasaikäistä,  vaan 

tuntuvasti eri-ikäistä,  eivät lumituhotkaan kävisi  ainakaan sanot  

tavasti nykyisiä  suuremmiksi. Sitäpaitsi  ovat varsinaiset lumi  

tulioaluemetsät hoidettavat vallan toisten periaatteiden  mukaan 

(s.  122) kuin alempana  sijaitsevat,  joista tässä yleensä  on kysymys.  

Loh koh  a.kk  aus  menetelmän saattamisesta yleiseksi Pohjois  

suomessa olisi  epäilemättä  vielä eräs tärkeä etu,  jota ei tässäkään 

yhteydessä  voida sivuuttaa. Sen kautta saavutettaisiin näissäkin 

oloissa  ehdottomasti välttämätöntä ja tähän asti  täydelleen  puut  

tunutta yleistäkin  järjestystä  metsien hakkuissa ja hoidossa. Kun 

kullakin kerralla tulisi hakattavaksi säännöllisiä,  rajoitettuja  

alueita,  Olisi  myöskin  hakkausalan metsittymistä ja metsien vas  

taistakin kehitystä helpompi  seurata. 

Mitä yhtenäisten lohkohakkausalojen  suuruuteen 

tulee,  on edellisestä käynyt  selville,  että lohkohakkauskin on Poh  

joissuomen  kuusimetsissä  melkein poikkeuksetta  mahdollinen ai  

noastaan silloin, kun mainitut alat tehdään tarpeeksi  suuria. 

Jotta tämän h akka usta  van  tarjoamat edut, erittäinkin reuna  

metsän siementäminen ja sen säilyminen  myrsky-  ja siihen liit  

tyviltä muilta tuhoilta, saataisiin säilymään,  on Holmgrenin  

käyttämä  kaistale  m u o t o se, joka yleisimmin  itulee kysymyk  

seen. Tällainen hakkausalan ulkopuolelta  tuleva siemennys  on tar  

peellinen hyvinkin  useassa  tapauksessa,  kuten sopivien  »siemen  

puiden"  ja riittävän alimetsän ja «taimiston"  puuttuessa  hakkaus  

alalta. Hakkuiden ja ajojen aikana turmeltuu ja häviää myöskin  

osa  alimetsästä. Kaistaleiden leveyteen vaikuttavat luonnollisesti 

samat  seikat, joihin yleensä  vedotaan metsänhoidon oppikirjoissa  

kin,  kuten reunametsän laatu (siementuotanto,  korkeus,  alttius 

myrskyille  ja muille tuhoille) hakkausalalle jäävän  metsän laatu 

(siemennyskyky),  saatavan puumäärän ja hankintakustannusten 

suuruus,  menekkiolot,  maiseman laatu,  metsätyyppi  j. n. e. Tyy  
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pillisillä kuusimets  äaluei 11  a ei viimemainitulla seikalla ole  metsä  

tyyppien  pienen  vaihtelun takia sanottavaa merkitystä. Aikai  

semmin on osoitettu (1915),  että kuusi voi siementää toisinaan 

jotakuinkin  riittävästi 50  m ja sitä suuremmankin etäisyyden  pää  

hän, ja Wibeck (1920,  2) on huomannut,  että havupuun taimia 

ilmestyy  niinkin suuren kuin 300 X 300 m 2 laajuisen  metsäaukean 

keskiosiinkin. Pohjois-Suomen  kuusimetsien heikon siementuotan  

noin takia ei niissä kuitenkaan yleensä  voitane puolltaa  sanotta  

vasti yli 100 m leveitä kaistaleita,  siinäkään tapauksessa,  että sie  

mennys  tapahtuu  niiden molemmilta reunoilta. Sitä leveämpiä  

lohkoja  voidaan käytitää ainoastaan hakkausalalle jäävien  siemen  

tävien puiden (turvin. Kaistaleen pituuden  määrääjänä  ovat en  

nen kaikkea metsän ja maiseman laatu. Jos metsä on kauttaal  

taan taikka ainakin kaistaleiden suunnassa  hakkuukelpoista,  ei  

vätkä maiseman vaihtelut estä  kaistaleen jatkamista,  lienee tuskin 

syytä  rajoittaa  niiden pituutta mihinkään määrättyyn  mittaan. 

Kilometrin,  mahdollisesti useankin pituisten kaistaleiden erotta  

minen ei lienekään useissakaan kuusimetsäalueissa mahdoton. 

Kun maiseman epätasaisuus  voi m. m. puutavaran  ajon  kannalta 

määrätä kaistaleen suunnan,  eivät kaistaleet epäsäännöllisesti  

kumpuisilla  ja rotkoisilla  mailla voi luonnollisestikaan olla yhtä 

pitkiä kuin tasaisella. Samaten ei tietenkään kaistaleen ylintä 

päätä  voida viedä vedenjakajan  toiselle puolelle,  ellei hakkausta 

toimiteta kahdelta vierekkäiseltä  vesistöalueelta samalla kerralla.  

Eri olosuhteissa tulevat siten yhtenäiset  lohkohakkausalat kysy  

myksessäolevissa  kuusimetsissä vaihtelemaan muutamasta hehtaa  

rista kymmeniin  hehtaareihin. Mahdollisesti voidaan kuitenkin 

kaistaleen keskimääräisenä suuruutena pitää  100 X  500 m  2  eli  5  

hehtaaria. 

Pohjois-Suomen  kuusimetsäalueissa voitanee tuskin määrätä 

mitään yleistä  ilmansuuntaa,  jota kaistaleiden pituussuunnan  tu  

lisi  seurata. Jos mahdollisimman suuren valaistuksen ja  lämmön 

saamista  pidetään  pintakasvillisuuden  ja turpeen muuttumiselle 

ratkaisevana, on luonnollisesti suunta S—N edullisin. Vallitsevaa 

myrskysuuntaa  ei  tällä laajalla alueella sitävastoin ole. Bons  

dorffin (1917)  laatiman yhdistelmän  mukaan on nim. n. s. lämpöi  

sellä vuosipuoliskolla  (maa  lumeton ja sula),  jolloin melkein kaikki  

myrskytuhot sattuvat,  vallitseva myrskysuunta  tehtyjen havain  

tojen  mukaan: Inarissa SW, Sodankylässä  NW, Kuusamossa SW,  

Oulussa Wja Kajaanissa  SE ja S.  Näin ollen voidaan kaistalei  

den suuntaa määrättäessä ottaa ratkaisevasti  huomioon maisemien 

muoto,  joista vallitseva myrskysuunta,  samaten kuin kaistaleiden 



110 

teknillisesti  edullisin suuntakin,  riippuvat. Niin  on  suurempien  

laaksokohtien rinteillä  kaistaleet  suunnattava jotakuinkin rinnettä 

alas notkelman pohjaan,  jossa valtatie kulkee. Kullekin kaista  

leelle tehdään tällöin omat sivutiensä. Jos hakattava, metsä ulot  

tuu uittoväylän  läheisyyteen,  eikä kaistaleita  voida tehdä kovin 

pitkiksi, on viimemainittu menettely epäilemättä  edullisin. Laa  

jempi  metsäalue ja pitemmät ajomatkat  edellyttävät  sitävastoin  

hyvin*  hoidetun valtatien tekoa ja kaistaleiden suuntaamista sii  
hen nähden niin,  että  ajomatkat  saadaan mahdollisimman lyhyiksi  

ja vastamaat sekä  hakkaamatta jäävien  metsän osien poikki  kulke  

minen vältetään. Selvää on, että kaistaleiden asettaminen vaatii 

tässä suhteessa perusteellista  paikallis  tuntemista sekä perehty  

mistä ajotöiden  järjestelyyn. Kaistaleiden erottamisessa ei ole 

noudatettava tarpeetonta kaavamaisuutta m. m. siinä suhteessa, 

että niiden rajat  olisivat aina seivästettävät. Usein voidaan niini, 

rajat  saada (tarpeellisen  suoriksi ja määrättyyn  suuntaan kulke  

viksi  kompassilla  käytyjen  ja pilkoitettujen  linjojen avulla.  

Pinta-taialta  an pienissä  metsissä ja metsiköissä riippuu  hak  

kausalan suuruus ja muoto melkein yksinomattain  hakattavan 

metsän tai metsänosan suuruudesta ja muodosta. Niin  on ka  

peahkossa  kuusikorvessa,  jossa  siemennystä  voidaan odottaa reu  

nametsästä,  hakkausala tehtävä pääasiassa  korven rajaviivojen  

mukaiseksi,  mutta kuitenkin niin, että jyrkimmät  mutkat oijotaan  

ja  kapeat  niemekkeet katkotaan. Selvää  myöskin  on,  ettei maa  

eroavaisuuksien rajaa  ole seurattava niin orjallisesti,  ettei kor  

peen  rajoittuvalla kanikaanlaiteella,  esim. VT:llä, kasvavaa kitu  

vaa kuusikkoa yhdistetä samaan hakkausalaan korpiikuusikon  

kanssa. Samaten pyritään  reunametsäksi saamaan mahdollisim  

man edullinen metsän osa.  

Varsin luonnollista myöskin  on, että erittäinkin Lapin  ja Ke  

min tarkastuspiireissä  on useita pienempiä  kuusimetsäalueita sekä 

etäisillä vedenjakajilla  sijaitsevia laajempiakin  seutuja,  joista 

saatavan puumäärän pienuuden  sekä hankintakustannusten suu  

ruuden takia täytyy  kerralla ottaa kaikki  silloin saatavana oleva 

puumäärä. Tällaisissa tapauksissa  voidaankin olla pakoitettuja  

luopumaan  kaistalejärjestelmästä  taikka menetellä niin, että sitä 

käytetään  vain alueiden suotuisimmissa osissa.  Kuitenkin on 

kaikkialla pyrittävä  hakkuilta säästämään kaikki  elinvoimaisem  

mat metsät  ja metsänosat. 

Kaistaleilla toimitettavan hakkauksen luonne ei kaikissa  Poh  

jois-Suomen kuusimetsissä  voi olla aivan sama,  vaan tulee se  

vaihtelemaan erittäinkin  metsän laadun ja menekkisuhteiden mu  
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k  aan. Varsin tärkeä on kysymys  hakkau  saia  11 e jätet  

tävistä taim is  t a j a puista. Sellaisissa  tapauksissa,  

jolloin metsä on jotakuinkin tasaikäistä ja lyhirnpiä  pituusluok  

kia ja taimia ei metsässä tavata joko ollenkaan taikka  vain aivan 

nimeksi,  voidaan hakkausta pitää  k  aisita  lettoisena paljaaksihak  
kauksena. Siemenpuiden  jättämistä hakkausalalle ei erittäinkään 

tiheässä,  suhteellisesti  sola kk  arunkoisi  a ja samalla myrskytuhoille  

ja kuivumiselle  alttiita kuusia  kasvavassa  kuusikossa  voida pitää 

tarkoitustaan vastaavana. Jos alikasvuna tavataan joku hintelä 

ja tavallisesti tupsulatvainen  ja kituva näre siellä täällä,  voidaan 

ne, samaten kuin  pienet alikasvukoivutkin,  useasti hyvällä syyllä  

raivata hakkuun jälkeen pois. Hakkausalan metsittämiseen vai  

kuttavat  ne nim. enemmän haitallisesti  kuin  edistävästi.  Useim  

miten  turmelee niitä ensi vuosina lumikin, niin että ne käyvät  

entistään risuisemmiksi.  Tällainen metsikkömuoto on Pohjois  

suomen kuusimetsissä  kuitenkin laajemmilla  aloilla harvinainen 

muualla paitsi  tasavilla mailla, varsinkin etelämpänä.  Parempien  

menekkiolojen  takia voidaan täällä useasti kaistaleet  tehdä pie  

nempiä,  erittäinkin kapeampia,  jollaisia  tämä metsikkömuoto edel  

lyttää. Samaten voidaan siellä ryhtyä  helpommin  mahdollisesti 

välttämättömiin kulttuureihin, vieläpä kaskeamisenkin yhtey  

dessä,  jollei hallanvaaraa ole. 

PohjoisnSuomen  yleisin, eri-ikäinen ja runsaasti eri suuruus  

luokkia sekä taimistoakin sisältävä  metsikkömuoto on sitävastoin  

hakattava toisella tavalla: säästämällä kaikki  vähänkin kelpaa  

valta näyttävä  taimisto ja  alikasvu. Tähän johtaa  nykyisin  aivan 

ehdottomasti näiden metsien  heikko tuotanto ja epäedullinen  sijoi  

tus. Näiden metsien luonnetta osoittavat  taulu 17, josisa  luetellaan 

eri puulajien  keskimääräinen jakautuminen eri paksuusluokkiin  

hehtaarin alalla,  sekä näiden lukujen perusteella  laadittu kuva 21. 

Laskelmat on tehty tutkituista  luonnontilassa olevista  koealamet  

sistä (s. 12). Paksuusluokkaan 1 cm nähden on  huomautettava,  

että siihen sisältyvät  pienimmät  puut  ovat vain 1 m pituisia (ja 

suurimmat 1.
3 m korkeudella 2 cm vahvoja). Tällaisen keskinker  

taisen kuusimetsän kuutiomääräksi saadaan,  käyttämällä  Lakarin 

(1920)  HiMT:in puille saamia keskikuutioita,  n. 102 m 3 kiinteää  

mittaa puuta, josta kuusta on n. 87 m 3, lehtipuuta n. 10 m 3 ja 

mäntyä  n. 4 m 3  eli prosenteissa  86,  10 ja 4%. 

Jos tällainen metsä otaksutaan hakattavan tukeiksi  ja paperi  

puiksi,  kuten Pohjois-Suomessa  on  ollut tavallista, ja  paperipui  

den minimimittana käytetään  12  cm ri unankorkeudella ja tukkien 

(yleensä  arvopuiden)  24 om samalla korkeudella,  huomataan,  että 

metsän puusto  jakautuu  seuraavalla tavalla: 
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Jos koivuilla ja männyillä  olisi  menekkiä mainittuun 12 cm 

minimimittaan asti, tulisi  jaottelu seuraavaksi: 

Edellisessä tapauksessa  tulisi metsästä hakatuksi (hakkuun  ja 

ajon  aikana tuhoutuvia puita lukuunottamatta)  puiden  ja taimien 

yhteisestä  luvusta ainoastaan 27 %,  mutta kuutiomäärästä 84 % 

sekä jälkimmäisessä tapauksessa  luvusta 30 %  ja kuutiomäärästä 

92 %. Yksistään  kuusiin nähden ovat vastaavat %-luvut 31  % ja 

93 %.  Jos vähintään 12 cm rinnankorkeudella täyttävistä  puista  

Kuva 21. Puiden ja puulajien  jakautuminen  suuruusluokkiin 

tyypillisessä  pohjois-suomalaisessa  kuusimetsässä. Vaakasuorassa  

oleva numerojakso  tarkoittaa rinnankorkeus-paksuusluokkia  

cm:issä,  pystysuorassa  kappaletta.  

Die Verteilung der  Bäume und Pflanzen (= Taimia) auf Diameterklassen 
in iden typischen  nordfinnischen Fichtenwäldern

.
 

Hakkaamatta  jää Paperipuiksi otetaan Tukeiksi  otetaan 

Puulaji kpl  m
1 kpl  m» kpl  m» 

Kuusi   
..
 736 5.80 241 41.7» 88 39.82 

Koivu  
..

 183 10.34  — — — 

Mänty   2 0.32 — — 7 3.78  

Yhteensä 
.
 
..
 
..
 921 16.46 241 41.79 95 43.(50 

Hakkaamatta  jää  Hakattavaksi  tulee  

Puulaji kpl  m* kpl  m1 

Kuusi  
...

 736 5.80 329 81.61 

Koivu   
...
 141 2-ое  42 8.28  

Mänty   1 0.04 8 4.06  

Yhteensä  
...

 878 7.90 379 93.95 
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luetaan,  kuten emienkin, 80 % käyttökelpoiseksi  kuorelliseksi  

puuksi,  'tulisi  sitä hehtaarin alalla olemaan keskimäärin: kuusta 

65 mi
3

,  koivua 7ms ja mäntyä  3m8 eli  yhteensä  75 m 3. Jollei tuk  

kipuiden latvuksia oteta lukuun paperipuiksi  tulevaa puumäärää 

arvioitaessa,  olisi  viimemainittu erä n. 37 m 3 kiinteää  mittaa, jos 

13—23 cm  pak  suusluokk  aan kuuluvista lasketaan 88 % paperi  

puuksi  kelpaavaksi.  

Hakkausaloille voidaan epäilemättä  useassa  tapauksessa  jättää 

eniemmän puita  kuin edellämainitut laskelmat osoittavat,  sillä  or  

jallinen määrämittahakkaus ei kaistaleillakaan ole läheskään aina 

oikeutettu. Niin on hakkausalalle luonnollisesti jätettävä kaikki  

vähänkin ryhmittäin  esiintyvät  12 cm ja sitä suuremmat suhteel  

lisesti elinvoimaiset kuuset,  joista alan siementymiseen  nähden 

voi olla vastaisuudessa suurta hyötyä. Erittäinkin laajemmilla  

hakkausaloilla, joilla reunasiemennystä  täytyy  koettaa täydentää  

kaikilla  mahdollisilla keinoilla,  voi olla  syytä säästää yksittäinkin  

esiintyviä  IV:<nnen ja llLnnen pitnusluokan  kuusia,  jotka nyt  

ovat taikka ainutkin vastaisuudessa kehittyvät suhteellisen kun  

nollisiksi  siemenpuiksi,  samalla kun niiden kuivuminen ja kaatu  

minen myrskyn  takia on verrattain harvinaista. Niistä, samaten 

kuin kaikista  pienemmästäkin  kuusista,  voi alueen metsittymiseen  

nähden olla jonkunverran  hyötyä  myöskin siinä  suhteessa,  että ne 

voivat lisääntyä kasvullisella  tavalla .suhteellisesti  paremmin  kuin 

vanhat, joka suhteessa hakkuukypsät  kuuset,  joiden oksisto  ei 

varsinaisten lumituhoalueiden alapuolella  useinkaan ulotu maa  

han asti. Pohjois-iSuomen  kuusimetsissä  muodostavatkin paksuus  

luokat 12—14 om epäilemättä  juuri ne  suuruusluokat,  joihin näh  

den hakkuuta suunniteltaessa on varovaisiinmin meneteltävä. 

Useasti  metsän suhteellisesti  elinvoimaisimpina  (s.  32) ja tavalli  

sesti  imyöskin  sieniennyskykyisinä  (s.  32)  puina ovat  ne,  tai ainakin 

suuri osa  niistä  hakfcausalalla niin tarpeellisia,  että melkein poik  

keuksetta olisi edullisempaa  korottaa hakkuissa käytettävä  mini  

mimitta ainakin 14 cm:iin sellaisissa tapauksissa,  joissa puiden  

osottaniinen tapahtuu  ilman leimausta ja jätettävien  käyttökelpoi  

sen puun  minimimitan  täyttävien  kuusien merkitsemistä.  Muuta  

missa  tapauksissa  voisi  mittaa kohottaa 15 om:iin asti. Tällainen 

menettely  iei puutavaran hankkijankaan  taholta kohdanne vastus  

tusta, sillä melkein  aina ovat pienimmät  puut ne, joista valmistet  

tava puutavara tulee suhteellisesti kalliimmaksi. Näin käy  m. m. 

silloin, kun  paperipuiksi  aijottujen  kuusten hakkuusta ja ajosta  

suoritetaan keskihinta puuta  kohti.  Tällöin voidaan johtua  sellai  

siin tuloksiin kuin talvella 1920—1921 eräällä paperijpuuliakkaus  
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alueella Rovaniemellä,  jossa  mainittu  maksu oli  5  mlk puulle,  eli  

siihen, että 12 cm päksuusluokan  hanki ntak us  tannuk set tekivät  

200—300 mk m3 :lle kiinteää mittaa  ikuorellista  paperipuuta,  joka  

sekään ei ollut lahosta täysin  vapaata! Toiselta  puolen  on  selvää, 

että sellaisissa  tapauiksissa,  jolloin  kaistaleelle jätettävät  puut  

merkitään,  on hakkausalan kuntoonpanon  kannalta erittäin suo  

tavaa isaada pienimmän  puutavaralajin  minimimitta niin pieneksi  

kuin suinkin. Useimmiten ovat  menekki olot  sellaisia,  että paperi  

puupölkyn  minimipituutena  voidaan pitää 1 m ja  paksuutena  10 

cm  kuoren  päältä.  Esim.  yiksisitään  2 m minimipituuden  käyttä  

minen voi johtaa siihen,  että  1.75 m pitkä ja latvasta 25 cm  paksu  

pölkky  jää  hankinnan ulkopuolelle. 

Suurempien  (I ja II pituusluokan)  kuuslten jättäminen  hakkuu  

aloille siemenpuiksi  ei  edellisen  mukaan tule  yleisesti  kysymykseen.  

Parhaiten voi se tietenkin onnistua vaarojen  yläosissa,  jossa  puut  

ovat  vapaampaan tilaan tottuneita ja kestäviä. Mäntyihin näh  
den on asianlaita itäinen, isällä jos kerran tämän puulajin  tuotto 

on suurimmalla osalla Pohjois-Suomen  kuusimetsistä  (BMT:llä,  

EMT:llä) suurempi kuin kuusen,  on  koetettava  käyttää  kaikkia  
mahdollisuuksia tämän puulajin  uudistumisien edistämiseksi.  Yh  

tenä keinona on  luonnollisesti se, että niille n. 20 %:ille näistä 

metsistä, jotka voidaan lukea 11. s. männynsekaisiten  kuusimetsien 

luokkaan (s. 7), jätetään kaistaleille  kaikki siemennyskykyiset  

männyt  siemenpuiksi.  Yksistään mäntysiemenpuuasentaa  voidaan 

näihin metsiin tuskin saada muuta kuin n. 7  %:lle metsien alasta 

(1920, 3, s. 159), mutta reunametsän siemennyksen  lisänä voi  

9:lläkin männyllä  hehtaarin alaa kohti,  kuten tutkittujen koeala  

metsien keskimäärää vastaavassa  tapauksessa,  olla merkityksensä.  

Ilman perusteellista  pintakasvillisuuden  hävittämistä jää  kuiten  

kin mäntysiemenpuiden  merkitys  erittäinkin  HMT:llä  suhteellisen 

vähäiseksi. Tästä huolimatta voitanee kuitenkin mäntyjen  säilyt  

tämistä pitää yleisenä  sääntönä,  erittäinkin  kun ne voiidaan kais  

talettaisessa hakkauksessa helposti poistaa  parin siemenvuoden 

jälkeen, jolloin alkuperäisen  kaistaleen reunametsässä hakkauksia 

toimitetaan. 

Koivujen  ja muiden lehtipuiden raivaamista  hakattaviksi  jou  

tuvilta kaistaleilta vaikeuttaa suuresti ise, ettei näillä, muutamia 

vähäisiä poikkeuksia  lukuunottamatta,  ole  menekkiä. Kun kaik  

kia suoranaisia menoja  on välttävä niin paljon  kuin mahdollista, 

voi  hakkausalan perusteellinen  raivauskin olla monessa tapauk  

sessa  kysymyksenalaista.  Sopivia  raivausvälineitä,  kuten m. m. 

ainakin keskikokoisten  puiden pystyyn  kuivattamiseen nähtävästi 
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hyvinkin  soveltuvaa kaula jaa ~Surma", käyttämällä voitanee kui  

tenkin näistä johtuvat  kulut  saada rajoittumaan  sellaisiksi,  ettei  

vät ne  pääse suuremmassa määrässä alentamaan hakkuualalta 

saatavia tuloja. Ajattelematonta  lienee kuitenkin yksistään  tä  

män takia laiminlyödä  hakkausalojen  raivauksia sellaisissa  ta  

pauksissa,  joissa  ne osoittautuvat ehdottomasti välttämättömiksi.  

Tätä varten, on nyt  jo osittain  käynnissä  olevien kokeilujen  avulla  

saatava selvitetyksi  kysymys  lehtipuiden  sopivimmasta  kaato  

ajasta  ja Sitäpaitsi näyttää  varsin luonnolliselta,  että 

koivuista  voidaan useimmissa  tapauksissa  jättää hehtaaria kohti 

ainakin  kymmenkunnan  parasta  pystyyn.  Varsinaisina siemen  

puina  on  niillä useimmiten pieni  merkitys,  ja kantovesoista  syntyy  

alalle kyllä koivua sekapuuksi,  mutta imenekkiolojen  paratessa  

voitaisiin ne mahdollisesti saada kaupaksi  esim. suksi- taikka 

muina veisitopuina. Hyvin  pitkät  ja hentorunkoiset koivut  eivät  

kuivumis- ja katkeamisvaaran takia tällaisiksi jättöpuiksi  sovellu. 

Lehtipuiden  raivauksen ohella  voidaan myöskin  kaataa kaikki  

hakkuun aikana pahiten  murskautuneet ja muuten turmeltuneet 

sekä  entuudestaankin aivan toivottomat kuuset.  

Hakkuualojen  saamiseksi  mahdollisimman lyhyen  ajan  sisään 

rauhoitetuksi,  olisi eri  kokoisten  ja eri laatuisten puiden hakkaus 

koetettava saada toimitetuksi  samalla kerralla. Tähän asti  on se 

melkein  poikkeuksetta  voinut tapahtua  ainoastaan silkoin,  kun 
metsän omistaja toimittaa itse puiden  hankinnan. Vastaisuudessa 

lienevät kuitenkin ostajatkin  entistä halukkaampia  ottamaan sa  

malta alalta esim. tukkeja ja paperipuita,  sillä tämä menettely  

tarjoaa  hankinnan järjestämiseen  nähden heillekin useita etuja, 

kuten suhteellisesti  huokeammat hankintakustannukset sekä suu  

remman ja paremmin lajitellun puumäärän saannin pinta  

alayksikköä  kohti. Niin tulevat  m. m. tukkipuiden  latvat,  jotka 

tähän asti  ovat useasti jääneet  käyttämättä,  valmistetuiksi  paperi  

puiksi  j. n. e. Samalla vältetään myöskin  se, että paperipuiksi  ja 

tukeiksi käytettävien  kuusten  väliin jää suuruusluokka,  „jolla  ei  

ole menekkiä"! 

Kaistaleiden väliin jäävien  metsien hakkaa  

miseen ja hakkauksen uudistamiseen nähden ei 

Pohjois-lSuomen  kuusimetsissä  voida seurata vain yhtä  ehdotto  

masti sitovaa menettelyä. Edellä on osoitettu,  ettei uuden metsän 

ikäeroituksia voida saada vaihtelemaan kaistalettani,  vaan tulee 

samankin  kaistaleen metsä olemaan eri-ikäistä. Kun kysyimyk  

sessäolevat metsät ovat usein hyvinkin laajoilla aloilla kauttaal  

taan yhtä  hakkuukypsiä,  ei  uudistusaikaa niissä  voida tehdä kovin  
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pitkäksi,  eikä isiis uiseita eri aikoina hakattuja  kaistaleita  saada 

seuraamaan toisiaan määrätyssä  järjestyksessä.  Sitäpaitsi  jou  

duttavat saman seudun metsien suhteellisen nopeaa  hakkaamista 

useat muutkin seikat. Huomioon otettavia ovat niistä erittäinkin  

uittolaitteiden ja rakennusten k  u  nnoss  ap ysy  niinen. Yli 15 vuotta 

eivät edellämainitut tavallisesti ole käyttökelpoisia  ilman perus  

teellisia korjauksia.  Turpeen  lahoamisen ja ainakin parin  siemen  

vuoden siemennyksen  saamiseksi uudistusalalle, ei mainittua 

vuosimäärää lyhempi  aika  liene yleensä  suositeltava. Näin ollen 

voidaan välivyöhykkeen  leveys  useimmiten asettaa 75—100 met  

riksi, jolloin se voidaan saada hakatuksi  yhdellä  kerralla. Kun 

näin syntyneelle  hakkausalalle ei saada reunasiemennystä  kuin 

nimeksi, on yleensä tämän takia edullisempaa  tehdä ensimmäiset 

kaistaleet leveämmiksi  kuin väliin jäävät  vyöhykkeet.  Leveämpiä  

väli vyöhykkeitä  käytettäessä  voinee joskus  tulla kysymykseen  

myöskin  niiden hakkaaminen kahdessa erässä  siten, että ensi ker  

ralla hakataan sen keskelle suhteellisesti  leveä kaistale,  molem  

mille reunoille tulevan metsäalueen jäädessä  vain muutamia kym  

meniä metrejä leveäksi. Myrskyille  ja kuivumiselle alttiisiin  

metsiin ei  tämä menettely luonnollisesti ollenkaan sovellu. Sa  

maten lisäävät huonoissa menekkioloissa ja pitkillä ajomatkoilla  

kovin kapeat  kaistaleet  liian paljon hankintakustannuksia. En  

simmäisten hakkauisalojen  puiden  kehityttyä  tällä välin yhä  enem  

män siemennyskykiyisiksi,  voivat viimeisetkin  kaistaleet  saada 

välttämättömimmän siemennyksen  niistä sekä itse  liakkausaloille  

jätetyistä  puista,  jotka voivat olla suhteellisesti lukuisampia  kuin 

edellisillä  aloilla. Tällaista menettelyä  helpoittaa  myöskin  rne  

nekkiolojen  paraneminen  kysymyksessäolevan  10 ä 15 vuoden si  

sään. Keinolliset  metsänuuclistukset  tullevatkin näin ollen  tuskin 

kysymykseenk  ään.  

Seurauksena tällaisesta l iakkuujärj  estelmiistä on sellaisen loh  

koharsintametsän syntyminen,  jossa  eri ikäluokat vaihtelevat ver  

rattain epäsäännöllisesti.  Kun hakkuualalle jätettyjen suhteelli  

sesti pientenkin  kuusten ikä voi olla yli 100:kin vuotta (1920, 2), 

voi läheisten puiden  ikäerotus hakkuualan metsittymisen  jälkeen  

■olla yli puoli  kiertoaikaa,  siinäkin tapauksessa,  että viimemainittu 

tehdään pitkäksi. Erotus näiden ja Pohjois-Suomen  nykyisten  

kuusimetsien välillä ei täten olisi kovinkaan suuri. Useimmiten 

olisi edellisten metsikkömuoito kuitenkin enemmän eri-ikäinen ja 

ikäluoikkajabautuminen  enemmän ryhmittäinen kuin jälkim  

mäisten. 

Tasaikäisissä,  tikeissä koskemattomissa  kuusimetsissä  on, jos 
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menokkiolot  ovat  suotuisat,  käyttävä  tavallista kaistalehakkausta,  

jossa vanhemmat jia nuoremmat kaistaleet  seuraavat toisiaan 

säännöllisessä järjestyksessä. Jos metsässä ei  aikaisemmin syn  

tynyttä  taimistoa ole, tulevat  vastaisen metsän ikäerotukset vaih  

telemaan (pääasiassa  kaistalettain. Muutamissa hoitoalueissa, 

kuten Ylitornion ja Sotkamon hoitoalueissa,  joissa kuusikkojen  

uudistuminen on usein tuntuvasti helpompaa  kuin  muualla,  voi 

tällainen lohkoharsinta tulla nyt jo käytäntöön  siihen soveltuvissa 

metsissä. 

Ennen hakatuissa kuusimetsissä,  joista tavalli  

sesti  om  otettu yksinomaa  tukkipuilta,  on epäilemättä  yleensä  py  

rittävä  hakkuiden järjestelyyn  ja tapaan nähden samoihin menet  

telyihin  kuin hakkaa matto missäkin metsissä. Jollei jälellä oleva 

metsä ole  vallan harvaa ja uudessa hakkuussa (~p  aperi  puuh  ak  

haukisessa")  saatava puumäärä pinta-alayksikköä  kohti siten ko  

vin pieni, voidaankin menetelmä usein toteuttaa ilman suurempia  

vaikeuksia. Kun ainakin osa alimetsästä on tukin hakkuun jäl  

keen voinut tuntuvasti elpyä  ja hakkuualalle jäävä  metsä »siten on 

jonkunverran  enemmän siemennyskykyistä  ja «taimisto"  virkeäni -  

pää kuin koskemattoman metsän,  voitanee kaistaleet  useimmissa 

tapauksissa  tehdä jotakuinkin  yhtä leveiksi kuin hakkaamatto  

massakin metsässä. Kaistaleiden väliin jäävien  metsien hakkaus 

sitävastoin voi edellisissä, alimetsän  nopeammasta  kasvusta  riip  

puen, tapahtua  suhteellisesti  lyhemmän  ajan  kuluttua. 

Luonnollista on,  että hakkuualat tulevat tällaisissa metsissä  

poikkeamaan  suhteellisesti vieläkin useammin kaavamaisen kais  

taleen muodosta kuin metsässä, joka tähän asti  on ollut koskema  

ton, isillä kuvio- ja metsikkörajojen  lisäksi  johtavat tähän nyt 

myöskin aikaisemman hakkausalan rajat. 

Niin vähän kannattavilta kuin metsän vii  jel y  k  set ja 

vieläpä, hakkau salojen perusteellisemmat  rai  

vaukset Pohjois-Suomen  kuusimetsissä  nykyoloissa  näyttävät  

kin, voitanee näiden käyttämistä  niissä jo aivan  (lähitulevaisuu  

dessa tuskin välttää. Edellä on  osoitettu (s. 48), ettei tyypillisiä  

HMT:n kuusimetsiä  saada muuttumaan varsinaisen luimituhora  

jan alapuolella  kannattavammiksi  osoittautuneiksi  mäntymetsiksi  

ilman tällaisia toimenpiteitä, sekä että sopivin keino kasvipeit  

teen ja turpeen hävittämiseksi  on hakkaustähteiden hajallaan  

poltto.  Erilaiset  metsäaurat,  karhit ja muut maanpinnan  rikkojat  

ovat joko tehottomia taikka kuten melkein aina on asianlaita,  

liian runsasta ja kallista työvoimaa  kysyviä.  Jos otetaan huo  
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mioon aikaisemmat tutkimus+uloikset  m. m. turpeen  orgaanisten  

typpi- ja fosfori  yhdistysten  muuttumisesta kuumentamisen ja 

polton  vaikutuksesta  kasveille  sopivampaan  muotoon (vert.  m. m. 

1917) ja  näihin lisätään Hesselmanin (1917)  ja Tammin (1920)  tu  

lokset polton  seurauksista ky  sym  yik  sess  äole vi en kuusimetsien 

metsätyypeillä,  ed voi olla epäilystäkään  siitä, ©ttä  poltolla  ja sitä 

seuraavalla kasvi-  ja  turvepeitteenkin  ainakin osittaisella  häviä  

misellä on edullinen vaikutus uuden taimiston erittäinkin koi  

vun ja  'männyn syntyyn  ja kehitykseen.  Jos kulottamiseen liit  

tyy vielä maanpinnan  ja ennen kaikkea jälellä olevan, usein  iiuo  

ipamaisen  ja sitkeän turvekerroksen rikkominen,  kuten käy  kas  

keamisessa,  ovat seuraukset vieläkin edullisemmat. Tätä todista  

vat itämän viljelystavan  jälkeen  syntyneet  lukuisat suhteellisen 

tiheät ja verrattain hyvin  kehittyneet  metsät muutamissa tyypilli  

sissä kuusimetsäalueissa. Varsinaista kaski  viljelystä voitaisiin 

kuusimietsäalueiden metsissä käyttää  myöskin  ilman keinollista  

metsänuudistusta sellaisissa  tapauksissa,  jolloin  hakkausalalle jää 

ainakin jotakuinkin  riittävästi mäntysiemenpuita,  sillä tällaisten 

vanhojen  mäntyjen  säilyttäminen yli kulotuksen  ei tuota voitta  

mattomia vaikeuksia. Kaikkialla,  missä männyn hankkiminen 

kuusen tilaille osoittautuu kuusimetsäalueissa tarpeelliseksi,  onkin  

syytä harkita, eikö kaskiviljelys  ole tähän tarkoitukseen sopivin  

ja ennen  kaikkea  huokein keino.  Puolangalla  ja siitä  etelään ole  

vissa pitäjissä,  joissa  vanhempi  väki on aikanaan kaskiviljelyk  

seen harjantunutta  ja useat kuusikkovaarat  ovat siihen erityisen  

sopivia,  voivatkin tästä viljelystavasta  metsätalouden osalle aiheu  

tuvat menot supistua  verrattain vähiin. Useimmiten on  syytä  

erittäinkin jos hakkausaiojen  kaskeaminen annetaan vuokralle 

käyttää  kullakin  paikkakunnalla  vanhastaan käytettyä  kaskea  

mistapaa,  sillä uusien menettelyjen  käytäntöön  ottaminen voi suu  

resti  vaikeuttaa työtä ja lisätä kustannuksia. 

Jos metsäkulttuureihin on  ryhdyttävä,  on kaskeaminen  tässäkin 

tapauksessa  sopivalla  paikalla varmin ja huokein inetsittämis  

keino;  varsinaisia kulttuurikustannuksia  aiheutuu vain siementen 

hinnasta. Tähän verraten nousevat menot esim. ruutukylvössä  

suuremmiksi,  sillä pelkkä  ruutujen  valmistaminen ja kylvötyö  on 

HMTrllä jia PHMTsllä viime vuosina voinut muutamissa hoito  

alueissa tehdä 500:kin markkaa hehtaarin alalle.  Istutus tulee 

luonnollisesti tätäkin kalliimmaksi, ja vako- ja hajakylvöt  ilman 

polttoa  ovat,  perusteellista  jia vaikeaa maanmuokkausta edellyt  

täessään,  melkein mahdottomia käyttää.  Kustannusten supistami  

seksi  ja metsien 'luontaisen harvuudien takia on  istutuksessa,  sa  
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mat/en  ikuin r  uutukylvössäkin  käytettävä  mahdollisimman suuria  

(2 —3 m)  ruutu-  ja istu  tusk  i  i opp  aetäi sy  yk  siä. Tässä yhteydessä  on 

myöskin  huomautettava Wibeckin (1920)  Norrlannissa saamista 

tuloksista,  joiden  mukaan siellä melkein poikkeuksetta  on ruutu  

kylvöstä  ja istutuksesta saatu parempia  tuloksia, jollei ruudussa 

ja kuopassa ole maata muokattu, vaan jätetty se luonnolliseen 

asentoonsa. Tämä johtuu  maan  vähäisemmästä routimisesta  jäl  

kimmäisessä tapauksessa.  Ottamalla  huomioon eri menettelyjen  

aiheuttamat kustannukset ja syntynyt  taimimäärä, on  tutkimuk  

sissa saatu suhteellisten kustannusten syntynyttä  taimia kohti 

tekevän ruutukylvössä,  jossa  ruudut jätetään  kuokkimatta,  0.49 ja 

rivikylvössä  O.oi, jos vastaavat kustannukset ruutukylvöstä,  jossa  

käytetään  kuokittuja  ruutuja,  merkitään l.oilla. Samaten suhtau  

tuvat rikkomattomaan kohtaan ja muokattuun kuoppaan  tehtyjen 

istutusten  kustannukset  toisiinsa kuten O.so:  l-o. (Vanhempina  

kuolee  kuitenkin suuri osa edellisessä käytetyistä  taimista.)  Ete  

lämpänä,  josisa  routiminen 011  vähäisempää on suhde toinen. Näitä 

tuloksia, jotka asettavat perusteellisemman  maanmuokkauksen 

verrattain huonoon valoon,  ei kuitenkaan voida ilman järjestel  

mällisiä kokeiluja soveltaa kuusimetsäalueilla toimitettaviin  

kaskikulttuureihin,  sillä  myöskin  Wibeck 011 kokeissaan huoman  

nut, että „varpurikkaissa"  kuusimetsissä  voi suhde kuohkeutetun 

ja luonnontilassa olevan kylvö- ja  isitutusruudun tulosten välillä 

olla päinvastainenkin  kuin muilla metsätyypeillä,  erittäinkin 

ClT:llä. Sitäpaitsi  voidaan pitää varmana,  että varsinkin män  

nyntaimien  kehitys  kasketulla  hakkausalalla on paljon  nopeampi  

kuin kaskeamattomalla. Erittäin hyvistä  polton  jälkeen  toimite  

tun ruutukylvön  tuloksista  onkin esimerkkejä myöskin Pohjois  

suomesta,  m. m. Rovaniemen hoitoalueessa olevalta  Kaihuanvaa  

ralta, jolla yksissä  ruuduissa voidaan tavata kymmeniä  erittäin 

voimakkaita männyn ja  kuusenkin taimia. 3-vuotisten taimien 

pituus  onkin siellä toisinaan 20:kin cm. Mikäli  jälkeenpäin  voi 

työn laadusta saada selkoa on siinä käytetty  tavallista ruudun 

valmistustapaa,  verrattain kuohkeaksi  hakkausta. Kaskihaja  

kylvöistä  on kuusknetsäalueissa verrattain hyviä  tuloksia van  

hemmiltakin ajoilta, jolloin valtion metsiä vielä annettiin kas  

kettaviksi  sillä ehdolla,  että alat metsitetään kylvämällä  (1915).  

Täten syntyneestä  metsästä on otettu kuva 22. 

Kuusen uudistamiselle ei  poltto  ole niin edullinen kuin män  

nyn (1915). Myöskin  Wibeckin kokeet (1920,  2) osoittavat  tätä, 

sillä muutamissa takauksissa  on HMTillä polton  jälkeen  toimi  

tettu kuusen kylvö  kokonaan epäonnistunut,  männyn kylvön  an  
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taessa hyviä  tuloksia. Jos kerran keinollisiin  metsänuudistuksiin 

HMT:llä ryhdytään,  onkin tästäkin syystä  yleensä  pyrittävä  met  

sien muuttamiseen männiköiksi. 

Tyypillisissä  kuusimetsäalueissa ei hakkausalojen  kulottami  

selle ja kaskena viljelemiselle  aseta tavallisesti esteitä myöskään  

pelko läheisten metsien palamisesta. Kuvaavia esimerkkejä  

HMT:n kuusimetsien vähäisestä alttiudesta  kuloille on m.  m. Pal  

jakkavaaralla  ja Siikavaaran jaksolla Puolangalla.  Vielä aivan 

viime vuosina on siellä mim. sytytetty  vanhoja  tuk inh akku  utä h -  

teitä kymmenistä  eri kohdista metsää (karhujen karkoittamiseksi  

paikkakunnalta!),  mutta useimmiten turhaan. Rovaniemellä 011  

näissä yrityksissä  kuitenkin onnistuttu paljoa paremmin siitä 

syystä,  että yhtenäiset  hakkausalat ovat paljon  laajempia  ja hak  

kaustäh teitä paljon  enemmän, kun myöskin paperipuita  on alueilta 

kaadettu. Ja onpa  tuli päässyt  ryöstäytymään  yli hakkuualuei  

den rajan Kaihuanvaaran kulttuurialueillakin,  antaen erittäin 

varottavan esimerkin siitä, ettei tällaisissa  tuorelu on  täisissäkään 

metsissä saada laiminlyödä  mitään niistä varokeinoista,  joihin  

kaskettaessa  ja hakkausalojen  kulotuksessa on yleensä ryhdyttävä.  

Edellä on huomautettu,  että hakkausalan kulottaminen ja kas  

keaminen voi  tulla kysymykseen  vain siinä tapauksessa,  että kat  

sotaan  välttämättömäksi hankkia sille  toinen vallitseva  puulaji  

taikka  milloin on tullut toimitetuksi  todellinen paljaalksihak  kaus,  

ilman ennen syntynyttä,  alalle jätettäväksi  soveltuvaa  taimistoa,  

taikka  taimi- ja puuryhmiä. Holmgrenin (1914)  huomautus,  että 

hakkausalojen  polton  intoilijat  ovat tässä  suhteessa aikaansaa  

neet eri-ikäisissä  ja erittäin vaikeasti uudistuvissa kuusimetsissä  

suuriaikin vahinkoja,  on vallan oikea. Siellä, missä  kuusimetsien  

hoito voidaan itehdä voimaperäiseksi,  voivat poltto ja puulajin  

muuttaminen tällaisissakin tapauksissa  tulla ainakin toisinaan 

kysymykseen.  

Pohjois-Suomen  kuusimetsien hoitoon liittyy myöskin  kysymys  

kuusimetsäalueilla olevien soiden kuivattamisesta ja 

metsämaan soistumisen ehkäisemisestä. Siihen nähden,  että tyy  

pillisissä vaara- ja tunturikuusknetsäalueissa on  kaikkiaan soita 

vain n. 23 % alasta ja metsättömiä soita ainoastaan n. 16 % 

(1920, 3),  ei tällä seikalla ole  näissä seuduissa läheskään sitä mer  

kitystä  kuin useimmilla muilla vedenjakajamailla.  Sitäpaitsi  011 

alueiden metsien taloudellinen arvo siksi  pieni, ettei soidenkaan 

metsittämiseen ja  metsänkasvun parantamiseen  voida yleensä  uh  

rata suurempia  summia. Useimmissa  tapauksissa  nouisisivatkin  

tavallisesti verrattain pienten  ja hajallaan  esiintyvien rinnesoiden 
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kui  vat  nskus  ta  n  n  ukset suhteellisen suuriksi,  erittäinkin kun niin  

hyvin  pohja-  kuin va j ovesi  1 ähteistä "tulevan veden kerääminen 

mones,sa tapauksessa  aikaansaa vaikeuksia. Myöskin  (metsämai  

den soistuminen on rinnesoiden reunoilla useimmiten hidasta ja 

vähäistä;  Auerin piakkoin  julaistavien  tutkimustulosten mukaan 

onkin muutamien rinnesoiden laajuus  melkein sama nyt kuin 

tuhansia vuosia sitten. Toisaalta on  kuitenkin varmaa, että kuusi  

metsäalueiden lukuisista  lettosoista  saataisiin  kuivattamalla  aluei  

den parhaat  metsämaat. Kieltää ei myöskään  voida, etteikö jo 

verrattain yksinkertaisella  nisk aojaverkostolla  saada muutamilla 

soistuvilla  rinteillä hyviä  tuloksia. Näin on käynyt  esim. Ylitor  

nion hoitoalueessa. 

Muutamissa kuusimetsäalueissa on kuitenkin soita tuntuvasti  

enemmän kuin mitä edellämainitut Kuusamon ja Rautavaaran 

pitäjien välillä saadut tulokset osoittavat. Näin on asianlaita 

usiein vaarojen ja tunturien välisissä itasankoseuduissa,  joissa  oji  

tuksien toimittaminen luonnon vesi  juoksujen, purojen ja jokien  

takia voi olla suhteellisesti yksinkertaisempaa  ja huokeampaa  

kuin ylempänä  olevilla rinteillä. Tasavien maiden ja vaarojen  

liepeiden  soistuvien  maiden pelastaminen  metsän kasvatusta  var  

ten on suotuisemmin sijaitsevissa  Pohjois-Suomen  hoitoalueissa 

(esim.  Sotkamon,  Ylitornion ja  Muurolan hoitoalueissa) otettava 

alueilla toimitettujen hakkauksien jälkeen  tarkan harkinnan alai  

seksi. Taikka oikeammin: jo ennen vesiperäisillä  mailla kasva  

vien metsien hakkausta olisi  ratkaistava,  voidaanko hakkausalat 

saada heti hakkuun jälkeen  ojitetuiksi  taikka  ei. Jälkimmäisessä 

tapauksessa  on säästäväisempää  hakkaus  tapaa käyttäen  pidettävä 

huoli siitä, ettei soistuminen pääse edistymään  hakkauksien takia 

ja  edellisessä tapauksessa  on yhtenäiset  hakkausalat tehtävä laa  

jempia ja hakkaukset voimakkaampia.  

Pohjoissuomen  kuusimetsistä vaativat varsinaiset lum i  

tuhometsät oman käsittelynsä.  Kuten aikaisemmin on mai  

nittu (1920,  4), on näiden metsien  taloudellinen .arvo, erittäinkin  

tuoton alhaisuuden takia, vieläkin pienempi  kuin alempana  sijait  

sevien  metsien, joten niiden suurin merkitys  on pääasiassa  siinä,  

että ne muodostavat varsinkin tulvien tasottamiseen välttämät  

tömät suojametsät,  joiden säilymisestä  on erikoisesti  huolehdit  

tava. Ainoastaan vähemmän tuhoutuneissa ja enemmän sekä 

terveempää /puuta tuottavissa alaosissa voivat hakkuut muuta  

missa hoitoalueissa kannattaa. Yksinkertaisin menettely näissä 

tapauksissa  on se,  että alempaa  tulevia kaistaleita  jatketaan  lumi  



123 

tuhoalueelle niin ipitkälle  ylös kuin metsän ja  maisemien laatii 

kussakin  tapauksessa  sallivat. Saatava tulos on useimmiten niin 

vähäinen,  ettei sen takia kannata saattaa metsien säilymistä  epä  

varmaksi;  siksi  ei kaistaleen  ulottaminen liian etäälle tuhoaluee  

seen saa tulla kysymykseen.  Samaten on myöskin  luonnollista,  

että tuhoalueen puoleisella  osalla  kaistaletta  hakkuut  toimitetaan 

varovammin kuin  alempana,  ja sitä säästävämmin kuta yleisem  

miksi tuhot käyvät.  Useimmissa tapauksissa  tuleekin säästettä  

väksi  «taimiston"  ohella IV  ja 111 pituusluokka  melkein kokonaan 

sekä myöskin  osa ll:sta ja mahdollisesti I:stäkin. 

Kun kuusi on kotimaisisita  puulajeista  lumituhoalueilla luon  

nollisin ja kestävin puulaji  (1920,  4), ei puulajin  muuttaminen 

tästäkään syystä voi tulla yleisemmin  kysymykseen.  Myöskin  on  

varsin epäiltävää, voisivatko  edes ulkolaiset puulajit,  joiden  käyt  

tämistä Ruotsin 'tunturiseuduissa on ehdotettu (m.  m. Geete, 1915), 

antaa edes likimain sitä tulosta kuin nykyiset lumituhometsät. 

Vastaisilla,  joka tapauksessa  verrattain pienessä  koossa  suoritetta  

villa kokeiluilla  voita nee itätä kysymystä  valaista, samaten kuin  

sitäkin, voidaanko kuusen kasvullista  uudistumiskykyä  käyttää  

apuna  kuusimetsien keinolliseen uudistukseen ainakaan siinä  

määrässä, etitä se kävisi  taloudellisesti kannattavaksi (vert.  

Nerdrum, 1918).  





Über  die  Bewirtschaftung  der  Fichtenwälder  Nord  
finnlands.  

Refer  at. 

Walder, in denen  die  Fichte die unbedingt herrschende  Holzart darstellt, 

gibt es auf den  produktiven  Waldboden  Nordfinnlands  in  einem  Umfang  von 

ca.  1.2 5 Millionen  ha. Sie  liegen  fast ausnahmslos auf  den  höchsten  Anhöhen 
der Gegend, grösstenteils oberhalb der Isohypse 300 m und  umfassen  der  

Hauptsaclie nach  den  fiir  diese  klimatischen Verhältnisse  charakteristischen  

Waldtyp, den  sog.  Dickmoostyp  (HMT),  der  auf einem  Areal  von ca.  800  000 
ha  angetroffen wird (Näheres 1920, 3).  Der  gesamte Holzvorrat  der  Walder  

beträgt  ca. 66.5  Mill.  Festmeter, wovon zu Papierholz taugliches Fichtenholz  

ca. 25.5  Mill, fm und zu Sägeholz  geeignetes Fichtenholz  ca. 17 Mill.  fm. Infolge 
der Verbesserung der Absatzverhältnisse sind  in diesen Waldern wahrend der  

letzten  Jahre umfangreiche Aushiebe vorgenommen  worden.  So wurden von 
dem dem Staat gehörigen Teil, der ca. 80 % von dem Gesamtareal bildet, ca. 
3.7  5 Mill. Festmeter Papierholz verkauft, dessen  Entnahme  aus dem Wald  
die  Entstehung von insgesamt  iiber  150  000 ha  umfassenden  oder  pro  Jahr  ca. 

10  000  ha  grossen  Hiebsflächen  verursacht.  Die  Frage einer  geeigneten Pflege  

der Fichtenwalder Nordfinnlands  ist aus diesem  Grunde  sehr  aktuell.  

Die Lebensbedingungen  der Wälder. 

Der  Zuwachs und  der Ertrag der  fraglichen Walder  sind  ausserordentlich 
schwach.  So ist der  Ertrag  der Walder vom Dickmoostyp ziemlich derselbe  wie  

der  des sterilsten Heidewaldtyps  Nordfinnlands, des  Cladinatyps  (CIT). Dies  
kann auf  dem Klima  und  dem Boden des  Standorts beruhen, die  sich  in den  

Waldtypen wiederspiegeln.  So  ist die  Vegetationszeit  in  den  typischen Fichten  

waldgebieten wegen der  friihen Schneefälle im Herbst  und  wegen  der  späten  
Schneeschmelze  im  Friihjahr oft 2—3 Wochen  kurzer  als  in  den  benachbarten  

Niederungsgegenden (1920, 4). Ebenso  ist die  Mitteltemperatur der Wachs  

tumsperiode in den  ersteren  niedriger, was auch  daraus  zu  ersehen  ist,  dass  das 

Getreide auf den  Äckern  der Anhöhen  zu  seiner  Reife oft längere  Zeit  braucht  
als  in  den  Niederungen. Nachtfröste  sind  jedoch fast ganz  unbekannt, sodass  

der  langsame Zuwachs der Fichte, besonders  im  Jungwuchsstadium (mit  100  
Jahren  ist  die  Fichte  oft  nur  1 m hoch; 1920, 1),  nicht  durch  dieses  Verhalten  

bedingt  sein  kann.  Das  Klima  ist  auch  sonst dem Gedeihen  der  Holzpflanzen 

nicht  so ungiinstig wie  an der  polaren Waldgrenze der  Kiefer, da  der Same der 

Kiefer  und  der  Birke  an den  alpinen Grenzen der Fichtenwaldgebiete verhält  
nismässig  gut  reift (1921).  Sehr nachteilig sind  fiir  die Entstehung und Ent  
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wicklung  der  Walder  der Schneedruck  und  seine  verschiedenartigen unmittel  
baren  und  mittelbaren  Folgen. Der  maritime  Charakter  des Klimas äussert  
sich am typischsten  an den  nördlichen Abhängen, wo aueh  die Erscheinung6-  
verhältnisse der  Waldtypen  andere  sind  als  z. B. an den  Siidabhängen und  auf  
den  ebenen  Hochplateaus.  Dies ersieht  man  aus Tabelle  1, S. 11, in  der die  

Ergebnisse  von den  ea. 220  000  Schritte umfassenden  Taxierungslinien zusam  
mengestellt sind. Bezeichnend  sind  die  folgenden  Zahlen:  HMT: N-Hangr 

75%, S-Hänge 54%; EMT: N-Hänge 15%, S-Hänge 24%; CT CIT: N-Hänge 
3 %,  S-Hänge 16%. Mit  anderen  Worten: trocknere  Waldtypen  finden sich  
relativ reichlicher  auf den siidlichen, frischere  auf den  nördlichen Hangen.  
Die  Abhangigkeit des  GDT von der  Neigung des  Bodens  wird  ebenfalls  aus  der  
Tabelle  deutlich. 

Da  die Hiigelböden  im  allgemeinen mit  dicken  Moränenschiehten bedeckt  
sind  und  die  fraglichen Gebiete  ausserdem  oberhalb  der marinen  Grenze lie  

gen, kann  die  physikalische  Zusammensetzung des Bodens  an sich  nicht  als  

ungiinstig betrachtet  werden.  Dazu  sind  die  Boden verhältnismässig wenig 
steinig. Die  relativ  grosse  Niederschlagsmenge und  das  unbedeutende  Gefrieren 

des  Bodens  im  Herbst,  wodurch der  Boden einen  verhältnismässig  grossen  Teil  
der Fruhjahrsfeuchtigkeit erhält, machen die Feuchtigkeitsverhältnisse  des  
Bodens  giinstig. Ortstjjinbildung ist jedoch ziemlich oft anzutreffen.  

Die  chemischen  Eigenschaften der obersten  Schichten des  Bodens werden  
in  hohem  Grade durch  deren  kräftige  Podsollierung herabgesetzt,  iiber  welche 
Tamm (1920) friiher  berichtet hat 1 ). Nach  den  auf  Versuchsflächen  ausge  

fiihrten  Beobachtungen schwankt  denn auch  die  Höhe  des A2
-Horizonts zwi  

sclien  5 und  15 cm  und  beträgt  im  Mittel  10 cm  (Tabelle 4). Von  Bodenproben, 
die  im  Sominer  1918 aus den  Waldtypen  der  Fichtenwaldgebiete  entnommen 
wurden, hat Dr.  Valmari im ganzen  63  chemische Bodenanalysen  gemacht 
unter  Anwendung derselben Methoden  wie  bei  seinen  entsprechenden Unter  

suchungen  iiber  die  Waldtypen  Mittel-  und  Siidfinnlands  (Valmabi, 1920, 2).  
Die  Mittelwerte  aus  den  Analysen,  welche  iiber diese  sowie zum Vergleich iiber  
Bodenproben von iCIT und  VT  ausgefiihrt  wurden, finden sich  in  Tabelle 3, 
in  der  unter anderem  die  Intensität  der  Podsollierung der  A

2
-Schicht  zum Aus  

druck  kommt. Ausser  diesen  in  0.2-n  Salzsäure gelösten Gewichts-%-Mengen 

gibt Tabelle  4 eine Zusammenstellung  iiber  die  Mengen der löslichen  Stoffe 
in  dem 35 cm tiefen obersten Mineralboden  sowie  in  dessen  verschiedenen Hori  

zonten.  In derselben  Tabelle  sind  auch  der  durchschnittliche  jährliche Massen  
zuwachs  pro  ha  der  verschiedenen  Waldtypen  in  200-jährigen  Beständen  sowie  
die  relativen  Mengen dieser  und  von X, P, 0 5 und  Ka O angegeben, und  zwar 

so berechnet, dass HMT als Vergleichspimkt  genommen  ist. Die Resultate, 
die  auf  einem  zu kleinen  Material beruhen, als  dass  sie  völlig iiberzeugend sein  
könnten, zeigen, dass  die  Pflanzennährstoffe, deren  Menge am besten  zu den  
den  Ertrag der Walder angebenden Zahlen  stimmt, CaO und  P  2  O s  sind. Be  
sonders  bei  VT  bleibt  jedoch die  relative Menge des  letztgenannten sehr  nied  
rig.  Wie zu erwarten  ist, gruppieren sich  dagegen die  den  Gesamtstickstoff  

angebenden Zahlen  nicht  in  derselben Ordnung wie  die  Bonitäten.  Den  pri  
mären  Minimumfaktor  stellt denn  auch  in  den  Fichtenwaldgebieten Nord  

') Die  in  Schweden  gebrauckten Bezeichnungen  »mossrik  granskog» (z. B. 
Nif-ssoN,  1895; Hesselman, 1917), »risig  granskog»  (Wibeck,  1918), »typiak  myr  
tillustyp» (Tamm, 1920) beziehen  sich  ohne  Zweifel in  manchen  Fallen  auf  HMT. 
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finnlands zweifelsohne das  Kiima  dar, als dessen mittelbare  Folge sich auch  der  

achwache chemisch-biologische  Wert des  Bodens der  dominierenden Waldtypen  

ergibt.  

Die Entstehung  der  Wälder.  

Die  generative Verjiingung der  Walder in  den  typischen Fichten  
waldern  Nordfinnlands ist ausserordentlich schwach, in  dem vorherrschenden 

Dickmoostyp  schwächer  als in irgendeinem anderen  Waldtyp Finnlands.  Dies  
beruht  teils  auf der  schwachen  Samenproduktion der Walder, teils  auf  der  

iippigen  Bodenvegetation der Waldtypen sowie auf der  dicken Torfbildung 
und ihrer  unvorteilhaften Beschaffenheit wie  auch auf  dem Schneedruck.  So 

kommen  Bliitejahre der Bäume  in den  Fichtenwaldgebieten im allgemeinen 
seltener  vor als  in  den  Niederungsgegenden  (den Kiefernwaldgebieten), und  
diese  sind  auch relativ  sehwacher.  Dasselbe gilt natiirlicherweise  auch von den  

Zapfen- und  Samenjahren. Namentlich von den  Samen der  Fichte ist  ein  ver  

hältnismässig grosser  Teil  ganz  untauglich besonders  in  den  oberen  Teilen  der  

Fjelde,  wo die  generative Grenze  der  Fichte relativ  niedrig  hinzieht (1921) und 
wo die mittlere  Länge der  Zapfen verhältnismässig sohnell  abnimmt  (1920, 2).  
Die  Zahl  der zapfenproduzierenden  Fichten  hat  in  den  genauer  untersuchten  
VVäldern von mittlerem und  höherem  Alter pro  ha  zwischen ca. 100 und  600  

geschwankt, was durchschnittlich  275  Stiick  (Tabelle 5)  oder  49 % von der  Zahl  
der in Brusthöhe mindestens  5 cm starken Fichten  ausmacht. Die Tabelle 

veranschaulicht  auch  die absolute  und  relative  Menge  der zapfentragenden  
Fichten  in den  verschiedenen Höhenklassen (I = 1/1,  II =%, 111  =V4 und 

IV  = % von der  Länge der  höchsten  Bäume) und  in  den  die  Reichlichkeit  
der  Zapfen angebenden Klassen (1 = Zapfen sehr  wenig, 2 = Zapfen wenig, 
:i = Zapfen mittelmässig,  4 = Zapfen ziemlich  reichlich).  Der Zapfenreich  
tum der Fichten  hängt nicht  immer von der Dichte  des Waldes  noch  von 
der Höhe iiber  dem Meeresspiegel ab  (Tabelle 6),  wohl aber  von dem Waldtyp 

(z. B. bei  HMT weniger als  bei  EMT). Die  Fichten  der  einzelnen  Höhenklassen  
unterscheiden sich  nicht  nur inbezug auf den  Reichtum  der Zapfen, sondern  
auch  hinsichtlich der durchschnittlichen Länge der Zapfen (S. 32). Doch  
sind  die  Fichten  der  111.  Höhenklasse  oft relativ  zapfenreich und  grosszapfig,  
und  die  Samen haben  oft dasselbe  Keimungsprozent  als  die  der  grösseren  Bäume.  
In einem  mittleren Samenjahr ist  die  Samenproduktion der Fichten  typischer  
Fichtenwälder, pro  ha  geschätzt:  in  ungiinstigen Fällen  0.340  kg,  in mittelmäs  

sigen 0. 5«o  kg  und  in  giinstigen 1.280 kg  von 100 % keimenden  Samen  oder  nur 

einige % von derjenigen, die  in Mittel- und  Siidfinnland erreicht  wird  (z. B. 
56 kg).  

Im Vergleich zur  Fichte ist  die  Samenproduktion und  die  Beschaffenheit 
der  Samen bei  der  Kiefer und  Birke  (1921) verhältnismässig  gut.  Die  erstere  
wie  auch  die  Fichte hat Samenjahre durchschnittlich eins  in  10 Jahren.  

Ausser  der  generativen Verjiingung haben  die Fichte  und  die  Laubbäume  
in  diesen  Wäldern  auch  eine vegetative Verjiingung. Fiir  die  Fichte 

ist iiber  diese  Verjiingungsart friiher näher  berichtet  worden  (1920, 2). Be  

ziiglich  der iibrigen Laubbäume  ist zu den  friiheren  Untersuchungen (1915) 

hinzuzufiigen, dass sich  Betula odorata, wiewohl in  geringem  Masse, auch wie  
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die  Fichte,  d. h. durch Einwurzeln von Zweigen verjiingt (Abb. 1 und  2). Ei  

gentliche Wurzelloden  sind  auch  bei  der  Fjeldbirke  nicht angetroffen worden, 

sondem  auch  sie verjiingt  sich  hauptsächlich  durch  Stockausschlag.  (Abb. 3.) 
Von  der  relativen  Häufigkeit der  verschiedenen  Verjiingungsarten und  der  

Menge der  sog.  Pflanzen  (Pflanze  = Individuum  unter 1  m Höhe) erhält  man  
eine  deutliche  Vorstellung  aus Tabelle 7, welche  Mittelwerte von 33 dureh  
schnittlich  25 Aar grossen  Versuchsflächen enthält, die  im  Sommer 1918  unter  

sucht wurden. Lässt man die durchforsteten oder sonst durch die  Kultur 

veränderten  Walder  ausser Betracht,  so  ist  die Zahl  der  sog.  Fichtenpflanzen 

pro  ha im  Durchschnitt 216  Stiick,  worunter  vegetativ entstandene  31 Stuck 
oder  14.4 %; die iibrigen sind  aus Samen hervorgegangen. Eine regelmässige  
Verschiedenheit  in  der  Zahl  der  sog.  Pflanzen  je nach  dem  Auftreten  der  Walder  

in  verschiedenen Höhenlagen ist nicht  zu beobachten. Dagegen wird  der  Un  
terschied  ganz  deutlich, wenn man die  Versuchsflächen nach  der Höhe  und  
Dichte der Oberflächenvegetation, vor allem der Moosdecke, in folgende 

Klassen gruppiert: schwach, mittelmässig und  stark dickmoosige Walder.  
In diesen belaufen sich  die sog. Pflanzen pro  ha  auf  326, 162 und  48 Stiick, 

von denen in  den  schwach  moosigen vegetativ entstandene  Pflanzen nur 25 

Stiick  oder  7.« % sind,  wogegen  diese  %-Zahl in den  folgenden 24 und  23 

beträgt. Eine iippige Moosschicht (und die  ihr  entsprechende Torfbildung) 

verhindert also die generative  Verjiingung und  befördert die vegetative.  Die  
Dichte  des Waldes  (hier die  von den  schwach  moosigen Waldern  zu den  

reichlich  moosigen zunehmende  Zahl  der  Bäume  pro  ha) beeinflusst das  Ergeb  

nis ohne  Zweifel  nicht  direkt, sondern  in der Weise, dass die Moosschicht  im 

dichteren Wald iippiger wird  als  im  lichteren.  Bisweilen  gibt es jedocb in  
den  Fichtenwaldgebieten  auch  solche  Walder, in  denen  auch  die Dichte  des  
Waldes direkter  dem  Auftreten junger Pflanzen in  demselben  entgegenwirken 

diirfte  (Abb. 4). 
Auch  in  einunddemselben  Wald schwanken  die  Erscheinungsverhältnisse 

der  »Pflanzen»  sehr stark. So  haben  von den  auf  den  Versuchsflächen  angetrof  

fenen aus Samen entstandenen  jungen Fichtenpflanzen  15.5 % sich auf alten  
morschen  Baumstiimpfen und  auf den  vermodernden Stämmen umgefallener 
Bäume  befunden  (Tabelle 8),  trotzdem ihre  Fläche nur einen  verschwindend  

kleinen  Teil des entsprechenden gesamten Areals darstellt. Auf  einigen  Ver  
suchsflächen treten die jungen Pflanzen  fast  ausschliesslich  an solchen Stellen  
auf  (Tabelle 9). Ebenso  sind  durch  Steine  und umgefallene Bäume  zerrissener  

Boden  und  Reiseransammlungen relativ  giinstige Stellen.  Auch  unter  grösseren  

Bäumen  begegnet man jungen Fichtenpflanzen  verhältnismässig  zahlreicher  
als an offeneren  Stellen (Abb. 5). Im allgemeinen sind  die  typische  Ober  
flächenvegetation und  die  Torfschicht  von HMT der  Entstehung junger Pflan  

zen am allerungiinstigsten;  so sind  unter  anderen  die  Sphagnummoosflecken  im 

Vergleich damit ausserordentlich  giinstige  Verjiingungsplätze (Abb. 6).  Tabelle  

8 zeigt  auch, dass  die  Beschaffenheit  der  jungen Pflanzen umso schlechter  ist,  

je ungeeigneter der  Verjiingungsplatz ist. Die Ergebnisse stiitzen  also  auf ver  
schiedenerlei Weise  unter  anderen  die  friiheren  Beobachtungen von Nilsson, 

(1895),  Holmgren  (1914), Hesselman (1917) und  Tkatsenko  (1911). 

Trotz ilirer  verhältnismässig  guten Samenproduktion ist  eine  Verjiingung 
der Kiefer in  den  typischen nordfinnischen  Fichtenwäldern, besonders  bei  
HMT, fast unmöglich. Es ist  denn  auch  bezeichnend, dass in  den  Versuchs  

flächenwäldern, in  denen sich  pro 19  ha  1113 grössere  Kiefern  befunden  haben, 
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nur 124  junge Kiefernpflanzen  angetroffen worden  sind, d. h. 11 % von der  
Zahl  der  ersteren. Dies zeigt  sehr  deutlich, dass die  Iviefer in  diesen  Waldern 

unbedingt  zuin Aussterben verurteilt ist,  wenn die Walder länger im  Naturzu  
stand  belassen  werden. Ebenso  wiirde  es der Birke  gehen, wenn sie  nicht ein  

vegetatives  Verjimgungsvermögen besässe;  denn  von der Zahl der grösseren 
Birken  haben  deren  junge Samenpflanzen nur 1 % betragen.  

Die  Fichtemvälder Nordfinnlands haben sich  jedoch auch  friiher nicht  

ganz  im  Naturzustand erhalten.  So  haben  zu ihrer  Verjiingung  und  ihrer  Baum  
artenzusammensetzung recht  viele  Waldbrande und die  Brandwirtschaft beige  

tragen. Spuren ersterer  begegnet man auch in  den  äusgedehntesten Fichten  

waldgebieten, und  letztere  ist  siidlich der  Grenzlinie, die siidlich  von der Stadt 
Kemi etwas  nach Siiden in  Bogen  in  die  mittleren  Teile des  Kirchspiels  Kuola  
järvi  gezogen  wird, vor 150 —-50  Jahren  sehr  allgemein getrieben worden.  Nach  

einer  Linientaxierung beträgt ihr  Anteil  an dem entsprechenden produktiven 
Waldhoden  24 % (S.  54). Am beliebtesten  sind  zu diesem  Zweck die  Walder 

vom HMT in  den  Hiigelgegenden gewesen,  der  denn auch  ca. 68  % von dem  ge  
brannten  Areal  umfasst  hat  (S. 60). Sowohl auf  den  von Waldbranden  wie  auf  
den  von der Brandwirtschaft  beruhrten Fläclien sind  relativ  reichlich  Birken  

(Abb.  7  und 9)  sowie  Kiefern  (Abb. 8  und 10) erschienen.  Dies  erhellt auch  aus 

Tabelle 11, worin  I = reine  Fichtemvälder,  II = birkengemischte  Fichtemväl  

der, II y 2  = stark birkengemischte  Fichtenwalder, 111  = schwach  kiefernge  
mischte Fichtenwalder, 111 y 2 kiefern- und  birkengemischte  Fichtenwal  
der, IV  = mittelmässig kieferngemischte Fichtenwalder, V = stark kiefern  

gemischte Fichtenwalder  (Kiefer 35—49 %)  und  VT = Kiefernwalder.  Sehr  
oft ist auf einmal  eine  so ausgedehnte Fläche Wald fur die  Brandwirtschaft  

niedergehauen worden, dass  ihre  Bewaldung mit Hilfe der  Besamung des  Rand  
waldes  unsicher  wird  (Abb. 8).  

tJber die  Wirkung der  Aushiebe  fiir die  Verjiingung der  Fichtenwalder 
Nordfinnlands  liegen  relativ  wenig Erfahrungen vor,  denn  in  grösserer Menge 
sind  in  denselben eigentliche forstliche Aushiebe erst  wahrend der letzten Jahre  

ausgefiihrt  worden.  Am besten  eignen sich  fiir  die Aufhellung dieser  Frage 
denn auch  die  Abtriebsflächen, die  nach  dem Aushieb  fiir  die Fiitterung der  
Renntiere  gefällter Fichten  entstanden sind  (Abb. 11). In forstlicher  Hin  
sicht  stehen  diese  Hiebe meistens  dem Fehmel-  und Durchforstungshieb am  
nächsten. Die  auf  diesen  Tausende von Hektaren  grossen  Abtriebsflächen  an  

gestellten Untersuchungen zeigen, dass die  Verjiingung der  Wälder  kaum  iiber  

liaupt durch  derartige Aushiebe  verbessert  wird; neue junge Pflanzen entstehen  
nicht mehr  als  in  unberiihrten  Waldern. Dagegen beleben  sich  die  friiher  ent  
standenen  Ficlitenpflanzen und  der  Unterwuchs  der Fichten  sehr  bedeutend; 

sogar  an den  allerkiimmerlichsten,  ganz  plattwipfeligen  Fichten  bildet  sich  eine 
neue spitze  Krone, und  auch  der  Dickenzuwachs  wird um so viel grosser,  dass  

auch  aus der Breite  der Jahresringe im allgemeinen verhältnismässig  leicht 
das Alter des Hiebes  bestimmt werden  kann.  

Auf  Abtriebe sind  nur sehr  selten  Sturmschäden gefolgt,  denn  die Fichte  
ist auf  den  Hiigelböden ausserordentlich sturmfest. Nur in den  ebenen  Ge  

genden sind  solche  Schäden  in  grösserem Massstab vorgekommen. Auch  
Insektenschäden  sind  nicht sehr  häufig, aber bisweilen doch verderblich 

(Abb. 12). 
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Die Entwicklung  der Wälder. 

Geologisch  kann  das  Alter  der  typischen  Fichtenwaldgebiete  Nordfinnlands 
verhältnismässig  hoch  sein  (vgl.  1921, S. 55 die Bliitenstaubkurven). Die 

Entwicklung  von den  Kiefern-  zu den  Fichtenwaldern ist  eine stufenweise  ge  

wesen,  in  den  Hauptziigen vielleicht  eine  älinliehe  wie  auch  heutzutage an den  
unteren  Grenzen  der  Fichtenwaldgebiete  (Abb. 14). Auf ihren Verlauf haben  
wohl  teilweise  die  Waldbrande eingewirkt,  aber der  Einfluss  derselben sowohl  
auf  die  Beschaffenheit  der  Walder  als auch  auf  den  Waldtyp  ist  voriibergehen  
der  Art gewesen; eine  Umwandlung des Waldtyps durch  sie  ist ausgeschlossen. 
Je  vollständiger sich  die  Walder  im Naturzustand  behaupten,  desto weniger 
andere  Holzarten enthalten  die Fichtenwalder.  Daruin  sind  die mittleren  

Teile  der ausgedehnteren Fichtenwaldgebiete auch  im  allgemeinen  am kiefern  
und  birkenärmsten, die  kleinsten häufig umgekehrt, wenn sie  nicht  auf  beson  
ders  hohen  Hiigeln liegen. 

Von  einigen typischen Fichtenwaldern  sind  Kartenprofile  gezeichnet wor  
den.  Abb. 15  stellt  eine derai'tige Karte von einem  verhältnismässig  kiefernrei  
chen  Fichtenwald dar, Abb. 16  von einem weniger Kiefern  enthaltenden  und  
Abb. 17 und  18 von fast reinen  Fichtemväldern.  Aus  diesen  Karten  geht her  
vor,  dass  die  Bäume  sehr  vielen  Durchmesserklassen angehören, wobei  die  ver  
schiedenen  Grössenklassen im allgemeinen  ziemlich zerstreut auftreten. Zu  

gleich  beleuchten  die  Karten das  Auftreten  junger Pflanzen  unter alten Bäumen  

sowie in  der  Nähe  umgefallener Bäume. Das  Fehlen  der  jungen Pflanzen  in  
einem  solchen  relativ gleichgrosse  Bäume  enthaltenden  lichten  Fichtenwald 
wie  in  Abb. 17 zeigt  sehr  deutlich, wie  ungiinstig die Verjiingungsbedingungen 
der Fichtenwalder sind. Sind in  einem  Bestand  Kiefern anzutreffen, so ist  
deren  Stellung in  demselben  fast immer dieselbe; sie treten nur in  der  I. Oder  
11. Höhenklasse  auf, wogegen  die  durchschnittliche Verteilung der Birken  auf 
die  verschiedenen  Höhenklassen die  folgende ist:  in  der I. Höheiiklasse 4.9 %,  
in  der  11. Höhenklasse 16. 4 %,  in  der  111. Höhenklasse 32.9  % und  in  der  IV. 
Höhenklasse  45.8 %. Werden  die  Bäume  der Entwicklungsklassen  a, b, c 
und  g zu den  lebensfähigsten Bäumen  des  Bestandes  gezählt,  so finden  sie  eich  
in  den  verschiedenen Höhenklassen in  dem Verhältnis, wie  es Tabelle  S. 87 

zeigt,  oder  unter anderem  so,  dass  von den  Fichten  die  Bäume  der 111.  Höhen  
klasse  relativ  die  besten sind. 

Die Betriebsarten der Wälder. 

Bei der Wahl der Massnahmen  fiir die Betriebsarten  der Fichtenwalder  

Nordfinnlands sind  nicht nur in Betracht  zu ziehen  die Beschaffenheit der  

Wälder und  ihre besonderen  biologischen Eigenschaften,  sondern  auch  ihr  

schwacher  wirtsehaftlicher  Ertrag,  der  ausser auf  dem Waldtyp  auch auf der  
ungtinstigen geographischen Lage der  Walder  beruht.  Aus  dem  letztgenannten 

Grund sowie  wegen  der  dem Plenterwald ähnlichen  Bestandesform  können  
in  den  Wäldem  im allgemeinen unter  anderem  nicht Durchforstungshiebe, 
sondern  Verjiingungshiebe angewandt werden, von denen ohne  Zweifel  der  
modifizierte  Grossflächenbetrieb fast der  einzig mögliche  ist. Er ist die  Be  

triebsart, bei  der eine  natiirliche  Verjiingung wenigstens einigermassen ge  
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lingt, und  vor allem  diejenige, welche  unter den  fraglichen Verhältnissen das  

beste  wirtschaftliohe Resultat  gibt. Das  letztere erkennt  man  deutlich, wenn 

man annimmt, dass die ca. 3.2  5 Mill. Festmeter umfassende Papierholz  

menge, die  aus den  nordfinnischen Staatsforsten verkauft ist, entweder  in  
Form  des Grossflächenbetriebs oder des  Plenterbetriebs  entnommen  wiirde.  

Im ersteren Fall beträgt  nämlieh  das gemeinsame Areal der Hiebsflächen ea. 
145 000 ha, im letzteren  aber ca. 400  000  ha. Bei dem Grossfläehenbetrieb 

werden  auch  fast ganz  die  durch  das  Bezeichnen  der  Bäume  verursachten  Kosten  

gespart.  Dabei wird  auch  der  auf dem Schlag zu belassende Wald  relativ am 

wenigsten beschädigt, da die  Hiebe  auf  einmal ausgefiihrt  werden können.  Fur  
eine  möglichst umfassende  Benutzung der Randbesamung werden  die  Schläge 
75—125  m  breit  gemacht,  die  Lange dagegen variiert  lediglich entsprechend 
der  Beschaffenheit des  Waldes und  der  Landschaften  (in  umfangreicheren, auf  

verhältnismässig  ebenen  Böden  liegenden  Waldgebieten kann  sie  sogar  Kilo  
meter  betragen). Die Richtung der  Streifen  wird  ausschliesslich  durch  die  Be  

schaffenheit der Landschaft und die Lage der  Hiebsfläche zu einer  Flössstrasse  
bestimmt. Zu  ihrer Begrenzung ist  denn  auch  vor allem eine  griindliche  Ver  
trautheit  mit  den  örtlichen  Verhältnissen  und mit der  Organisation der  Trans  

portarbeiten  erforderlich.  In Fichtenwaldern, die  kleinere  Areale umfassen,  

wie  in Bruchwaldsenken u. a., erhält die Hiebsfläche natiirlicherweise der Haupt  
sache  nach die  Form des zu hauenden  Bestands. VVegen der verschiedenen  
Dimensionen der Bäume  (Mittelwert  der Versuchsflächenwälder in  Tabelle 

17 und  in Abb. 21, S. 112) sowie  besonders  wegen  des Auflebens  der iibrig  
bleibenden  Bäume  und  Pflanzen kann  auf der  Abtriebsfläche  nicht der  Kahlhieb 

angewendet werden.  Bei  Anwendung des fiir  Papierholzstämme gewohnlichsten 
Mindestmasses  (12 cm  in  Brusthöhe) beträgt  denn  auch  der  nach  dem Abtrieb  
der Papier-  und Sägeholzstämme  iibrigbleibende  Teil oft iiber 70  % von der  

gemeinsamen Zahl der  Fichten  und  Fichtenpflanzen  (ca.  7 % der  Holzmasse).  
Ist bei  den  Hieben einein  fiir allemal  vereinbartes Mindestmass  anzuwenden, so  
soil  man zu diesem  lieber  13—15  cm  als  12 cm in  Brusthöhe wahlen, denn die  

Bäume,  welche  diese  Durchmesserklasse  iiberschreiten, sind  als  lebenskräftige 
und  relativ  besamungsfähige Bäume  des  Bestandes auf  den  Schlägen von gros  

sem Nutzen. Die  Beseitigung  der Laubbäume von der Abtriebsfläche  ent  

spricht  unter den  gegenwartigen Verhältnissen nicht  immer annäherungsweise 
den  damit verbundenen  Ausgaben. Unter  besseren  Absatzverhältnissen  soil  
man danach  streben.  

Die Belassung von Kiefern  auf der  Hiebsfläche hat  in  manchen  Fallen  
keinen  erwähnenswerten  Zweck,  denn  ohne  eine griindlichere Vernichtung  der  

Oberflächenvegetation und  des  Torfes  vermögen junge Pflanzen  nicht  zu ent  
stehen.  Bis  zum Abtrieb des  neben  den  Streifen liegenden Waldes  können  die  

besten von ihnen  doch  oft fiir alle  Fälle ungehauen bleiben. 

Wegen der  kiinftigen Verbesserung der Absatzverhältnisse  kann  man die  

»Kulissen» zwischen  den Hiebsflächen gewohnlich  schmäler lassen, als die  
öisten  Streifen sind, oder  jedenfalls so,  dass  es möglich ist,  sie  bei  einem Ab  

trieb  zu entfernen, nachdem  ihr  Randwald  geniigend herangewachsen ist,  um 
bei  der  Besamung einer  neuen Hiebsfläche behilflich  zu sein.  

Die Untersuchungen haben  also beziiglich  der Pflege der Walder  der  

Hauptsache  nach  zur Anwendung der  Verfahren gefiihrt,  die  in  den  ähnlichen  
Wäldern Nordschwedens gegenwärtig  am  häufigsten sind (Holmgren, 1914  
und  1917; Berg 1918, Beronitjs, 1917, 1920). 
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In ebenen  Gegenden, wo  die  Sturmgefahr grosser  und  der  Wald dem Ver  
dorren  ausgesetzt  ist, muss statt des  obenerwahnten  Verfahrens  der  gewohn  
liche Saumschlagbetrieb  mit  schmäleren  Streifen zur Anwendung kommen.  

Bei  besseren Absatzverhältnissen  kann  man dazu  iibergehen, die  Walder  
auch  intensiver  zu  bewirtschaften.  Da die  Kiefer in  den  Fichtenwaldgebieten 
eine produktivere Holzart als  die  Fichte  ist (Lakari,  1920),  muss sie  auch  
kiinstlich an geeigneten Standorten eingefiihrt  werden  (nicht  beispielsweise 
in  den  Schneeschadengebieten). Das  geeigneste  und  billigste  Verfahren fiir 
diesen  Zweck  ist  die  Bewirtschaftung  der  Abtriebsfläche als  Brandacker sowie  
danach  stattfindende Aussaat von Kiefernsamen. Die Forstwirtschaft wird 

dann  häufig durch keine  weiteren  Unkosten als den  Preis  der  Kiefernsamen 

belastet, denn  die  aus  der Getreideernte gewonnenen Einnahmen  ersetzen 
meist  die  durch das Bodenbrennen  und  die  Anlage von Zäunen  verursach  
ten Ausgaben. Ebenso  kann auch die Entwasserung nur in  besonderen  
Fallen in Frage kommen.  Ausserdem  finden  sich  in den  typischen Fichten  

waldgebieten Moore  durchschnittlich nur zu ca. 23  %,  wovon auf  die  waldlosen 
Moore  ca. 16 % kommen  (1920, 3),  und die Ausbreitung  der  Moore  auf die 
Heideböden geht nicht  oft  schnell  vor  sich.  Aus  einem  grossen  Toil der  Gehänge  

moore wareri  jedoch durch  Entwasserung ohne Zweifel die besten  Waldtypen 
der  Fichtenwaldgebiete zu  gewinnen (Atjer,  1922). Auf den  niedrigeren Boden 

ist  die  Entwasserung der Moore  oft von grösserer Wichtigkeit  und mit  relativ  

geringeren Kosten  zu erreichen.  
Von  den  Waldern  der nordfinnischen Fichtenwaldgebiete erfordern  die  

in  den  eigentlichen Schneeschadengebieten liegenden ihre eigene Behandlung 

(1920  ,  4). Ihr wirtschaftlicher Wert ist  so gering, dass  sich  die  Ausfiihrung  von 
Hieben häufig nicht  lohnt.  Jedenfalls miissen  sie  mit grosser  Vorsicht  behandelt 
und nach  denselben  Prinzipien  wie  die  Schutzwalder im allgemeinen  bewirt  
schaftet werden. Holzartenveränderungen oder andere  derartige Eingriffe  
wiirden bei  ihnen  zweifellos gegenwartig nicht  zu besseren  Ergebnissen  fiihren.  
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Kuva 1. Hieskoivun siementaimia,  joissa  kasvipeitteen  ja turpeen  

nopean  kasvun takia tavataan myöhäisjuuria  rungossa  ja 

oksissa.  (Vert.  s.  40.)  

Abb. 1. Samenpflanzen von Betula odorata, bei denen infolge  des schnel  
len Wachstums der Pflanzendecke und des  Torfes Adventivwurzeln 

am Stamm und an den Zweigen  anzutreffen sind. (Vgl. S. 128.) 

Kuva 2. Hieskoivun juurtunut oksa,  joka  on lahonnut irti  emä  

puusta  ja saa uusia vesoja. (Vert.  s. 40.)  

Abb. 2. Eingewurzelter Zweig  von Betula odorata, der von dem Mutter  
baum abgefault ist  und neue  Sprossen  erhält. (Vgl. S. 128.) 



Kuva 3. N.  48  vuotta sitten toimitetussa kaskenhakkuussa synty  

neen, vielä pystyssä  olevan hieskoivun kannon ympärille  nousseita 

nuorempia  ja vanhempia  kantovesoja.  Puolanka,  

Paljakkavaara.  (Vert. s. 41.)  

Abb.  3.  Jüngere und ältere Stockloden um den Stumpf  einer Birke, die 

bei einem vor ca. 48 Jahren ausgeführten Aushieb zwecks  Brandwirtschaft 

entstanden ist  und  sich  bis  zum heutigen Tag  erhalten hat. 

Puolanka, Paljakkavaara. (Vgl.  S. 128.) 

Kuva  4. Mustikkalehdon (MT—GDT) kuusimetsää Kuolajärven  

pitäjän  Niluttijärvellä. Taimistoa ei ole ollenkaan. (Vert.  s. 42.)  

Abb. 4. Fichtenwald (vom  Myrtillus-Geranium-Dryopteristyp)  am  See 

Niluttijärvi, Kirchspiel  Kuolajärvi.  Junge Pflanzen fehlen ganz.  
(Vgl. S. 128.) 



Kuva 5. Suhteellisesti  hyväkasvuisten  kuusten muodostama tiheä 

„tarha" laajaoksasten  mäntyjen alla. Kuolajärvi,  
Kaakkuri  vaara. (Vert. s. 44,  47.)  

Abb. 5. Von verhältnismässig gutwüchsigen Fichten gebildeter dichter 

„Garten" (tarha) unter  breitästigen  Fichten. Kuolajärvi,  
Kaakkurivaara. 

Kuva 6. Rahkasammallaikkuun syntynyt  suhteellisen rehevä ja 

erittäin  tiheä kuusiryhmä  paksusammaleisessa  kuusimetsässä.  

Rovaniemi, Pisavaaran N-laide. (Vert.  s. 45.)  

Abb. 6. Auf eineim Sphagnumfleck entstandene, verhältnismässig  üppige  
und sehr dichte Fichtengruppe in dickmoosigem Fichtenwald. 

Rovaniemi, N-Rand  der Anhöhe Pisavaara. (Vgl.  S. 128.) 



Kuva 7. V. 1914 palanutta tyypillistä paksusammaleista  kuusi  

metsää, jossa  v.  1919 tavattiin runsaasti koivun  ja raidan,  mutta 

ei havupuiden  siementaimia. Rovaniemi,  Iso-Suuas. (Vert. s. 50.)  

Abb. 7. Im Jahre 1914 abgebrannter typischer  dickmoosiger Fichten  

wald, in dem 1919 reichlich Samenpflanzen der Birke und Weide, aber 
nicht von Nadelbäumen angetroffen wurden. Rovaniemi,  

Iso-Suuas. (Vgl.  S. 129.) 

Kuva 8. N.  30-vuotinen kaskiaho,  joka alan laajuuden  ja reuna  
metsän nuoruudenkin takia on epätyydyttävästä  metsittynyt.   

Suomussalmi,  Näljänkä.  (Vert.  s.  55,  58.)  

Abb. 8. Etwa 30-jähriger  Brandacker,  der sich wegen der Ausdehnung  
des Areals und auch wegen des jungen Alters des Randwaldes 

unbefriedigend  bewaldet hat. Suomussalmi,  Näljänkä. (Vgl. S.  129.) 



Kuva 9. Paksusammaleisen järeän (huom.  pitkät ja vahvat kannot)  

kuusimetsän kaskeamisen jälkeen  syntynyt  puhdas  hieskoivikko.  

Taivalkosken  pitäjän  pohjoisosa,  Pyhitysvaaran  ja  

Sirniön väli. (Vert, s.  58.)  

Abb. 9. Reiner Birkenwald, der nach Brandwirtschaft in einem alten 

Fichtenwald (beachte die langen, grossen  Stöcke)  entstanden ist.  
Nördlicher Teil des Kirchspiels  Taivalkoski, zwischen Pyhitys  

vaara  und Sirniö. (Vgl. S. 129.) 

Kuvia 10. Kasketun,  männynsekaisen  kuusimetsän tilalle noussutta 

150-vuotista,  runsaasti  arvopuita sisältävää kuusensekaista mänty  

metsää. Kuvassa nähdään entisen metsän kantoja. Drumliini  

harjanne  Kuusamossa, Aksanlahden ja Kuikan välillä. (Vert. s.  58.)  

Abb. 10. Reichlich wertvolle Stämme enthaltender 150-jähriger fichten  

gemischter Kiefernwald, der nach Brandwirtschaft  in einem kiefern  

gemischten Fichtenwald entstanden ist. In dem Bild sieht man Baum  

stümpfe des früheren Waldes. Drumlinrücken im Kirchspiel Kuusamo, 
zwischen Akanlahti und Kuikka. (Vgl. S. 129.) 



Kuvia 11. Vanha „porokaski"  Posion (pitäjässä  olevalla 

Nuolivaaralla. (Vert.  s.  61.)  

Abb. 11. Infolge Niederhauens der  Fichte für die Ernährung  der Renn  
tiere entstandene Kahlfläche auf dem Nuolivaara im Kirchspiel  

Posio. (Vgl. S.  129.) 

Kuva  12.  Tukinhakkuun jälkeen  ilmestyneiden  kaarnakuoriaisten 

(Tomicus  typographus)  takia kuivunutta kuusimetsää Ylitornion  

hoitoalueessa sijaitsevalla  Kuusilaella. (Vert. s. 65.)  

Abb. 12. Fichtenwakl,  der durch die Tätigkeit der nach dem Abtrieb der 

grossen  Stämme erschienenen Borkenkäfer (Tomicus typographus) 
verdorrt  ist. Hügel Kuusilaki im Revier Ylitornio. (Vgl.  S. 129.) 



Kuva 13. Paljaaksihakattua  GT:n vaaranrinnettä,  jossa  pintakas  

villisuus  on  erittäin tuuheaa. Kaihuanvaara Rovaniemellä. 

(Vert.  s. 65.)  

Abb.  13. Kahlgehauener GT-Hügelabhang mit sehr üppiger Boden  
vegetation. Anhöhe Kaihuanvaara im Kirchspiel  Rovaniemi. (Vgl.  S.129.)  

Kuva 14. Tyypilliseksi  paksusammal-kuusikoksi  muuttuva metsä 

Kulusselällä Rovaniemellä. (Vert. s. 68.)  

Abb. 14. In typischen  Dickmoosfichtenwald übergehender Wald auf dem 

Hügelrücken Kulusselkä im Kirchspiel  Rovaniemi. (Vgl. S. 190.) 



Kuva 19. Tukki-  ja paperipuuhakkausalaa,  jolle on jäänyt  „sie  

menpuita"  siitä  syystä,  etteivät sahapuiden  pienin  ja paperipuiksi  

käytettävien  puiden  suurin mitta ole yhtyneet.  Rovaniemi, 

Kaihuanvaara. (Vert. s. 90.)  

Abb. 19. Säge- und Papierholz-Abtriebsfläche,  auf der „Samenbäume"  
stehen geblieben sind. Rovaniemi, Kaihuanvaara. 

Kuva 20. Tukki-  ja paperipuuhakkausalaa,  jolle on jäänyt  keski  

kokoisia  kuusia  sekä  koivuja.  Etelä-Taivalkoski.  (Vert. s.  90.) 

Abb. 20. Säge-  und Papierholz-Ab triebsfläche, auf der mittelgrosse  
Fichten sowie Birken stehen geblieben sind. Etelä-Taivalkoski. 



Kuva 22. Järeän kuusimetsän kaskeamisen ja hajakylvön  jälkeen  

syntynyttä  mäntymetsää. Pohjois-Taivalkoski.  (Vert. s. 120.) 

Abb. 22. Mach Brandwirtschaft in einem alten Fichtenwald nach Besäen 

des Brandackers mit Kiefernsamen entstandener Kiefernwald. 

Pohjois-Taivalkoski
.
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Alkulause.  

Raivokin (!. Katariinan)  lehtikuusimetsäalueen jouduttua Tarton 

rauhassa v.  1920 lopullisesti  Suomen valtion omaisuudeksi  määräsi  Metsä  

hallitus  kesällä  1921 allekirjoittaneen  hankkimaan lehtikuusimetsästä  itse  

paikalla  kaikinpuoleisen  selvityksen.  

Täten toimekseni saamani tutkimuksen ulkotyöt  suoritin lehtikuusi  

metsässä samana kesänä täydentäen  kuitenkin niitä eräissä  kohdin sitä  

seuraavana  syksynä  ja osaksi  vielä tänäkin vuonna. Sisätyöt  ovat suo  
ritetut  Helsingissä  talvella 1922 ja nyt  kuluneena syksynä,  Lehtikuusi  

metsäalueen tultua tänä vuonna luovutetuksi  Metsätieteelliselle Koelaitok  

selle  kokeilualueeksi  sain tutkimuksen edellyttämissä  moninaisissa lasku  

töissä  sekä  koeala- y. m. karttojen  ja piirroksien  lopulliseen  kuntoon 

valmistamisessa  käyttää  apunani  Koelaitoksen tällaisiin töihin perehty  

nyttä  työvoimaa,  minkä  kiitoksella  mainitsen. 

Metsätieteellisen Koelaitoksen Johtajalle  Professori  Olli  HEIKIN  

HEIMOIIe sekä  Prof.  Yrjö livESSALolle,  jotka ystävällisesti  ovat  neuvo  
telleet kanssani,  edellinen varsinkin tutkimuksen painattamista  ja kuvit  

tamista koskevasta  puolesta  ja jälkimmäinen metsänarvioimisen  alaan 

kuuluvista  seikoista,  pyydän  lausua parhaat  kiitokseni,  samoin Prof.  

J. VALMABiIIe,  joka on huolehtinut julkaisuun  liittyvien kemiallisten  

maa-analyysien  suorittamisesta.  Lehtikuusimetsäalueen uskolliselle,  iäk  

käälle metsänvartijalle  Antti  Pitkä niemeU# olen kiitollinen lukuisista  
lehtikuusimetsän  vaiheita valaisevista.;  tiedoista. 

Kysymystä  ulkomaalaisten puulajien  tai erikoisesti lehtikuusen 

viljelemismahdollisuuksista  yleensä  ei ole  esillä  olevassa tutkimuksessa  

selvitelty  eikä myöskään  lehtikuusen biologiaa;  viittaan näissä  suhteissa  

Prof.  A. K. CA./ANDERin suureen  teokseen Metsänhoidon perusteet  II  

sekä omiin aikaisempiin  juUcaisuihini  Ulkomaalaisten puulajien  viljele  

mismahdoUisuudet Suomen oloja  silmälläpitäen  (1920)  ja Lehtikuusen  

viljelys  Suomessa (1916).  

Helsingissä,  joidukuussa  1922. 

Tekijä. 
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Raivolan  lehtikuusimetsän  synty  ja 

tähänastiset  vaiheet.  

Raivolan lehtikuusi metsä mainitaan kirjallisuudessa  ensimmäisen 

kerran  jo yli  puolitoista  vuosisataa sitten,  niin. v. 1766 FocKEiin 

teoksessa Pohjois-Venäjän  metsistä  (<[>okkjll.  1766).  

Tsaari Pietari  suuri  oli  18. vuosisadan alussa  luonut Venäjälle  

sotalaivaston,  joka  aikaisemmin  siltä  kokonaan puuttui.  Tämän val  
takunnan sotavoimain tärkeän osan  kehityksen  turvaamiseksi  kat  

sottiin välttämättömäksi perustaa laivanrakennuspuumetsiä  Kron  

stadtin laivanveistämön lähiseuduille. Venäjällä  itsellä ei silloin  

vielä ollut ammattitaitoisia metsänhoitomiehiä,  jotka olisivat met  

sän  viljelysteistä  ymmärtäneet, ja sen vuoksi  hallitus  1730-luvulla 
kutsui  Saksasta muutamia metsänhoitajia  metsänviljelyshankkeita  
toteuttamaan. Yksi  näistä oli  yllä  mainittu Fockel,  jonka  »kerto  

mus Pohjois-Venäjän  metsistä  varustettuna erinäisillä  huomautuk  

silla ja ohjeilla  niiden hoidosta» hänen kuolemansa jälkeen  valtakun  

nan amiraliteettikolleegin  toimesta käännettiin saksankielisestä  kä  

sikirjoituksesta  venäjäksi  ja julkaistiin  painosta. 1 )  

Jo tsaari Pietari oli  suunnitellut lehtikuusimetsän perustamista  

johonkin  Kronstadtin lähettyville,  mutta tämä tuuma toteutui vasta 

keisarinna ANN  An  aikana. Tehtävän suorittaminen  uskottiin  metsän  

hoitaja  FooKEtin  huoleksi. Teoksensa  24.. lehtikuusta käsittelevässä  

luvussa  hän kuvailee tämän metsän,  nykyisen  Raivolan lehtikuusi  

metsän, syntyä  seuraavasti:  

»Koska valtakunnan amiraliteettikolleegi  oli  määrännyt  kylvet  

täväksi  lehtikuusta 61. leveysasteen  ja 53. pituusasteen  tienoille 

ja Arkangelin  kaupungista  oli hankittu tarkoitusta varten siemeniä, 

jotka huomioni mukaan kuitenkin olivat  säilytetyt  liika lämpi  

mässä,  niin minä ensi  työksi  päätin  korjata  tehdyn virheen jotenku  

1) Sivumennen  huomautettakoon, että kysym.  oleva  teos  on  ensimmäi  
nen venäjänkielinen metsätaloudellinen julkaisu.  
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ten kosteuden ja lämmön avulla,  jotta siemenet heti  ensimmäisenä 

kesänä itäisivät  ja  idut  hyvin  juurtuisivat;  tässä tarkoituksessa  me  

nettelin seuraavalla  tavalla: 

Saavuttuani huhtikuun lopulla  kylvöpaikaile,  tein jotenkin  monta 

pientä,  matalaa kaukaloa,  jotka  asetin  kuoppaan  aurinkoiseen mäen  

rinteeseen,  missä  siemenet olivat  suojassa  kylmiltä  tuulilta.  Mutta 

kun tuli lämpöisiä  päiviä,  sekoitin minä siemenet hyvään  multaan,  

täytin  kaukalot tällä seoksella,  ei sentään kolmea sormen vahvuutta 

syvemmältä,  ja pirskoitin  niihin vettä joka  kerta  milloin aurinko oli  

paahtanut  mullan  kuivaksi,  kuitenkin  niin kohtuullisesti,  ettei multa 

voinut sekoittua siementen kanssa  kokkareiksi.  Öisin  ja kylmien  
tuulien puhaltaessa  peitin  kuopat  ja kaukalot,  mutta lämpimällä  
säällä avasin ne  jälleen  ja sitäpaitsi  hämmensin joka  päivä  multaa, 

jotta se ja siemenet tulisivat pehmeiksi,  ei liian kosteiksi  eikä liian  

kuiviksi.  

Sill'aikaa määräsin siementen kylvämistä  varten  muokattavaksi  

Icaksi  alaa,  joista  toinen,  joka vuosi  sitten oli ollut  kaskena,  oli epä  

tasainen ja paikotellen  hyvin  kuiva.  Mutta estääkseni  kylvölle  sove  

liaan ajan pääsemästä  luisumaan käsistäni  ja nopeammin suoriu  

tuakseni annoin,  havaittuani tämän paikan  parhaaksi,  kääntää nu  
rin peltoon jääneen  rukiinsängen  tarpeeksi  syvältä,  ja koska  edellä 

kerrotulla tavalla käsitellyt  siemenet  tavallisesti  itävät  Iff—12 päi  

vän kuluttua,  kylvin  minä ne,  jotta ne  eivät olisi itäneet ennen ai  

kojaan,  käännettyyn  maahan joka  s—-85 —-8  päivänä  sen  jälkeen  kuin ne 

olivat sekoitetut multaan,  ja määräsin, että ne oli  äestämällä  ke  

vyesti  peitettävä.  
Toinen ala oli parempi,  mutta muiitamia  vuosia sitten sekin oli 

ollut kaskena  ja kasvoi  jo metsää, pensaikkoa  ja ruohoa,  joten olisi  
ollut mahdotonta niin lyhyessä  ajassa  ilman suurta vaivannäköä 
ensin raivata  se  ja  sitten  valmistaa kylvöä  varten;  sentäliden niitätin  
ruohon ja poltatin  pensaikon  sekä annoin kuokkia koko tämän alan  
lännestä itään  kulkeviin  2 (Venäjän)  jalan  levyisiin  vakoihin,  joiden  

väliin  jätettiin  paljasta  maata 2  jalan  leveydeltä,  osaksi  työn  joudut  

tamiseksi, osaksi  siinä tarkoituksessa,  että näihin vakojen  välipaik  

koihin kasvava  ruoho suojaisi  kylvettyjä  siemeniä niiden alettua au  

ringon  lämmön vaikutuksesta itää. Mutta huomatessani,  että sade 
oli tulossa,  kylvin  multaan sekoitetut siemenet ja äestin  heti sen  jäl  
keen vaot ja niin olin  valmis  noin toukokuun 20 päivän  seuduissa.  

Työ onnistui niin hyvin,  että siemenet jo ensimmäisenä kesänä 

itivät  erittäin  hyvin.  Käydessäni  5  vuoden kuluttua tarkastuksella  

kylvöpaikalla  oli lehtikuusen  taimisto edellisellä alalla varttunut 4 

jalan  pituiseksi  ja suojasi  jo oksillansa  itseänsä auringon  paahdetta  
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vastaan, mutta toisella  alalla,  joka oli  kuokittu  vaoille,  monet lehti  

kuuset  olivat  maahan tallatut ja kuivuneet ja kasvu  oli paljon  hei  

kompi  kuin  edellisellä  alalla,  syystä,  kuten sain tietää,  että aitaukseen 

kerran oli päästetty  lauma rakuunallevosia. 

Jälkimmäinen,  vaoille kuokittu  ala vaati kustannuksia  ja vaivaa 

vain puolet  siitä  kuin edellinen,  sillä  päivätilien  mukaan suoritettiin  

100—200 neliösyleltä  jokaiselle  miehelle työpalkkaa  14 
2/

7 kopeekkaa  

ja siten tuli  kukin  desjatiina  maata,  pituudeltaan  80 ja leveydeltään  

30 syltä,  maksamaan '5 ruplaa 50 kopeekkaa.  .Jos  siis joku tahtoo 
tällaisten  siementen kylvöä  varten raivata alan, joka  kasvaa  tiheätä 

metsää ja vesakkoa,  niin tehköön hän sen  kernaimmin  kaskeamalla,  

kuten paikallinen  väestökin tapaa tehdä,  sillä siten häviää kaikki  

mikä  voisi  olla  haitaksi  siemenistä kehittyville  taimille ja ne  pääsevät  

vapaammin  kasvamaan.- Sellaisella alalla ei tarvitse  muuta 
kuin  kylvää  siemenet  ja  äestää vähän.   

Mainitut kylvöt  tapahtuivat  vuonna  1738 toukokuussa ja nämä 

muistiinpanot  laadin  elokuussa 1743.» 
Täten Fockel  oli  laskenut perustuksen  lehtikuusikolle,  josta  

oli varttuva Pohjolan  uljain  metsä ja yksi  koko Euroopankin  huo  

mattavimpia  metsäkulttuureja,  hänen itsensä tietysti  vähintäkään 

sitä aavistamatta. 

Kuten lehtikuusimetsää koskevasta  myöhemmästä  kirjallisuu  

desta  käy  selville  ja metsän ikäsuhteita tutkimallakin helposti  voi' 

huomata laajennettiin  FoGKEiin alkuunpanemaa  lehtikuusikulttmi  

ria  jo muutamaa vuotta myöhemmin istuttamalla etelään päin  sekä  

sittemmin vielä 1770-luvulla ja lopuksi  11).  vuosisadan alkupuolella  

v:n 182 L  vaiheille  saakka. FocKELin muistiinpanot  eivät kerro  mi  

tään laajennuspuuhista,  joten on mahdollista, ettei hän itse  niissä 

ollut  mukana. (Vert.  kuitenkin  seur.  siv.).  Hän lienee kuollut  1750- 

luvulla tai 1760-luvun alussa.  

P. de Fiiiccji's'en  (1796)  maininnan mukaan oli lehtikuusimet  

sässä  v. 1795 kaikkiaan  12 000 hyvässä  kasvuvoimassa  olevaa lehti  
kuusta.   

Osoituksena siitä, miten suuressa  arvossa hallituksen taholla 

lehtikuusta  Kaivolan lehtikuusimetsän perustamisen  aikaan pidettiin,  

ovat eräät tätä lehtikuusimetsää sekä lehtikuusen leviämisen edistä  

mistä koskevat  määräykset  keis.  julistuksessa  »Wiiburin Läänisä 
olleen Metsä-Hallituxen lakkamisesta,  Metsäin  vaarista ja Sahain 

panemisesta  jaliens  käymään»  heinäk. 19 p:ltä  1816. Tässä julistuk  

sessa  säädetään, että metsät Viipurin  läänissä jälleen  yhdistetään  
niihin taloihin, joihin ne ennen läänin metsähallinnon asettamista 

olivat kuuluneet,  mutta »kuitengin pitä  se Uuden Kirkon Pitäjäsä  
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ja liaii  du Kihlakunnasa olevainen Lärkki-puu  (Listwiniza)  istutus,  

koko  laveudens  suhteen,  joka tekee 205  Tynnyrin ja 14 a  2/27 kapan  

maan, vielä edespäin  Meidän ja Kruunun tarpexi  voimassa pidettä  

män, jonga sivusa Me, Lärkki-puiden  (Listwiniza)  säilyttämisexi  

väkivallasta,  tämän kautta Armosa tahdomme säätää,  että se eli  

ne erinäisistä  personeista,  jotka ilman luvata mainitusa Metsistösä  

kaatavat eli  kaataa andavat nyt  olevaisia  eli edespäin  kasvavia  

Lärkkipuita  niin myös niitä Lärkki-puunsiemenein  luonnollisen Kyl  

vön kautta Metsistä sen ymbäristöllä  tygötulevaisia  Lärkki-puita,  
olkoon se Kruunun eli Perindö maalla, pitä  oleman sen edesvas  

tauxen alainen  kuin 02  §  Kuningl.  Metsä-Asetuxesa  siitä  1 p.  Elokuusa 

1805 niille ulospanee,  jotka  kaatavat Tammi-puita  Kruunun Jahti  

paikoisa,  ja siis tekemän sakkoa kaksikymmendä  Riikintalaria  eli  
kahdexan kolmattakymmendä  Rublaa kahdexan kymmendä  ko  

pekaa,  jaettavaxi  niin kuin  mainittu Asetus  määrää;  jota vastaan Me 
asianomaisten ylöskehoituxexi.  tarkemman vaarin pitämään niistä  

kasvavista  Lärkki-puun  vesoista,  Armosa tahdomme suoda erinäisille'  

Maanomistajille  ja Kruunun taloin asujamille,  saman inaxon ja kan  

dopalkan hyvin varjelduista ja Mastopuixi  kelvollisista  Lärkki  

puista,  kuin 42 § nimitetysä  Metsä-  Asetuxesa ja Kuningl.  Asetus  

siitä  27 p. Tammikuusa 1807 säilytettyin  Tammi- ja  Masto-puiden  
edestä määrävät. Ja jos,  koska  Lohkojako  edespäin  tapahtuu niisä 

niin kutsutuisa  lianda Metsisä,  sen kaldaisia tiluxia  löytyis  Liika  

maalla, jotka Lärkki-puiden  istuttamisexi ylös otettaa taidais;  niin 

pitä,  sen  Maakunnalle siitä tulevaisen hyödytyxen  tähden,  Meillä 

ja Kruunulla Maanomaistajain  edellä oleman oikeus senkaldaisia 

tiluxia Jahti pai  koi  xi ja Elikko  tarhaixi  ylösottaa  ja käyttää.»  

Ensimmäinen kuvaus Raivolan lehtikuusimetsästä tavataan 

kirjallisuudessa  vasta v. 1843: sen kirjoittaja  on venäläinen met  

sänhoitomies V. Greschner (Fpeluhkpx  1843.)  

Greschner kertoo lehtikuusimetsän synnystä  pääasiassa  samaan 

tapaan  kuin  yllä  on  kuvattu,  mutta mainitsee lisäksi  paikkakuntalais  

ten vanhusten muistotietona kertovan,  että Fockel itse olisi 5 

vuotta kylvöjensä  jälkeen  ottanut kylvöstä  nousseita taimia ja  is  

tuttanut niitä riveihin  »lähimpään  osastoon» (siis  kylvöalan  etelä  

puolelle).  

Ensimmäisen kartan oli alueesta laatinut kapteeniluutnantti  

Goremyikin, milloin, ei Greschner mainitse. Toisen kartan  laati 

v. 1806 ylimetsänhoitaja  Schlefocht. V. 1839 mittasi Laivasto  
metsäin departementin  metsänhoitaja  Xolde yhdessä  paikkakunnan  

nimismiehen Albomui kanssa  lehtikuusen viljelystä  varten  varatun 

alueen saaden sen  alaksi 97  desjatinaa  1834 neliösyltä.  Xolde myös  
merkitsi  alueen rajat  numeroiduilla rajapaaluilla.  Samana vuonna 
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eroitettiin  Vammelsuun ja Syki  älä  n (»Sjukeli»)  kylien  maista,  alueen 
koillis-  ja luoteispuolilla,  yhteensä  25 desj.  2  248 neliösyltä  lisämaata 
lehtikuusen viljelykseen  käytettäväksi,  joten  alue tämän jälkeen  tuli 
käsittämään kaikkiaan 123 clesj.  1 682 neliösyltä. 1) Lehtikuusen  
hallussa ei Gresciixeiuii arvion mukaan kuitenkaan ollut enempää  
kuin 40 clesj. Aluetta ympäröivät  kaikilla tahoilla metsät,  joiden  

omistaja  oli  Rajajoen  asetehdas,  mutta jotka  olivat  osaksi  Kaivolan 

rautaruukin,  osaksi  lähikylien  yhteisessä  tai talonpoikain  nautin  

nassa.  Itärajan  puolessa  alueen metsämaat olivat  soistuneita (kuten  

suureksi  osaksi  nykyäänkin),  samoin länsirajan  lähettyvillä  (nytkin  
jossain  määrin) sekä joen  itärannalla.  

Lehtikuusimetsän silloisesta  kasvistostakin  Greschner esittää 

muutamia tietoja.  Alikasvoksena  hän mainitsee kasvavan kuusta,  

tuomea,  harmaata leppää,  tervaleppää  (joen  rannalla)  ja katajaa.  

Näiden lisäksi  esiintyi  pihlajaa,  koivua,  haapaa, näsiäispensasta  ja 
vatukkaa sekä ruohokasveja:  Lychnis  flos  cuculi, Hypericum andro  

saenum, Humulus lupulus,  Fragaria  vesca, Pyrola  rotundifolia  ja 

Pteris  aquilina,  sammalia y.  m. Joen itärannalla kasvoi  kookas,  ar  

violta 200-vuotias tammi,  ainoa tämän puulajin  edustaja  koko seutu  

kunnalla, huomauttaa Greschner. 

Itse  lehtikuusimetsästä  Greschner esittää  jotakuinkin  seikka  

peräisen  kuvauksen.  

Lehtikuusimetsä on  yleensä  hyväkasvuista,  mainitsee Greschner 

kuvauksessaan. Ikä vaihtelee osastottain 20—104 vuoteen. Erikoi  

sesti  pistää  silmiin  sen  ainoastaan puistoihin  verrattava säännönmu  

kaisuus  ja puhtaus.  Rungot ovat säännöllisiä ja suoria,  6—24  tuu  

man
2 ) vahvuisia. Metsän reunamille on luonnon siemennyksestä  

noussut lehtikuusta  muodostaen suojaavan  reunuksen myrskytuulia  
vastaan. Tämä reunus on paikoin  2  syltä 3), tai  ylikin,  korkea.  

Metsä on perustettu  5  otteessa, vähintään 10  vuoden väliajoin,  

joten siinä helposti  on eroitettavissa  5 osastoa. Ensimmäinen on 

vanhin,  toinen lähinnä vanhin j. n.  e. I,  II ja 111 osasto  ovat  joen va  
semmalla  (itäisellä)  rannalla,  IV  oikealla  ja V osaksi  oikealla,  osaksi  

vasemmalla  rannalla. 

I osasto  ei  ole  aivan täysitiheä  ja  säännönmukainen.4) Se nim. 

on alkuaan perustettu  kylvämällä,  mutta myrskyjen  aikaansaamat 

x ) Tämä lisämaa lienee myöhemmin  (isossa  jaossa?)  luovutettu takaisin  
yksityisille,  koska  alueen nykyinen ala  on  suunnilleen  yhtä suuri  kuin  ennen lisä  
maan yhdistämistä.  

2) 1 Venäjän tuuma  = 2.54  sm.  
3

) 1 » ' syli  = 2.134  m.  
4) Osastolle  käyttivät  venäläiset jo silloin  nimitystä  öeaTOJiKOBaH  poma  

(=  tolkuton  metsä), joka kuvaa  sen säännöttömyyttä. 
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sekä myös  epäkelpojen  puiden  poistamisen  johdosta syntyneet  au  
kot  on täytetty  istuttamalla 1). Kylvöstä  nousseiden puiden  ikä  on 

(v.  1842?) 104 vuotta, istutettujen  80—90 v. Puiden paksuus  vaih  
telee 8—24",  pituus  on 13—14 syltä.  Ne ovat  puhdistuneet  oksistaan  
40' korkeudelle tai korkeammallekin ja eräät B—98 —9 tuumaisetkin 

puut  ovat 80',  90'  tai jopa 100' pitkiä.  
II osasto  on miltei  täysitiheä ja perustettu  istuttamalla. Istu  

tusrivit  eivät  kuitenkaan kaikkialla  ole täysin  säännölliset ja yhden  
suuntaiset. Puiden ikä on  noin 70  vuotta,  paksuus 13—14" ja pi  

tuus 12—13  syltä.  

111 osastossa  puut ovat.  istutetut täysin säännöllisiin ja yhden  

suuntaisiin riveihin. Sekä rivit että puut  itse  riveissä  ovat 2 sylen  

etäisyydellä  toisistaan. Puiden  ikä  on  50—60  vuotta,  paksuus  6—18" 

ja  pituus  12—13 syltä,  muutamien jopa 14 syltä.  
IV"  osasto  on 111 kaltainen ja ikäinen,  mutta epäedullisemman  

maaperän  takia huonompikasvuinen.  

V osastossa  kasvaa  osaksi  säännöllisiin  riveihin (1 % X 1 

sylen  etäisyyksille)  istutettua lehtikuusta,  osaksi  säännötöntä ja 

tiheätä lehtikuusen ja männyn  sekametsää. .Metsä on perustettu  

vuosina 1805—1821. joten ikä vaihtelee 20—40 vuoteen. Jotkut 

puut ovat saaneet alkunsa luonnon siemennyksestä.  Puiden paksuus  

on keskim.  5 -6"  ja pituus  4—B syltä.  

Metsä on kärsinyt  paljon  merituulista, etenkin paikoin,  niissä 

maaperä on matalapohjainen.  V.  1824 kova  myrsky  kaatoi tai tait  

toi monta puuta.  Ryteikköjä  tai risukkoja  metsässä  ei  tapaa,  mutta 

maa kasvaa  rehevää  ruohoa,  joka ehkäisee lehtikuusen taimiston 

nousemisen luonnon kylvöstä.  

Hallinnollisessa suhteessa alue Greschnerui aikaan  oli  Laivasto  

metsäin departementin  alainen ja huolehti sen  valvonnasta lähinnä 

Rannan kihlakunnan kruununvouti,  jonka  esityksestä  otettiin tar  

peelliset  metsänvartijat.  Näiden tehtävänä oli  vartioida  ja puhdistaa  

metsää sekä kerätä käpyjä  siemen  vuosina. Mainittuun puhdistuk  

seen supistuikin  metsän hoito. Karjan  laiduntamiselta lehtikuusi  

metsä oli  suojeltu sitä ympäröivällä aidalla. Alueen eteläosassa 

oli v. 1833 rakennettu metsänvartijani  virka-asunto,  jonka  lähellä 
oli viljelysmaata  2 metsänvartijalle.  Nämä saivat  palkkaa  yhteensä  

200 ruplaa  vuodessa;  300 ruplaa  käytettiin  metsän puhdistustöihin.  

Lopuksi  Greschner  esittää  tietoja  v.  1842,  ajan  puutteen  takia 

kuitenkin  vain II ja  111 osastossa,  toimitetusta  arvioimisesta. Näissä  

Kylvöstä  nousseen  metsikön  on täytynyt  olla  hyvin tiheä  ja puiden 
sen vuoksi  hoikkia  ja hentoja, sillä  muuten  ei  myrsky  (tai  lumi?) varmasti  
kaan  olisi voinut  tehdä  sille  tuhoja jo 14—24  v. iällä.  
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kummassakin  osastossa  luettiin  kaikki  lehtikuuset  ja mitattiin  rinnan 

korkeudelta. Lehtikuuset jakaantuivat  eri läpimittaluokkiin  seu  

raavasti: 

111 osaston lehtikuusten kuutiomääräksi Gresciiner saa 49.7 

kuutiosyltä  desjatinaa  kohden (=n. 386 k.m 3 ha kohden).  Laskel  
man tulos on kuitenkin  katsottava vain likimääräiseksi.  II  osaston 

suhteen ei tällaista laskelmaa voitu suorittaa,  syystä  että osaston  

pinta-alaa  ei  tiedetty.  (111  osaston  pinta-ala  saatiin lehtikuusten  
luvun ja keskenäisen etäisyyden  perusteella,  lehtikuusirivit  kun tässä 
osastossa  vielä olivat  täydelliset  tai ainakin miltei täydelliset).  

GresciixEitin  kirjoitus  nähtävästi piankin  joutui unohduksiin ja 
samoin myös lehtikuusimetsäkin,  kuten voi päättää  siitä, että kun 

Evon metsäopiston  lehtori (sittemmin saman opiston  johtaja) A. 
G. Blomqvist  v.  1869 kävi  Raivolassa  ja  käyntinsä  jälkeen kirjoitti  
metsästä Venäjän  metsädepartementille  ja Pietarin metsäopistolle, 
ei  näissä  kummassakaan  paikassa  tiedetty  mitään sellaisen olemassa  

olostakaan,  eikä metsäopiston  professori  N. S.  Schafran'OFF ollut  
uskoa mahdolliseksi,  että metsän lehtikuuset olisivat  sibirica-lajia.  

(Blomqvist  1894). 1870-luvulla kävi  professori  Th. Sallan tutki  

massa  metsää ja  totesi  BLOMQViSTin  ilmoituksen lehtikuusen lajin  
suhteen oikeaksi. (Yert.  Saelan 1880).  

II osastossa III osastossa 

—6"  222 73 

7"   164 53 

8"   199 67 

9"   227 123 

10"  301 173 

11"   359 220 

12"  420 236 

13"  321 149 

14"  228 121 

15"   171 77 

16" 
.......

 118 35  

17"  69 9 

18"  67 5 

19"  23 1 

20"   13 —  

21" 2 —  

22" 1 
—  

23" 4 —  

24"  1 — 

Yhteensä 2 910 1 342 
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Eräässä kirjoituksessaan  (Blomqvist  1877) Blomqvist  esittää 

muutamia tietoja  lehtikuusimetsästä. Niihin aikoihin kun hän 

»löysi»  metsän kasvoi  siinä paikotellen  niin rehevää ruohoa,  että 

sitä vuosittain niitettiin. Metsä oli miltei kauttaaltaan normaali  

tiheätä,  ainoastaan siellä  täällä oli  vähäpätöisiä  aukkoja,  jotka  oli  

vat  syntyneet  myrskytuulien  tuhoista tai, vesiperäisissä  painanteissa,  

epäsuotuisan  maaperän johdosta.  Puut olivat  erittäin kauniskas  

vuisia,  tavattoman suoria  sekä miltei  oksattomia 60—80' korkeudelle  

saakka.  Erään 90-vuotiaan metsikön keskipituus  oli 100 110' ja 

puut  olivat tukkipuiden  paksuisia.  
Samassa kirjoituksessaan  Blomqvist  mainitsee syksyllä  1870 

yhdessä  Evon metsäopiston oppilaiden  kanssa  ottaneensa koealan 

eräässä lehtikuusimetsän kauneimmista metsiköistä, ei  kuitenkaan 

metsän parhaassa  kohdassa. Tämän korkeintaan 110-vuotisen met  
sikön lehtikuuset jakaantuivat  1 tynnyrinalalla,  jonka suuruinen 

koeala  oli,  seuraavasti  eri läpimittaluokkiin:  

Tähtäys  korkeus  menetelmän avulla  Blomqvist  sai  koealan met  
sikön kuutioksi  128 y 2 normaalisyltä  (=  n.  682 k.  m 3 ha kohden).  

Puista oli ainakin 150  sahapuun  kokoisia  ja  voitiin  näistä kustakin  

saada 3 24' tukkia. 

Heti  ensimmäinen käynti  Raivolan lehtikuusimetsässä  sai  Blom- 

QViSTin  vakautetuksi  Siperian lehtikuusen viljelemisen  hyödystä  ja 

tärkeydestä  ja hän mainitsee käyntinsä  jälkeen ryhtyneensä  kasvatta  

maan ja levittämään sen  taimia. Siten Raivolan lehtikuusimetsä an  

toi alkusysäyksen  Siperian  lehtikuusen viljelemiselle  Suomessa.3)  
SCHAERANOFKin (1878)  ja SoBiTSCHEFFSKin (1883)  kirjoituksien  

sekä  KöppENin (1885),  Arnoldui (1891)  y.  m. teoksien kautta Rai  
volan lehtikuusimetsä tuli  uudelleen tunnetuksi Venäjällä  ja Pietarin  

metsäopistosta  tehtiin sinne usein retkeilyjä.  Myös  oli  jo v. 1872 

1 ) Tuumat ovat desimaalituumia  (1 des. tuuma  = 2.0  7 sm).  
2) Blomqvist; 211  kpl.  
3

) Koivikon tilalla  Kiteellä  oli  kylläkin  jo v. 1842  (tai  1843) X. L. Arppeii  
toimesta istutettu Siperian lehtikuusia  muutaman hehtaarin  alalle.  (Vert.  
Ilvessalo  1916). 

4" 1 )  4 kpl.  10" 10 kpl.  16" 21 kpl.  
-  / / 

О 1 »  11" 15 » 17" 14 » 

6" 8 » 12" 25 » 18" 13 » 

n" 7 4 » 13" 22 » 19" 1 » 

8" 10 » 14" 26 » 21" 2 » 

9" 9 » 15" 25 »  Yhteensä 210 kpl. 2 )  
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Moskovan polyteknillisessä  näyttelyssä  nähtävänä Kaivolasta tuotu 

22  (Suomen)  tuuman  paksuinen  lehtikuusi;  samoin 1U vuotta myöhem  

min samassa  kaupungissa  pidetyssä  yleisessä  näyttelyssä  leikkeleitä  
kahdesta 100-vuotisesta lehti  kuusesta,  joista  toisen pituus  oli  110  ja 

toisen 112 (Suomen)  jalkaa. Näytteillepanija  oli  Evon metsäopisto.  

Tällaisen rajan  takaisen,  pienen  alueen hallinto ja hoito ehkä  

tuotti venäläisille viranomaisille jonkun  verran  hankaluuksia,  koska  
domeniministeri v. 1886 tiedusteli Suomen kenraalikuvernööriltä, 

olisiko Suomen valtio halukas lunastamaan alueen omakseen. Senaa  

tin käskystä  arvioksi  metsähallituksen metsänhoitaja,  hovineuvos 

C.  Nummelin samana vuonna alueen,  jolloin  myös  ensimmäisen ker  

ran  luettiin metsän kaikki  lehtikuuset.  Luvun tulos oli (Thesleff  

1896): rinnankork. 6—9" vahvuisia runkoja  1958,9 12" 1840,12 15" 

2  165 ja yli  15" 2 634, siis  yht. 8  437 kpl.  Koko alueen arvoksi  

satiin  40  490 Smk.  ja metsähallitus puolsi  sen lunastamista tästä 

summasta. Venäläiset viranomaiset kuitenkin  peräytyivät  tajouk  

sestaan ja asia  raukesi sikseen. 

V. 1892 alue siirrettiin  Venäjän  metsädepartementin  alaiseksi  ja 

liitettiin Sestrorjetskajan  (= Siestarjoen)  hoitoalueeseen. Seuraa  

vana  vuonna lehtikuusimetsästä laadittiin kuvaus,  kuitenkin vain 

sangen ylimalkainen. Tällöin myös arvioitiin lehtikuusimetsikköjen  

rahallinen arvo  ja saatiin  se 31 325 ruplaksi.  

Muutamaa vuotta myöhemmin  otettiin, Evon metsäopiston  

oppilaiden  käydessä  paikalla  retkeilyllä,  lehtikuusimetsässä »joten  

kin täysitiheässä  metsikössä» V± ha:n suuruinen koeala,  jonka  lehti  
kuuset  kuutioitiin  (koepuita  kaatamatta?)  ja kasvipeite  tutkittiin.  

(Ericsson  1900). Lehtikuusten runkoluku oli ha kohden 402, pohja  

pinta-ala  58.05 m  2 ja  kuutiomäärä 951  k.  m  3  (kuori  mukaan luettuna 

Lehtikuusten ikä otaksuttiin  keskirn. 150 vuodeksi. Viidellä 4 m 2  

suuruisella  ruudulla luettiin kaikki  kasvit.  Tulos oli seuraava  (nu  

merot tarkoittavat  kunkin kasvin  lukumäärää kaikilla  ruuduilla 

yhteensä): Hylocomium triquetrum 2, Hylocomium parietinum 1, 

Hylocomium  Curtum 4, Mnium cuspidatum  4, Bryum roseum <>:  

Calamagrostis  arundinacea 6;  Polystichum  spinulosum  1, Polystichum  

filix mas 3, Athyrium filix  femina 7,  Pteris aquilina  5,  Equisetum  

nlvaticum 2; Majanthemum  bifolium 3,  Convallaria ynajalis  8, Stel  
laria graminea 6, Stellaria  nemorum 3, Actaea spicata  2, Tlta  

lic,trum flavum 7, Uimaria pentapetala  5, Rubus saxatilis !). 

Fragaria  vesca  8, Lathyrus  vermis 5,  Geranium silvaticum  7,  Oxalis  

acetosella 15, Viola silvatica 3,  Angelica  silvestris  4,  Pyrola minor 4. 
Trientalis  europaea 5.  Pulmonaria officinalis  1. Scrophularia  nodosa 5,  

Veronica chamaedrys  3. Veronica officinalis  3, Melampyrum  silvati  
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cum 2, Galium uliginosum  2, Circium  heterophyllum  5, Solidago  vir  

gaurea 3,  Rubus idaeus sja  Daphne  mezereum  5. -  Koeala sijaitsi  

kaakkoisrinteellä;  maaperänä  oli »tuore ja syvä  hiekkamulta». 

V. 1899 jälleen  venäläinen metsänhoitaja  Motschulskij laati 
lehtikuusimetsästä  pääpiirteisen  kuvauksen.  (Vert.  Tobcto.tl.cf,  1907. 

s. 19). Hän  myös  otti 165 (161 lehti  kuusi  metsiköstä 
koealan sekä kaadatti tältä 4 lehtikuusta,  joista  lähetettiin leikke  

leitä Pariisin  maailmannäyttelyyn.  Näiden näytelehtikuusten  juok  

seva  vuotuinen kuutiokasvuprosentti  oli 0.6  4. Motschulskij  kiin  

nittää kuvauksessaan  erikoista  huomiota sydänlahoon,  joka hänen 

arvionsa  mukaan vaivasi 25 %  parhaista  lehtikuusista  ulottuen 1 3 

sylen korkeudelle maasta.  

Vain 4 vuotta tämän jälkeen  lehtikuusimetsä  vihdoin vieläkin 

kerran tutkittiin ja perinpohjaisemmin  kuin milloinkaan ennen. Tä  
män tutkimuksen suoritti Pietarin metsäopiston  professorin  M. M. 
ORLOvin alotteesta saman opiston assistentti  D. I. Tovstoljes.  
Tutkimuksen tuloksena ilmestyi  myöhemmin  seikkaperäinen  ja mo  
nessa  suhteessa ansiokas,  joskin  eräissä  kohdin  puutteellinenkin,  ku  

vaus  tästä  historiallisesta  metsästä. (Tovstoljes  1907).  

Tovstoljes  erottaa lehtikuusimetsassä  5 osastoa,  kuten Gresch-  

XERkin,  mutta hieman eri tavalla. 1 ) Kaikissa niissä lehtikuusi  esiin  

tyy puhtaina  tai ainakin miltei  täysin  puhtaina  metsikköinä;  lehti 
kuusen ja kotimaisten puulajien  sekametsät hän,  ihmeellistä kyllä,  
kuvauksessaan sivuuttaa. 

Selitettävään pääpiirteisin  kunkin osaston kasvupaikka-  ja met  
sikkösuhteet Tovstoljes esittää lehtikuusi metsää osastottain va  

laisevan yhdistelmätaulukon.  Se  on  (hieman  muovailtuna)  seuraava:  

Kaikkien osastojen  yhteenlaskettu  pinta-ala  oli 19.2 ha (17.6  
flesj.),  lehtikuusten runkoluku 6 607 ja kuutiomäärä 10  632 k.  m 3.  

1
) T:ii eroittamat osastot  vastaavat kutakuinkin  tarkoin  loppuun lii  

tetyssä,  v. 1921 laaditussa  kartassa  olevia osastoja  I—V (kts.  Liite  IX). 

Osaston  

n:o 

Pinta-ala  
& 

< Runkoluku  
ha

 kohden  
Rinnankorkeus-  

läpimitta  
Pituus Rungon  oksatto-  

man  osan pituus  II»  
P-  p: S- 

0 g"? 
saa- ke-ki-  

rin määrin 
pie-  
nin 

suu- 

rin  

keski-  

määrin 

pie-  

nin 

suu- 

rin  

keski-  

määrin 
pie-  
nin 

ha V. kpl.  senttimetriä metriä metriä k. m 1 

i   1.9 164 474 78 36.3  19 39 34.8 22  30 22.0 16 685 

n   9.6 150 304 76 41.0 10 41 35.0 19 28 23.8 13 551 

iii   3.0 130 339 67 38.7 11 39 36.6 16 29 23.7 12 596 

IV  1.8 100 363 60 34.8  9 36 30.2 13 24 19.2 10 488 

V  2.9 130 392 69 32.0 9 39 29.5 12 30 20.3 8 468 

37.0 36.0 26.7 
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64-23 
3  

Lehtikuusten raha-arvon  Tovstoljes  arvioi  41 406 ruplaksi  (silloisen  

kurssin  mukaan 110 554 Suomen markkaa eli  runkoa kohden 16 

mk.  73  penniä).  

Lehtikuusen kasvusuhteita  Tovstoljes  tutki  5 neljännes-  ja 2  

kahdeksannesdesjatiinan  suuruisella  koealalla,  joiden  lehtikuuset 

metsikköjen  vastaisen kehityksen  seuraamisen helpoittamiseksi  nu  

meroitiin, minkä ohessa kustakin  koealasta laadittiin asemakartta.  

Koepuita  kaadettiin kaikkiaan  18. 

N. s.  osoittajamenettelyä  käyttäen  Tovstoljes eroitti metsässä 

5 eri  boniteettia. 1) liseen boniteettiin tulivat tällöin kuulumaan 

harjanteiden  rinteet (maaperä:  kuohkea,  tuore, savensekainen hiekka),  

ILseen tasaiset ylänteet  (maaperä:  tuore, savensekainen hiekka tai 
hiekansekainen savi),  llLteen harjanteet  (maaperä:  tuore, mata  

lahkopohjainen,  savensekainen hiekka),  IV:teen  syvänteet  (maaperä: 

kostea,  pohjavesi  lähellä)  ja V:teen  tasaiset  ja  kosteat tai märät ylän  

teet. 

Laatimiensa runkoanalyysien  nojalla  Tovstoljes kuvaa lehti  
kuusen kasvua kullakin näillä boniteeteilla. Seuraavassa esitetään 

hänen taulukoistansa koottu  yhdistelmä,  josta  käy selville  lehtikuusi  
metsikön keskipuun  rinnankorkeusläpimitan,  pituuden  ja kuutio  

määrän »normaalinen» kehitys  20 vuoden iästä 160 vuoden ikään eri 

boniteeteilla: 

1
) Tovstoljes viittaa julkaisussaan Rudolf  Weberui teokseen Forst  

einrichtung (Berlin 1891). 

Boni- 

teetti 

Ikä vuosissa 

1 20 ao 40 50 60 70 HO !  90 100  110  120 : 130 140 150 160 

Diametri  1.3 ff] korkeud. senttimetreissä (ilman kuorta):  
/ 

i.... 10.7 15.1  18.5 21.3 23.9 26.2 28.2 1 30.1  32.0  33.8 35.4! 37.0 38.6 40.0 41.3 

и  
....

 10.5 14.6 17.8 20.6 22.9 25.1 27.0 28.8 1 30.6 32.3 33.7; 35.3 36.7 38.1 39.4  
iii  

....

 8.8 12.7 15.7 18.2 20.5 22.5 24.3]  26.0 27.6 29.2 30.6! 32.1  33.4 34.6  35.9 

IV 
....

 8.2 11.8 14.6 16.9 19.0 20.9 22.6 24.1 25.6 27.1 28.5! 29.7  30.9 32.1 33.3 
V . 

...
 7.9 11.2 13.8 15.9 17.8 19.5 21.1 22.5[  23.9  25.1 26.3: 27.5  28.7  29.8 30.9  

Pituus m et r  ei  s s ä: 

1 
....

 7.0  13.2 17.9 22.0 25.2 28.0 30.1  32.0  i 33.4  34.5 35.5 36.3  36.9 37.3 37.7  
II.... 6.4 11.0! 15.0 18.7 21.6  24.3 26.6 28.6 30.2  31.7  32.9 33.9 34.7 35.3 35.8 

III 
....

 5.2  9.6 13.5 16.9 19.7 22.3 24.8 26.8 28.3 29.7 30.9 32.0 33.0 33.8 34.5 

IV  4.6 8.9 12.5 15.8 18.3 20.7 23.1 25.2! 27.0 28.4 29.7 30.9  32.0 32.8 33.4 

V 
....

 4.2  7.5 10.7 13.7 16.3 18.4 20.4 22.4 1 24.2  25.8 27.2 28.4  29.5 30.6 31.5 

Keskipuiden massa  m
3 :issä:  

I 
....

 0.170:0.260 0.395 0.575  0.770  0.980  1.185 1.385 1.585 1.785 1.985 2.185 2.380  2.580 
II 0.150 0.225,0.315 0.465  0.640  0.815  0 975 1.140 1.305  1.470 1.640 1.800 1.960 2.125 
III .... 0.135 0.195  0.265  0.380  0.495  0.640 0.78O 0.920  1.060 1.200 1.335 1.470 1.610 1.750 
IV 

....

 0.125 0.180:0.240 0.325!0.42 5:0.52 5 O.630'0.730 0.830;0.930 1.030 1.130Ü.230 1.330) 
V 

....
 0.115  0.165;0.215 0.280!0.360  0.440  0.530!f).620 0.710! 0.795  0.885  0.975 1.065 1.155 
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Koska metsä kaikilla  koealoilla on (myrskyvaurioiden  johdosta  

t.  m. syistä) aukkoinen eikä siis  niin tiheä kuin se normaalisesti  

kehittyneenä  olisi,  on Tovstoljes saadakseen kuvan normaalisesta 

lehtikuusimetsästä,  ajatellut  aukot täytetyiksi  kunkin  metsikön val  
litsevien  puiden  suuruisilla puilla,  jotapaitsi  hän  on redusoinut eri  

koealojen  edustamat metsiköt samanikäisiksi,  l()0-vuotisiksi.  Tu  
loksena  on seuraava  taulukko,  joka siis  osoittaisi  160-vuotisen nor  
maalisen lehtikuusimetsikön runkoluvun,  keskiläpimitan,  keskipi  

tuuden,  pohiapinta-alan,  kuutiomäärän y. m. kullakin  boniteetilla: 

Yllämainitulla tavalla laaditulla kuvalla »normaalisesta 160-  

vuotisesta lehtikuusimetsiköstä»  on tietenkin  vain etupäässä  teoreetti  

nen merkitys. 

Tovstoljes on myös  tutkinut Raivolan  lehtikuusten puuta.  

Luulisi,  että kasvun  ollessa  niin nopea kuin  se  on Raivolan lehtikuusi  

metsässä,  puu tulisi  rakenteeltaan löyhää. Siten ei kuitenkaan ole 

asian laita, sillä sydänpuun  keskimääräinen osuus kuorettomasta 

rungosta  on  kokonaista 78 % eli  siis  lähes 4/5,  ja sydänpuun  vuosi  
lustoissa  taas  tiivis ja kova  syyspuu muodostaa puun nopeaan kas  

vuun nähden sangen huomattavan osan koko vuosilustosta  (puun  

tyvessä  keskim.  lähes )/>, keskirungossa  ja latvassa  keskim.  l/'s  koko  

leveydestä).  Puun ominaispainokin  on  verraten  suuri.  nim. 

Kuoren osuuden koko  rungon volyymista  Tovstol.tes  saa  val  

litsevilla  puilla  keskim.  16 %:ksi  (vaihtelu  13—19) ja  vallituilla  puilla  
keskim.  12.8 %:ksi  (vaihtelu  7—17). Vallittujen  puiden  suhteen hä  
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ha kohd. k.  m® 

I
....

 396 41.3 47.5 37.7 2.680 2.982 70.23 1182 'j 
7.39 0.5O9U.446I  

и 415 39.4 :  45.3  35.8 2.125 2.476 06.83 1027 7.29 6.42  0.4860.429  

iii  
....

 411 35.9 41.3 34.5 1.7 50j 2.02.5  55.06 832 5.74 5.20 0.501  0.438t 

IV 
....

 389 33.3 38.3 33.1 1.330 1.636 44.81 636  5.22 3.97 0.45710.425 
V  

....
 327 30.9 35.5 31.5 1.155 1.422 32.33 464 2.90 0.489  0.456 

ilmakuivana tuoreen; 

sydänpuun  
....

 O СЛ oo  0.7  6 

mannon  0.46 1.02 

koko  puun  ....  0.82 
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lien tuloksensa ei tee vakuuttavaa vaikutusta,  sillä tavallisestihan  

kuoriprosentti  pienillä  puilla  on  suurempi  kuin  isoilla. 

Suoritettuaan loppuun  Raivolan lehtikuusimetsää  selvittelevän  

tutkimuksensa toimitti Tovstoljes  sen  täydennykseksi  vielä kas  

vututkimuksia Permin ja Kostroman kuvernementtien lehtikuusi  

metsissä  saadakseen valaistusta kysymykseen,  onko eroavaisuuksia  
olemassa Siperian lehtikuusen kasvusuhteissa  samalla leveysasteella  
lännen ja  idän lehtikuusikkojen  välillä. Tämä mielenkiintoinen ver  
tailu johti  siihen  käytännöllisesti  arvokkaaseen tulokseen,  että lehti  

kuusen kasvu  Raivolan lehtikuusimetsässä  on pääpiirteissään  saman  
lainen kuin lehtikuusen kasvu  Itä-Venäjän  suunnilleen samalla le  

veysasteella  kasvavissa  luonnon tilassa syntyneissä  ja kehittyneissä  

metsissä.  (Tovstoljes  1916). x ) Tosin Raivolan »kulttuurilehtikuusi» 

nuorena yleensä  on ollut  hieman nopeampi- ja vanhana hieman hi  

taampikasvuinen  kuin Itä-Venäjän  »luonnonlehtikuusi»,  mutta täinä 

vähäinen eroitus johtuu TovsTOLJEsin  arvelun mukaan vertailun 

pohjana  olleiden metsien erilaisesta  syntytavasta:  Raivolan lehti  

kuuset  ovat nuorena kasvaneet harvaan asentoon istutettuina,  

Itä-Venäjän  luonnonmetsäin lehtikuuset sitävastoin  tiheänä  

tona tai ylispuiden  varjostamina.  Nuoruusajan  runsas  kasvutila  on 

siis edistänyt  Raivolan lehtikuusen kasvua,  mutta kasvuenergia  ei 

ole  loppuun  asti  jaksanut  pysyä  isompana  kuin luonnonlehtikuusella 

vaan on nuoruusajan  suurempain  saavutusten välttämättömänä seu  

rauksena ollut  aikaisempi  »vanhuuden heikkeneminen». 

Raivolan lehtikuusimetsä on herättänyt  muidenkin kuin venä  

läisten ja  suomalaisten metsätalousmiesten tai kasvitieteihjäin  mie  

lenkiintoa. Niinpä  Mayr (1900 ja 1906), Ekman (1903)  ja Elwes 

(1908)  siitä  esittävät  omiin havaintoihin perustuvia  tietoja, 2)  jota  

paitsi  ulkomaalaisissa metsätaloudellisissa  ammattilehdissä y. m. 

kirjallisuudessa  joskus  on  ollut  selostuksia  lehtikuusimetsää selvitte  

levistä  alkuperäisistä  kuvauksista.  
Venäläisten kuvausten sarjassa  muodostavat TovsTOLJEsin 

tutkimustulokset  kauniin pääterenkaan.  Suomen vapautuessa  Venä  

jän ikeestä  tämä 180 vuotta Venäjän  valtion hallussa ollut  alue  ar  

vokkaine lehtikuusimetsineen nim., kuten edellä alkulauseestakin 

jo on  käynyt  selville,  siirtyi  Suomen valtion omaisuudeksi  joutuen  

aluksi  Metsähallituksen  ja kuluvana vuonna (1922)  Metsätieteellisen 

Koelaitoksen hallintaan ja hoitoon. Virallisissa asiakirjoissa  se käy  

') Dbobov  vertaa julkaisussaan 1914), tosin vain  3  runkoana  
lyysin  perusteella, Aunuksen lehtikuusten kasvua  Raivolan lehtikuusten kas  
vuun tullen siihen  tulokseen,  että mainittavia eroavaisuuksia  ei  ole olemassa-  

2) Ma  viti  n tiedot ovat osaksi  harhaanjohtavia. 
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Katariinan lehtikuusipuiston  nimellä, epäilemättä  täysin  aiheetto  

masti, sillä kummallakaan Venäjän  KATARiiNA-hallitsijattarella  ei 

liene ollut  ansioita lehtikuusimetsän perustamisessa.  Jos lehti  

kuusimetsä tahdotaan nimittää Venäjän  jonkun  hallitsijan  mukaan,  

niin  annettakoon täinä kunnia  silloin  joko Pietari suurelle,  jonka 

kerrotaan lehtikuusimetsän perustamista  ensimmäiseksi  suunnitel  

leen,  tai keisarinna ANNvlle,  jonka aikana ja toimesta aikeen to  

teuttaminen pantiin  alulle. Venäläiset käyttivät  alueelle aina yksin  
omaan  nimitystä  Lintulan metsä (JlaHjiyjiOßcKaH  poma). Suomessa 

lehtikuusimetsä  on yleisimmin  tunnettu Raivolan lehtikuusimetsän 

nimellä,  Raivolan aseman mukaan,  jonka lähellä  se  sijaitsee.  Paikka  

kuntalaiset kutsuvat lehtikuusimetsää vanhastaan ryyt(i)maaksi  

ja lehtikuusta ryyt(i)puuksi.  



Tutkimuksen  kulku.  

Tekijän  ryhtyessä  suorittamaan tutkimustansa ei Suomessa  

ollut minkäänlaista karttaa Raivolan sotasaalismetsäalueesta ellei 

lukuunoteta Tovstoljesui julkaisuun  sisältyvää,  verraten ylimal  

kaista  karttapiirrosta  metsän puhtaista  lehtikuusikoista. Alueen 

metsänvartijan  hallussa olleet  venäläiset kartat  kapinalliset  olivat 

talvella 1918 »takavarikoineet» sekä vieneet mukanansa Venäjälle.  

Ensimmäisenä tehtävänä näin ollen oli  alueen kartoittaminen. 

Alueen rajoista  päästiin  selvyyteen  osaksi  Viipurin  läänin maan  

mittauskonttorissa  olevien isojakokarttojen  (vuosilta  1824 ja 1851),  
osaksi  alueen monivuotisen metsänvartijan  avulla. Kokonaan um  

peenkasvanut  itäraja  aukaistiin  sekä valittiin  »selkälinjaksi»,  josta  

(pohjoispäästä  alkaen)  ajettiin sitä vastaan kohtisuora linja  joka  200 

metrin päästä alueen länsirajaan  saakka. Jonkun verran  vaikeuksia  
tuotti  se, että täten ajetuista  6  mittauslinjasta  5  oli  ajettava  lehtikuusi  

metsikköjen  lävitse  eteen sattuvia  lehtikuusia kaatamatta. Aluetta 

kartalle  pantaessa  kuljettiin  mittauslinjojen  välit  joka 40 metrin  

päästä.  Kartta laadittiin mittakaavassa 1:4  000. Karttaluonnoksen 
valmistuttua tehtiin siihen liittyvä  kartanselitys  ja metsän arvio  

kirja,  jota varten  koko  alue tarkoin käytiin  lävitse.  Tämän yhtey  

dessä vielä tarkistettiin  kartalla  lehtikuusimetsikköjen  rajat.  

Vasta  näiden välttämättömien alustavien  tehtävien tultua  lop  

puun suoritetuiksi 1)  voitiin  ryhtyä  itse lehtikuusimetsikköjen  yksi  

tyiskohtaisempaan  tutkimiseen. Ensimmäiseksi  tehtäväksi otettiin  
Tovstoljesui  7  pysyvän  lehtikuusikoealan tutkiminen. 

Kullakin koealalla laadittiin kasvipeitekuvaus  tunnettua Norr-  
LUsin asteikkoa  käyttäen.  Sen jälkeen  mitattiin  jokaisen  numeroidun 

lehtikuusen  paksuus  rinnan korkeudella kuoressa  olevan merkin  koh  
dalta teräskaulaimella,  millimetrin  tarkkuudella, suunnissa N—S 

ja W—E eli  samoissa  suunnissa kuin Tovstoljes  v. 1903. Jos mai  

nittu merkki  oli hävinnyt  näkymättömiin,  niin mitattiin puu  1.3 m 

1
) Miltei  yhtämittaisen  sadesään  vuoksi ne veivät puolet  koko  tutkimuk  

seen käytettävänä olleesta ajasta,  ja oli  tutkimusta sen tähden  jonkunverran 
supistettava.  
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korkeudelta.  Mittaustyön  yhteydessä  tehtiin puiden  ulkonäöstäkin 

muistiinpanoja,  milloin  syytä  näytti  olevan. Ajanjaksona  1903—1921 

koealoilta hävinneistä lehtikuusista  merkittiin  muistiin  syy  (myrsky,  
laho t.  m.),  mikä puun »riveistä  poistumisen»  oli aiheuttanut. Met  

sikön pituussuhteiden  selvillesaamiseksi mitattiin 10—20 lehtikuu  

sen  pituus,  huomioonottaen,  että eri läpimittaluokat  mahdollisuu  

den mukaan tulivat  edustetuiksi.  Samalla mitattiin rungon oksatto  

man osan  pituus.  Pituusmittaukset  toimitettiin  %  m pituisen,  sentti  
metreihin  jaetun  puupuikon  ja 5  m pituisen  tangon  avulla. 1)  

Lehtikuusten tultua mitatuiksi toimitettiin vastaavanlaiset 

mittaukset  alikasvoksen  puiden  suhteen;  läpimitta  kuitenkin  mitat  

tiin  vain yhdeltä  puolen  ja puut  mitattiin 1 sm:in  luokissa. Tämän  

työn  yhteydessä  korjattiin  ja täydennettiin  tarpeen  vaatimissa  koh  
dissa TovsTOLJEsin laatimat koealojen  asemakaj'tat.  Alikasvoksen  

suhteen tämä täydennystyö,  ajan  vähyyden  takia,  jäi  osittain epä  
täydelliseksi.  

Myöskin  sellaisissa  lehtikuusimetsiköissä,  joissa  koealaa ei ollut,  
toimitettiin  lukuisia  pituus  mittauksia. Kolmessa metsikössä  laadit  
tiin kasvipeite  kuvaus.  

Lehtikuusimetsän »puisevimman»  kohdan kuutiomäärän v. m. 

seikkojen  selvillesaamiseksi  otettiin  vähäinen uusi koeala (n:o 8),  

jonka  vierestä  kaadettiin  kolme  lehtikuusta  koepuiksi.  Nämä kuutioi  

tiin sekä kuorineen että kuoretta 2—4  m pätkissä,  HrrßEßin kaa  

van mukaan. Valtapuiden  kasvusuhteiden selvittelemistä  varten 

sahattiin suurimmasta koepuusta  kiekot,  joiden  perusteella  sit  

ten  Helsingissä  laadittiin  runkoanalyysi.  Samaa tarkoitusta varten 

kaadettiin lehtikuusi  koealan n:o 1 läheltä.  Koska tekijällä  ei ollut 
oikeutta kaataa  koepuiksi  lähimainkaan sellaista  määrää (18)  ar  

vokkaita lehtikuusia kuin TovsTOLJEsilla,  koetettiin  tästä johtuvia  
vaikeuksia mahdollisuuden mukaan voittaa  silläkin, että mitattiin 

ja kuutioitiin  kaikki  maassa  makaavat,  myrskyn  kaatamat lehtikuu  

set. Valitettavasti  niitäkin kuitenkin oli  vain muutamia. 

Alikasvoskuusien kuutiomäärän selvillesaamiseksi  kaadettiin 

sekä koealan n:o 8 että n:o 1 läheltä koepuiksi  muutamia kuusia,  

jotka kuutioitiin,  niinikään HtrßEßin kaavan mukaan. 

Edelleen otettiin eräiden lehtikuusikkojen  lehtikuusista  kasvu  

kairalla lastuja,  osaksi  iän määräämiseksi,  osaksi  kasvuprosentin  

laskemiseksi,  samoin alikasvoskuusista  sekä muutamien sekamet  

sikköjen  lehtikuusista  ja männyistä.  

l ) Vert. esim. Ph.  Fltjry,  Untersuclivuigeii iiber  eiiiifje Baumhöhen  
messer. (Mitt.  d. Schweizer. Centralanst.  f. d. forstl. Versuchswesen,  B. VTIT, 3 
Heft). 
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TovSTOLJEsin maaperäprofiilitutkimusten  tulokset tarkitettiin  

eräillä hänen koealoillansa ja havaittiin paikkansapitäviksi.  Maa  

näytteitä  ei  otettu kemiallisesti  tutkittaviksi,  koska Yrjö  Ilvessalo 

jo muutamaa vuotta aikaisemmin oli ottanut sellaiset  TovSTOLJEsin 

koealoilta.  

Lopuksi  luettiin ja mitattiin  rinnan korkeudelta lehtikuusimet  

sikköjen  kaikki  lehtikuuset ja samoin lehtikuusen ja kotimaisten  

puulajien  sekametsikköjen  puut  alkaen 10 sm:stä  rinnan korkeudella. 

(Tätä  mittaa pienemmät  lehtikuuset ovat harvinaisia.)  Kotimaisten  

puulajien  metsiköissä  siellä  täällä tavattavat lehtikuusiarvopuut  

(s.  o. rinnan korkeudella vähintään 22 sm  täyttävät  rungot)  luettiin  

mänty-  ja kuusiarvopuiden  linja-arvion  yhteydessä.  
Alueen metsänvartijan  muistossa  olevat  tiedot lehtikuusimetsän 

hoidosta,  metsää kohdanneista luonnon vahingoista  sekä  paikkakun  
nalla lehtikuusen puun käyttökelpoisuudesta  saavutetut  kokemukset  

y. m.  tiedot, joilla  saattoi olla  arvoa, merkittiin  muistiin. 

Yllä esitetyllä  tavalla  kerätty  tutkimusaineisto valmistettiin  

Helsingissä  v:n 1922 aikana. 
Edellä on jo mainittu,  että lehtikuusikoepuita  oli  voitu kaataa 

vain varsin  vähäinen määrä, nim. 4, joiden lisäksi  tulivat kuutioi  

dut myrskyn  kaatamat lehtikuuset,  luvultaan 4. On luonnollista,  
ettei  näin vähälukuisten koepuiden  avulla voinut  olla mahdollista  

riittämällä  tarkkuudella kuutioida kaikkien lehtikuusimetsässä  edus  

tettujen  metsätyyppien  ja ikäluokkien lehtikuusia,  joten  täytyi  aja  
tella muita  keinoja  kuutioimisen suorittamiseksi.  

Kokeeksi kuutioitiin koealan n:o 8 lehtikuuset  Sghiffelui 

laatiman,  Grttn D ner-  SCH  wapp  ACHin massatauluihin sisältyvien  lehti  

kuusen massataulujen 1 ) avulla. Tulokseksi  saatiin tällöin 65.42 

k.  m 3,  kun sitävastoin  kuutioimalla lehtikuuset kaadettujen  koepui  
den avulla,  oli  jouduttu  tulokseen 65.41 k.  m 3. Lisäselvityksen  saa  

miseksi  kScHiEFELin taulujen  käyttökelpoisuudesta  kvsym.  olevaan 
tarkoitukseen kuutioitiin  kaikki  sekä TovSTOLJEsin että omat koe  

puut  niiden avulla ja verrattiin tuloksia HiJBERin kaavan mukaan 

pätkittäin kuutioimalla saavutettuihin tuloksiin,  jolloin  huomattiin,  

että ScHiFFELin taulut antoivat osaksi  täsmälleen samoja,  osaksi  
hieman suurempia  tai  pienempiä tuloksia. Tarkastelun nojalla  kat  

sottiin Raivolan lehtikuusten kuutioimisen suuremmatta haitatta 

voitavan toimittaa ScuiFFELin taulujen  avulla. Tätä johtopäätöstä  

J ) Grttndner-Schwappach  1913, s. 83—93.  Vert, myös  Schiffel  1905.  
2 ) TovSTOLJEsin koepuista  on hänen  julkaisussaan sangen  yksityiskoh  

taiset tiedot. 
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tuki  vielä sekin  seikka,  että kuutioimalla koealojen  lehtikuuset kaa  

van V GxH xF 1
)  avulla,  käyttäen  muotolukuna 0.44, joka  

sekä TovsroLjEsin  että omien havaintojen  mukaan oli  huomattu 

lehtikuusten keskimääräiseksi  muotoluvuksi,  jouduttiin  miltei tar  

kalleen  samoihin tuloksiin.  

Lehtikuusten Jceskiläpimitta  1.3 m korkeudella  laskettiin  metsi  

kön kaikkien  lehtikuusten rinnankorkeus-poikkileikkauspinta-alojen  

aritmeettisesta keskiarvosta. Samalla tavalla saatiin alikasvos  

kuusien keskiläpimitta.  

Lehtikuusten keskipituus  täas laskettiin  kaavan 

avulla,  samoin alikasvoskuusten  keskipituus.  
Tätä varten piirrettiin  kullekin  metsikölle  pituuskäyrä.  

Sekä keskiläpimitta  että keskipituus  laskettiin  lehtikuusikoe  
aloilla  myös  erikseen valtapuilla  ja vallituille  puille.  

Edelleen piirrettiin  kullekin lehtikuusimetsikölle käyrä, joka  
osoitti  rungon oksattoman  osan  pituuden  kussakin  läpimittaluokassa.  
Tämän ja pituuskäyrän  avulla laskettiin  sitten latvuksen prosentti  

nen osuus  puun koko  pituudesta  eri läpimittaluokissa.  Saatuja  pro  

senttilukuja  käytettiin  rungon muodon määrittelemiseksi  lehtikuusia 
ScHiFFErin  taulujen  avulla kuutioitaessa.  

Kasvukairalla tehtyjen mittausten perusteella  laskettiin 183-, 

148- ja 110-v. lelitikuusikkojen  sekä 2 lehtikuusi-mäntysekametsi  

kön  kasvuprosentit.  
Vielä tutkittiin  lehtikuusikoepuiden  nojalla  lehtikuusen  kuoren 

vahvuutta. 

Näiden sisätöiden yhteydessä  piirrettiin  valmiiksi  metsäalueen 
kartta sekä pysyvien  koealojen  asemakartat. 

Kaivolan lehtikuusten uudistumiskykyä  sekä samalla siementen 

painon  ja itämiskyvyn  riippuvaisuutta  emäpuun  iästä tutkittiin  

alueen metsänvartijan  joulukuussa  1921 keräämistä kävyistä  karis  

tettujen  siementen nojalla.  

x ) V  = kuutiomäärä, G = koealan  lehtikuusten  rinnankorkeuspohja  

pinta-ala, H = lehtikuusten  keskipituus  ja F = lehtikuusten keskimuotoluku.  
2 ) g = läpimittaluokan  puiden  pohjapinta-ala,  h = läpimittaluokan  pui  

den  keskim.  pituus.  

H  
=

 giht  +  g»V+ •••  +  g»  h» 2 )  
gi + gi + + g» 
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Lehtikuusimetsä  nykyhetkellä.  

Yleiskuvaus.  

Lehtikuusimetsä sijaitsee Uudenkirkon pitäjän Vammelsuun 

kylässä,  Raivolan rautatieasemalta 3 km  lounaaseen (60°  14' pohj. 

lev.  ja 29° 35' it.  pit.),  molemmin puolin  Lintulan jokea,  pääosa  kui  

tenkin,  kuten loppuun  liitetystä  karttapiirroksesta  nähdään, joen 

itäpuolella.  

Ilmastollisesti  paikkakunta  sijaitsee  lauhkean ja  viileän vyöhyk  

keen,  tai  tarkemmin sanoen keskivenäläisen  tammi-ilmaston alueen  ja 

fennoskandialaisen havumetsäilmaston alueen,  rajamailla;  fennoskan  
dialaisen tammi-ilmaston alueen rajastakaan  se kuitenkaan ei ole  

kaukana. 

Seudun lämpösuhteita  valaisevat  lähimmiten Viipurin  ja Pie  

tarin 1)  lämpötilatiedot:  

1
) Viipuri  sijaitsee  7ja  Pietari 5 % penikulman päässä lehtikuusimetsästä.  

Viipuri Pietari  

Keskilämpötil  a C° 

Tammikuu —7 8 9.3 

Helmikuu  —8.5 •—8.4 

Maaliskuu .  —4 8 —4 7  

Huhtikuu  . 
.
 .  . 1.9 2.1 

Toukokuu  . 
.
 .  . 9.0  8.7 

Kesäkuu  . . . . 14. G 14.8 

Heinäkuu  17.4 17.7 

Elokuu  . .  . . 15.0 16.1 

Syyskuu   9.8 10.8 

Lokakuu  . . . . 4.3  4.5 

Marraskuu   —l.l —1.6 

Joulukuu  —5.8 —6.6 

Vuosi   3.7 3.7 

Vaihtelu  
.
 

.
 . . 25.9  27.0 

Absol. maksimi  . . . 
.

 35.2 

» minimi  —39.6 —39.0 
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Kasvukauden pituus,  ilmaistuna koivun  lehdessäoloajan  pituu  

della, on  n.  141 päivää  eli  miltei  sama kuin Uudenmaan rannikolla. 1)  

Pilvisyys  on, kuten Suomessa yleensäkin,  suuri,  samoin ilman 
suhteellinen kosteus,  varsinkin talvella.  Joen rantamilla sijaitse  

vissa lehtikuusimetsiköissä ilman suhteellinen kosteus  epäilemättä  

on seudun keskimäärää isompi.  Osaksi  joen,  osaksi  maiseman mäki  

syyden  vaikutuksesta  on hallaisuus  lehtikuusimetsän  tienoilla vähäinen. 

Kovimmat,  metsälle tuhoa tuottavat myrskytuulet  tulevat luo  

teesta,  usein myös  lännestä. 
Vuoden keskimääräinen sademäärä on Korhosen (1921)  mukaan 

n. 600 mm, josta  kesän (kesä —elokuun)  osalle  tulee keskim.  200 mm. 

Paikan maisemalle antavat, etenkin joen  lähettyvillä,  lukuisat  

harjanteet  jä niiden välissä  kulkevat,  useimmiten jokea  kohti  viettä  

vät  notkelmat aaltomaisen  luonteen. Joen uoma on verraten  syvällä,  
lehtikuusimetsän korkeimmat  kohdat ovat jopa 24 m joen  pintaa  

korkeammalla. Alueen itä-  ja länsirajan tienoot ovat jokseenkin  

tasaisia. 

Vuoriperä  on, kuten koko Karjalan  kannaksella syvällä  kvar  

täärisen hiekan  peitossa. 2) Maaperä  on lehtikuusimetsässä  yleensä  

syväpohjainen  (o.3:sta  1.5 m:iin ja ylikin)  ja kuohkea. Ylinnä on  

parin sm:in vahvuudelta kasvijätteitä,  neulasia,  oksia, käpyjä,  juu  

ria y.  m. s.,  sitten vahvanlainen mullaskerros,  ja sen  alla vahvuudel  

taan sangen vaihteleva kerros  pelkää  tai savensekaista  hiekkaa tai  

kerros  kumpaistakin.  Jankon muodostaa tavallisesti  tiivis, usein 

miltei  kiven  kova  savi  tai hiekka. Kuten liitteessä  111 julkaistuista  

kemiallisten maa-analyysien  tuloksista käy selville on  ainoastaan 

mullaskerroksessa  runsaasti kasvinravintoaineita;  alemmat kerrokset  

ovat siihen verrattuna sangen ravintoköyhiä  vastaten laadultaan 
keskinkertaista  metsämaata. Näyttää  siis siltä, että lehtikuusi  

toista vuosisataa jatkuneella,  jokavuotisella  karike-, varsinkin neu  
laslannoituksellaan on tuntuvasti  lisännyt  maaperän  ravintoaineiden 

määrää. Tämä tärkeä  kysymys  toivottavasti saadaan lähitulevai  

suudessa erikoistutkimuksilla  tarkemmin  selvitetyksi.  

Eri  tiluslajien  kesken  alue jakaantuu  seuraavasti: 

r ) Maist. V. Kujalan  ystäväll.  ennakkotiedonanto vielä  julkaisematto  
masta, lehtikauden pituutta Suomessa  koskevasta  tutkimuksesta. 

2) Eräässä  kohdassa joen uomassa vuoriperä näyttäisi  tulevan  esille, 
mutta kysymyksessä  lienee  vain  iso  irtonainen  kalliopaasi.  

Viljeltyä  maata: Ha Ha 

Tontteja   
....

 1.31 

Peltoa   
....
 1.81 

Luonnonniittyä  ja niittymaata   3.36 6.4  
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Esitetystä  nähdään,  että viljavat  maat ovat alueella runsaasti 
edustettuina. Niinpä  lehtometsiä  on yli  % ja lehto- ynnä  lehtomaisia 
metsiä yhteensä  hieman yli  % metsämaan kokonaisalasta. Kehno  
kasvuista metsämaata on  vain % %• Sellaisia  valtionmaita ei  juuri  

tapaa  Etelä-Suomessakaan. Tasaiset maat ovat osaksi  soistuneet  

tai parhaillaan  soistumassa,  mutta tämä on ojituksella  helposti  kor  
jattavissa.  

Itse  lehtikuusimetsä käsittää  miltei  yksinomaan  lehto tyyppejä;  

sen alasta nim. on  FT  2.4 °

O ,
 OT 83.9 "j1), OMT 6.2 %ja  MT 7.5 %.  

Lehtikuusten ja kotimaisten puulajien  sekametsikköjen  yhteenlas  
ketusta  alasta  taas on  OMT  87.8 % ja  MT 12.2 %.  

Lehtikuusimetsikköihin  rajoittuvat  kotimaisten  puulajien  metsi  

köt ovat useasti eri  metsätyyppiä  kuin rinnalla oleva lelitikuusimet  -  
sikkö,  ei kuitenkaan  koskaan parempaa metsätyyppiä  (paitsi  milloin 
lehtikuusimetsikkö  rajoittuu  lihavaan notkelmaan),  mutta huonom  

paa sitävastoin kylläkin.  Tämäkin seikka viittaa siihen  mahdolli  
suuteen, että lehtikuusimetsiköt.  ainakin  paikotellen,  alkuaan ovat  

olleet nykyistä  huonompaa metsätyyppiä,  mutta maaperä  on aiko  

jen  kuluessa  lehti  kuusen  karikelannoituksen  vaikutuksesta  parantunut  .  

Lehtikuusimetsän pohjakasvillisuus  ei  tätä nykyä ole erikoisen  

rehevä ja lajirikas,  niinpä  sellaista  rehevää  ruohonurmea,  joka  ennen,  
esim.  Grf.soh:nEnin aikana2) ja muutamin paikoin  vielä 1870- ja 

1880-luvuillakin oli lehtikuusimetsälle ominainen,  ei enää tapaa.  

') OT:n lehtikuusikoissa on myös FT-laikkuja,  joita niiden  vähäisen  
koon  vuoksi ei ole eroitettu eri kuvioiksi.  

2

) Paikkakuntalaiset kertovat muistotietona lehtikuusimetsän  ennen 

kasvaneen  niin  rehevää  heinikkoa, että siinä  sateen  jälkeen kävellessä  »kastui  

kaulaa myöten».  

Metsämaata: 

Kasvullista: Ha H u
 Ha 

Lehtometsiä (ОТ ja FT) 27.17 
Lehtomaisia metsiä (OMT) 23.oi 

Tuoreita metsiä (MT) 24.2-2 

Lehtokorpia  y. m. korventap.  maita 9.16 

Korpia 10.15 93.71  

Kehnokasvuista 0.46 94.17 

Metsätöntä maata (tietä  ynnä  joki  pato)   0.28 

Yhteensä maata 100.93 

Vesiä (1.8  km:in  pituudelta  Lintulan jokea)   3.05 

Koko  pinta-ala  103.98 
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Tämä muutos johtuu siitä, että kuusi  on  kaikkialla  tunkeutunut 
lehtikuusimetsään muodostaen alikasvoksen,  joka osaksi  varjostuk  

sellaan,  osaksi  riistämällä  matalassa kulkevalla  juuristollaan  ravintoa 

maan pintakerroksista  ehkäisee ruohonkasvun.  

Lehtikuusimetsän nykyisin  yleisin  kasvilaji  on käenkaali (Oxalis  

acetosella),  joka monin paikoin  muodostaa miltei  yksinänsä  kasvi  

peitteen.  Sammalkasvillisuuden näyttää  maata verhoava neulaspeite  
suurimmaksi  o&iksi  tukahduttavan. Pääpiirteisen  kuvan pohjakas  

villisuuden kokoonpanosta  antavat loppuun  liitetyt  kasvipeiteluet  
telot (Liite  II).  

\ , 

r
 

Eräs kasviryhmä,  jonka  esiintyminen  lehtikuusimetsässä ei lai  

sinkaan kuvastu  näissä kasvipeiteluetteloissa,  mutta joka  tälle met  

sälle  on  silmiinpistävän  ominainen,  on sienikasvit.  Kuten  jo Thesleff 

(1893)  huomauttaa on Raivolan lehtikuusimetsän sienikasvilhsuus  

hyvin  lajirikas  ja on siinä edustettuna useita Suomelle harvinaisia 

lajeja.  Eritoten muutamat Bolet us, B.  cavipes,  B. elegans,  B. 

felleus  y. m., esiintyvät  lukuisina. B. elegans,  lehtikuusen mykor  

rhizasieni  tavataan,  niin ainakin kirjallisuudessa  yleensä  väitetään,  

vain  lehtikuusen  seuralaisena (»übi  Larix  ibi  Boletus elegans»), Rai  

volan lehtikuusimetsään  se on ilmestynyt  kenties  jo kylvöihin  käy  

tettyjen  siementen mukana. Huolestuttavan yleinen  on muualla 
Suomessa harvinainen Polystictus  Schweinitzii (lähemm. s. 63).  

Thesleff  mainitsee löytäneensä leh.tikuusimetsässä  kaikkiaan 90 

sienilajia, joista 25 lajia  lehtikuusen kannoissa. Erikoistutkijalle  

tarjoutuu  tällä alalla  Raivolan ja todennäköisesti muissakin  Suomen 
lehtikuusimetsissä  varmaan yhä  edelleenkin kiitollinen  työmaa. 

Kotimaisten puulajien  muodostamat metsät ovat suurimmaksi 
osaksi  havumetsiä,  joissa  milloin mänty,  milloin kuusi  on vallitse  

vana; koivua t. m. lehtipuita  on usein seassa,  samoin yksittäisiä  
lehtikuusia. Nämä havumetsät,  joiden  joukossa on mitä kauneimpia  

metsiköitä,  ovat jotakuinkin  järjestään  90—120-vuotisia,  nuorempia  

tai  vanhempia  (130-v.)  on vain jokunen.  Lehtimetsiä tai sekametsiä 

joissa  lehtipuu  (tavallisesti  koivu,  harvemmin leppä  t. m.) on vallit  

sevana, sitä vastoin on  sekä vanhoja,  keski-ikäisiä  että  nuoriakin. 
Lehtomailla  tavataan edellä mainittujen  metsäpuiden  ohessa tuomea, 
pihlajaa,  lehmusta,  vaahteraa,  tervaleppää  (rannoilla),  paatsamaa,  

pähkinäpensasta,  pajuja,  kuusamaa,  näsiäistä sekä heisi-  ja viini  
marjapensasta.  GRESCHNERin mainitsema kookas  tammi lienee,  

alueen nykyisen  metsänvartijan  kertoman  mukaan,  lahon murta  
mana  kaatunut jo 1860- tai 1870 luvulla.  1880-luvulla oh sen  lahon  

nut runko vielä useat vuodet maassa  kannon vieressä,  mutta nyt  ei 
ole siitä, yhtä  vähän kuin kannostakaan,  enää merkkiäkään jäljellä. 
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Tammen entisestä  kasvupaikasta,  Tamminiityn keskustasta  itään  
olevalla  länteen viettävällä  rinteellä sen  sijaan  tavataan lehtikuusten  

varjossa  kaksi  sen  kitukasvuista,  4 —5  m pituista  jälkeläistä.  
Erikoisen rehevä ja epäilemättä  myös lähempää  tutkimista  

ansaitseva  on alueen lukuisten lehtonotkelmain kasvillisuus;  juuri  
näissä lehtonotkelmissa kohoaa puu- ja pensaslajirikkauskin  suurim  

milleen. 

Leht i  kuusella  ovat metsitetyt  etupäässä  harjanteet  ja niiden 

rinteet;  tasaisilla mailla puhtaita  lehtikuusikoita  on vähän,  sekamet  
siköitä  sen  sijaan runsaammin. 

Joen itäpuolella  lehtikuusikulttuurit  muodostavat jokirantaa  

seuraavan  pohjoisesta  etelään kulkevan,  1  km pituisen  metsikkö  

sarjan,  jonka länteen viettävät, kapeat saniaistyypin  notkelmat 

useissa  kohdin katkaisevat.  Joen länsipuolella  lehtikuusikulttuureja  

on niukemmin eikä niillä siellä  ole  sellaisia  jyrkkiä  luonnollisia ra  

joja kuin itäpuolella.  Varsinaisen lehtikuusimetsän,  s.  o. puhtaiden  

lehtikuusimetsikköjen,  kokonaisala on nykyään  18.40 ha  ja lehti  
kuusen sekametsikköjen  3.13 ha. Jos  lehtikuusimetsään luetaan,  
kuten Tovstoljes,  eräät siihen pistävät  vähäiset notkelmat,  joissa  

lehtikuusta on kyllä  ennen kasvanut,  mutta nyt  enää ei  laisinkaan  tai 
vain muutamia,  saadaan sen alaksi  19.04 ha (Tovstoljes  19.2 ha). 

Lehtikuusimetsässä on edustettuna 3 ikäluokkaa,  nim. 183 v.. 

148 v.  ja 110 v.; vanhinta ikäluokkaa on n. 4.87 ha, keskimmäistä  

n. 11.96 ha ja nuorinta 1.57 ha. Sekametsikköjen  lehtikuuset ovat 

95—110 v.  ikäisiä.  

Varsinaisessa lehtikuusimetsässä on tutkimuksessa  eroitettu sa  

mat 5 osastoa kuin Tovstoljes  v. 1903. Tämä osastojako  on kat  

sottu tarkoituksenmukaiseksi  jo senvuoksi,  että sitä käyttäen  on 

helpompi  vertailla TovsTOLJEsin ja tekijän  omia tutkimustuloksia.  

Naiden osastojen  lisäksi  on eroitettu 4 uutta osastoa,  jotka käsit  

tävät lehtikuusen ja kotimaisten  puulajien  sekametsikköjä.  Osasto  

jako käy  selville  loppuun  liitetystä  karttapiirroksesta  (Liite IX).  

Varsinainen lehtikuusimetsä.  

I osasto. Tämä lehtikuusimetsän pohjoisin  osasto on  

FocKELin v.  1738 perustama,  siis  koko  lehtikuusimetsän »peruskivi».  
Sen pinta-ala  on  1.7 6  ha. 

Osaston muodostaa koillista kohti aluksi  jyrkänlaisesti,  sitten  
loivasti  kohoava ja samalla kapeneva  harjanne, jota pohjoisessa  ja 
etelässä  rajoittavat  syvät  notkot. Eroitus  koillisnurkan  ja lounais  
reunan  korkeuksien välillä on n. 15 m. 
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Länsiosa,  täsmälleen ]/2
 osaston koko  alasta,  on käenkaali-mus  

tikkatyyppiä,  aivan länsilaidalla korven reunalla vähäisellä alalla 

jonkunverran  soistunutta,  itäpuolisko-  on  käenkaalityyppiä;  väli  

raja,  ei kuitenkaan ole  jyrkkä. Länsipuoliskon  kasvipeitteestä  saa 
käsityksen  koealan n:o 6  ja itäpuoliskon  koealojen  n:o 5  ja 8  kasvi  

luetteloista (Liite  II).  

Metsä on perustettu  hajakylvöllä  eikä siinä senvuoksi  ole huo  
mattavissa samaa säännönmukaisuutta kuin muissa osastoissa.  

Lehtikuusten ikä  on (v.  1921)  183  v., mutta  lienee joukossa  nuorem  

piakin  yksilöitä,  päättäen  Greschxerul tiedosta, että nuoreen 

metsikköön syntyneet  aukot on  täytetty  istuttamalla (vert. s. 12). 
Metsä on osaston keskustassa  hieman aukkoista,  reunamilla  ja koil  
lisosassa  sen  sijaan  tiheämpää,  niin että tiheys  voidaan,  metsän  kor  

kea ikä huomioonottaen,  merkitä 0.9. Alikasvoksena on reunamilla 

ja koillisosassa  tiheänlaista,  keskustassa  harvempaa, 85—115-v. 
kuusta. -  Osaston  koillisnurkassa  on  koko lehtikuusimetsän »puise  

vin» kohta (koeala  n:o 8).  
Lehtikuusten lukumäärä koko osastossa  on 824 eli  ha kohden 

469. Pohjapinta-ala 1 ) on ha kohden 65.52 m 2,  siis  huomattavan 
suuri.  Keskiläpimitta  on 42.2 sm,  suurin läpimitta  83 sm ja pienin  

13 sm.  Runkojen  jakaantuminen  eri läpimittaluokkiin  selviää liit  

teestä I. Keskipituus  on 37.4 m ja suurin huomattu pituus  42 m. 

Latvuksen  osuus  puun koko  pituudesta  vaihtelee 37—55 %:iin,  keski  
määrin se on n. 50 %. Vaikkakin  lehtikuusten keskiläpimitta  tässä  

osastossa  on tuntuvasti  vähäisempi  kuin samanikäisissä  istuttamalla 

perustetuissa  metsiköissä,  niin puiden  suuri lukumäärä vaikuttaa,  

että metsän kuutiomäärä kohoaa melkoisen korkeaksi,  nim. (kuori  
mukaan luettuna)  1 831 k.  m.

3:iin eli  ha kohden 1040 k. m 3:iin  (kuore  

ton kuutio  n. 874 k.  m 3). Runkoa kohden tulee siis  keskim.  2.2  2k.  m 3. 

Kuusialikasvoksen  runkoluku on (koealojen  n:o 5, 6ja 8  perus  

teella laskien)  ha kohden 431. Keskiläpimitta  on 18.9 sm ja keskipi  

tuus 19.5 m, mutta vaihtelu on suuri: vähäisimmät kuuset  ovat  pie  
niä »taimia»,  suurimmat keskikokoisten  lehtikuusten vahvuisia,  mutta 

lyhempiä.  Alikasvoksen kuutiomäärää kuvastavat  koealat n:o 5,  
6 ja  8. Kuusissa  on sydänlaho  hyvin yleinen.  

V. 1903 oli  osaston  lehtikuusten lukumäärä 895, joten kulunei  
den 18 vuoden poisto  on 71 tai  oikeammin 68,  sillä  tekijän  kaatamaa 

3 koepuuta  ei voitane lukea varsinaiseen poistoon.  Vuotta ja ha  
kohden poisto  siis on mainittuna ajanjaksona  ollut 2.  i puuyksilöä.  

x
) Pohjapinta-alalla tarkoitetaan tässä,  kuten  tuonnempanakin aina  

rinnankorkeuspohjapinta-alaa,  samoin läpimitalla aina. rinnankorkeusläpi  
mittaa. 
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Useimmat  poistuneet  lehtikuuset ovat  »kuivuneet pystyyn»,  joita  
kuita on lahonnut tai myrskytuuli  kaatanut. 

Poistosta  huolimatta on pohjapinta-ala  kasvanut 5.33 m
2:llä  

ha kohden. Keskiläpimitta  on lisääntynyt  3.7 smillä;  tämä tuntuva 

lisäys  johtuu,  paitsi  puiden  läpimittakasvusta,  suureksi  osaksi  siitä, 

että poistuneet  puut  enimmäkseen ovat olleet vallittuja,  siis keski  -  

läpimittaan  pienentävästi  vaikuttavia yksilöitä.  TovSTOLJEsin  mu  
kaan oli kookkain  lehtikuusi  v.  1903 78 sm:n vahvuinen,  nyt  on suu  

rin läpimitta  sitävastoin,  kuten yllä  on  mainittu, 83 sm. Keskipituus  

on  tuntuvasti lisääntynyt,  johtuen tämäkin lisäys,  paitsi  todellisesta 

kasvusta,  suureksi  osaksi  vallittujen  puiden  suuremmasta kuolevai  

suudesta,  mutta epäilemättä  osaksi  myös  mittaustavan  tai toden  
näköisesti vielä enemmän keskipituuden  laskemistavan erilaisuu  

desta. 1 ) 

Kuutiomäärä oli  v. 1903 TovSTOLJEsin arvion mukaan 734.6 

k.  m 3 ha  kohden 2 ),  nyt  se on 305.8 k.  mf:iä isompi.  Tämä suuri  eroi  

tus johtuu  luonnollisesti osaksi  arvioimismenetelmän erilaisuudesta.  

II osasto,  jonka syvät  notkot eroittavat I:stä  ja llLsta,  

on alaltaan hieman yli % varsinaisen lehtikuusimetsän kokonais  

alasta,  nim. 9.34 ha. Kaksi  osaston itäpuolella  olevasta korvesta  

jokeen  laskevaa noroa jakaa osaston kolmeen osaan: pohjoiseen  

(II a), keskimmäiseen (II  b) ja eteläiseen (II  c), joiden alat ovat 

2.26,  4.54 ja 2.54 ha. Osasto  on sikäli heterogeeninen,  että siinä  on 

edustettuna kaksi  lehtikuusi-ikäluokkaa;  nämä sulautuvat kuitenkin  

niin huomaamattomasti yhteen,  että niiden välirajaa  on hyvin vaikea 

määritellä. 

Osaston  pohjoisosan  muodostaa jokirannasta  itää kohti jyrkän  
laisesti  (kuten  I osasto)  kohoava hiekkaharjänne.  Keskimmäisen 

osan keskusta  ja itäosa on  jotakuinkin  laakeata,  luoteessa,  lännessä 

ja lounaassa maa sitävastoin laskee  melko jyrkästi  reunoja  kohti. 

Vielä  jyrkemmät  ovat eteläisen osan länsi-  ja varsinkin  etelärinteet;  

pohjois-  ja koillispuoli  sensijaan  ovat tasaisehkoja.  Kaakkoisnur  

kassa  on kapean  noron  eroittama,  vähäinen,  lounaaseen pistävä  har  

janne  ja sen  jatkona kappale  loivahkoa notkon rinnettä. 

1
) TovSTOLJEsin tutkimuksesta ei käy  selville, miten  hän  on keskipi  

tuudet  laskenut; samoin  on laita  keskiläpimittojenkm.  Iveskiläpimittojen  las  
kemiseen  tarpeelliset alkutiedot  kuitenkin  sisältyvät  tutkimukseen, joten ne  
on voitu  laskea  uudelleen  (samalla tavalla  kuin  v:n  1921 keskiläpimitat).  Täten  
saadut  keskiläpimitat  ovat yleensä  n. 2 sm:iä suuremmat kuin siv.  16 olevassa  
taulukossa  esiintyvät TovSTOLJEsin laskemat  keskiläpimitat. 

2) pitäen osaston  pinta-alana 1.7  6ha  (eikä 1.9 ha, kuten  TovSTOLJEsin  

sivulla 16 olevassa  taulukossa). 
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Suurin osa  osastoa 011  käenkaalityyppiä.  Siellä täällä tavataan 

saniaistyypin  painanteita  ja käenkaalimustikkatyypin  laikkuja,  
mutta alaltaan ne ovat useinkin niin vähäisiä,  ettei niitä  kaikkia  kar  

toituksessa ole eroitettu eri  kuvioiksi. Osaston  keskimmäisen osan  

itäreuna on sangen lähellä käenkaali mustikkatyyppiä.  

Metsä on koko  osastossa  istutettua. Myös  osaston  läpi  kulkeviin  
notkoihin on lehtikuusta istutettu,  mutta se on niistä liiallisen  kos  

teuderi vaikutuksesta  miltei  täydelleen  hävinnyt.  

Osaston pohjoisessa  osassa  lehtikuusirivit  ovat  paikoin  säilyneet  
miltei  täydellisinä  ja rungot  ovat kauniita ja kookkaita.  Esim. joki  

rannasta ylös  talvitielle  vievä polku kulkee  suuren osan  tästä parin 

sadan metrin pituisesta  välistä kuin mahtavan pilariston  keskitse  

(»Newskin  prospekti»).  Istutusetäisyys  näyttää  olleen 3.9  6 X  3.9  6  m 

(13  X  13 Venäjän  jalkaa?). Kaakkoiskulmalla (koealan  n:o 4 tie  

noilla) metsä on maaperän löyhyyden  takia kärsinyt  paljon  

myrskytuulien  tuhoista. Niinpä  ankara myrsky  v. 1887 tällä pai  
kalla  kaatoi  suuren joukon  lehtikuusia  ja kun sen jälkeenkin  vielä 

useita  puita  on joutunut  saman tuhon omaksi,  esim.  vv.  1903—-1921 

ainakin  10-kunta,  niin  on metsään syntynyt  suuria aukkoja.  Näihin 

on  luonnon  siemennyksestä  noussut  tiheätä lehtipuun  sekaista  kuusta  

(vert. koealan n:o 4 kuvausta).  Muualla ja varsinkin joen puolella  

kuusialikasvos  on harvempaa  ja vartevampaa.  

Lehtikuusten ikä on 183 v. paitsi  kaakkoiskulmalla,  jossa  se  

(ehkä  n. % ha:n alalla)  on 148 v. Kuusialikasvos  on osaksi  saman  

ikäistä  kuin I osastossa,  osaksi  (kaakkoiskulmalla)  nuorempaa. 
Runkoluku on 657 eli  ha kohden 290. Koska  alkuperäinen  tai  

mimäärä lienee ollut ha  kohden 625, on poisto  niinmuodoin 53 %. 

Keskiläpimitta  on  tuntuvasti suurempi  kuin I  osastossa,  nim. 46.5 

sm, mutta kun runkoluku  sitävastoin  on paljon  vähäisempi,  niin  

pohjapinta-alakin  jää  melkoisesti  jäljelle  I  osaston pohjapinta-alasta  
ollen ha kohden sittenkin  49.31 m 

2.
 Suurin  rinnankorkeusläpimitta  

on 83 sm  ja pienin  15 sm. Keskipituus  on 38.3 m. Kuutiomäärä on 

1 691  k.  m 
3,
 ha kohden laskettuna 748 k.  m  3  eli  lähes % siitä  mitä  1 

osastossa. Alikasvoksen  kuutiomäärää ei  ole  laskettu,  mutta joka 

tapauksessa  sekin  on  vähäisempi  kuin  I  osastossa.  
II osaston  keskimmäisessä  osassa  lehtikuuset  on istutettu har  

vempaan kuin pohjoisosassa,  nim. 2x2 Venäjän  sylen  asentoon. 
Lehtikuusten  kuolevaisuus on ollut  49 %, siis  lähimain sama kuin 

pohjoisessa  osassa.  Suurin se on ollut kosteahkoissa  painanteissa;  

ylänteillä  ja tasaisilla  paikoilla  puurivit  ovat yleensä  verraten hyvin  

säilyneet,  paitsi  itäosassa,  jossa metsä  on melko aukkoinen. Lehti  

kuusten ikä on n. 148 v. 



33 

5 
64—23 

Nykyinen  runkoluku on  1 196 eli ha  kohden 285. Sekä pohja  

pinta-ala  ha kohden  että keskiläpimitta  ovat pienemmät  kuin osas  
ton pohjoisosassa,  nim. 42.92 m  2 ja 45.5 sm. Tuntuvasta ikäerosta 
huolimatta on tässäkin (keskimmäisessä)  osassa  kookkaimman lehti  

kuusen rinnankorkeusläpimitta  83  sm, pienimmällä  se on 13 sm. 

Keskipituus  on  38.2 m, suurin huomattu pituus  40 m. Kuutiomäärä 

on  3 139 k. m 3  eli  hä kohden 691 k.  m 3.  

Kuusialikasvos  on keskustassa  aivan harva,  reunamilla jonkun  -  

verran  tiheämpi. Rinnankorkeudella vähintään 4 sm  täyttävien  

kuusten lukumäärä on 707,  ha kohden 156. Alikasvoksen  kuutio  

määrä ha kohden on vain 30 k.  m 
3.
 

II osaston eteläisessä  osassa,  jossa istutusasento  niinikään on 
ollut 2x2 Venäjän  syltä,  lehti  kuusirivit ovat säilyneet  yleensä 

sangen ehyinä,  niinpä  kuolevaisuus  on ollut  vain 39 %.  (Lounaisreu  

nassa  oleva 6 aarin suuruinen noro,  jossa  lehtikuuset kaikki  ovat 

kuolleet,  on jätetty poig pinta-alasta.) Paikotellen (esim. osalla 
koealaa n:o 3)  lehtikuuset ovat istutetut »sikin sokin» ilman selvää 

rivijärjestystä.  Kaakkoisnurkassa olevalla loivalla rinnemaalla leh  
tikuusi  muodostaa vähäisen täysitiheän  ryhmän,  joka on  koko  lehti  
kuusimetsän ehyimpiä.  Koealan n:o 3 lävitse  kulkevalta,  joen ran  

nalle vievältä  polulta  on siitä kohdasta,  missä se  saapuu Kivinotkoon 
laskevan jyrkän rinteen yläreunalle,  ennen ollut kaunis  näköala 

jokivartta  pitkin  lounaaseen,  mutta kuusialikasvos  peittää  sen  nyt  

melkein kokonaan. Lehtikuusten ikä on II osaston eteläisen osan 

länsi-  ja lounaiskulmilla 145—150 v., muualla 183 (tai  182?)  v.  

Runkoluku on 849 eli  ha kohden 334,  siis  suurempi  kuin  osaston 

muissa osissa. Samoin on laita pohjapinta-alan,  joka  on ha kohden 

52.81 m 2.  Keskiläpimitta  on 44.9 sm, suurin läpimitta  79 sm ja pie  

nin 15 sm. Pituussuhteet ovat jotakuinkin  samat  kuin keskiosassa.  

Lehtikuusten kuutiomäärä on 2 156 k.  m 3  eli  ha kohden 849 k.  m 
3.
 

Runkoa  kohden tulee siis keskim. 2.59 k.  m 
3.
 

Kuusialikasvoksen runkoluvusta sekä mittasuhteista antanee  

koeala n:o 3  lähimain oikean kuvan.  Joitakuita suurempiakin  kuusia  

kuin koealalla on kuitenkin tavataan. 

Koko  II osastossa  on lehtikuusten lukumäärä 2 702. V. 1903 se 

oli  2  931,  joten 18 vuoden poisto  on 229 eli  vuotta ja ha kohden 1.4 

puuyksilöä.  

Pohjapinta-ala  ha kohden on kasvanut  46.13 m 2:stä 47.15 m2:iin  

ja keskiläpimitta  on 43.3 sm:stä  45.6 sm:iin. Suurin läpimitta  on  nyt  

7  sm isompi  kuin v. 1903,  nim. 83 sm. Keskipituuksien  eroitus  on 

3.2 m. 
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Osaston  lehtikuusten kuutiomäärä oli  v. 1903 568 k.  in 3  ha koh  

den 1), nyt se on 748 k.  m  3 (kuoretta n. 628 k.  m 3). Eroitus  on liian 
suuri voidakseen vastata yksinomaan  18 vuoden kasvua  ja  johtuu  siis  

osaksi  arvioimismenetelmäin erilaisuudesta. 

111 osastoa rajoittavat  sekä pohjoisessa  että etelässä  sy  

vät notkot ja itse osaston  sisäänkin  pistää  pohjoisosassa  jokirannasta  

kapeahko  notkelma. Eteläinen rajanotko  haaraantuu osaston kaak  

koisnurkassa  kahdeksi  matalaksi  notkelmaksi,  joiden  vähin jää vä  

häinen tähän osastoon kuuluva saareke. Osaston itäosa on tasaista 

ylännettä,  jonka korkein  kohta on  n. 24 m joenpintaa  ylempänä,  

länsiosa  viettää jyrkänlaisesti  jokirantaa  kohti.  Maaperä  on maini  
tulla ylänteellä  matalahkopohjaista  ja tiiviinlaista, savensekaista,  

muualla  syväpohjaista  ja kuohkeata hiekkaa. Koko osasto  on käen  
kaalityyppiä;  paikotellen  kuitenkin on saniaisiakin runsaanlaisesti  

(Vert.  koealojen  n:o 1 ja 2 käsviluetteloita).  Pinta-ala on 2.5  3  ha.  

Koko osasto kasvaa 13 X 13 jalan asentoon istutettua 148-v. 

lehtikuusta. Ylempänä  mainittuun, pohjoisosaan  pistävään  notkel  

maan on myös  aikoinaan istutettu lehtikuusia,  mutta ovat ne liial  

lisen kosteuden vuoksi  kuolleet. Jonkunverran haitallisesti  on idän  

puolella  olevilta  vesiperäisiltä  mailta valuva kosteus  vaikuttanut 

myös osaston kaakkoisnurkassa olevan  matalan saarekkeen  lehti  

kuusten kasvuun,  onpa joitakuita  lehtikuusia  senjohdosta  kuollutkin.  

Paikoin,  esim.  koealalla n:o 2 on myrsky  aikaansaanut vähäisiä auk  

koja.  Muuten lehtikuusirivit  yleensä  ovat  hyvin  säilyneet,  parhaiten  

ehkä osaston eteläosassa,  koealojen  n:o 1  ja 2 ja rajanotkon  välillä.  

Kaikkialla osastossa on alikasvoksena  70—85-v. kuusta. 

Osaston  lehtikuusten  lukumäärä on 951 eli ha kohden 376. Alku  

peräisestä  määrästä on hävinnyt  40 % .  Pohjapinta-ala  on ha  kohden 

52.6  6  m 2,  siis  sangen suuri. Keskiläpimitta  on yhtä  iso kuin 35 

vuotta vanhemmassa I osastossa,  siis  42.2 sm; suurin läpimitta  on 

75 sm ja pienin  13  sm. Keskipituus  on 38.2 m; pisimmät puut  ovat 

42-metrisiä, niinmuodoin I osaston jättiläisten mittaisia. Rungot 

ovat puhdistuneet  oksistaan verraten korkealle, latvuksen osuus 
koko  pituudesta  on  nim. keskim.  n. 51 %,  joskus  jopa vain 33 %.  
Lehtikuusten kokonaiskuutiomäärä on 2 239 k.  m 3  eli ha kohden 

885 Ic.  m 3 (kuoretta  n. 743 k.  m 3). 

Kuusialikasvoksen  runkoluku on (koealojen  n:o 1  ja  2  perusteella  

laskien)  ha'  kohden 396. Keskiläpimitta  on  14.5 sm ja  keskipituus  
18.6 m.  Jotkut  kuuset  ovat kookkaita  arvopuita,  jopa 37 sm  vahvui  

sia  ja 25 m pituisia.  Kuutiomäärä (kuoretta)  on ha kohden vain  

50.6 k.  m 
3.

 

1

) pitäen osaston  pinta-alana 9.3  4 ha  (eikä 9.6, kuten  Tovstoljes).  
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V:sta 1903 lehtikuusten lukumäärä on  vähentynyt  67:11ä eli  
vuotta ja ha kohden 1.5:llä. Pohjapinta-ala  ha kohden on lisääntynyt  
0.9  9 m 2:llä.  Keskiläpimitta  on lisääntynyt  1.6 sm:llä  ja suurin läpi  
mitta on nyt  Bsm isompi  kuin  v.  1903. Keskipituus  näyttäisi  lisään  

tyneen 1.6 m:llä. Kuutiomäärän lisäys  on 289 k. m 3 ha kohden: 
ainakin puolet  tästä lisäyksestä  lienee kuitenkin  näennäistä johtuen  
taaskin arvioimismenetelmäin erilaisuudesta.  

IV osasto  on varsinaisen lehtikuusimetsän eteläisin ja  nuo  

rin osasto. Sen muodostaa lounaaseen loivasti  viettävä rinnemaa, ai  

noastaan aivan pohjoisreunalla  maa laskee  jyrkänlaisesti  tämän osas  

ton ja  111 osaston rajanotkoon.  Lännessä  osasto rajoittuu lehti  

kuusen ja männyn  sekametsää kasvavaan  osastoon  YI. Koko  osasto  

on käenkaali  tyyppiä. Pinta-ala  on  1.57 ha. 

Lehtikuuset,  jotka  nyt  ovat 110-vuotisia,  ovat istutetut 2x2 

Venäjän  sylen  asentoon, paitsi  kaakkoisosassa,  jossa  niiden keskenäi  

nen etäisyys  on vain 1 % syltä. Otaksuttavasti  luonnon kylvöstä  

on lehtikuusten sekaan noussut jonkunverran  mäntyä.  Alikasvoksena  

on tiheänlaista kuusta.  Männyn  ja kuusen sekoitus on runsain kaak  

koisosassa,  jossa kuusi  esiintyy  jossain  määrin valtapuiden  luo  

kassakin.  

Lehtikuusten runkoluku on 464 eli ha kohden ainoastaan 295. 

Pohjapinta-ala  on ha  kohden 36.36 m 2, männyt  mukaanluettuna 

38.13 m 2. Keskiläpimitta  on 39.6 sm,  suurin läpimitta  67 sm ja 

pienin  10 sm. Keskipituus  on 34.7 m, suurin huomattu pituus  on  

38 m. Latvuksen  osalle tulee puiden  koko pituudesta  keskim. n.  51 %.  

Lehtikuusten kokonaiskuutiomäärä on 853 k.  m 3,  joten ha kohden 
tulee 543 k. m 3. 

Mäntyjä  on vain 33. Niiden läpimitta  vaihtelee 22—40 sm,  keski  

läpimitta  on 32.8 sm.  Myöskin  pituus  on  vähäisempi  kuin  lehtikuusten. 
Kuutiomäärä ha kohden on 21  k.  m 

3.

 

Kuusia on toimitetun linja-arvioimisen  mukaan 467 kpl.  ha koh  

den. Pienimmät ovat vasta taimia, suurimmat keskikokoisten  lehti  

kuusten vahvuisia. Kuutiomäärä ha kohden on n. 70 k.  m 
3.
 

Lehtikuusten ynnä mäntyjen  ja kuusten  kuutiomäärä on n. 

634  k.  m 3 ha kohden. 

Y.  1903 oli lehtikuusten lukumäärä ha kohden 363. x ) 18 vuoden 
aikana siis  on hävinnyt  68  puuta  eli  lähes 4 kpl.  vuotta ja ha kohden.  
Osaston  keskustassa  kaatoi  myrsky  v. 1912 joukon lehtikuusia. 
Lehtikuusten keskiläpimitta  on kysym.  olevana ajanjaksona  lisään  

*) Tovstoljes  on käsittänyt  IV osaston  hieman laajemmin  lukien siihen  

myös  pienen osan 111 osaston  kaakkoisnurkkaa  sekä  osan lännenpuolella  ole  
vasta  sekametsästä saaden  siten osaston alaksi 1.8 ha. 



36 

tynyt  3.  o sm:llä  ja keskipituus  4.5 m:llä. Viimemainittu luku on 

varmasti  jonkun  verran  todellista  isompi.  Kookkaimman lehtikuusen 

läpimitta  oli v.  1903 60 sm,  nyt  67 sm. Kuutiomäärä ha  kohden on 

nyt  55 k.  m 3:iä  suurempi  kuin v. 1903. 

V osasto on ääriviivoiltaan  säännöllisempi  kuin muut osas  

tot  muistuttaen läheisesti  vinokaidetta. Sen länsiosa on  jonkunver  

ran  soistunutta tasaista  ylännettä,  itäosa on tästä ylänteestä  jokeen  

päin  viettävää  rinnemaata. Mainittu ylänne  on mustikkatyyppiä,  

rinnemaa taas käenkaalityyppiä.  Osaston  pohjoisosassa  käenkaali  

tyypin  maa kiertää aina luoteisnurkkaan saakka;  kaakkoisnurkka  on 

käenkaali-mustikkatyyppiä.  Ylänne on  aikoinaan ojitettu, mutta 

nykyään  nämä lännestä itään kulkevat  ojat  ovat jo miltei  täydelleen  

umpeen kasvaneet ja tarkoitukseensa tehottomat. Osaston pinta  
ala on 3.20 ha,  josta 1.64 ha on käenkaalityyppiä,  0.14 ha käenkaali  

mustikkatyyppiä  ja 1.42 ha mustikkatyyppiä.  

Lehtikuuset  on istutettu osaston  pitkittäis-  ja poildttaissuun  
tiin kulkeviin  riveihin  2x2 Venäjän  sylen  asentoon. Osaston  etelä  

puoliskossa  (pääasiassa  ainoastaan osaston poikki  käyvän  polun ete  

läpuolella)  on  sekapuina  arvattavasti luonnon kylvämiä  mäntyjä  ja 

kuusia. Alikasvoksena  on kuusia  ja jonkunverran  lehtipuitakin  koko 

osastossa.  Lehtikuusten ikä on  148 v. Männyt  lienevät hieman ja 

kuuset  tuntuvastikin  nuorempia.  

Lehtikuusten rankoluku on 1 070 eli ha kohden 334. Alkuperäi  

sestä  lukumäärästä on niinmuodoin vain 39 % hävinnyt.  Istutus  

rivit ovatkin yleensä  säilyneet  sangen ehyinä;  varsinkin osaston  poh  

joisosassa  tavataan useita kauniita rivejä.  Rinnankorkeuspohjapinta  
ala  on  ha kohden 40.7 5  m 

2.
 Keskiläpimitta  on  39.4 sm,  siis jokseenkin  

sama kuin  lähes 30 vuotta nuoremmassa IV osastossa. Lehtikuusten 

mittasuhteissa on kuitenkin varsin suuri ero olemassa käenkaali  

tyypin  ja mustikkatyypin  lehtikuusten välillä. Niinpä  ensiksimainit  -  

tujen  keskiläpimitta  on  likimain saman suuruinen kuin 111 osastossa,  

jälkimmäisten  sitävastoin  ainoastaan 36.8 sm. Samoin edellisten 

keskipituus  on 6  ä 7 m isompi  kuin  jälkimmäisten,  joilla  se  on 30.9 m.  

Koko  osaston lehtikuusten keskipituus  on 33,4 m. Latvuksen osalle  
tulee keskim.  53 %  puun koko  pituudesta.  Suurin läpimitta  on 73  sm 

ja,  suurin huomattu pituus  40 m. Osaston  lehtikuusten kokonais  kuu  
tiomäärä on 1 851 k.  m 

3,
 ha  kohden siis  578 k.  m 3 (kuoretta  n.  486  

k.  m 3). 

Mäntyjen  lukumäärä on 60. Niiden läpimitta  vaihtelee 21 —47 

sm:iin.  Pituuksia  ei mitattu, mutta jo silmämääräisesti  arvostellen  

huomaa männyt  lehtikuusia lyhemmiksi.  



37 

Kuuset luettiin  vain koealalla n:o 7  ja osaston eteläosassa ylem  

pänä  mainitun polun  eteläpuolella,  yhteensä  1 ha:n alalla. Yleistä  
mällä  tämän lukemisen tulokset koko osastoon saataisiin rinnankor  

keudella  vähintään 10 sm täyttävien  kuusten  lukumääräksi ha  koh  

den 192. Kuusien suuruus  vaihtelee pikku  taimista 45 sm:in  läpimit  

taisiin asti.  

Lehtikuusten nykyistä  lukumäärää ei voida suorastaan verrata  

v. 1903 toimitetun luvun tuloksiin,  syystä  että TovsTOLJESin V 

osasto  ei ulottunut aivan yhtä  pitkälle  etelään ja oli  senvuoksi alal  

taan 0.3 ha pienempi.  Ha kohden oli  lehtikuusten lukumäärä silloin  

392, siis  58  suurempi  kuin  nyt. Poisto  olisi  tämän mukaan vuotta ia 

ha kohden 3.2 runkoa. Keskiläpimitta  on  lisääntynyt  1.7 smrllä  

ja keskipituus  n.  1.7 m:llä. Suurin läpimitta  on  nyt  4sm isompi  kuin 

v. 1903 ja suurin pituus  1 m isompi.  Lehtikuusten  kuutiomäärä ha 

kohden on  110 k.  m 3 suurempi  kuin TovsTOLJESin arvion  mukaan v.  

1903. 

Osastoissa I—F yhteensä eli  siis koko varsinaisessa lehtikuusi  

metsässä on lehtikuusten lukumäärä 6 011 vastaten 6 605 v. 1903. 

Lehtikuusten kokonaiskuutiomäärä on  uuden arvion mukaan 13 760 

k. m 
3,
 v:n 1903 arvion mukaan sitävastoin 10 632 k.  m 

3.

 Huomautet  

takoon kuitenkin  tässäkin  jälleen,  että koko  eroitusta  ei  voida merkitä  
kasvuksi.  

Lehtikuusen ja kotimaisten  puulajien  sekametsiköt.  

Lehtikuusen ja kotimaisten puulajien  sekametsikköjä  
on 2 joen itäpuolella,  nim. osastot VI ja VII, ja sama määrä joen 

länsipuolella:  osastot VIII  ja IX.  
-I- , o 

VI osasto liittyy ilman jyrkkää  rajaa  osastoon IV ollen 
sen  jatkona  länteen  päin.  Osasto  sijaitsee  käenkaali  mustikkatyypin  
rinnemaalla,  joka  pohjoisessa  jyrkemmin,  etelässä loivemmin laskee 
länttä kohti. Pinta-ala on 0.63  ha. 

Lehtikuusten ikä  on  100—110 v.  ja mäntyjen  90—110 v., kuuset  
ovat osaksi  yhdenikäisiä,  suurin  osa  kuitenkin  nuorempia.  

Lehtikuuset eivät  tässä osastossa  ole riveissä,  joten on mah  
dollista, että ne ovat nousseet kylvöstä.  Ei ole mahdotonta sekään,  
että lehtikuusen siementä  on  kylvetty  sekaisin  männyn siemenen 
kanssa.  Kuuset ovat  varmaankin  luonnon kylvämiä,  kuten kaikki  
alla muuallakin lehtikuusimetsäalueella.  Ne  esiintyvät  pääasiassa  
alikasvoksena,  joka  paikoin  on sangen tiheä; vain joitakuita kuusi  
valtapuita  tavataan. 
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Kunkin näiden kolmen puulajin  osuutta metsikössä  sekä niiden 

mittasuhteita valaisee alla  oleva yhdistelmä: 1)  

Yhdistelmästä nähdään,  että metsikön sekä  runkoluku että poh  

japinta-ala  ovat (vaikkakin  alle 10 sm:n läpimittaiset  puut ovat 

jätetyt  huomioonottamatta)  huomattavan suuret. Nähtävästi juuri 

metsän tiheys  on vaikuttanut,  ettei lehtikuusi,  jonka  valonvaati  

mus on suurempi  kuin männyn,  ole pysynyt  viimemainitun tasalla 

paksuus-  (ja  kuutio-)  kasvussa  vaan on jäänyt  tuntuvasti  jälkeen   

ilmiö, joka on jo ennestään tuttu Vesijaon  kruununpuistossa  y.  m. 
valtionmetsissä  toimitetuista lehtikuusenviljelysko  keistä. 2) Parisen  

lehtikuusiyksilöä,  joilla  on ollut avarampi  kasvutila,  kuitenkin on 

paisunut  kookkaammiksi  kuin isoimmat metsikön männyt.  Metsi  

kön kuutiomäärä on, suuren  tiheyden  vuoksi,  jonkunverran  isompi  
kuin viereisen puhtaan  lehtikuusimetsikön,  jossa  lehtikuusten luku  

määrä osaksi  harvan istutusasennon,  osaksi  myrskyvaurioiden  joh  
dosta on, kuten edellä on nähty,  vain 295 kpl.  ha kohden. 

Yli osasto käsittää aivan vähäisen -  ainoastaan 0.18 

ha:n suuruisen sekametsikön,  joka sijaitsee  edellisestä osastosta  

n. 130 m  länsilounasta kohti. Kasvupaikka  on loivasti  luoteeseen 

viettävä  lehtomainen tuore kangas  (OT:iä lähestyvä  OMT). Tässäkin 

osastossa  metsikön muodostavat lehtikuusi,  mänty ja kuusi,  viime  

mainittu osaksi  alikasvoksena,  jossa myös  tavataan jokunen koivukin. 
Miten metsikkö on saanut alkunsa on tuntematonta. Lehtikuusten 

ikä  on 95—106 v., männyn  105. Kuusista on  osa  nuorempia.  —-Män  

J
) Tässä, kuten  muissakin sekametsiköissä, ovat puut, jotka  eivät rin  

nankorkeudella  täytä vähintään  10 sm, jätetyt huomioonottamatta.  Keski  

läpimitat ovat lasketut  samalla tavalla kuin  puhtaissa  lehtikuusimetsiköissä, 

keskipituudet  sitävastoin edustavat  toimitettujen pituusmittausten  »pyöreätä» 
keskiarvoa  ja ovat siis  vain  likimääräisiä.  Eri  puulajien kuutiomäärät  taas 

ovat kaikissa  sekametsiköissä  saadut  siten, että pohjapinta-aloista lasketun  
aritmeettisen  keskipuun  kuutio  on kerrottu runkoluvuila.  

2) Vert. Ilvessalo 1913  ja 1910.  

Lehtikuusi Mänty Kuusi Koko metsikki 

Kokonaisrunkoluku  166 144 185 495 

Runkoluku ha kohden  263 229 294 786  

Pohjapinta-ala  ha kohden,  m 2 .  21.94 24.39 9.13 55.46 

Keskiläpimitta,  sm   32.6 36.9 19.9 — 

Suurin läpimitta,  sm   59 55 47 —  

Keskipituus,  m   29 29 n. 19 - 

Kuutiomäärä ha kohden,  k.  m 3 .  .
 295 305 97 697  



39 

tyjä  vaivaa,  kuten koko alueellakin yleisesti,  männynkääpä  (Tra  

metes pini). 1)  

Metsikön  puulaji-  ja mittasuhteista  antavat käsityksen  seuraa  

vat numerotiedot: 

Metsikön VI osastoon verrattuna vähäisempi  tiheys  on vaikut  

tanut,  että kaikki  kolme puulajia  ovat paisuneet  tuntuvasti kook  
kaammiksi  (vert.  keskiläpimittoja!),  mistä  vuorostaan on seurauk  

sena, että metsikön  kuutiomäärä ha kohden kohoaa hieman suurem 

maksi  kuin VI osastossa  vaikka runkoluku viimemainitussa onkin  

paljon  isompi.  

VIII osasto muodostaa V osaston  välittömän jatkon  kaak  
koon päin aina jokeen  asti. Koko osasto  on  käenkaali-mustikkatyyp  

piä. Yleisinä esiintyvät  Sphagnum-  (ja  Polytrichurn)-la,'ikut  ovat  

merkkinä tapahtumassa  olevasta soistumisesta. Maa on  nim. jok  
seenkin tasaista ja todennäköisesti myös  huonosti vettäläpäisevää,  

kuten alueen maat yleensäkin,  joten  veden juoksu  on huono. Osaston  

pinta-ala  on 1.7 8  ha. 

Metsikön muodostavat lehtikuusi,  mänty, koivu,  ja kuusi,  

viimemainittu jälleen  osaksi  alikasvoksena. Lehtikuuset näyttävät  
istutetun n. 2x2 m (lxl Ven. sylen?)  asentoon. Kotimaiset  

puulajit,  jotka lienevät nousseet luonnon kylvöstä,  ovat kasvutilasta  

lehtikuusen kanssa kilpaillessaan  varjostuksellansa  pakoittaneet  
useimmat lehtikuuset sortumaan ennen aikojansa.  Koivut  ovat ylei  
sesti  vanhuuttaan lahovikaisia. Lehtikuusen ja männyn  ikä on 110 

v:n  vaiheilla;  koivuista  ja kuusista  on  osa  nuorempia.  
Metsikön  puulaji-  ja mittasuhteet selviävät  lähemmin seuraa  

vasta: 

x
) Männynkäävän  yleisyys  johtuu siitä, että paimenpojat  ovat aikoi  

naan herkutelleet männyn mäihällä (nilalla),  jota  saadakseen  ovat veistäneet  

pilkan  miltei  joka mäntyyn; tästä pilkasta on sitten sienitartunta  päässyt  
puuhun. 

Lehtikuusi  Mänty Kuusi Koko metsikkö  

Kokonaisrunkoluku  28 42 18 88 

Runkoluku  ha  kohden  156 233 100 489 

Pohjapinta-ala  ha kohden,  m 2 .  .  21.94 29.04 7.79 58.77 

Keskiläpimitta,  sm   41.8 41.4 31.5 — 

Suurin läpimitta,  sm   63 51 47  —  

Keskipituus,  m   29 29 n. 27 29 

Kuutiomäärä hä kohden,  k.  m 3 . 257 387 84 728 

vasta: 
Koko 

Lehtikuusi Mänty Kuusi  Koivu metsikkö  

Kokonaisrun kolu  ku   320 233 -469 165 1 187 

Runkoluku ha kohden 
......

 180 131 263 93 667 

Pohjapinta-ala  ha kohden,  m 2  16.96 11.30 10.10 4.96 43.32 
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Kuten näkyy  ei lehtikuusia ole  kuin hieman yli  1  \ metsikön 

koko runkoluvusta  ja alkuaan istutetusta  määrästä on  jäljellä  ainoas  

taan noin joka  14:  s. Nämä eloon jääneet  ja siis  yleensä  myös  

elinvoimaisimmat yksilöt  ovat kasvaneet verraten tyydyttävästi,  

niinpä  niiden keskiläpimitta  on isompi  kuin mäntyjen,  puhumatta  

kaan metsikön muista puulajeista.  
IX osasto sijaitsee  n. 60 m länteen päin  V osaston luoteis  

nurkasta. Osasto  on miltei  vinoneliön muotoinen;  sen  pinta-ala  on 

vain 0.54 ha. Kasvupaikka  on tasainen,  mustikka- ja osaksi  myös  

käenkaali-mustikkatyypin  kangas,  hieman soistunut, kuten VIII  
osastokin. 

Metsikön muodostavat,  paitsi  lehtikuusta, mänty  ja kuusi:  vii  

memainittu osaksi  alikasvoksena.  Lehtikuuset on istutettu n. 4 X 4 m 

(13  X  13'?)  asentoon. Kotimaiset puulajit  lienee luonto kylvänyt.  
Osaston  itäpuolessa  ne ovat anastaneet paljon kasvutilaa  lehtikuu  

seita,  länsipuolessa  sensijaan  lehtiknusirivit  ovat paremmin säily  

neet. Lehtikuusten  ikä on n. 100 v., joten  tämä siis  on alueen nuo  
rin lehtikuusikulttuuri;  männyt  ja kuuset  näyttävät  olevan  hieman 

(n. 5 v.),  kuusista  osa  ehkä paljonkin,  nuorempia.  Kuusialikasvos  

on paikoin  tiheätä,  mutta kun ainoastaan vähintään 10 sm:n läpi  
mittaiset  puut on luettu,  niin ei tämä alikasvoksen  tiheys  kiivastu  

alempana  mainitussa kuusen runkoluvussa.  
Metsikön puulaji-  ja  mittasuhteita valaisevat  seuraavat numerot: 

Runkolukua osoittavista  numeroista nähdään että metsikön 

tiheyssuhteet  ovat  suunnilleen samat kuin VI osastossa,  pieniä  kuusia 
kuitenkin on vähemmän. Lehtikuusen keskiläpimittakin  on miltei 

Koko 

Lehtikuusi Mänty Kuusi Koivu metsikkö  

Keskiläpimitta,  sm   34.6 33.2 22.1 26.1 

Suurin läpimitta,  sm   75  51 53 53 — 

Keskipituus,  m   2!) 29 n.  25 25 

Kuutiomäärä ha  kohden,  k.  m 3 .

 223 139 110 50 522 

Lehtikuusi Mänty Kuusi  

Koko 

metsikkö 

Kokonaisrunkoluku  158 102 58 318 

Runkoluku ha kohden  293 189 107 589 

Pohjapinta-ala  ha kohden, m 2  24.2 3 16.55 6.56 47.34 

Keskiläpimitta,  sm   32.5 33.4 27.9 — 

Suurin läpimitta,  sm   63 51 49  — 

Keskipituus,  m   29 29 n. 25 28 

Kuutiomäärä ha kohden,  k.  m 3 
.,

 328 204 72 604 
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täsmälleen  sama, männyn  sitävastoin  tuntuvasti pienempi  ja kuusen 

paljon  isompi.  Pohjapinta-ala  ha kohden on n.  J/
7

:aa  ja kuutiomäärä 

jotakuinkin  vastaavassa  suhteessa pienempi  kuin VI  osastossa.  

Lehtikuusten kokonaislukumäärä osastoissa  VI—IX on 672 ja 

arvioitu kuutiomäärä 806 k.  m 3. Jos lehtikuusta näissä  sekametsi  

köissä  olisi  ajoissa  autettu harventamalla sen hyväksi  kotimaisia  

puulajeja,  niin se esiintyisi  niissä  nykyään  sekä runsaslukuisempana  

että myöskin  kookkaampina  yksilöinä  ja metsiköt  edustaisivat  tuntu  

vasti  suurempia  rahallisia arvoja.  

Paitsi  osastoissa  VI—IX lehtikuusi esiintyy  sekapuuna  useissa  

alueen muissakin metsiköissä  tai niiden osissa,  mutta vain vähäisessä 

määrässä. Joissakuissa  metsiköissä sitä on ennen ollut  paljon  run  

saammin,  mutta on  sen  aikojen  kuluessa  vähitellen täytynyt  väistyä  

kotimaisten puulajien  tieltä. Mahdollista ja jopa todennäköistäkin 

on, että muutamat näistä  metsiköistä  ovat alkuaan  olleet joko  puh  

taita lehtikuusikulttuureja  tai lehtikuusen  ja männyn  sekakulttuu  

reja.  Luonnon kylvämiä  yksinäisiä  lehtikuusia tai pikku  lehtikuusi  

ryhmiä  tavataan miltei  koko  alueella (ei  kuitenkaan soilla)  ja sitä 

ympäröivissä  yksityismetsissä,  vieläpä  niinkin etäällä kuin  4: kin  
kilometrin  päässä. Tukinhakkuissa on yksityismetsissä  viime vuosi  

kymmeninä  useinkin tullut kaadetuksi  lehtikuusiakin- Niinpä  lehti  
kuusimetsäalueen metsänvartija  muistaa, että n.  25  v.  sitten eräässä 

tukinhakkuussa n. 3  km lehtikuusimetsästä koilliseen  kaadettiin 

lehtikuusia,  joista  tehtiin kaksikin  tukkia rungosta.  Varhaisempina  
aikoina, kun kaskeaminen  vielä oli  yleistä,  lehtikuusia  lienee helposti  

siementynyt  kaskimaihin  ja ehkä osaksi  ankarain  lakimääräystenkin  

(vert. s. 10) vaikutuksesta  ne  säilyivät  ja varttuivat  kookkaiksi  

tukkipuiksi.  
Lehtikuusen esiintymispaikat  osastojen  L—IX ulkopuolella  ovat  

seuraavat:  

Joen itäpuolella:  

1. 0.37 ha:n suuruinen metsikkö  alueen  pohjoisrajalla,  I  osaston 

pohjoiskärjestä  rajalle  vievän polun loppupään  molemmin puolin.  
Metsikön pääpuulaji  on  koivu,  mutta sen ohessa  tavataan siinä n. 

15—-20 % lehtikuusta sekä n. 10—15 % kuusta  ja mäntyä. Lehti  

kuusen  iäksi saatiin kasvukairalla  toimitettujen  kokeiden nojalla  

80—1)0 v., erään jopa  n. 180  v. Metsikön ikä  on n.  00  v. Lehtikuuset 

ovat kaikesta  päättäen  luonnon kylvämät.  

2. YI osaston länsipuolella  oleva 120-v.  mäntymetsikkö,  johon 

osasto  rajoittuu  ilman jyrkkää  rajaa.  Lehtikuusen sekoitus  on aivan 
vähäinen. 
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3. IV  osastoa etelässä  rajoittavan  notkon eteläpuolella  olevan 
110-v., kuusensekaisen  mäntymetsän  luoteiskulma. Lehtikuusta 
kasvaa  täällä n. 30 aarin alalla  metsikön pääpuulajien  seassa.  

4. Metsänvartijan  asunnon lähettyvillä,  koristepuina,  useita 
yksilöitä.  

Joen länsipuolella:  

5. Jokirannan ja pohjoisrajan  kulmauksessa oleva 100-v.,  

männyn,  kuusen ja koivun  sekametsikkö,  jossa  lehtikuusta on n. 

40 aarin alalla arviolta  10—15  % metsikön kuutiomäärästä.  Lehti  

kuuset ovat todennäköisesti joen vastakkaisella rannalla olevan  
lehtikuusimetsän (osasto  II b) siementämiä. Samaa alkuperää  ole  

via lehtikuusia tavataan yksittäin  nyt  puheena  olleesta metsiköstä  

länteen päin sijaitsevissa  metsiköissä.  

6. Lähes 3 ha:n suuruinen alue V osaston eteläosan ja VIII 

osaston sekä joen  polvekkeen  välillä.  Lehtikuuset,  jotka eivät  muo  

dosta edes 5 % metsän kuutiomäärästä ovat nähtävästi täälläkin 

joen vastakkaisella  rannalla kasvavien  lehti  kuusten (osastot  II c  ja 

III)  siementämiä. Ne lienevät n. 120-vuotiaita.  

7. Yli 6ha laaja  alue IX osastosta  etelään V osaston länsi  ja 

lounaispuolella.  Lehtikuusta on tällä alueella ennen kasvanut  jok  

seenkin runsaasti,  mutta luultavasti maaperän  soistumisen  vaikutuk  

sesta se on joukottain  kuollut,  niinpä  metsänvartijan  kertoman mu  

kaan on näillä tienoilla korjattu  useita hevoskuormia »pystyyn  kui  

vaneita» lehtikuusia. Nykyään sitä  tavataan vain harvakseen ja 

enimmäkseen kitukasvuisina yksilöinä  110-vuotiaan mäntymetsän  
seassa. Mahdollisesti ne ovat viimeisiä rippeitä  sortuneesta laajasta  

le htikuusikulttuurista.  

8. N. 1 y  2  ha suuruinen metsikkö äsken  mainitun alueen etelä  

osan ja valtionmaan länsirajan  välillä. Lehtikuusi muodostaa täällä 

n. 10 % 110-vuotiaasta,  kuusen sekaisesta  mäntymetsiköstä.  Lehti  
kuuset  ovat  ehkä  saaneet alkunsa  kylvöstä.  

Arvopuiden  linja-arviossa,  joka kotimaisten puulajien  metsi  
köissä  koko  alueella  toimitettiin, luettiin  myös  kaikki  linjoille  sattu  

vat lehtikuusiarvopuut,  t. s. rinnan korkeudella vähintään 22 sm  

täyttävät  puut.
1) Tämän arvion mukaan on  lehtikuusiarvopuita  

kotimaisten puulajien  metsiköissä  alueella kaikkiaan 554. Niiden 

keski]äpimitta  on n. 35 sm ja kokonaiskuutiomäärä arviolta  665 

k.  m  3. Lisäksi tulevat vielä alle 22 sm:n läpimittaiset lehtikuuset,  
joita  lienee,  aivan vähäiset,  alle  10 sm  olevat puut  pois  jättäen,  ehkä 

60—70. 

1) Arviolinjat  kulkivat  summassa N—S 80 m  etäisyydellä  toisistaan  ja 
luettiin  niillä  puut 10 m  levyisellä  vyöhykkeellä.  
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Koko alueen lehtikuusten  lukumäärä on pyörein  luvuin 7  300 ja 

kuutiomäärä 15 200  k.  m 
3.
 

Lehtikuusimetsän pysyvät  koealat. 

Edellä  on  jo mainittu,  että Tovstoljes järjesti  v.  1903 lehtikuusi  

metsään lehtikuusen kasvusuhteiden jatkuvaa tarkkailua varten 7 

pysyyvää  koealaa,  joiden  lehtikuuset varustettiin järjestysnume  
roilla sekä  rinnan (1.3  m) korkeutta  osoittavalla  merkillä. 1) Koealojen  

lehtikuuset »kaulattiin» samana vuonna tämän merkin  kohdalta sekä  

suunnassa  N—-S että W—-E. Näiden mittausten  samoin kuin koea  

loilla toimitettujen  pituusmittausten  ja kuutioimisten  sekä kasvu  

y. m. tutkimusten tulokset ovat,  onnellista kyllä,  verraten yksityis  
kohtaisesti  julkaistut  TovsTOLJEsin tutkimuksessa  (1007).  V. 1913 

Tovstoljes (alueen metsänvartijan  kertoman mukaan) uudisti 
koealoilla mittauksensa,  mutta niiden tuloksia  ei  hän  liene julkaissut.  

Tällaisten numeroitujen  pysyvien  koealojen  edut ovat ilmeiset.  
Niiden avullahan voidaan esim.  5- tai 10-vuotiskausittain seurata 

metsikön ja vieläpä  sen  eri puuyksilöidenkin  kasvusuhteita  kulloin  

kin  kysym.  olevalla metsätyypillä.  Niillä voidaan myös nuorissa 
metsiköissä  tutkia eri apuharvennustapojen  vaikutusta metsikön 

kehitykseen,  samoin tarkkailla kasvipeitteen  vaihtelua tai mahdol  
lisia muutoksia maaperän  kemiallisessa  kokoomuksessa metsikön 

eri  ikäkausina. Ei ole näin ollen ihmeellistä, että jotkut  ulkomaiset 

metsätieteelliset  koelaitokset  ovat jo kauvan sitten tällaisia koealoja  

perustaneet.  

Toisaalta on näillä  pysyvillä  koealoilla eräitä varjopuoliakin.  

Niinpä  tutkimustuloksia  saadaan odottaa sangen pitkät  ajat.  Tämän 
vuoksi kasvututkimuksissa  useasti turvaudutaankin nopeampiin  

menetelmiin,  jotka  antavat, joskaan  eivät  aivan yhtä  tarkkoja,  niin 

joka tapauksessa  täysin  käyttökelpoisia  tuloksia. Varjopuolena  on 
edelleen mainittava,  että puita  »kaulattaessa» mitta ei aina tule 
otetuksi  tarkalleen samalta kohdalta kuin edellisellä kerralla. Esim.  

juuri  lehti  kuusella,  jonka  kuori  on hyvin  epätasainen,  saattaa mit  

taustulos isommilla  puilla  tulla melkoisesti  erilaiseksi  sen mukaan,  

millaisessa kohdassa kaulaimen sakarat  sattuvat puuta  tangeeraa  

maan, vaikkapa  mittaus toimitetaankin määrätyltä  korkeudelta. 

Tästä johtuvat  virheellisyydet  tasoittuvat  kuitenkin  osaksi,  kun puut 
mitataan kahdessa suunnassa

2 ) ja käsiteltäessä  useita kymmeniä  

1) Todellisuudessa  tämä merkki  usein on hieman  korkeammalla kuin  

1. 3 m  maanpinnasta. 
2

) Eduksi  myös  olisi käyttää leveähkösakaraista  kaulainta.  
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tai satoja  puita  käsittävää koealaa kokonaisuutena tasoittunevat 
mittaustulokset  siinä määrässä,  että niitä voidaan haitatta verrata 

edellisen lukemisen  tuloksiin. Pituusmittausten tuloksiin, jos ne 

perustuvat  kasvavien  puiden  mittauksiin,  taas saattaa esim.  erilai  

sen mittausinstrumentin käyttäminen,  etenkin kun  ovat kysymyk  

sessä  niin pitkät  puut  kuin Kaivolan lehtikuusimetsässä,  vaikuttaa 

jossain määrin hämmentävästi. Itsestään selvä  asia  on, että keski  -  

läpimitta, keskipituus  ja kuutiomäärä ovat joka kerralla  laskettavat  

samaa menettelytapaa  käyttäen.  

Jotta pysyvät  koealat  vastaisivat  tarkoitustaan ovat  niiden pai  
kat  huolellisesti valittavat. Tovstoljes on tässä tehtävässä osaksi  

onnistunut, osaksi  ei. Onnistuneena voidaan pitää  koealojen  n:o 1, 2,  

3 ja 7  sijoitusta;  koealat  n:o 4,  5 ja  6 sitävastoin olisi voitu sijoittaa  

tarkoituksenmukaisemmin,  kuten tuonnempana  tullaan näkemään. 
Puutteeksi  on  katsottava,  ettei  yhtään  koealaa ole sijoitettu  varsi  

naisen lehtikuusimetsän nuorimpaan,  110-v. osastoon ja lehtikuusen 

ynnä.  kotimaisten  puulajien  sekametsikköihin.  

Tovstoljes  mainitsee varustaneensa jokaisen  koealan nurkka  

paaluilla.  Nähtävästi ne kuitenkin olivat  aivan tilapäisluontoisia,  

koska  niistä  ei  ainakaan v.  19111)  ollut merkkiäkään jäljellä  eikä  myös  

kään alueen metsänvartija  muista sellaisia  koskaan huomanneensa. 
Puiden ollessa numeroidut ei nurkkapaalujen  puute  kuitenkaan ai  

kaansaa  pahempaa  haittaa. 

V.  1921 koealoilla toimitetun »revideerauksen» kidku  sekä  käyte  

tyt mittauskojeet  ja kuutioimismenetelmät ovat jo edellä (s.  21)  

selitetyt.  Varmuuden vuoksi  laskettiin  TovSTOLJEsin  tutkimukseen 

sisältyvien  alkutietojen  nojalla  uudelleen lehtikuusten pohjapinta  
alat  ja keskiläpimitat  (v. 1903)  jokaiselle  hänen koealallensa. Mil  

laisella hypsometrillä  Tovstoljes suoritti  koealojen  puiden  pituus  
mittaukset  ja miten paljon hän niitä suoritti,  ei hänen julkaisustaan  

käy selville.  Niinikään ei  selitetä,  mitenkä keskipituudet  on  näiden 
mittaustulosten nojalla  laskettu. Näyttää  kuitenkin siltä,  että hän 

alisi laskenut keskipituudet  kaavan 

avulla,  joka  saattaa  johtaa  huomattavasti pienempään  tulokseen kuin 

x ) Tekijän ollessa ensimmäisen  kerran lehtikuusimetsässä retkeilyllä.  
2

) n = puiden luku läpimittaluokassa,  h = läpimittaluokan puiden 
keskipituus. 

g__ihiD  +  d  2 ~f~  ••••• •  4"  n»  h» 2) 
n

l  +n2 + + n« 
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siv.  24 oleva v. 1921 käytetty  kaava. 1) Joka tapauksessa  v:n 1903 

ja v:n 1921 lehtikuusten keskipituuksien  suuri  poikkeavaisuus  toisis  

taan  ei voi aiheutua ainoastaan todellisesta keskipituuden  lisäyk  

sestä,  vaikkapa  siihen vielä lisättäisiin  erilaisen  pituusmittauskoneen  

käyttämisestä  ehkä johtunut  lisäys  (jos  nim. otaksutaan,  että v.  

1903 käytetty  mittauskone antoi liian pieniä tai v. 1921 käytetty  

liian suuria tuloksia. Koealojen  lehtikuusten kuutioimisen Tovstol  
jes toimitti  4 koealalla kahden ja 2 koealalla neljän  koealan vie 

restä  kaadetun koepuun  avulla, jotka kaikki  kuutioitiin  pätkit  
täin Httberui  kaavan mukaan. Edellisissä  tapauksissa  sai  isompi  

koepuu  edustaa valtapuuluokkaa,  ja pienempi  vallittuja  puita,  kum  

paisenkaan  silti  olematta näiden luokkien todellisia keskipuita,  Jälki  -  

kimmäisissä  tapauksissa  taas 3 koepuuta  edusti valtapuita  ja 1 val  

littuja  puita.  Eri  osastojen  lehtikuusten kokonaiskuutiomäärät las  

kettiin  näiden koealojen  perusteella,  paitsi  IV  osaston,  joka koealan 

puuttumisen  vuoksi kuutioitiin  njuotoluvun  avulla.  
Kuten esitetystä  käy selville  ei  Tovstoljeshi  kuutioimistuloksia.  

vaikka ne pohjautuvatkin  18 koepuuhun,  juuri  voitane pitää luotet  

tavampina  kuin nyt toimitetussa tutkimuksessa koepuiden  ynnä  
ScHiFFELin taulujen  avulla saatuja  tuloksia, lukuunottamatta ehkä 

koealoja  11:0 3 ja 4, joiden  kuutiomiseen TovsTOLJEsilla  oli  käytet  

tävänään 4 koepuuta. 2) Täysin  tarkkojen tuloksien saavuttamiseksi  

olisi  kutakin koealaa varten kaadettava vähintään 3—5 huolellisesti  

valittua koepuuta,  mutta sellaiseen »ylellisyyteen»  ei tässä kallis  

arvoisessa metsässä ole varaa, niinkauvan kuin siinä ei toimiteta 

myyntihakkauksia.  Joka tapauksessa  tyydyttänevät  kuutioimis  

tulokset kohtuulliset vaatimukset. 

Esitetystä  käy  edelleen selville, ettei  vuosien 1903 ja 1921 pi  

tuusmittausten  ja kuutioimisten tuloksia voida ilman reservatiota 

verrata toisiinsa. Täydellisyyden  vuoksi on  kuitenkin koealaseli  

tyksissä  muiden tutkimustulosten  yhteydessä  rinnastettu myös  

nämäkin tulokset. 

Seuraavassa esitetään lyhyt  katsaus  pysyviin  koealoihin ja niillä  

toimitettujen mittausten tuloksiin. Liitteessä IV on kunkin koealan 

1) Koealan  n:o 4 lehtikuusten  suhteen  toimitettu koe  esim. antoi seur. 
tulokset: 

valtapuiden keskipituus  edell. laskemistapaa käyttäen 37.8 m, jälkimm.  laske  

mistapaa käytt.  38.9  m  
vall. puiden  keskipituus  edell.  laskemistapaa  käyttäen  27.9 m, jälkimm.  28.8  m 
koko  metsikön keskipituus  edell.  laskemistapaa käyttäen 36.6  m, jälkimm.  

38.3 m. 

2
) Huomattakoon  kuitenkin  mitä siv.  52 on sanottu  TovSTOLjESin  koe  

alalla  n: o 4  lehtikuusille laskemista  keskipituuksista.  
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lehtikuusista  yksityiskohtainen  luettelo,  josta  nähdään jokaisen  lehti  

kuusen  rinnankorkeusläpimitta  v. 1903 ja 1921,  samoin kuin mitkä  

lehtikuuset ovat kysym.  olevana  18-vuotiskautena'hävinneet. Liit  

teestä V  selviää  lehtikuusten ja  alikasvospuiden  jakaantuminen  eri  

läpimittaluokkiin.  Koealojen  kasvipeitteestä  taas  antaa kuvan  liite  11. 

Koeala n:o 1. 

Koeala sijaitsee  111 osastossa  jyrkänlaisesti  luoteeseen viettä  

vällä OT-rinnemaaJla  (rinteen  kosteahko alaosa lähestyy  FT). Eroi  

tus koealan korkeimman (itänurkan)  ja alimman kohdan (länsinur  

kan) korkeuksien  välillä on n. 10 m. Maaperä  on syväpohjäinen  

(paikoin  lähes 1 m) ja kuohkea. 

Lehtikuuset ovat,  kuten koko  ITI  osastossa,  istutetut  13' X 13' 

asentoon ja niiden ikä  on  nyt  148  v. Päämetsä on jotakuinkin  tasa  
tiheä paitsi  länsinurkan puolessa,  jossa  on pikku  aukkoja.  Alikas  
vokseksi  on  luonto kylvänyt  runsaanlaisesti  kuusta sekä  pihlajaa  

ja tuomea. Kuuset ovat 60—80-vuotisia.  

Metsikön mittasuhteet vv.  1903 ja 1921 sekä sen  kehitys  näiden 

vuosien välisenä ajanjaksona  selviää  seuraavasta: 

x) Laskettuna tällä, kuten  muillakin koealoilla v. 1903 toimitettujen 
mittausten  mukaan, siis  huomioonottamatta  sen jälkeen tapahtunutta  kasvun  

lisäystä.  

L e h  t i ku  u's  ett:  

Lukumäärä ha kohden: V. 1908 V. 1921 

Lisäys  tai 

vähennys 

valtapuita   312 294 —
 18 

vallittuja  puita   73 66 — 7 

yhteensä   385 360 —  25 

Pohjapinta-ala  ha kohden,  m 2:  

valtapuiden   41.81 45.2 2 -t-  3.41 

vallittujen  puiden   3.2  2  3.31 + 0.09 

yhteensä   45.03 48.53 -)-  3.50 

v.  1903—1921 hävinneiden pui-  

den 1 )   1.88 

Läpimitta  1.3 m kork.,  sm:  

valtapuiden,  keskim   41.3 44.3 + 3.0 

vall. » »  23.7 25.2 +  1.5 

koko  päämetsikön,  keskim.  ... 38.6 41.4 + 2.8 

suurin   57.6 63.0 — 

pienin   13.5 13.5 —  
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Koeala n:o 2. 

Koeala sijaitsee  vain muutamia kymmeniä metrejä  itään päin  

edellisestä koealasta,  mutta tasaisella ylänteellä. Kasvupaikka  on  

käenkaalityyppiä;  eteläosa on tuoreempaa  kuin pohjoisosa  lähestyen  

saniaistyyppiä.  Maaperä  on matalapohjaisempi  kuin edell.  koealalla 

ja suuremman savisuuden vuoksi  tiiviimpää.  Myrskyn  kaadettua 
koealan eteläosasta  v. 1912 8  lehtikuusta on metsikkö  jonkunverran  

aukkoinen. Alikasvoksena  on  runsaanlaisesti  kuusta (jotakuinkin  

kuin koealalla n:o 1); v.  1903 kuusialikasvosta  oli  pääasiassa  vain 

koealan polijoispuoliskossa.  Sekä lehtikuusten että kuusten ikä on 

sama kuin koealalla  n:o 1. 

Metsikön  mittasuhteet vv.  1903  ja 1921 sekä  sen  kehitys  mainit  

tujen vuosien välisenä ajanjaksona:  

') Kaava  V = G X H X F antoi  tuloksen  813.6  k. m  3.  
2) Alikasvoksen  sulkumerkkeihin  viedyt numerot tarkoittavat tällä  

kuten seuraavillakin  koealoilla vähintään  10 sirun läpimittaisia puita, muut  
sitävastoin  kaikkia  puita 4 sm:n läpimittaisista  alkaen.  

Pituus, m: 
V. 1903 V. 19*21 

Lisäys tai 
vähennys 

valtapuiden, keskim   36.9 38.7 (+ 1.8 )  
vall. » »  25.6 30.4 (+  4-8)  
koko päämötsikön,  keskim.  

.
 
..
 ? 38.1  

suurin  huomattu  42 

Kuutiomäärä ha  kohden,  k.  m 3  .  
.
 '786.4 812.4 1 )  (+  26.0) 

A 1 i  k  a s  v  o  s:  2 )  

Kuuset: 

Lukumäärä ha  kohden  (143)  407 (158) (+ 15)  
Pohjapinta-ala  ha kohden m2 .  .  ( ? ) G.28 (5.44)  

Keskiläpimitta,  sm   (18.8)  14.0 (21.0)  (+  2.2)  
Keskipituus,  m   (12.0) 18.9 (21.0)  (+ 9.0) 
Kuutiomäärä ha kohden,  k.  m 3  .  (23.1)  55.5 (52.9)  (+ 49.8)  

Lehti  imut: 

Lukumäärä ha  kohden  125 —■ 

Pohjapinta-ala  ha  kohden,  m2 ..  г 0.8 7  —  

Keskiläpimitta,  sm  1 0.4 —  

Kuutiomäärä ha  kohden, k.  m
3 

.
 4.1  —  

Koko metsikön kuutiomäärä ha 

kohden k.  m 3   (809.5)  872.0  (865.3)  — 
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Myrskyn  koelalla aikaansaama harvennus on, kuten ylempänä  

nähdään,  vaikuttanut,  että lehtikuusten kokonaispohjapinta-ala  

on ajanjaksona  1903—1921 lisääntynyt  peräti  vähän. Lehtikuusten  

pituus  sitävastoin  on tuntuvasti  lisääntynyt.  Myöskin  kuutiomäärä 

on kasvanut,  osaksi kuitenkin  vain  näennäisesti. Syynä  siihen,  että 

kuutiomäärä tällä  koealalla myrskyvahingosta  huolimatta näyttää 

') Ivaava  V G X H X F antoi  tuloksen  795. 2 k. m  3.  

Lehtikuuset: 

Lukumäärä ha  kohden:  V. 1003  V. 19-21 
Lieftys tai 
vähennys 

valtapuita   352 323 —  29 

vallitt.  puita   70 48 — 22 

yhteensä   422 371 — 51 

Pohjapinta-ala  ha  kohden, m 2 :  

valtapuiden   44.21 45.15 0.94 

vall.  puiden -  З.зз 2.66 — 0.67 

koko  päämetsikön   47.54 47.81 + 0.27  

v.  1903—1921 hävinneiden pui-  

den  4.36 

Läpimitta  1.3 m kork.,  sm: 

valtapuiden,  keskim   40. o 42.2 + 2.2  

vall. » »  24.6 26.6 +  2.0 

koko  päämetsikön,  ke.-kim. .  ..  37.9 40.5 +  2.6 

suurin   59.1  62.2 — 

pienin   16.9 19.2 —■ 

Pituus,  m: 

valtapuiden,  keskim   35.8 38.2 + 2.4  

vall. » »  26.5 30.7 4- 4.2 

koko  päämetsikön,  keskim.  .  ..  ? 37.8 — 

suurin  huomattu  1 41 — 

Kuutiomäärä ha kohden,  k.  m 3  ..  724.3 806.7 1)  (  +  82.4)  

A 1 i k a s  v  o s  k u u s  e  t: 

Lukumäärä ha kohden  (190)  385 (202)  (  + 12 ) 

Pohjapinta-ala  ha kohden,  m 2  ... ( ? ) 6.6  6 (5.95) -  — 

Keskiläpimitta,  sm   (18.9)  14.9 (19.4)  (  +  0.5)  

Keskipituus,  m   (12.0)  18.3 (19.8)  (  + 7.8)  

Kuutiomäärä ha kohden,  k. m 3  (34.9)  59.0 (56.8)  (  + 21.9)  

Koko metsikön kuutiomäärä ha 

kohden,  k. m
3  (759.2)  865.7 (863.5)  
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7 
64—23 

lisääntyneen  paljon  enemmän kuin  koealalla n:o 1  on,  että Tovstoljes  

on arvioinut  viimemainitun lehtikuuset  »täyteläisemmiksi»:  koealalla 

n:o 2 hän on  saanut lehtikuusten muotoluvun o.44:ksi, koealalla  

n:o 1 sitävastoin o.4B:ksi.  Onko tällainen eroitus todellisuudessa 

olemassa on vaikea sanoa. 

Koeala n:o 3.  

Tämäkin koeala sijaitsee  tasaisella ylänteellä,  mutta II c  osas  

tossa. Maaperä  kuitenkin on  syväpohjaisempi  ja kuohkeampi  kuin 
edell.  koealalla eikä  ole  savinen. Metsätyyppi  on sama. 

Kuten koealan asema  kartasta nähdään ovat istutusrivit  suureksi  

osaksi säännöttömät,  paikoin  rivijärjestystä  tuskin huomaakaan. 
Lehtikuusimetsikkö,  joka 011 183-vuotinen, on  säilynyt  harvinaisen 

tasatiheänä,  vain koealan länsipää  on  hieman aukkoista. Alikasvok  

sena on harvakseen kuusta ja muutamia pihlajia. 1)  
Metsikön mittasuhteet vv.  1903 ja 1921 sekä sen  kehitys  näiden 

vuosien välisenä ajanjaksona:  

!) Koealan  asemakartalta jäivät viimemainitut erehdyksestä  pois.  

Lehtikuuset:  

Lukumäärä ha  kohden: V. 1903 V. 1921 
Lisäys  tai 
vähennys  

valtapuita   - 349 334 — 15 

vall.  puita   114 73 
— 41 

yhteensä   463 407  — 56 

Pohjapinta-ala  ha kohden,  m 2 :  

valtapuiden   48.83 54.2 5 + 5.42 

vall.  puiden   4.7 0  3.88 —'0.82 

koko  päämetsikön   53.53 58.13 + 4.60 

v. 1903—-1921 hävinneiden pui-  

den  2.29 

Läpimitta  1.3 m kork.,  sm: 

valtapuiden,  keskim   42.2 45.5 + 3.3 

vall. » »  22.9 25.9 + 3.0 

koko  päämetsikön,  keskim.  .  .  
.
 38.4 42.6 + 4.2 

suurin  62.0 68.3 —-  

pienin   12.5 16.5 — 

Pituus,  m: 

valtapuiden,  keskim   37.3 39.1 (+ 1.8) 

vall. ». »  26.4 28.9 (+2.5)  
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Jo  päämetsikön  suhteellisen suuri  runkoluku sekä lelitikuusten 

iso  keskiläpimitta  ja keskipituus  viittaavat korkeaan  kuutiomää  

rään,  joka todella onkin suurempi  kuin millään muulla lehtikuusi  

metsän pysyvällä  koealalla. Lisäksi  tulee vielä alikasvos,  joka ko  
hottaa koko metsikön kuutiomäärän alun toiselle  tuhannelle. 

Koeala n:o 4. 

Tämän koealan paikka  on valittu sangen epäonnistuneesti.  
Ensinnäkin  metsä  oli  jo koealaa siihen sijoitettaessa  myrskyn  tuho  

jen  johdosta  aukkoinen ja odotettavissa oli  että se kovasti  löyhän  

maaperän  vuoksi  tulisi  edelleenkin myrskystä  kärsimään,  kuten 

onkin tapahtunut.  Toiseksi  kasvupaikka  ei  ole  yhtenäinen  vaan kä  
sittää kahta metsätyyppiä,  nimittäin OT ja OMT. koskettaapa  sii  

lien hieman saniaistyyppikin.  Kolmanneksi vihdoin lehtikuuset  kin  
ovat  kahta ikäluokkaa:  pohjoispäässä  183- ja keskustassa  sekä ete  

läpäässä  148-vuotisia. Onnettomuudeksi vielä Tovstol.tes  erehdyk  

sestä kaatoi  koealalta kolme numeroitua lehtikuusta  koepuiksi  tar  
koittaessaan tietysti  ne  kaadettaviksi  koealan vierestä.  

1
) Kaava  V=GX H  X F antoi tuloksen  984.7 k. m.

3 

V.  1903 V. 1921 
Lisäys tai 

vähennys 

koko  päämetsikön,  keskim.  
..
 1  38.5 

suurin huomattu  f 41 

Kuutiomäärä lia kohtien, k. m 3  
..

 832.2 990. l 1)  (+  157.9)  

Л 1 i k  a s  л* o s: 

Kituset:  

Lukumäärä ha kohden  (187)  268 (220)  (+ 33) 

Pohjapinta-ala  ha  kohden,  m 2 .  ..  ( ? ) 6.99 (6.78) — 

Keskiläpimitta.  sm   (18.5)  18.2 (19.8)  (  + 1-3) 

Keskipituus,  m   (15.0)  19.5 (19.9)  (+ 4.9)  

Kuutiomäärä ha  kohden,  k. m 3 (35.9)  66.0 (65.3)  (+ 29.4)  

Lehtipuut:  

Lukumäärä ha kohden   9 33  —- 

Pohjapinta-ala  ha kohden,  m 2 .  •} 0.4  L — 

Keskiläpimitta,  sm   1 12.6 — 

Kuutiomäärä ha kohden,  k. m 3  V 2.5  — 

Koko metsikön kuutiomäärä ha 

kohden k. m
3  (868.1)  1058.6 (1055.4)  — 
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Koeala sijaitsee  länsilounaaseen viettävällä rinnemaalla. Maa  

perä  on, kuten mainittu, löyhä  ja  sitäpaitsi  syväpohjainen  (paikoin  

yli  1.5  m).  Koealan länsipuolelta  on myrsky  aikoinaan harventanut 
metsän miltei  aukeaksi.  Itse  koealalle on  myrskyvahinkojen  jälkeen  
noussut tiheä kuusi-  ja lehtipuualikasvos.  Valtava enemmistö ali  

kasvoksen  puista  on  aivan vähäisiä,  4—B sm läpimittaisia  tai pie  

nempiä.  1)  

Metsikön mittasuhteet vv.  1903 ja 1921  sekä  kehitys  näiden vuo  

sien välisenä ajanjaksona:  

l ) Koska  tämän tiheän alikasvoksen  asemakartalle merkitseminen olisi  

vienyt paljon aikaa tarjoamatta vastaavaa hyötyä  pysytettiin  kartta  tässä 
suhteessa  ennallaan, joten siinä esiintyy  vain n. V 5  alikasvoksen  todellisesta  

puuluvusta. 
2 ) Kaava  V=GX H  X F antoi tuloksen  783.6 k. m  3. Tuntuva  eroi  

tus johtunee  siitä, että lehtikuusten suuri  keskiläpimitta  on vaikuttanut ko  
roittavasti keskipituuteen (H) laskettaessa  tämä  siv.  24 olevasta kaavasta. 

Lehtikuuset: 

Lukumäärä ha kohden: V.  1903 V. 1921 
Lisäys  tai 
vähennys 

valtapuita   275 250 — 25 

vall.  puita   59 51 — 8 

yhteensä   334 301 — 33 

Pohjapinta-ala  ha kohden,  m 2 :  

valtapuiden   42.91 43.65 + 0.74 

vall.  puiden   2.68 2.85 + 0.17 

koko  päämetsikön   45.59 46.50 + 0.91 

v.  1903—1921 hävinneiden pui- 

den  4.21 

Läpimitta 1.3 m kork.,  sm: 

valtapuiden,  keskim   44.6 47.2 + 2.6 

vall. » »  24.1 26.5 + 2.4 

koko  päämetsikön   41.7 44.4 + 2.7 

suurin  65.3 71.0 — 

pienin   11.6 17.6 —•  

Pituus,  m: 

valtapuiden,  keskim   32.9 38.9 (+ 6.0)  

vall. » »   25.8 28.8 (+  3.0)  

koko päämetsikön,  keskim.  ...  ? 38.3 — 

suurin  huomattu  1  41 — 

Kuutiomäärä ha  kohden,  k.  m 3 ..  621.3 750.62) (+  129.3) 
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Lehtikuusten nykyinen  runkoluku  on, kuten nähdään,  pienempi  
kuin edellisillä  koealoilla. Samoin kuin koealalla  n:o 2 on tälläkin 

koealalla ajanjaksona  1903—1921 poisto  ollut  suuri (vastaten  4.21 m  2  

rinnankorkeuspohjapinta-alaa)  eikä  lehtikuusten kokonaispinta-ala  

sen  vuoksi  ole  voinut lisääntyä  kuin  aivan  vähäisen määrän. 

Ylempänä  olevia lukuja  silmäillessä  ei  voi olla herättämättä 
huomiota vuosien 1903 ja 1921 lehtikuusten  keskipituuksien  suuri 
eroitus.  Epäilemättä  se osaksi  johtuu  erilaisesta  keskipituuden  las  

kemistavasta,  mutta todennäköistä myös on, että TovsTOLjEsin  

keskipituudet  ovat  olleet  liian pienet.  Vv.  1903 ja 1921 kuutiomäärän 

suuri eroitus aiheutunee pääasiassa  pituuksien  eroavaisuudesta.  

Koeala n:o 5. 

Tästäkään koealasta  ei voi sanoa,  että sen paikka  olisi  hyvin  
valittu. Koeala on  nim. sijoitettu  kohtaan,  jossa  metsikkö  on aukkoi  

sempaa kuin mitä se on keskimäärin  koko  I osastossa, jossa  koeala 

sijaitsee;  samoin lehtikuusten keskiläpimitta  koealalla on paljon  

vähäisempi  kuin koko  osastossa. 1) Alhainen keskiläpimitta  taas pai  

naa keskipituudenkin  osaston  lehtikuusten  keskipituutta  alemmaksi.  
Koealan paikka  on hieman lounaaseen viettävä, kä  enka  ali  -  

tyypin  (tai  tarkemmin sanoen käenkaali-mustikkatyyppiä  lähestyvän  

käenkaalityypin)  ylänne.  Maaperä  on kuohkea ja syväpohjainen  

(miltei  kuin koealalla n:o 1, mutta ei  niin  tuore ja lihava).  Koealan 

pinta-ala  on l/„  desj.  

x) Osaston  kookkaimpia  puita sattuu  nim.  koealalle  peräti  vähän.  

A 1 i k  a s  v  o s:  

Kuuset:  

Lukumäärä ha kohden  

Pohjapinta-ala  ha  kohden,  m 2   

Keskiläpimitta,  sm   

Keskipituus,  m   

Kuutiomäärä ha  kohden  

V. 1903 

(22)  

( ? ) 

(19.0?)  

(13.0) 

(3.6) 

V. 

932 

4.63 

7.8  

9.9  

24.2 

19-21 

(125)  

(2.08)  

(14.6) 

(15.1)  

(16.4)  

Lisäys tai 

vähennys 

(+ 103) 

(+ 2.1)  

(+ 12.8) 

Lehtipuut:  

Lukumäärä ha kohden  

Pohjapinta  ala ha  kohden,  m 2 
....

 

Keskiläpimitta,  sm   
Kuutiomäärä ha kohden,  k.  m 3  

(40)  

( ? ) 

(14.3)  

(3.1)  

187 

1.29 

9.4  

6.2 

(55)  

(0.9 7) 

(15.0)  

(5.9) 

(+ 15)  

(+0.7)  

(+2.8)  

Koko metsikön kuutiomäärä ha 

kohden,  k.  m
3   (628.0)  781.0 (772.9)  



53 

Lehtikuuset ovat,  kuten edellä (s.  29)  jo  on mainittu, v:n 1738 

kylvöstä  nousseita. Alikasvoksena  on  runsaanlaisesti 85—115-v.  

kuusta. Aivan pieniä  (alle  10 sm:n läpimittaisia)  kuusia ei ole lai  

sinkaan. 

Metsikön mittasuhteet vv.  1903 ja 1921 sekä  kehitys  näiden vuo  

sien välisenä ajanjaksona:  

l ) Ivaava V=GX H X F antoi  tuloksen 776.2  k. m  
3.

 

Lehtikuuset: 

Lukumäärä ha  kohden: V. 1903  V. 1921 

Lisäys tai 

vähennys  

valtapuita   308 315 + 7 

vall.  puita   184 140 
—
 44 

yhteensä   492 455 — 37 

Pohjapinta-ala  ha kohden,  m 2
:  

valtapuiden   37.66 42.86 + 5.20 

vall.  puiden   6.13 5.08 —  1.0 5 

koko päämetsikön   43.79 47.94 H-  4.1 5 

v.  1903—1921 hävinneiden pui-  

den  1.03 

Läpimitta  1.3 m kork.,  sm:  

valtapuiden,  keskim   39.5 41.6 + 2.1 

vall. » »  20.0 21.5 + 0.9 

koko päämetsikön,  keskim.  
...

 33.7 36.6 + 2.9 

suurin   60.1 65.4 — 

pienin   14.5 15.3 — 

Pituus,  m:  

valtapuiden,  keskim   34.1 37.8 (+3.7)  
vall. » »  26.7 28.1 (+  2.4)  
koko  päämetsikön,  keskim.  .  .  г 36.8 

suurin huomattu  i_ 42 —  

Kuutiomäärä ha kohden,  k.  m 3  698.6 781.7 1 )  (+83.1)  

Alikasvoskuuset:  

Lukumäärä ha  kohden  (514)  440 (440)  — 74 

Pohjapinta-ala  ha kohden,  m 2 
...

 ( ? ) 11.40 (11.40)  — 

Keskiläpimitta,  sm   (15.4)  18.1 (18.1) +  2.7 

Keskipituus,  m  (14.0)  19.0 (19.0)  +  5.0 

Kuutiomäärä ha  kohden,  k.  m 3 (55.6)  106.7 (106.7)  51.1 

Koko metsikön kuutiomäärä ha 

kohden,  k.  m 3   (754.2)  888.4 (888.4)  — 
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Kuten huomataan painavat  runkoluvut vähemmyys  sekä alhai  

sempi  keskiläpimitta  ja pituus  koealan lehtikuusten kuutiomäärän  

kin  pienemmäksi  Imin mitä se  on koko  osastossa  ha  kohden. (Vert.  

s. 30).  

Koeala n:o 6. 

Koeala sijaitsee  edellisestä  koealasta vain n. 30 m lounaaseen, 

samaan suuntaan viettävällä OMT-rinnemaalla. Maaperä on, kuten 

äskeiselläkin koealalla kuohkea,  mutta ei  niin syväpohjainen.  Pinta  
ala  on Vs desj.  

Lehtikuusimetsikön runkoluku on tällä koealalla pienempi  kuin 

edellisellä,  poiketen  siis vielä enemmän osaston keskimääräisestä  

runkoluvusta. Keskiläpimitta  sen sijaan on tuntuvasti suurempi, 

joskaan  ei  läheskään niin suuri  kuin osastossa  keskimäärin.  Keski  

pituus  on jonkunverran  vähäisempi  kuin edell.  koealalla. Lehtikuus  
ten ikä on 183 v. 

Alikasvoskuusikko  on hieman harvempi  kuin äskeisellä  koealalla 

ja käsittää  joitakuita  pienempiäkin  yksilöjä.  Ikä lienee jokseenkin  
sama. 

Metsikön mittasuhteet vv.  1903 ja 1921 sekä kehitys  näiden vuo  
sien välisenä ajanjaksona:  

L e  h t i k  u u s  e  t: 

Lukumäärä ha kohden:  V. 1903 V. 1921 
Liöäys  tai 

vähennys 

valtapuita   316 308 — 8 

vall.  puita   139 125 14 

yhteensä   455 433 , , 22 

Pohjapinta-ala  ha  kohden,  m2:  

valtapuiden   42.5 5 47.26 + 4.71 

vall.  puiden   5.36 5.2  8 — 0.08 

koko päämetsikön   47.91 52.54 + 4.63 

v.  1903—1921 hävinneiden pui-  
den  0.6 6 

Läpimitta  1.3 m kork.,  sm:  

valtapuiden,  keskim   41.4 44.2 + 2.8 

vall.  puiden »   22.1 23.2 +1-1  
koko  päämetsikön,  keskim.  

...
 36.6 39.3 + 2.7 

suurin  55.0 59.1 — 

pienin   16.3 16.6 — 
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Esitetystä  nähdään,  että lehtikuusten kuutiomäärä ha kohden 

on tosin suurempi  kuin koealalla n:o 5, mutta kuitenkin yli  200 

k. m 3:iä  pienempi  kuin I osastossa keskimäärin. 

Koeala n:o 7.  

Koeala sijaitsee  V  osaston länsiosassa tasaisella,  hieman soistu  
neella MT-ylänteellä.  Soistumista  on aikoinaan koetettu  ehkäistä 

ojituksella,  josta vielä on  jäljellä  miltei  umpeenkasvanut  oja,  joka 
kulkee  koealan poikki  sen  pituussuunnassa.  Maaperä  on jokseenkin  

syväpohjainen  (0.5 m). 

Lehtikuuset,  jotka ovat 148-vuotisia, ovat selvissä riveissä  ja 

niiden kuolevaisuus on ollut  hyvin  vähäinen (ainoastaan  kaakkois  
nurkka on aukkoinen).  

Alikasvokseksi  on luonto kylvänyt  runsaanlaisesti kuusta ja 

mäntyä. Viimemainittu kuitenkin on v:n  1903 jälkeen  hävinnyt  

(vain 1  on jäljellä).  

Metsikön mittasuhteet vv.  1903 ja  1921 sekä  kehitys  näiden vuo  

hien välisenä  ajanjaksona:  

*) Perustunee  pääasiassa pohjaveden vaivaamasta paikasta  (rinteen 
alareunalta) kaadetun  koepuun pituuteen. 

2
) Kaava V=GX H X F antoi tuloksen  829.9  k. m 3.  

Pituus,  m: V. 1903 \ r.  1921 
Lisäys  tai 
vähennys 

valtapuiden,  keskim   32.6 x ) 37.2 (+4.6) 

vall. » <>  26.0 24.7  
— 

koko  päämetsikön  keskim.  .  .  .  ? 35.9 

suurin huomattu  ? 42 

Kuutiomäärä ha kohden,  k.  m 3  
...

 604.7 811.6 2 )  (+  206.9)  

Alikasvoskuuset: 

Lukumäärä ha kohden  (470)  338 (294) (— 176) 

Pohjapinta-ala  ha  kohden, m 2  
..
 ( * ) 10.39 (10.33)  —■ 

Keskiläpimitta,  sm   (17.8) 19.8 (20.4) (+2.6) 

Keskipituus,  111   (14.5) 20.3 (20.4)  (+ 5.9)  

Kuutiomäärä ha kohden, k. m 3  
...

 (76.2)  98.9 (98.7)  (+22.5)  

Koko metsikön kuutiomäärä ha  

köhien, k.  m
3   (680.9)  910.5 (910.3)  —  

Lehtikuuset: 

Lukumäärä ha kohden: V.  1908 V. 1Н--П  

Lisäys tai 

vähennys  

valtapuita   286 290  + 4 

vall.  puita   107 77 — 30 

yhteensä  393 367 — 26  
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Kuten edellä on mainittu, sijaitsee  tämän koealan lehtikuusikko  

mustikkatyypin  maalla,  siis  huonommalla kasvupaikalla  kuin sa  

manikäiset koealojen  n:o 1  ja  2.lehtikuusikot. Kasvupaikan  huonom  

1 ) Kaava  V=GX H k  F antoi  tuloksen 529.6  k.  mB
.  

2) Ainoa jäljellä oleva mänty on luettu  alikasvoksen  kuusiin.  
3) Ovat aivan  vähäisiä, 4—9 sm:n läpimittaisia.  

Pohjapinta-ala  ha  kohden,  m 2
:  V. 1903 V. lffil 

Lisäys tai 
vähennys  

valtapuiden   30.32 34.85 + 4.53 

vall.  puiden   4.62 4.10 1 o СП 1С  

koko päämetsikön   34.9 4  38.95' + 4.01 

v.  1903—1921 hävinneiden pui-  

den  0.69 

Läpimitta  1.3 m kork.,  sm: 

valtapuiden,  keskim   36. 7 39.1 +  2.4 

vall. » »  23.5 26.0 + 2.5  

koko  päämetsikön,  keskim.  .  .  .  33.7 36.8 +  3.1 

suurin   50.3 54.9 — 

pienin   12.3 15.3 — 

Pituus, m: 

valtapuiden,  keskim   29.5 31.6 (+ 2.1)  

vall. » »  23.2 25.4 (+2.2) 

koko päämetsikön,  keskim.  
...

 2  30.9 — 

Kuutiomäärä ha  kohden,  k.  m 3 
...

 379.5 513.0 1) (+ 133.5)  

M  ä n  n  у  t: 
% 

Lukumäärä ha  kohden  22 -

2

)  
Kuutiomäärä ha kohden,  k.  m 3 

..

 7.4 — 

A 1 i k  a s  v  o s:  

Kuuset: 

Lukumäärä ha kohden  (147) 367 (147)  (± o) 

Pohjapinta-ala  ha kohden,  m 2   2 8.34 (7.67)  — 

Keskiläpimitta,  sm   (22.7)  17.0 (25.8)  (+3.1) 

Keskipituus,  m   (15.5)  21.5 (22.9)  (+.7-4)  

Kuutiomäärä ha kohden,  k.  m 3 
...

 (44.1)  79.1 (77.0)  (+ 32.9)  

Lehtipuut:  

Lukumäärä  ha kohden  t 15 3 )  —'  

Koko metsikön kuutiomäärä ha 

kohden,  k.  m 3   (431.0)  592.1 (590.o)  — 
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muus ilmenee selvästi  metsikön pohjapinta-alassa,  pituussuhteissa  ja 

kuutiomäärässä,  jotka  kaikki  ovat  paljon  vähäisemmät kuin kahdella 

äskenmainitulla koealalla,  vaikka  runkoluku on jokseenkin  sama. 

Koeala n:o 8.  

Tämä koeala on  tekijän  ottama ja oli  sen  tarkoituksena pääasiassa  

saada selville  lehtikuusimetsikön mittasuhteet,  ennenkaikkea kuutio  

määrä, lehtikuusimetsän »puisevimmassa»  kohdassa,  I  osaston koil  

lisnurkassa.  Koealan suuruus  on  vain V» ha. Syynä  siihen,  että 

tyydyttiin  näin peräti  vähäiseen koealaan,  oli  se, että tahdottiin 
saada  koealalle täysitiheä,  aukoton metsikkö,  ja tämä ei olisi  onnis  

tunut, jos  koeala olisi  tehty  isommaksi.  Koealan eräiden  reunapui  

den latvukset  sijaitsevat  osaksi  koealan piirin  ulkopuolella, mutta 
toisaalta  taas koealan ympärillä kasvavien  lehtikuusten (joiden  jou  

kossa  on  yhtä  kookkaita  kuin koealan suurimmat)  latvukset ulottu  

vat  koealan sisäpuolelle.  

Paikka  on länteen loivasti  viettävä OT-rinnemaa. Puiden var  

jostuksesta  johtuu,  että kasvipeite  on niukanlainen;  ainoastaan käen  

kaali  (Oxalis  acetosella)  esiintyy  runsaasti,  sitä  lähinnä ovat Majan  -  

themum bifolium ja A  era  flexuosa.  

Päämetsikön muodostavat v:n 1738 kylvöstä  nousseet lehtikuu 

set. Alikasvoksena on tiheätä 85—115-v. kuusta. Useat alikasvok 

sen kuuset ovat lahovikaisia.  

Tämän, Suomen ja epäilemättä  kaikkienkin  pohjoismaiden  

»puisevimman»  metsikön mittasuhteet selviävät  seuraavasta: 

Lehtikuus e t: 

Lukumäärä ha kohden: valtapuita  450 ja vallitt.  puita  

200. siis  yhteensä   650 kpl.  

Pohjapinta-ala  ha kohden  (»8.69 m 2 

Keskiläpimitta   43.9 sm 

Suurin läpimitta   65.0 » 

Pienin »  15.6 »  

Keskipituus:  

valtapuiden   39.7 m 

vall.  puiden   31.0 » 

koko  päämetsikön   38.9 » 

Suurin huomattu pituus   41 » 

Kuutiomäärä ha  kohden,  kuorineen .  .  .  1 635.1 k. m 

» » » kuoretta 1 373.2 » 
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Kuten yllä  nähdään on lehtikuusten lukumäärä ha  kohden 1 

osaston tiheimmässä koiidassa metsän -ikään nähden erittäin suuri.  

Kunkin lehtikuusen  osalle  tulee vain 15.38 m 2
:n  kasvutila,  jolla  sitä  

paitsi  kasvaa  myös  yksi  alikasvoksen  kuusi.  Lehtikuusi valopuu  

par  excellence,  kuten siitä  on sanottu saattaa siis  suotuisalla kas  

vupaikalla  viihtyä  melko tiheässä. Lehtikuusten suuren runkoluvun 

ja ison keskiläpimitan  yhteisvaikutuksesta  kohoaa niiden pohjapinta  

ala ha  kohden 1 V, kertaa  laajemmaksi kuin mitä se  tässä  osastossa  

keskimäärin  on. Kun lisäksi  keskipituuskin  on hyvin  korkea,  niin 

on luonnollista,  että myös  kuutiomäärä ha kohden kohoaa Suomen 

oloissa aivan poikkeuksellisen  suureksi. Jos kuutiomäärään vielä 

lisätään kuusialikasvoksen kuutiomäärä, joka  sekin on  (alikasvoksen  

kuutiomääräksi)  varsin huomattava,  niin saadaan tulos,  jollaista  ei  

tiettävästi  tavata ainoassakaan muussa metsässä  koko Pohjois-  

Euroopassa.  

Vertauksen vuoksi  mainittakoon,  että Ruotsin  tunnetusti »puise  

vimmassa»  metsikössä,  152-vuotisessa männyn  ja  kuusen sekametsässä  

Jönäkerin kihlakunnanmaalla (Södermanlannissa)  on,,  0.049 ha:n 

suuruisen koealan mukaan: runkoluku ha kohden 1 768 (josta  män  

tyjä 52 %  ja kuusia 48 %),  pohjapinta-ala  ha  kohden 115.94 m  2  

(josta  männyn osalle  8(1 °

0 ja kuusen  14 %),  keskiläpimitta  männyllä  

37.3 sm  ja kuusella 15.3 sm, keskipituus  männyllä  31.0 m ja kuusella 

19.7 m sekä kuutiomäärä ha kohden 1 482 k.  m  3  (josta mäntyjen  osalle 
89 % ja kuusten 11 %). 1

) 

1
) Gunnar Schotte, Sveriges  virkesrikaste skogsbeständ. (Skogsvärds  

föreningens Tidskrift 1912, Fackupplagan, s. 371 —386). 

A 1 i  k  a s v  o s k u ix  s e t: 

Lukumäärä ha  kohden  725  kpl.  

Pohjapinta-ala  ha kohden  19.39 m
2 

Keskiläpimitta   18.5 sm 

Suurin läpimitta   29  » 

Pienin »  11 » 

Keskipituus   19.4 m 

Suurin pituus   25  » 

Kuutiomäärä ha kohden, kuorineen  189.6 k.  m 3 

» » » kuoretta *  
.
 . 

.
 166.4 » 

Koko metsikön runkoluku ha  kohden  1 375  kpl.  

» » pohjapinta-ala  ha  kohden   118.08 m
2 

» » kuutiomäärä ha  kohden, kuorineen 1 824.7 k.  m 3 

» » » » )> kuoretta.. l 539.6 » 
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Evon  kruununpuistossa  on  äskettäin  otettu 4 aarin suuruinen 

koeala OM-tyypin  mänty-kuusisekametsässä,  joka on tullut huoma  

tuksi  varsinkin  sen  jälkeen,  kun siitä leimatuista  tukkipuista  kesällä  

1922 yleisessä  puutavarahuutokaupassa  tarjottiin  rekordihinta Smk.  

155: 50 rungolta. Metsän ikä on 110 v. Runkoluku on  koealalla ha 

kohden 850. Keskipituus  on 28 m. Kuutiomäärä (kuorineen)  on ha 
kohden  632 le. m 

3,
 ei  siis puoltakaan  koealan n:o 8  edustamasta kuutio  

määrästä. 

Kasvututkimuksia.  

Kuten alussa esitetystä,  kirjallisuuteen  perustuvasta  katsauk  

sesta Raivolan lehtikuusimetsän vaiheisiin on käynyt  selville  ovat 
Raivolan lehtikuusten  kasvusaavutukset  jo kauvan sitten  herättäneet 

huomiota. Tämän huomion osoittavat  edellä julkaistut,  lehtikuusi  

metsän pysyvillä  koealoilla toimitetun revideerauksen tulokset täy  

sin  ansaituksi ja uusi koeala n:o 8 antaa,  vaikkakin  sen tuloksista 

koealan pienuuden  vuoksi  jonkunverran  tingittäisiinkin,  joka  tapauk  

sessa ainakin  selvän viittauksen siitä, millaiset  valtavat  mitat lehti  

kuusi  täysitiheänä  metsikkönä  suotuisalla  kasvupaikalla  kasvaessaan  

Suomessa voi  saavuttaa. 

Olisi  erittäin  mielenkiintoista v:n 1903 ja v:n 1921 koealatulok  

sien nojalla  vertailla lehtikuusimetsikköjen  pohjapinta-ala-,  läpi  
mitta-.  pituus- ja kuutiokasvua mainittujen  vuosien välisenä ajan  

jaksona  niiden keskimääräiseen  pohjapinta-ala-,  läpimitta-,  pituus- ja 

kuutiokasvuun. Siv.  45 mainituista syistä  on tämä vertailu kuiten  

kin,  valitettavasti,  «mahdollinen ainoastaan pohjapinta-ala-  ja läpi  
mittakasvun suhteen. Vertailun tulokset  nähdään seuraavasta tau  

lukosta,  josta myös  käy  selville  eri  metsikköjen  keskim.  pituus-  ja 

kuutiokasvu. 1) 

1 ) Metsikön  luontaisen  harventumisen määrä on tässä  taulukossa, kuten  

tuonnempanakin, jätetty sekä pohjapinta-alan että kuutiomäärän kasvua  

(lisääntymistä)  laskettaessa huomioonottamatta. 
2

) Kuten  aikaisemmin on mainittu on myrsky  v. 1912  kaatanut  koealalla  
useita  puita.  
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X
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g4  2 'S.  
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«"I?  
'  с  о  в ,  

S-5VSE 
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я> 2 > -  g: 
»  3-  С  р т:  

et-  
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keskim.  

vuot. 
kasvu  

1 vuot.  kasvu  
' ajanjaksona 

1903-1921 

keskim.  

vuot. 
kasvu  

vuot. kasvu  

ajanjaksona  
1903—1921 

ha kohden, m
2

 (kuorineen  i sm (kuorineen)  sm к. m» 

(8) (183) (ОТ)  (11.54) (0.24) (21)  (8.9)  
3 183 от 0.32 0.26 0.23  0.23  21 5.4 

5 » » 0.26  0.23  0.20  0.1C  20 4.3 

6 » омт 0.29 0.26  0.21 0.15  20 4.4 

1 148 от 0.33 0.19 0.28 0.24  26 5.5 

2  1) » 0.32  0.022)  0.27  0.14 26 5.4(5)  
7 » мт 0.26  0.22 0.2  5 0.17 21 3.6 
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Kuten huomataan on pohjapinta-alan  ja samoin keskiläpimitan  
vuotuinen kasvu  ajanjaksona  1903—1921 sekä 183- että 148-vuoti -  

sissa  metsiköissä keskim.  vuotuista  kasvua pienempi.  Ainoastaan 
koealalla n:o 3  ovat keskiläpimitan  juokseva  ja keskim.  kasvu  yhtä 

suuret. Mikäli  lehtikuusikoepuista  voi päättää  on  183-v. lehtikuusten 

nykyinen juokseva  pituuskasvu  aivan minimaalinen,  ehkä keskim.  

n. 3—5 sm vuodessa. On puita  joilla  se on suurempikin,  mutta toi  

silla  puilla  taas ei  enää ole  edes varsinaista latvakasvaintakaan:  

latvan huippu  on kääntynyt  omituisen vinoon,  kuten vanhoilla lehti  

kuusilla  luonnonmetsissäkin on tavallista.  148-v. metsiköissä sitä  

vastoin  latvakasvain  useimmiten vielä  on huomattavissa,  mutta niillä  

kin  juokseva  pituuskasvu  on keskimääräistä  paljon  pienempi,  ollen 
OT:llä  korkeintaan keskim. 7—9 sm vuodessa,  MT:llä luultavasti  

hieman enemmän. 

Kasvukairalla otettujen  lastujen  avulla on  eräille metsiköille  

laskettu 10 viimeksi  kuluneen vuoden kuutiokasvuprosentti  ja juok  

seva vuotuinen kuutiokasvu  ha  kohden siten kuin seur. esimerkki  

osoittaa: 

Koeala n:o 1. 

D 1.8 m 

sm 

Kuutiomäärä 

k.  m" 

luokan 1 
1 
män  

Koe- 
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19 
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o 
0 

Kuu- 
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kas- 

vu 

•/ 
0 
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X 
kuu-  
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% 

13 0.15  » 

15 — 

17 
— 

19 0.77 

21 0.90  

23 0.58  

25 2.77 

27 1.73 

29 4- 08 10.98 27 5.0 1 0.2 31 0.7 0.2 0.4 2.00 

31 7.14  

33 7.15  

35 9.60 

37 9-30 33.19  36 15.0 4 0.4 36 0.8 0.3 0.7  10.50 

39 27.04 

41 11.25 

43 16.32 54.61 41 24.7 4 0.4 38 0.8 0.2 0.0 14.82  

45 14.05 

47 26.19 

49 12- 58 52.80 47 23.8 5 0.4 39 0.8 0.2  0.6  14.28 

51 17.20 

53 7.28 

55 19.30 

57 8.14 

59 8.58 

(51  4.52 

63 4-76  1 <59.78  53 31.5 9  0.7  40 0.8 0.1 0.8 25.20 

Yht. koealalla..] 221.36  
ha  kohd.  (kuorin.) 812.4  

» » (kuorotta) 682.4  

Yhteensä  

Kuutiokasvu % koealalla 
Juokseva vuot. kuutiokusvu ha:lla 

66.80 
0.67  

■4.6 
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Laskelmien tulokset ovat seuraavat (vertailun  vuoksi  on rinnas  

tettu myös  keski  in. vuot. kuutiokasvu):  

Numerot osoittavat,  että 183-vuotiaan lehtikuusikon kuutio  

kasvuprosentti  on  varsin  pieni,  148-vuotiaan hieman isompi  ja nuo  

rempien  paljonkin  suurempi.  183- ja 148-vuotiaalla lehtikuusikolla  

on juokseva  vuotuinen kuutiokasvu  vähäisempi  kuin keskimääräi  

nen, 110-vuotiaalla lehtikuusikolla  sekä myöskin  sekametsiköillä  

sitävastoin,  suurempi. 2) Kuusialikasvoksen  kuutiokasvuprosentti  on  

koealoilla  n:o 8,  5  ja 1 huomattavasti isompi  kuin lehtikuusipäämetsän.  

Yksityisen  lehtikuusen kehitystä  valaisee  koealan n:o 8  vierestä  

kaadetusta 183-vuotiaasta puusta  laadittu runkoanalyysi  (Liite  VII)  
Sen  mukaan tämän varsin säännöllisesti kasvaneen lehtikuusen rin  

nankorkeusläpimitta,  pituus  ja kuutiomäärä (kuoretta)  ovat 10- 
vuotiskausittain  kehittyneet  seuraavasti: 

1 ) Metsikkö  on, kuten  edellä  on nähty, aukkoinen, joten sen tuotto on 
sitä mukaa.  

2) Jos  luontaisen harventumisen määrä  olisi  voitu kuutiomäärän  vuot.  

keskim. kasvussa  ottaa huomioon, niin  olisi juokseva  vuot. kuutiokasvu  vii  
memainituillakin  metsiköllä keskim.  kasvua  pienempi. 

1/ / 

s № 
SO PN 

h- » *a В Vuot. kuutiokasvu  ha 

3 з o j, kohden,  k.  m 3 

§§ §*-  juokseva  keskiraäär.  

S3 Laufend Durchschn.  
a

2 jährl.  jährl.  
tr 7 Massenzuwachs  
' pro Ha, Fm  

[  Päämetsä шо \  
Koeala n:o  8  j Hauptbestand 

0.4 5.4 7.5 

Versuchsfläche  Nr.  8  j  Alikasvos ,  gg   
( Fiohtenunterwuchs  v.)J  2.0 3.3 1.7  

[Päämetsä ,iqq \ 
Koeala n:o 5 i  Hauptbestan<l  

0.5  з.з  8.5 

Versuchsfläche  Nr. о  j  Alikasvos ю;
(   

1 Fiohtenunterwuchs  
v-)|  1.4  1.3  0.9 

( Päämetsä И 48 v) 
Koeala n:o 1 |  Hauptbestand 

1

 
'

 
0.7 4.6  3.7 

Versuchsfläche  Nr.  11 Alikasvos gg 
\  Fiohtenunterwuchs  

v -)|  '2,4  1.2 0.6  

IV osasto: Lehtikuusikko 
11/

,  
1.1 5.0 4.1 fill) V )  

IV Abteil:  Lärchenhauptbestand ' 

[Lehtikuuset  /inc  
VI osasto  j  Lärchen 

1

 v.)J  1.7 4.2 2.4 

VI Abteil, j  Männyt  
1  Kiefern   v.)}  0.9  2.4 2.6 

1 Lehtikuuset ,i  /у,  
IX osasto  1  Lärchen  V.)]  1 3 Ц n 2.8 l.o O.b 

IX Abteil.  }  Männyt /  с,- 
t  Kiefern  v.)j  1.4 2.5 1.9 
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Kuten huomataan ovat sekä  läpimitta-  että pituuskasvu  olleet 

suurimmillaan 10. ja 50. ikäv.  välillä; kuutio  kasvu  on ollut pitkin  

matkaa sangen tasainen,  suhteellisesti  suurin se kuitenkin on  ollut  

puun nuorella  iällä.  

Latvuksen pituus  oli 41.8 % puun koko pituudesta.  Sen leveys  

oli  sekä  N—S että W—K 9.3  m. Puulla olikin  kasvupaikallansa  ver  

raten väljä  tila  käytettävänänsä.  

Kuoren osuus  rungon koko kuutiomäärästä oli  tällä  lehtikuusella 
14.6 %. Muilla kuutioiduilla koepuilla,  jotka kaikki  olivat  183  tai 

148  v.  ikäisiä,  kuoren osuus  vaihteli 25.0—13.l %:iin  pieneten  jo  

takuinkin säännöllisesti  puun  koko  kuutiomäärän kasvaessa.  Keski  

määräisenä kuoriprosenttina  näyttää  183- ja 148-vuotisissa lehtikuu  
sikoissa  olevan 16. Tarkempia  tietoja kuoriprosentin  vaihtelusta 

voidaan saada vasta sitten, kun metsässä toimitetaan hakkauksia, 

jolloin  aineistoa on runsaammin tarjolla.  Silloin olisi käytettävä  

tilaisuutta hyväksi  myös  lehtikuusen muodon tutkimiseen. 

Myrskytuulien  ja sienitautien tuhot lehtikuusimetsässä.  

Edellä on  jo  sivumennen parissa kohdassa mainittu lehtikuusi  

metsää kohdanneista myrskyn tuhoista. Vähäisempiä  myrsky  

Ikä v.  
Läpimitta 
(kuoretta) 

sm 

10- v.  kasvu  

sm 
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vahinkoja  sattuu,  kuten kaikissakin  metsissä,  joka  vuosi,  suurempia  

sitävastoin  sangen harvoin. Ankarin tuho nykyisen  metsänvartijan  
aikana tapahtui  toukok. 27 p:nä  1887, jolloin  myrsky  kaatoi 127 

lehtikuusta,  niistä  yli  puolet  II a osaston  itäpuoliskon  eteläosasta,  

jossa maaperä  on hyvin  löyhä.  Syksyllä  1892 (?) ja  1900 kaatui kum  

paisellakin  kerralla yli  50  lehtikuusta  ja lokak.  2  p:nä  1912 koko  Suo  

messa  raivonnut ankara myrsky  kaatoi 114 lehtikuusta. Yleensä 

joka vuosi  kaatuu muutamia lehtikuusia,  useimmat juurineen,  aino  

astaan parisenkymmentä  puuta  myrsky  on neljän  viimeksi kuluneen  

vuosikymmenen aikana taittanut ja ovat ne miltei kaikki  olleet 

lahoja. Juurineen kaatuneilla  lehtikuusilla  on yleensä  matalassa 
kulkeva  juuristo.  Lehtikuusen hauraita oksia,  sangen paksujakin,  

katkoo myrskytuuli  helposti  ja sen vuoksi  on lehtikuusimetsässä  

liikkuminen myrskysäällä  hengenvaarallista.  Lumi murtaa harvoin 

lehtikuusia,  mutta oksia  se sensijaan  taittaa useinkin.  

Sydän  laho on lehtikuusimetsässä  hyvin  yleinen. Metsän  

vartijan  havaintojen  mukaan se on  hänen 40-vuotisen palvelusaikansa  

lopulla  tullut  paljon  tavallisemmaksi kuin mitä  se ennen  oli. Sen  esiin  

tymisen  määrää on vaikea tarkoin arvioida niin  kauvan  kun  metsässä 
ei  ole  toimitettu  hakkauksia,  mutta  tuskin  erehtyy  liioittelemaan jos  
arvioi  lahon vaivaavan ainakin n. 10 % 183-v. lehtikuusikkojen  ja 

vähintään 5 % 148-v. lehtikuusikkojen  puista.  Laho lienee useim  

missa  tapauksissa  Polystictus  Schiveinitzii-sieneii  aikaansamaa. Tä  

män  sienen tummanpunaisia  tai  punasen ruskeita,  suppilomaisia  itiö  

emiä  tapaa  lehtikuusimetsässä  kävellessä  tuon tuostakin lehtikuusten 

juurilla  (joskus  lahoavilla  kannoillakin),  usein suurissa ryhmissä.  

Laho ei  tavallisesti  nouse puussa s—B5 —8 m korkeammalle,  joten vain 

tyvitukki  menee hukkaan. Alueen mäntyjä yleisesti  ahdistava 
Trametes pini  on lehtikuusella paljon  harvinaisempi.  Lehtikuusen 

syöpäsientä  (Peziza  Willkommii)  joka Keski-Euroopassa  ja  Etelä-  

Skandinaavi assa aikaansaa suurta tuhoa, ei tiettävästi  ole Raivolan 

lehtikuusimetsässä tavattu. Tuhohyönteisiäkään  ei metsänvartijan  

kertoman mukaan ole  laisinkaan esiintynyt.  Käpylinnut  aikaansaa  

vat jonkunverran  vahinkoa pudottelemalla  kesäaikana joukoittain  

käpyjä,  joiden  siemenet vielä ovat  puolikypsiä.  

Metsän haaskaus ei nykyisen  metsänvartijan  leväperäi  

sen  edeltäjän  aikana ollut  lehtikuusimetsäalueella  harvinainen ilmiö, 

mutta se kohdistui pääasiassa  kotimaisiin puulajeihin.  Terveitä 

lehtikuusia ovat metsänhoitoviranomaisetkin kaadattaneet vain 

koepuiksi  tai näyttely  tarkoituksiin, muuten ne ovat olleet täydel  

leen rauhoitetut; ainoastaan kuivuneet puut  on korjattu  pois.  
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Lehtikuusten uudistumiskyky.  

Raivolan lehtikuusi metsän kävyistä  karistettuja  siemeniä on 

Suomessa jo ainakin o vuosikymmenen  aikana käytetty  metsänvilje  

ly  kseen  ja ovat ne aina olleet hyvässä maineessa. Suomen Metsän  

hoitoyhdistyksen  vuosikokouksessa v. 1879 mainitsee Blomqvist 1

)  

kylväneensä  Evolla  rinnakkain Arkangelista  ja Raivolasta  tuotettuja  

Siperian  lehtikuusen ja Riiasta  tuotettujen  Eurooparf  lehtikuusen 

siemeniä;  näistä nousseista taimista olivat kaikissa  suhteissa par  

haiten kasvaneet  ne, jotka polveutuivat  Raivolan siemenistä. V.  

1881 oli S. Metsänhoitoyhdistyksen  vuosikokouksessa Helsingissä  

näytteillä  3-vuotisia lehtikuusen  taimia joista  osa  oli  kasvatettu  Ar  

kangelista  tuotetuista ja osa  Raivolasta  saaduista siemenistä. Edel  

listen  pituus  oh ainoastaan 12—-46  sm, jälkimmäisten  sitävastoin  

21—52 sm
2 ). V. 1892 Blomqvist  jälleen  saman yhdistyksen  kokouk  

sessa lehtikuusen puolesta  puhuessaan  huomauttaa,  että Evolla  

on parhaat  lehtikuusen taimet saatu Raivolan siemenistä (Blom  

qvist 1894). Varsin  suuria siemenmääriä ei Raivolan  lehtikuusimet  

sästä  näistä suosituksista  huolimatta koskaan  ole hankittu; suurin 

osa  käpyjä  on jäänyt maahan lahoamaan. 
Edellä on mainittu, että lehtikuusten siemennyksestä  on lehti  

kuusimetsän  läheisyyteen  ja paikotellen  etäämmällekin syntynyt  

yksittäistä  tai ryhmittäistä nuorennosta, ehkäpä metsikköjäkin,  

joskin  niihin on sekoittunut kotimaisia  puulajeja.  Osa  varsinaisen 
lehtikuusimetsänkin reunapuista  lienee luonnon kylvämiä.  (Vert.  

s. 11). Lehtikuusimetsän sisällä  sitävastoin ei  luontaista nuorennosta 

tapaa  juuri laisinkaan.  Ennen  lienee rehevä  ruohokasvillisuus  ehkäis  

syt  taimien nousemisen ja nykyään  varjostaa kuusialikasvos  tai itse 

päämetsä  maan, niin ettei taimisto siinä voi menestyä.  Ne taimet,  

mitkä  venäläisen huvila-asutuksen kukoistusaikana siellä täällä 

metsässä  pääsivät  kasvun  alkuun,  joutuivat  piankin  huviloiden koris  

tepuiksi.  V. 1895 toimeenpani  venäläinen metsähallinto 111 osaston 

itäpuolella,  alueen itärajalla  kaistale  hakkauksen tarkoituksella  saada 
hakatulle 60 X 208 m suuruiselle kaistaleelle lehtikuusinuorennos 

osaksi  4 sillä kasvavan  lehtikuusen siemennyksestä,  osaksi  istutta  
malla. Hakkausalaa ei kuitenkaan millään tavalla valmistettu  

vastaanottamaan uutta kasvua,  minkä johdosta  luontainen uudistus 

miltei kokonaan ehkäistyi;  ainoastaan muutamiin kohtiin,  joissa  

metsänvartija  kuokkimalla rikkoi maapeitteen,  syntyi  taimia.  Is  

tutetut taimet katosivat toinen toisensa jälkeen venäläisten huvi  

*)  F. Forstföreningens Meddelanden  II (1881), s. 19.'!. 
2)  F. Forstf.  Medd.  IV (1884), s.  100. 
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loihin. Nykyään  tavataan lehtikuusen  taimia enää vain hakkaus  

alalle nousseen  tiheän viidakon aukkopaikoissa.  
Koska  oli tärkeätä saada selvyyttä  kysymykseen,  voitaisiinko 

lehtikuusimetsän vanhimpia,  osaksi  jo pikaisen  uudistamisen tar  

peessa olevia  metsikköjä  vielä nuorentaa luonnonsiemennykseen  tur  

vautumalla,  toimitettiin  talvella 1922 idätyskokeita  I osaston lehti  

kuusten siemenillä. Vertailun vuoksi tutkittiin samanaikaisesti  

myös 148- ja 105-vuotisten lehtikuusten siementen itävyyttä,  minkä  

ohessa  vertailtiin  siementen painoa.  

Näytteiden  painosuhteet  selviävät  seuraavasta: 

Siementen  painossa  on  siis selvä  ero  sen  mukaan,  miten vanhoista 

puista  ne polveutuvat  ja on eroitus  105- ja 148-v. emäpuiden sie  

menten painon välillä suurempi  kuin 148- ja 183-v. emäpuiden  sie  

menten painon välillä. Vertailun vuoksi  mainittakoon että Rafn 1 )  

011  22 (Venäjällä  saadun?)  näytteen  nojalla  saanut Siperian  lehtikuu  

sen 1 000 siemenen keskim.  painoksi  (siivettöminä)  10.0 6  gr; suurin 
havaittu paino oli  12.4 gr. ja  pienin  8.0  5  gr.  Raivolan siemenet näyt  

tävät siis  olevan  keskimäärää painavampia. Luultavasti  niidenkin 

paino  kuitenkin vaihtelee eri vuosina.  

Erittäin  mielenkiintoiset  ovat toimitettujen idätyskokeiden  tu  

lokset,  jotka  käyvät  selville seuraavasta:  

Kuten numeroista huomataan ovat myöskin  itämisprosentti  ja 

itämistarmo aivan eri suuret sen mukaan miten vanhoista puista 

*) Johannes Rafn, Skovfrnanalyser  genom  25 Aar. Kobenhavn  1912.  

Emäpuiden 1 000  siemenen  paino,  er 1 kgr:aan menee siivet- 

ikä, v. siivellisinä siivettöminä tömiä siemeniä  kpl.  
Alt r der Tausendkorn  gewicht,  gr. Samenkörn  erzähl auf 1 kg  

Mutt rbäume,  J. Flügelsame Korusame (Kornsame) 

183 11.968 11.108 90 025 

148 12.240 11.400 87 719 

105 13.064 12.056 82 954 

Itämään  pannuista siemenistä  iti  kutakin  10> 
siementä kohden  keskim.  kpl  

2 onsimm. vii-  3 seuraavan vii-  

Emäpuiden ikä,  v. kon  kuluessa  kon  kuluessa Kaikkiaan  

Pro je 100 Samen keimten  im Mittel: 

Alber der  während 2 während 3 fol- 

Matterbäume,  J. ersten Wochen  genden  Wochen  in allem 

183 10 5 .15 

148 23 4 27  

105 38 38 
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siemenet polveutuvat.  105-v. lehti kuusten siementen itämisprosentti  
on yli  2 y 2  kertaa suurempi  kuin 183-v. puiden  ja kaikki  itämisky  

kyiset  siemenet itivät jo  2  ensimmäisen viikon kuluessa,  jälkimmäisillä  

sitävastoin vain %. Rafxui ')  mukaan on Siperian lehtikuusten 

keskim.  itämisprosentti  30.3,  suurin 60.0 ja pienin  1.0, Jacobsemu2 )  
mukaan olisi  keskim.  itämisprosentti  21,  suurin 37  ja pienin  0. Rai  

volan 105-v. lehtikuusten siementen itämisprosentti  on niinmuodoin 

pidettävä  keskinkertaista  parempana, 183-v.  lehtikuusten siemenillä 

se  taas  päinvastoin  on keskinkertaista  paljon  heikompi.  

Idätyskokeiden  tulokset siis osoittavat,  että 183-v. lehtikuusi  

metsikköjen  luontainen uudistumiskyky  tosin ei ole  vielä loppunut,  

mutta on joka tapauksessa  sangen heikko. Varmemmin saataisiin 

uusi kasvu  epäilemättä  kylvämällä  nuorimpien  lehtikuusimetsikköjen  
siemeniä tai istuttamalla  niistä kasvatettuja  taimia. Todennäköisesti 

taimisto tällöin tulisi myös  elinvoimaisempi. 3)  148-v. metsikköjen  

luontainen uudistuminen sen sijaan kaikesta  päättäen  onnistuisi  

tyydyttävästi.  Edelleen tulokset osoittavat,  että käpyjen  keräämi  
nen siementen karistamista varten olisi kohdistettava ensi sijassa  

nuorimpiin  lehtikuusimetsikköihin ja sekametsikköihin ja 183-v. 

metsikköjä olisi kokonaan vältettävä. 

Lehtikuusten käyttökelpoisuus  ja rahanarvo.  

Lehtikuusen puun arvokkaat  ominaisuudet,  ennen kaikkea  sen 

käyttökelpoisuus  tarkoituksiin,  joissa puulta  vaaditaan suurta kes  

tävyyttä  lahoamista vastaan  (kuten  silta-,  sulku-  ja  patorakennuksiin,  

laivanrakennukseen,  ratapölkyiksi,  sähkölennätin-,  aita-  ja kaivos  

pylväiksi,  lattiavuoliaiksiksi.  ikkunankehyksiksi  j. n.  e.),  ovat kir  

jallisuudesta  siksi  tunnetut,4)  ettei ole syytä  tässä niitä lähemmin 

selvitellä.  Jo TovsTOLJEsin tutkimukset Raivolan lehtikuusten puun 

suhteen (vert.  s. 18)  viittaavat siihen,  että se vetää täysin  vertoja  

luonnon lehtikuusikkojen  puulle.  Samaa todistavat lehtikuusimetsän 
tienoilla  käytännössä  saavutetut kokemukset. Xiinpä  metsänvarti- 

>) Johax.ni-:s  Kafn, Skovfru  analyser  genom  25 Aar. Kohenhavii  1912.  
2

) iNGEfcoKO Jacobsen, 5  Aars  Spirningsundersiigelser  af Trseiro. Tidskr. 
f. Skovvaisen  1908 13, s. 02- 74.  

3 ) Tämän kysymyksen  selvittämiseksi  kylvettiin  keväällä  1922 rinnak  
kain  edellä  mainittuja kolmen  laatuisia  siemeniä, joista nousevien  taimien 

pituuskasvua  sitten  oli  tarkoitus  vertailla.  Tekijän ollessa ulkomaanmatkalla  
oli  kylvösarkaan kuitenkin  päässyt  kanoja,  jotka  tekivät  kokeesta  ennenaikai  
sen  lopun. 

4) Vert. esim. Gunnar Schottk, Lärken  och dess  betydelse  för svensk  
skogshushallning (Stockholm 1917) tai  Ilvessalo  1916. 
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Jan  'kertoman mukaan eräs lehtikuusen  runko,  joka oli  maannut 

metsässä kaadettuna yli 40  vuotta ja oli  pinnalta  aivan  sammaloit  

tunut, oli vain n.  tuuman vahvuudelta lahoa,  muu sisäosa  oli käyttö  

kelpoista  kuin vasta kaadettu puu. Uudellakirkolia ennen olleessa 

oluttehtaassa käytettiin  lehtikuusesta tehtyjä  panimoammeita,  koska  
oli tultu siihen kokemukseen,  että ne  kestivät  30 vuotta, kotimaisesta  

puusta  (kuusesta?)  tehdyt  sitävastoin  vain sv.  Huonerakennus puuna  
ni  n lehtikuusi  on erinomaisen kestävä,  mutta hirret  pyrkivät  vetäy  

tymään kieroon.  

Raivolan lehtikuusten  puu onkin  ollut hyvin  haluttua,  mutta 

sen saanti on ollut  niukka,  kun varsinaisia  hakkauksia ei ole  metsässä  

toimitettu. Viime vuosina  on lehtikuusia kysytty  mastopuiksi  mel  
kein  »mistä  hinnasta hyvänsä».  Samoin  on  niitä tiedusteltu Saimaan 

kanavan sulkuportteihin.  Tavaran harvinaisuuden vuoksi  voidaan 

sitä  myydä  hinnoista,  jotka ovat Suomen oloissa  poikkeuksellisia,  

niinpä rinnankorkeudella vähintään 60 sm täyttävistä  terveistä run  

goista  ei ole  mikään mahdottomuus saada 2 000—3 000 mk kappa  
leelta. Raivolan lehtikuusten arvoa kohottaa sekin,  että ne. päin  

vastoin kuin yleensä  Euroopan  lehtikuuset (Larix  eurojxiea),  miltei  

järjestään  ovat suorarunkoisia,  minkä  ohessa  rungot  ovat korkealle 

oksattomia. 

Laskemalla vähintään 60 sm:n läpimittaisten  puiden hinnaksi 

20 mk  Engl.  kuutiojalalta  eli  700 mk k.  m 3:ltä,  muiden arvopuiden  

8  mk.  Engl.  kuutiojalalta  eli 280 mk  k.  m 3:ltä  ja vähäisempien  pui  

den 50 mk k.  m
3:ltä  sekä vähentämällä ensiksimainittujen  puiden 

kuutiomäärästä 18  %  kuoren ja lahon varalle  sekä  toisen ryhmän  kuu  

tiomäärästä 20 °
0 saataisiin lehtikuusten kauppa-arvoksi:  

Täten arvioidusta lehtikuusten yhteenlasketusta  kauppa-ar  

vosta tulee varsinaisen lehtikuusimetsän lehtikuusten  osalle 3  602 900 

mk,  joka keskim.  ha kohden tekee 195 809 mk. Jos myöskin  alikas  

vos, johon  sisältyy  muutamia satoja  kuusiarvopuitakin,  otetaan lu  
kuun,  niin saadaan varsinaisen lehtikuusimetsän raha-arvoksi (maan  

arvo pois  jättäen)  pyörein  luvuin vähintään 197 000  mk  ha kohden. 

Raivolan lehtikuusimetsä on siis  ei  ainoastaan Pohjolan  komein 

metsä vaan myös alaansa  nähden ehkä arvokkain  metsä. 

( 1 540 k. m 3  -18% ) 1 263 к.  m 3 а  700 mk = 884 100  mk. 

(13  515 к.  m 3  -  -20  % ) 10  812 » ä 280 » = 3 027 3ß0 » 

135 » а 50 » = 6 750 » 

Yhteensä 3  918 210 mk.  
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Raha-arvonsa ohessa Raivoian lehtikuusimetsällä on myös  
suuri välillinen arvonsa  ja merkityksensä,  kuten tekijä  jo  eräässä  

aikaisemmassa  julkaisussaan  (1916)  on  huomauttanut: Se on kommen  
taarioita kaipaamaton,  epäilijäänkin  tehoava esimerkki siitä,  että  

Suomi kykenee  tarjoomaan  täysin  tyydyttävät  viihtymisen  edelly  

tykset  tälle itäiselle  puulajitulokkaalle  ja  että tämä puulaji  vuoros  

taan Suomessa  täyttää  ne  vaatimukset,  jotka sille kohtuudella voi  
daan asettaa,  jopa  suotuisalla  kasvupaikalla  runsaasti ne ylittääkin.  

Tällaisena esimerkkinä Raivoian lehtikuusimetsä on huomattavasti 

edistänyt  lehtikuusen viljelyksen  leviämistä. Siinä myös  on  saa  

vutettu ja saavutetaan vast'edeskin arvokkaita  kokemuksia,  joita  
muualla on  voitu ja  edelleenkin voidaan hyväksi  käyttää  lehtikuusen 

viljelemisessä.  Ja kolmanneksi  siitä  on jo pitkät ajat  saatu hyvää,  

kotimaista  lehtikuusen siementä lehtikuusen viljelyksen  tarpeisiin.  



Lehtikuusimetsän  tulevaisuus.  

Edellä on nähty,  että vanhimpien  metsikköjen  lehtikuusissa  on 

jo selviä merkkejä  »vanhuuden heikkouden» lähestymisestä:  kasvun  
hidastuminen,  sydänlahon  leviäminen ja uudistuskvvyn  heikkenemi  

nen. Näin ollen olisi  epäilemättä  syytä  viivyttelemättä  ryhtyä  vähi  
tellen uudistamaan näitä vanhimpia  metsikköjä  ja samoin olisi  teh  

tävä 148-v.  metsikköjenkin  suhteen sellaisissa  kohdissa,  jotka  ovat  

käyneet  kovin  aukkoisiksi  (esim.  II b osaston  itäosassa).  Hakkausten 

lykkääminen yhä  tuonnemmaksi olisi samaa kuin jättää  vuosittain 
tuhansien markkojen  arvosta  mitä parhainta  puuta lahoamaan met  

sään. Uudistustavaksi  soveltuisi kaistalehakkaus todennäköisesti 

parhaiten;  laajat  hakkausalat ovat nim. tuulenvaaran takia arve  
luttavia. Joku-183-v.  lehtikuusikoista,  kernaimmin I  osasto,  kuitenkin  

olisi metsän viljelyksen  vanhimpana  muistomerkkinä Suomessa säi  

lytettävä  hakkaamatta rajoittaen  hoitotoimenpiteet  siinä kuivu  
neiden puiden  poistamiseen.  Niinikään olisi säästettävä parhaita  
osia istutetuistakin  metsiköistä sekä  yleensä  pysyvät  koealat (ehkä 

lukuunottamatta n:o 4:ää,  jonka merkitys  on vähäinen).  Pysyviä  

koealoja,  vähintään % ha:n  suuruisia,  olisi asetettava nykyisten  li  

säksi  osastoihin IV ja VIII sekä  vertailun vuoksi  johonkin  männik  

köön. K  uusi  ali  kasvos olisi  paikoin  raivattava pois  tai ain akin  har  

vennettava. 

Mutta ei  ole tyydyttävä  siihen,  että  suurin osa  lehtikuusimetsää 

tarpeen  mukaan uudistetaan: lehtikuusimetsää  on myös  laajennet  

tava nykyisestään.  Tähän on alueella paljonkin  tilaisuuksia,  sillä 

useat kotimaisten puulajien  metsiköt  ovat jo uudistamisiässä tai 

aukkoisuuden takia uudistamisen tarpeessa  ja voidaan niiden sijaan  
istuttaa lehtikuusta. Koska paikkakunnalla  saadaan apuharvennus  

tavarakin kaupaksi,  niin ei ole enää mitään syytä  lehtikuusikkoja  

perustettaessa  käyttää  niin suurta  istutusetäisyyttä  kuin ennen.  

—-Lihavien notkelmien rinteet tarjoovat  mitä parhaita  mahdolli  
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suuksia kokeiluihin  kotimaisilla  jaloilla  lehtipuilla  sekä lukuisilla,  

aremmillakin ulkomaalaisilla puulajeilla.  

On  katsottava  onneksi  Suomen metsätaloudelle,  että tämä alue 

on  luovutettu Valtion Metsätieteelliselle Koelaitokselle kokeilualu  

eeksi  ja  Koelaitosta vuorostaan  on onniteltava siitä,  että se  on saanut 

käytettäväkseen  alueen,  jolla jo  nyt on tarjolla ratkaisua odottavia 

tutkimustehtäviä  ja joka erinomaisesti  soveltuu ennen kaikkea  juuri 
&ofcet7 «alueeksi. 
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Der Lärchenwald  bei Raivola.  

(Referat)  

Geshichtliches. 

Durch  den  im  J. 1920 in  Dorpat zwischen  Finnland und  Räterassland ge  
schlossenen  Frieden  gelangte mit  den  iibrigen  vom russischen  Staate in Finnland 
innegehabten Ländei-eien  auch  der  historische  Lärchemvald bei  Raivola  in 

den  Besitz des  finnischen  Staates. Im darauf folgenden Sommer  wurde  der  Ver  
t'asser der vorliegenden Abhandlung von der  Forstdirektion beauftragt,  eine 

»allseitige Beschreibung» dieses ältesten und  stolzesten Kulturwaldes des  
Xordens abzufassen.  

Der  Larchenwald befindet  sich in Siidostfirmland, im Kirchspiel  Uusi  
kirkko,  3  km  von  der  Bahnstation Raivola  (60° 14' nördl.  Br. und  29°  35'  östl.  

L.), zu beiden Seiten des  Lintula-Flusses. Der  ganze  Staatsforst umfasst 100.  o s 
ha, wovon 18.40 ha reine  Lärchenbestände  und 3.13 ha Misohbestände  von 

Lärche, Kiefer  und  Fichte. Die Larchen  sind  alle sibirische  Lärehen  (Laria: 

■tibirica).  Wie bekannt,  liegt Finnland  ausserhalb  des  naturlichen Verbreitungs  

gebietes dieser  Holzart  (die westlichsten Orte ihres  naturlichen  Vorkommens  

liegen östlich  vom Äänisjärvi  (Onega-See), also  ca.  200  km  von der  finnischen  
Ostgrenze entfernt 1 );  in Finnland kommt  sie  nur angepflanzt  vor.  

Die  ersten  Anfänge des Larchenwaldes bei Raivola reichen  zuriick  bis  zum 
J. 1738. Zar Peter der  Grosse  hatte  Russland  eine  neue Kriegsmacht, eine  

Kriegsflotte geschaffen, fiir  deren  kiinftigen Bedarf  die Beschaffung  guten 
Bauholzes  notwendig erschien.  Es  wird  erzählt,  dass  schon er zu diesem Zwecke  
die  Anlage eines  Larchenwaldes  in  der  Umgegend  der  Kronstädter  Werft  ge  

plant hätte. Der Gedanke  wurde  jedoch erst  unter  Kaiserin Anna  verwirklicht,  

wo der aus Deutschland  berufene Forstmeister  Fockel  an der  Stelle des  nörd  

lichsten  Bestandes des  heutigen Larchenwaldes  von Raivola
2

)  mit  aus Archan  

gelsk  stammenden Samen die  ersten grundlegenden Saaten  ausfiihrte.  Dieses  

geschah im Fruhjahre 1738, wie  aus Fockel's  AufzeichnUngen ersichtlich,  

welche  nach  seinem  Tode  in  russischer Uebersetzung gedruckt wurden.  
Aus  Fockel's  Aufzeichnungen  geht nicht  hervor, ob  er die  so in  die  YVege 

geleitete Anlage des  Larchenwaldes  selbst  fortset-zte, und  auch  sonstfehlen  lilx-r  
die  Arbeiten  an der  Erweiterung des  Waldes  fast jegliche Nachrichten.  Einzig 
aus dem Alter der Lärchenbestände  und  der reihenförmigen Anordnung 

der  Bäume sowie  teilweise  auch aus der vom  russischen  Forstmann  Gresoh  

n"er 1843 veröffentlichten  Beschreibung des Raivolaschen  Larchenwaldes  

x
) Das  geologiselle,  pflanzen- und  tiergeographische,  ja sogar  ethnographisclic  Finn  

land  dagegen erstreckt  sich  bis  zur Ostgrenze  des  natiirl. Verbreitungsgebietes der  sib. 
Lärche.  

2
) Ganz  Siidostfinnland wurde  1721  durch den Frieden von  Nystad  vom iibrigen Finn  

land  getrennt und  dem  russischen  Reiche  einverleibt, im J. 1816  jedoch von Kaiser  Alexander 
I. wieder an Finnland zuriickgegeben. 
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kann  man schliessen, dass Teile  des Waldos  etwas  nach  1738 und  nm 1773 an  

gepflanzt wurden, zuletzt etwa zwischen  1811 und  1821.  
Selbst  iiber  die  späteren Sehieksale  des  Larchenwaldes  finden sich  nur selir  

spärliche Nachrichten.  Die Verwaltung desselben  lag wahrend  mehrerer  Jahr  
zehnte in  den  Händen finnischer Beamter. Als der Direktor des  Forstinstitutes 

ra Evo  Blomqvist im J. 1869 dem russischen  Forstdepartement und  dem  

Forstinstitute  in Petersburg  iiber  denj Larchenwald schrieb, wusste man an 
heiden  Stellen nicht eininal  von dessen Existenz. Erst 1892 wurde  der  Forst 

mit  dem nächst  hinter dem  Grenzflusse  liegenden russischen  Revier  Sestrorezk  

vereinigt. Im J.  1903 stellte der  russische  Forstmeister Tovstoi.jf.s eine ziem  
lich  griindliche  Untersuehung des Larchenwaldes an. Die  Ergebnisse dieser  

Untersuchung veröffentliclite er 1907  in  den  Mitteilungen des Petersburger 
Forstinstitutes. Irgendwelche Erziehungs- oder  Verjungungshiebe  wurden  
wahrend  der russischen Zeit nielit  ausgefiihrt; nur die  abgestorbenen Bäume  
wurden  entfernt. 

Nach  Uebergang des  Larchenwaldes in  den  Besitz  des finnischen  Staates  
wurde  derselbe  anfangs von der Forstdirektion in Verwaltung genommen,  
jedoch im J. 1922  der  forstliehen  Versuchsanstalt als  Versuchsrevier  iibergeben. 

Verlauf  der Untersuchung. 

Bei  der vom  Verfasser  im  J. 1921  angestellten Untersuchung wui'de  zu aller  

erst  der  ganze  Forst neuvermessen und  eine  genaue  Standorts-  und  Bestands  
karte  im Massstab 1:4 000 gezeichnet. Danach  wurde  jeder Bestand  einer  

bis in Einzelheiten  gehenden Untersuchung unterworfen. Alle Lärchen  
wurden  in  Brusthöhe  klnj>j>iert  sowie  in  jedem Bestande Höhenmessungen1 ) 

angestellt. Wegen des  liohen  Wertes der  Lärchen  konnten  nur einige Probe  

stämme  gefällt werden.  Diese  sowie  im  Walde  vom Sturme  umgestiirzte  Bäu  

me wurden  zuerst nach  der HxißEß'schen Formel  sektionsweise  und  danach  zum 

Vergleich auch  noch  an Hand  der in  den  Massentafeln  von Gbundneb-Schwap  
pach enthaltenen  ScuiFFEL'schen Massentafeln fiir Lärchen  kubiert.  Die  Re  

siiltate  des Vergleiches  zeigten, dass sich die  S  chiffel'  schen  Massentafeln  

ohne  erhebliche  Nachteile auch  bei  der  Kubierung der  Raivolaschen Lärchen  

anwenden  liessen. Detaillierte  Untersuchungen iiber  Wuchsverhältnisse, 

Form, Rindengehalt etc. der Lärchen  mussten  wegen des unzureichenden Ma  
terials  unterbleiben.  Solche  Untersuchungen werden  erst  möglieh sein,  wenn 

im  Larchenwalde  Verjungungshiebe vorgenommen  werden,  da dann  leicht  zu 
beschaffendes  Versuchsmaterial in gemigendem Masse  vorhanden  sein  wird.  

Tovstoljes  hatte  im  J. 1903  im  Larchenwalde  7  ständige Versuchsflächen  

angeordnet, deren  Lärchen  numeriert  wurden.  Die  Resultate  der auf diesen  
Versuchsflächen  von ihm angestellten Messungen sind  ziemlich  detaOliert  in  
seiner  Abhandlung veröffentlicht.  Bei  der  im J. 1921  ausgefiihrten Untersu  

chung wurden  die Versuchsflächen griindlich revidiert; leider  können  jedoch 
die Ergebnisse  dieser  Revision nur teilweise mit Tovstoljes'  Resultaten  ver  
glichen werden, da  er  in  seiner  Abhandlung die  von ihm angewandten Messungs  
und Berechnungsmethoden nicht  allseitig  genug  erläutert. Jede  Lärche  wurde 
in  Brusthöhe  (durch aufgemaltes Zeichen  markiert) mit  einer  Stahlkluppe  ge  

l nessen,  und  zwar  sowohl  in  N—S wie  in  W—O Richtung;  die Bäume  des Un  

tenvuchses (Fichten und  Laubhölzer) wurden  gleichfalls in Brusthöhe gemes  

Die Höhenmessungen  wurden  mit einem zu diesem Zwecke  hergestellten  Zentime  
termass  imd  mit einer 5  m  langen Latte  ausgefiihrt.  (Vergl.  z. ]{. die in der  Anmerkung auf 
S. 22  emähnte  Abhandlung vtin Fi.uhy.) 
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sen, jedoch nur von einer  Seite. Auch  Höhenmessungen wurden  sowohl  bei  
den  Lärchen  wie  auch  beim  Unterwuchs ausgefiihrt. Bei  den  Lärchen  wurde 

im Zusammenhang  mit den  Höhenmessungen auch  die  Lange der  Kronen  go  
mes sen. Auf einigen Versuchsflächen wurde  der Zuwachs  der  Bestände  mit  

Hilfe  eines  Zmvachsbolirers  untersucht; diese  Untersuchungen wurden  auch  in  

einigen anderen  Beständen angestellt. Die von Tovstoljes  angefertigten Pläne  
der  ständigen Versuchsflächen wurden  verbessert  und  vervöllständigt.  

Das  Untersuchungsmaterial wurde  im  Laufe  des  Jahres 1922  fertiggestellt.  
Fiir  jeden Lärchenbestand wurden  Grundfläche, mittlerer Durchmesser  in  Brust  
höhe  und Kubikmasse  berechnet. Der mittlere Durchmesser  wurde  aus der  

arithmetischen Mittelgrundfläche aller  Stämme erhalten,  welche wiederum nach  

der  Formel G = 1,1 "2  '  2 n
- berechnet wurde. Auf  Grund 

der  Ergebnisse der im Walde  ausgefiihrten Höhenmessungen  wurde  die  mitt  
lere  Höhenkurve eines  jeden Bestandes  gezeichnet und  dann  die  Mittelhöhe 

aus
 der  Formel  H = 1 ' 11 -  ——"l  berechnet. Die Kubik- 

Ki + K*  + • 
•
 

•
 

•
 + S" 

masse der Liiic  lienbestände  wurde  mit Hilfe der  Massentafeln  von Schiffel 

ermittelt. 

Die  allgemeinen Naturverhältnisse der Gegend. 

Der  Lärchemvald  von Kaivola  liegt  im Grenzgebiete der kuhien  und  ge  

mässigten Ivlimazone.  Die  Temperaturverhältnisse  der Gegend werden  ani 
nächsten  durch  die  klimatologisclien  Daten  von Viipuri (Wiborg)  und  Peters  
burg beleuchtet1 ):  (Zum Vergleiche seien  die  entsprechenden Daten  aus eini  

gen im  westlichen  Teile  des natiirlichen  Verbreitungsgebietes der  sibir.  Lärche  

liegenden Gegenden angefiihrt.) 

M Viipuri  liegt 70  km  NW und  Petersburg  55  km  SO  vom Liirrhenwalde.  

Ust-  

Ort: Viipuri Petersburg  Kargopol  Archangel  Syssolsk  

Xördl.  Br.:  60°43'  59°5ß' 61°30' 64°33' 61°40'  

Östl.  L.:   28°47' 30°16' 38°57' 40°32' 50°51' 

Abs. Höhe, m: 3 10 126 15 110  

M i 11 1 e r  e Temperatur °C
.
 

Januar   
—
 9.3 

—
 13.1 13.7 15.2 

Februar   
— 8.4 — 12.» 12.6 12.4 

März   4.8 4. 7 — 7.5 
-
 7.5 — 6. 6 

April   1.9 2.1  0. 6 1.3 0. 4 

Mai   9. о 8.7 9.6  4.9 6.*7 

Juni   П. 6 14.8  13.7 12.0 13.4 

Juli   17.4 17.7 17.3 15. 8 16. 6 

August   16.1 14.1 13.8 13.8 

September ....  9.8  10. 8 7.0 8.2 7.8 

Oktober   4.8 4.5 2.2 1.4 0. 6 

November   1.1 
—
 1.6 

—
 4.0 

—
 5.8 7. 2 

Dezember  5. 8 — 6.6  —  10.7 11.4 13.9 

Jahr   3.7 3.7 1.4 0.3 0.3 

Schwankung ..  27. о 30.4 29.5 31.8 

Absol. Min. 
..
 , :!9. 6 — 39.0  V 

— 47.5 —  48.8 

Mittlere N i  iederschlagsmenge 

Milliin. 595 475 479 387 424 
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Wie  ersichtlieh, ist das Ivlima der Gegend des Larchenwaldes ein  wenig 
maritimer  als in  den  westlichen Teilen des naturlichen  Verbreitungsgebietes 

der sibir.  Lärche. Die Länge der  Vegetationsperiode,  angezeigt durch die  

Belaubungsdauer der Birke, beträgt in  der Gegend des Larchenwaldes  141 

Tage.  

Die Bewiilkung ist,  wie  iiberhaupt  in  Finnland, gross, desgleichen  die  rela  
tive Feuchtigkeit  der  Luft, besonders im Winter. Letztere  wird sicher  nocli  

durch  den  den  Larchenwald durchströmenden  Fluss  in  einigem Masse  erhöht.  

Die durchschnittliche Regenmenge  pro Jahr beträgt ca. 600 mm, wovon 
ca. 200  mm  auf den  Sommer (Juni, Juli, August) entfallen.  

Die  Landschaft  des  Larchenwaldes und seiner  Umgebung erhält durch  zahl  
reiche Riicken  und  die  sich zwischen  denselben  hinziehenden, meist zum F'usse 

fiihrenden  Schluchten  und  Senkungen einen wellenformigen Charakter. Die  

höchsten Stellen  der Riicken  liegen 24-—25  m liber dem Wasserspiegel  des>  
Flusses. Der  Berggrund liegt unter einer tiefen Schicht quartären Sandes. 
Der  Boden  ist  meist  tiefgriindig (0.3  bis  1.5  m  und  sogar  dariiber) und  locker. 
Zuoberst liegen in  diinner  Schicht  Pflanzenreste, Nadeln, Aste, Zapfen, Wurzeln  

u. a.  m.,  dann  folgt eine ziemlich  dicke Humusschicht und  unter  derselben  eine 

in  ilirer  Dicke selir  variierende Schicht  Sand  oder  tonuntermischter  Sand  oder  

auch eine Schicht des einen  und des anderen. Den  Untergrund bildet  

gewohnlich undurchlässiger,  häufig fast steinharter Ton oder  Sand. Eine  Vor  
stellung von dem Nährstoffgehalt des  Bodens  geben die  im  Anhange 111  ange  
fiihrten  Ergebnisse der  chemisehen Bodenanalysen. 

Vom eigentlichen Larchenwalde gehören 2. 4 % zum Farntyp,  83.9  % zum 
Oxalis-Typ, 6.2  % zum Oxalis-Myrtillus-Typ  und  7.5 % zum Myrtillus-Typ. In 
den Mischbeständen von Lärche  und  einheimischen  Holzarten sind  87.8 % 

Oxalis-Myrtillus-Typ  und 12.2 % Myrtillus-Typ.  
Die Bodenvegetation des Larchenwaldes  ist heute nicht  besonders  iippig 

und  artenreich; so ist  eine  derartig  tippige Grasflur, wie  sie nach  Gkeschnek  
um 1840  und  nach  Erzählungen örtlicher  Einwohner  an einigen Stellen sogai  
noch  um 1880 fur den  Larchenwald  charakteristisch war,  nicht  mehr  anzu  
treffen. Diese Veränderung ist darauf zuriickzufiihren, dass die Fichte als  

Unterwuchs  iiberall in den  Lärchenwald  eingedrungen ist und den  Graswuch? 

sowohl  durch  ihre Böschattung wie  auch  dadurch  hemmt, dass  sie  demselben 
durch  ihre  flachgehenden Wurzeln  Nahrstoffe entzieht.  Die  verbreitetste 

Pflanzenart des  Lärchenwaldes  ist zweifellos  der  Sauerklee (Oxalis  acetosella ). 
An verschiedenen  Stellen  bildet dieser  fast ausschliesslich  die Pflanzendecke, 
den  Boden  gleich einem schönen, griinen Teppicli  iiberziehend.  Die Moosvege  
tation  scheint  grösstenteils durch  die  Xadeldecke  erstickt zu werden.  Ein 

Bild iiber die  Zusammensetzung der  Bodenvegetation gibt in  den  Hauptziigen 
das im Anliange II befindliche  Pflanzenverzeiclinis.  

Eine  Pflanzengruppe,  deren  Vorkommen  im  Larchenwalde  in  dem  erwahn  

ten  Pflanzenverzeichnis  gar keine Darstellung findet, welche  aber  in  augenfäl  
liger Weise  charakteristisch  fiir  diesen ist,  sind  die Pilze. Wie schon Thesleff  

(1893) bemerkt, ist  die  Pilzflora des  Larchenwaldes sehr  artenreich und sind  in  

derselben  verschiedene  in  Finnland  seltene  Arten  vertreten. Vor  allem  einige 
Boletus-Arten, B. cavipes,  B. felleus und  der  Mycorrhizenpilz  der Lärche, B. 

alegans, kommen  zahlreich  vor. Der  in Finnland sonst seltene  Polystictus  
Schweinitzii hat  sich  in  den  älteren Beständen  des  Lärchenwaldes  in  besorgnis  
erregender Weise verbreitet. Thesleff  erwahnt, dass er im  Larchenwalde  90  

Pilzarten gefunden liabe.  
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Die Lärchenbestände siiid  hauptsächlich  auf den  Riicken  und an den  Han  

gen  gelegen; an ebenen  Stellen  kommen  nur wenige reine  Lärchenbestände  

vor,  Mischbestände  dagegen liäufiger. In den  zwischen. Den  Riicken liegenden 
fruchtbaren Schlucliten und  Senkungen gedeihen einheimische  Holzarten, so 
Laubhölzer  und Fichten. Die  Laubholz-  und  Strauchflora ist fiir finnische 

Verhältnisse selu-  mannigfaltig: Traubenkirsclien (Prunus padus), Ebereschen  

(Sorbus  aucuparia),  Erien  (Alnus incana  sowie an Ufern  A. glutinosa), Linden  
fTiliä cordata), Ahorne  (Acer platanoides  ),  Faulbäume  (Rhamnus frangula), 
Haselniisse (Corylus  avellana), Weiden (Salix  sp.J,  Heckenkirschen (Lonicera  
xylosteum), Seidelbaststräucher (Daphne mezereum), gem. Schneeball (Vibur  
num opulus) etc. An  einem  Hange finden  sich  zwei kleine  Eichen (Quercus 
pedunculata), Nachkommen  einer  auf  der  naheliegenden Tamminiitty  (»Eichen  

wiese») gewachsenen, aber  schon vor 50 —60 Jahren abgestorbenen grossen  
Eiche. 

Im eigentlichen Lärchenwalde  sind  in  der  Abhandlung 5 Abteilungen un 
terschieden  worden, welche teilweise  vollständig,  teilweise in  den  Hauptziigen  
mit den  1903 von Tovstoljes  unterschiedenen Abteilungen  zusammenfalien.  
Ausser  diesen  wurden  noch  4 neue Abteilungen getrennt, walche die  Mischbe  
stände  von Lärche  und einheimischen  Holzarten umfassen. Die Einteilung  in  

Abteilungen geht aus dem Plan  des Larchenwaldes  hervor.  (Beilage  IX.) 

Der  eigentliche Lärchenwald. 

Die Abteilungen I—IV  des  eigentlichen Larchenwaldes  bilden, wie  aus dem  

ebenerwahnten  Plan  ersichtlich ist,  eine  dem Ostufer des  Flusses  folgende, von 
Norden  nach  Sude n verlaufende  Ikm  lange Reihe  von Beständen, welche  von 

den  nach  Westen  auslaufenden  Schluchten  und  Senkungen verschiedentlicli 
unterbrochen  werden. Nur  Abteilung V liegt auf der Westseite des Flusses.  

Abteilung  I umfasst  den  von Fockel  im  J. 1738  durch  Aussaat  ange  
legten Lärchenbestand.  Der  Flächeninhalt desselben ist 1.7 6 ha.  

Die  Abteilung wird  von einem nach  NO anfangs steiler,  dann  sanfter  an  
steigenden und zugleich  sich  verengenden Riicken  gebildet,  welchen  im  Norden  
und  Siiden  tiefe  Schluchten  begrenzen. Der  westl.  Teil  (die  Hälfte der  Gesamt  

fläche) gehört zum Oxalis-Myrtillus-Typ und  ist am Westrande  ein  wenig  

sumpfig;  der östl. Teil gehört zum Oxalis-Typ,  die Grenze  ist jedoch nicht  
scharf  ausgeprägt. Die  Pflanzendecke  wird  in  den  Pflanzenverzeichnissen  der  

Versuchsflächen  Nr.  6  sowie  5 und  8 dargestellt (Beilage II). 

Der Bestand ist  in der Mitte der  Abteilung etwas  licht,  dafiir  aber  an den  
Rändern  und  im hordöstl. Teile dichter, so dass die Anzahl der Lärchen  in  

der  ganzen  Abteilung durchschnittlich  469  pro  ha ergibt, was bei  Beachtung 
des  Alters des Bestandes  sehr  viel ist. Als Unterwuchs  sind  vor 85—115  Jah  

ren durch  Naturbesamung Fichten  aufgekommen; auch  dieser  Unterwuchs  ist  
in  der  Mitte verhältnismässig  lichter,  an den  Rändern  und  im nordöstl. Teile 
dichter. 

Trotz der  Dichte des Bestandes ist der mittlere  Brusthöhendurchmesser  

der  Lärchen  42.2  cm,  also  nicht  unbedeutend; da  auch  die  Mittelhöhe beträcht  
lich 37.  4 m ist, ist  die  nattirliche  Folge, dass die Kubikmasse  pro  ha  eine  
bemerkenswerte Höhe  erreicht,  und  zwar 1 040  Festmeter 1 ). Hierzu kommt  

x) Die Daten  iiber Kubikmasse umfassen in  der ganzen  Abliandlung Schafthoh mit  
Rinde.  
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nocli  die  Kubikmasse des Fichtenunterwuchses, welche  mindestens  100  Fm pro  

ha  beträgt.  
Ab  t  e  i  Iviti  g II bildet  naeh  ihrem  Flächeninhalt iiber  die  Hälfte der  

Gesamtfläche des eigentlichen Larchenwaldes, nämlich  9.3  4 ha. Zvvei  zum 
Flusse  abfallende  Senkungen teilen die  Abteilung in  3 Teile, welche  auf dem  

Plan  mit  den  Buchstaben  a, b und  e bezeichnet sind.  Der  Flächeninhalt der  

selben  beträgt  2.2 6,  4.5  4 und  2.5  4 ha.  Die Abteilung ist  im  sofern  heterogen, a-ls  
in  derselben zwei  Altersklassen  Lärchen  vertreten sind; diese  gehen jedoeh so 
unmerklich in  einander iiber,  dass  es schwer  fällt,  eine Grenzlinie festzulegen. 

Den  nördl.  Teil der  Abteilung bildet  ein  vom Flussufer  nach  Östen anstei  

gender Sandriicken.  Das  Zentrum und  der  östl.  Rand des  mittleren Teilen  

sind  ziemlieh eben, im  Westen und  Siidwesten  dagegen fällt  der  Boden  recht  
steil  naeh  den  Rändern  zu ab. Noch  steiler sind  die West- und  vor allem  die 

Siidhänge des siidl.  Teiles, die  Nord-  und  Nordosteeite hingegen sind  mehr  oder  

weniger  eben. Der  grösste Teil der  Abteilung gehört zum Oxalis-Typ.  Hier  
und  da  sind  feuchtere  Muiden  des Farntypes  und  Flecken  des Oxalis-Myrtil  

lus-Types anzutreffen; ihrer  Ausdehnung nach  sind  viele derselben  jedoch so 

unbedeutend, dass sie  auf  der  Standortskarte  nicht abgegrenzt werden  konnten.  

Der  Ostrand des  mittleren Teiles  kommt  dem Oxalis-Myrtillus-Typ  sehr  nahe.  

Sämtliche Lärchenbestände der  Abteilung sind  angepflanzt.  Die  Pflanz  
weite  war  in  der  ganzen  Abteilung sehr  gross:  im nördl.  Teile  3.9  6 X 3.  9  6 m  

(=  13 X 13 russische  Fuss),  im mittleren und  siidl.  Teile  4.27 X  4.27  m  (= 2 

X 2 russ. Klafter). Im siidl.  Teile sind  die  Baumreihen stellenweise  unregel  

mässig. Auch  in  den  die  Abteilung durchziehenden  Senkungen sind  Lärchen  

angepflanzt worden, doch  sind  dieselben  unter  der  Einwirkung der  zu starken  

Feuchtigkeit  dort fast vollständig verschwunden.  Als  Unterwuchs haben  sich  
auf  natiirlichem  Wege Fichten  (und  Laubhölzer) ausgesät, im  mittleren  Teile  

jedoch nur spärlich.  Das  Alter 1 )  der  Lärchen  beträgt  im nördl.  Teile der  Ab  

teilung 183  (resp.  182) Jabre, ausser in  der  nordöstl.  Ecke,  wo dasselbe  ca. 148  
J. ist, im  mittleren Teile  148 J. und  in der  östl. Hälfte des siidl.  Teiles  183  

(resp. 182) J., in  der  westlichen  ca. 148  J. Der  Fichtenunterwuchs  ist  teilweise  
gleich alt  wie  in  der  I. Abteilung, teihveise  jiinger. 

Im nördl.  Teile sind  von der  urspriinglich  angepflanzten Anzahl  47 % er  

halten, im  mittleren  51 % und  im  siidlichen 61  %. In den  beiden  ersterwahnten  
haben  die  Stiirme viele  Lärchen  gefällt, der  siidl.  Teil  ist  besser  erhalten.  Die  
Stammzahl  pro  ha  ist  unter diesen Umständen  ani grössten im  siidl.  Teile, und  

zwar 334; im  mittleren  ist sie um 49, im nördlichen um 44 niedriger. Der  

mittlere  Durchmesser  in  Brusthöhe  ist dagegen im nördl.  Teile am grössten 

46.6 cm, im mittleren  ist er 45.5 cm und  im siidlichen  44.9 cm. Die  

Mittelhöhe ist in  der  ganzen  Abteilung ungefähr gleich gross, und  zwar  etwa* 
iiber  38  m. Die Kubikmasse  pro  ha  ist  am grössten im  siidl.  Teile 849 Fm, 
in  den  iibrigen Teilen ist sie merklich  geringer. 

Abteilung 111 wird  sowohl  im Norden  wie  auch  im  Siiden  von tiefen  

Schluchten  begrenzt,  und  auch  in  die  Abteilung selbst  zieht  sich  vom  Flussufer  
lier  eine  schmale  Senkung. Die  siidl.  Grenzschlucht verzweigt sich  in  der  Siid  
ostecke  der  Abteilung in  zwei  niedrige Senkungen, zwischen  welchen  eine  kleine.  
zu dieser Abteilung geliörende Erhöliung liegt. Der  östl.  Teil  der  Abteilung ist  

x) Die Altersangaben sind in  der  ganzen  Abhandlung von  1921, in  welchem  Jahre  die  
Untersuchung  angestellt  wurde. 
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ein  ebenes  Plateau, dessen höchste  Stelle  ca. 24  m  iiber  dem Flusse  liegt;  dei  

westl.  Teil  fällt  ziemlich  steil  zum Flusse ab. Der  Boden  ist boi  dem erwahnten 

Plateau flacligriindiger, tonuntermischter, in  den  iibrigen Teilen  tiefgriindiger.  
lockerer  Sand.  Die  ganze  Abteilung geliört zum Oxalis-Typ;  an  den frischesten  
Stellen  sind  jedoch Fame ziemlich  reichlicli vertreten. Der  Flächeninhalt 

der  Abteilung ist  2.  5 3 ha.  

Die  Lärchen  sind  in  einem  Verbande  von 3.96  x 3.9#  m (= 13 x 13 russ. 

Fuss)  angepflanzt und  sind  jetzt  148-jährig. Die  urspriingliche  Anzahl  dersel  
ben  hat sich, teilweise durch  natiirliches Ausscheiden, teilweise durch  von 

Stiirmen  verursachte  Schäden, um ca. 40 % vermindert.  Die  Stammzahl pro  

ha  beträgt z. Zt. 376.  Der  mittlere  Durchmesser  ist  wegen  der  grossen  Pflanz  

weite derselbe  wie  bei  dem  um  35 Jahre  älteren, jedoch viel dichter  gewach  
senen Lärchenbestande  der  I. Abteilung.  Die  Mittelhöhe ist sogar ein  wenig 

grosser,  nämlich  38. 21  m. Die  Lärchen  haben  sich  durchschnittlich bis  zur  Half te 

(49 %) der  Stammlänge entästet.  viele  Bäume  auch  noc-h  viel  höher  liinauf. 

(In  der  I. Abteilung ist der  astlose  Teil  im allgemeinen noch  etwas länger.)  
Die  Kubikmasse pro  ha  ist 885 Fm. Der  Unterwuchs  besteht  in  der  ganzen  

Abteilung  aus durch  Naturbesamung entstandenen, 70—85-jährigen Fichten  
und  Lauhhölzern.  Die  Kubikmasse  des Unterwuchses  beträgt pro  ha  50-  -00  

Fm. 

Abteilung IV ist die  siidlicliste  und  jiingste Abteilung des  eigentli  
chen  Larchenwaldes. Sie  wird  gebildet durch  einen  fruchtbaren, nach  Siid  

westen  sanft abfallenden  Hang  (Oxalis-Typ).  Der  Flächeninhalt der  Abteilung 
ist 1.5 7 ha. 

Die  Lärchen, welche  jetzt ca. 110  Jahre alt  sind, sind in  einein  4.27 x 4.27  m-  

Verbaude angepflanzt ausser dem siidöstlichen  Teile, dessen Verband 3. 2 x 
3.2 m  (= 1 X 1 russ. Klafter)  ist. Durch  natiirliche  Aussaat  sind aucli  

hier  Fichten  entstanden, ausserdem aber  auch einige Kiefern;  erstere  kommen  

hauptsächlich als  Unterwuchs  vor. 
Die  Anzahl  der  Lärchen  pro  ha  ist  295, im  Verhältnis  zum Alter  des  Bestandes  

also  selir  gering. Als  Hauptursache dieser grossen  Sterbliclikeit sind  die  durch  
Stiirme verursachten  Schäden  zu betrachten. Der mittlere Durchmesser  ist 

39.  o cm, die  Mittelhöhe 34.7  m  und  die  Kubikmasse pro  ha  543  Fm. Die  

Kubikmasse  der  Fichten und  Kiefern  beträgt pro  ha  zusammen 91  Fm. 

Abtei 1  u n g V  besteht  teilweise aus einem  ebenen Plateau, teilweise 

aus einem  zum Flusse abfallenden  Hang. Ersterer  Teil,  d. h.  fast die  ganze  

Westhälfte der  Abteilung, gehört zum Myrtillus-Typ (leicht  versumpft);  der  
auf dem  Hange belegene Teil  hingegen ist  fruehtbarer  und  gehört zum Oxalis-  

Typ  (die Sudostecke zum  Oxalis-Myrtillus-Typ).  Der Flächeninhalt  der  Ali  
teilung ist 3.20  lia.  

Die  Lärchen  sind  in  einem Verband von 4.2  7 X 4. 27 m gepflanzt. Die  Pflanz  
i-eihen  haben  sich  stellenweise  sehr  deutlich  erhalten.  im ganzen  sind  von der  

urspriinglich  angepflanzten Menge 61  % iibrig,  und zwar  334  Stämme pro  ha.  
tm siidlichen  Teile  der  Abteilung sind, vermutlich  auf  natiirlichem Wege avis  

gesäte,  Kiefern  und  Fichten  anzutreffen. Das  Alter der Lärchen  ist ca. 148  

Jahre; die  Kiefern sind  wahrscheinlich  etwas, die  Fichten  wohl  hedeuteiid  

j unger.  

Im.Waclistum der Lärchen  ist zwischen  dem oben  erwahnten  Plateau  und  

dem fruchtbaren  Hange ein  grosser  Unterschied zu bemerken.  Bei  ersterem  

beträgt der  Mitteldurchmesser  der Lärchen  mir  36.8 cm, während  er bei  
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letzterem ungefähr mit dem Mitteldurchmesser der  111. Abteilung  überein  
stimmt. Auch die  Mittelhöhe weist einen  Unterschied von 6—-7 m au f. Der  

mittlere  Durchmesser  der  Lärchen  der  ganzen  Abteilung ist 39.  4  cm,  die  Mittel  
höhe  33.  i  m.  Die  Kubikmasse pro  ha ist  578  Pm, also  viel  kleiner als in  der  
111. Abteilung, deren  Lärchen  gleich alt sind.  Auch  die  Stammzahl (pro ha) 
der  111. Abteilung ist  grosser, wenn auch der Unterschied sich  nur auf  42  St. 

beläuft.  

Eine  Uebersicht iiber  den  ganzen  eigentlichen Larchenwald  (untor Fort  
laasimg der  einheimischen Holzarten) erhält  man ans folgender Zusammenstel  
lung: 

Die Mischbestände  aus Lärchen  und einheimischen  Holzarten.  

Die  Mischbestände  aus Lärchen  und  einheimischen  Holzarten (Abteilun  

gen  VI—IX) sind  ihrer  Fläclie nach  nicht gross.  In zwei  von ihnen, den  Ab  

teilungen VIII und  IX, sind  die Lärchen  angepflanzt  (im ersteren  in einem  Ver  
bande von ca.  2x2 m, im letzteren von ca.  4x4  m), in  den  beiden  anderen  
sind  sie  entweder gesät oder  durch  Xaturbesamung entstanden.  Die einheimi  
schen Holzarten  (Kiefer  und  Fichte,  in  Abteilung VIII auch Birke)  sind  wohl  
alle  auf Naturbesamung zuriickzufuhren.  Die  Fichte tritt zum  grössten Teile 
als  Unterwuchs  auf. Da  diese  Mischbestände  ohne  jegliche  Pflege aufgewach  
sen sind, ist die  gegen  Seitenbescliattung empfindliche  Lärche in denselben  im 

allgemeinen schlechter  fortgekommen als  in  den  reinen  Beständen:  eine Er  

scheinung, welche  auch  durch  die  anderenorts  in  Finnland mit  Lärchen  ausge  

fiihrten  Anbauversuche  bekannt  ist. Die  aus dem Kampfe ums  Dasein  sieg  
reich  hervorgegangenen Exemplare sind  jedoch recht  befriedigend gediehen. 

Folgende Zusammenstellung gibt in  den  Hauptziigen ein  Bild  der  Misch  

bestände 1 ):  

x)  In der Aufstellung wurden  our die in 1.3 m Höhe  mindestens 10  cm  dicken  Stämme  
in  Betracht gezogen.  

Abteilung:  l 

а  

I 

b  С 
ganze 
Abt. 

III IV V 
Zusam- 

men 

' 

I  Fläche,  ha   

Waldtyp  . J  
1  Alter  des Bestandes.  J.[  

I ' 
Stammzahl   

» pro  ha   
Grundfläche » » m

2 

Mittl. Durchmesser in 

1.3 m H.,  cm  
!  Stärkster  Durchmesser  in 

1.8 m H., cm  

1 Geringster Durchmesser  
in 1.8 m H.,  cm  

Mittelhöhe, m   
Grösste beobachtete Hö-  

he, m   

Kubikmasse,  Festmeter . 
pro  ha, Fm . . 

.» » Stamm, Fm 

1.76  

ОТ 

&  

OMT 

183 

824  

469  

65.52 

42.2 

83  

13 

42 

1831 

1040 

2.22  

2.26  

ОТ. FT 

&  

OMT 

183  & 

148 

657  

290 

49.31 

46.5  

83 

15 

38.3 

41 

1691 

748 
2.57 

4.54 

ОТ 

(& 

OMT) 

148 

1196 
285 

42.92 

45.5 

83 

13 

38.2 

42 

3139 

691 

2.62 

2.54 

ОТ  

183 &  

148 

849 
334 

52.81 

44.9 

79 

15 

38.1 

41 

2156 

849  
2.54 

9.34 

183 &  

148  

2  702 

289 
47.15  

45.6 

83 

13 

42  

6 986 

748  

2.59 

2.53 

ОТ 

148 

951 

376 

52.66 

42.2 

75 

13 

38.2 

42 

2 239 

885  

2.35 

1.57  

ОТ 

110 

464 
295 

36.36 

39.6 

67 

10 

34.7 

38 

853  

543 

1.84 

3.20 

ОТ,  
OMT 

AMT 

148 

1070 

334 

40.75 

39.4  

73 

12 

33.4 

40 

1851 

578 

1.73 

18.40 

6 011  

327 

83 

10 

42 

13 760 

748;  
2.29 
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64—28 
11 

Abteilung
:

 

VI 

VII  

VIII  

IX  

Flächeninhalt und 
Waldtyp:

 

0.  
68

 ha - - 
OMT

 

0. 

18
 ha —  

-OMT  

1.78 

ha
 —OMT  

0.64 

ha

 — MT & OMT 
1

 

Holzart
:

 

Lärche  

Kiefer  

Fichte 

Zusam- 

men  

Lärche  

Kiefer 

hg ■  1 er 

Zusam- 

men 

So:
 

'

 
О Ф 

Kiefer 

4 5' tr ro 

Birke 

Zusam- 

men  

Lärche  

Kiefer 

Fichte 

Zusam- 

men 

Alter, 
J. . 
.;

  

100
 

110

 
90—110  
<110  

94—106  

105 

<106  

110  

110  

<110  

<110  

100  

95  

<
 95  

— 

Stammzahl  

166 

144 

185 

495  

28  

42 

18 

88  

320 

233  

469  

165 

1187 

158 

102 

58  

318!  

»

 pro ha ....  

263  

229 

294  

786 

156  

233  

100 

489 

180  

131  

263  

93  

667  

293  

189 

107  

589 

Grundfläche 
» 
»

 
m

2

.

 
.

 
2194  

24.39  

9.13 

55.46  

21.94 

29.04  

7.79  

58.77  

16.96  

11.30  

10.10  

4.96  

43.32  

24.23  

16.55  

6.56 

47.34  

Mittl.
 Durohm. in 

1.3

 
m

 
H.,

 cm . .. ...... 
..

 
..

 
i

 
32.6 

36.9 

19.9 

41.8 

41.4 

31.5  

34.6  

33 
2

 

22.1  

26.1 

— 

32.5 

33.4 

27.9  

Stärkster
 Durchm. 

in

 
1.3

 

49 

m

 H., 
cm

  

59 

55 

47 

63 

51  

47 
j

 

751 

51 

53 

53 

63  

51  

Mittelhöhe, m 
(ca.) ....  
29 

29 

19 

29 

29 

27 

— 

29  

29  

25 

25  

29  

29  

25 

.  

Ivubikmasse 
pro 
ha,

 
Fm

 
295  

305 

97 

097  

257  

387  

84 

728  

223  

139  

110  

50  

522  

328  

204  

72  

604  
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Ausser  in  den  Abteilungen VI—IX ist  die  Lärche  als  Mischholz  aucii  noch  
in verschiedenen  anderen  Beständen des  Forstes anzutreffen, wiewohl nur in  

geringer  Anzahl. In einigen Beständen  ist sie  friiher  viel reichlicher  vorgekom  

men, doch  hat  sie  im Laufe  der Zeit den  einheimischen  Holzarten  weichen  miis  

sen. In den  meisten  Fallen  ist  hierbei  die  Lärche  wohl dnrch  Naturbesamung 
entstanden. Auf naturlichem Wege ausgesäte einzelne  Lärchen  oder  kleine 

Lärehengruppen trifft man auch in den  Privatwaldern  der  Umgegend, bis  

4 km vom Lärchemvalde  entfernt. 

Die  Anzahl  der Lärchen  des ganzen  Forstes  ist rand  7  300, die Knhik  

masse 15 '2OO Fm. I 

Die  ständigen Versuchsflächen des Lärchenwaldes. 

Es wurde  bereits  erwahnt, dass  Tovstoljes  im Jahre 1903 im Larchenwalde  

7 ständige Versuchsflächen  anlegte und  dass  dieselben  im Zusammenhang 

mit der jetzt ausgefiihrten ITntersuchimg einer  genauen  Revision  unterzogen 

wurden.  Wie aus der am Schlusse  beigefiigten Ivarte hervorgeht, befinden  
sich  diese  Versuchsflächen  in  den  Abteilungen I-—III und V, also  in  183-  und  

148-jährigen  Lärchenbeständen, in  der  IV. Abteilung, deren  Lärchenbestand 

110-jährig ist, sowie in  den  Mischbeständen hat er leider keine einzige  Ver  
suclisfläche  angelegt. (Die Mischbestände  lässt  er auch  sonst  in  seiner  Unter  

suchimg vollständig unbeachtet.) Die  Versuchsflächen Nr. I—41 —4  und  7 sind 

je 0.273 ha  (= % Desj.) gross, die  Versuchsflächen Nr. 5 und  6 je 0.136  ha  

(=  Vs  Desj.)  
Die  Lage der Versuchsfläche  Nr.  4 ist unglucklich  gewahlt. So hat die  

Versuchsfläche drei  verschiedene  Waldtypen sowie  zwei  verschiedene  Lärchen-  

Altersklassen  aufzuweisen;  ausserdem  ist  die  Stelle wegen ihres zu lockeren  
Bodens  Sturmschäden besonders  ausgesetzt, durch welche denn  auch  im Be  
stande vor und nach 1903 Liicken  entstanden sind.  Die Versuchsflächen  Nr. 

5 und  6 wiederum  sind  an Stellen angelegt, wo der Bestand  weniger  dicht  
ist  als durchschnittlich  in  Abteilung I. 

Die Hauptergebnisse  der  jetzt  angestellten Revision  gehen aus der  auf  der  

folgenden Seite befindlichen Zusammenstellung hervor.  Beilage II enthält  

das Pflanzenverzeichnis der  Versuchsflächen, Beilage 111 die Ergebnisse der 

chemischen  Analysen  der  den  Versuchsflächen entnommenen  Bodenproben, 

Beilage IV  ein  Verzeichnis  der  nach  lauf. Nuiumern  geordneten Lärchen  der  
Versuchsflächen  nebst  deren  Durchmessern  in  den  Jahren 1903 und  1921, Bei  

lage V die Verteilung der  Lärchen, Fichten  und  Laubhölzer  der Versuchsflä  
chen  nach  den  verschiedenen  Durchmesserklassen  und  Beilage  VI die  Plane  

der Versuchsflächen.  

Da  es von Interesse  war, die Massverhältnisse, vor allem  die  Kubikmasse 

des Lärchenbestandes  an der holzreichsten  Stelle  des Lärchenwaldes, in der  

Nordostecke  der I. Abteilung, festzustellen, wurde  dort eine  neue Versuchs  

fläche  angelegt. Um fur  diese  einen volldichten  Bestand  zu erhalten, musste  

sie  selir  klein  angelegt werden, und  zwar nur Y25 ha. Zur  Rechtfertigung sei  
noch  gesagt,  dass  man  sich  inzwischen  auch  im Auslande  zum selben  Zwecke  

mit etwa  ebenso  kleinen  Versuchsflächen hat  begniigen miissen.  Die Lärchen  

wurden mit  Hilfe  dreier  in unmittelbarer Nähe  der  Versuchsfläche gefällter Pro  

bestämme kubiert, desgleichen die  Fichten an Hand von 3  Probestämmen.  Des  

Vergleiches halber  wurden  die  Lärchen  auch  nach  ScHiFFEL'sMassentafeln kubi  

ert, wobei  dasselbe  Resultat  erhalten wurde. In der  auf  der  folgenden Seite  be  

findlichen  Zusammenstellung ist  diese  neue Versuchsfläche  mit Nr.  8  bezeiclinet.  
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Bei  der  Durchsicht  der  Zusammenstelhmg fällt  vor alleni die  Kubikmasse 
der  Bestände  auf,  welche merklich  grosser ist  als  die  der  einheimischen  Nadel  
holzbestände  Finnlands.  In den  Kiefern- und  Fichtenbeständen ist nämlich 

auch bei den  fruchtbarsten  Waldtypen  nur  selten  eine 6CO  F  m  pro  ha  iiberstei  

gende Kubikmasse anzutreffen, und hat dieselbe laut  bisher bekannten Daten  
nie  700 Fm  iiberstiegen.  Abteilung I in  ihrer  Gesamtheit, besonders  jedoeh 

1
) Vom  Sturme \vuiden  auf der  Versuchsfläche mehrere  Bäume  umgestiirzt.  

Nr.  der  Versuchsfläche:  1 2 3 4 5 6 7 8 

W aldtyp :  ОТ ОТ  ОТ 
ОТ, омт 
(&FT) 

ОТ омт мт  ОТ 

Lärchen: 

Alter, J. 148 148 183 
(148  

183 183 148 183 

1 Stammzabl pro  ha:  
1183 

Herrschende Stämme. . 
Beherrschte » 

....

 

Insgesamt   

294 

66 

300 

25 

323 

48 

371 

334 
73 

407 

56 

250 
51!  

301] 

33 

315 

140  

455 

37 

308 

125 

433 

22 

290 

77 

367 

26 

450j  
2001 

650! 
Ausgeschieden 1903— 

1921   51 

Grundfläche  pro  ha, m2:  
Herrschende Stämme. . 

Beherrschte » 
....

 

Insgesamt   

45.22 
3.31 

48.53 

3.50 

1.88  

45.15 

2.66 

47.81 
0.27 

')  4.36  

54.25 

3.88 
58.13 

4.60 

2.29 

43.65 

2.85 

46.50  

0.91 

')  4.21  

42.86 

5.08 

47.94 

47.26 

5.28 

52.54 

4.63 

0.66  

34.85 
4.10 

38.95  

4.01 

0.69  

98.69  

Zunahme 1903—1921  . . 

Ausgeschieden  1903— 
1921   

4.15 

1.03 

■ Mittl. Durchmesser  in  

l.s m Höhe, cm: 

Herrschende Stämme. . 
Beherrschte » 

....

 

des ganzen  Hauptbe- 
standes  

44.3 

25.2 

41.4 

42.2 

26.6 

40.5 

45.5 

25.9 

42.6 

47.2 

26.5  

4-1*4  

41.6 

21.5 

36.6 

44.2 

23.2 

ЗУ.3 

39.1 

26.0 

36.8 43.9 

Mittl. Höhe,  m:  

Herrschende  Stämme. 
.
 

Beherrschte » 
....

 

des ganzen  Hauptbe- 
standes   

Kubikmasse  pro  ha, Fm  

38.7 

30.4 

38.1 

812.4  

38.2 

30.7 

37.8 

806.7 

39.1 

28.9 

38.5 

990.1 

38.9 

28.8  

38.3 

750.6 

37.8 

28.1 

36.8 

781.7 

37.2 

24.7 

35.9 

811.6 

31 6 

25.4 

30.9 

513.0 

39.7 

31.0 

38.9 

1  635.1 

Unterwuchs: 

Fichten: 

Stammzahl pro ha ....  
Grundfläche pro  ha,  m 2 
Mittl. Durchmesser  in  

l.s ш Höhe, cm ....
 

Mittl. Höhe,  m   

407 

6.28  

14.0 

18.9 

385 

6.66  

14.9 

18.3 

268 

6.99  

18.2 

19.5 

932! 

4.63 

7.8 

9.9 

440 

11.40 

18.1 

19.0 

338 

10.39 

19.8 

20.3 

367 

8.34 

17.0 

21.5 

725 
19.39 

18.5 

19.4 

1 Kubikmasse  pro  ha, Fm 55.5 59.0 66.0  24.2 106.7 98.9 79.1 189.6 

Laubhölzer; 

Stammzahl pro ha ....  
Grundfläche pro ha,  m

2
 

i Kubikmasse  pro  ha, Fm 

125 

0.87  

4.1  

33 

0.41  

2.5 

187 
1.29 

6.2 

15 

Kubikmasse des ganzen 
Bestandes pro  ha, Fm  872.0 865.7 1 058.6 781.0 888.4 910.5 592.1 1 824.7 
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die  in  derselben  durcli  die  Versuchsfläche Nr.  8 vertretene  Stelle, ist  Finnlands  

und  wahrscheinlich sogar  ganz  Nord  europas holzreichster  Bestand. Wie be  
reits friiher  erwahnt,  beträgt die  Kubikmasse  der  Lärclien fiir die ganze  I. 
Abteilung (=  1.7 6 ha) im Durchschnitt  1040 Fm  pro  ha, die  der Lärchen  und  
Fichten  wenigstens  1 140  Fm  pro ha. Fiir  Versuchsfläche Nr.  8,  deren  Bestand  
volldicht ist,  lauten die entsprechenden Zahlen, wie  aus  der  vorhergehenden 
Tafel ersichtlich,  1 635.1  und  1 824.7 Fm (ohne Rinde  1 373.2 und  1 539.6  

Fm).  Auch die  in Abbildung 1 (Beil.  VIII)  wiedergegebene photographisclie 
Aufnahme lässt die  imponierenden Dimensionen des Bestandes  alinen.  

Zuwachsuntersuchungen. 

Da  man durch einen  Vergleich  der  Ergebnisse  der  von Tovstoljes und  dem 
Verfasser  auf den  ständigen Versuchsflächen angestellten Untersuchungen zu 
keiner  vollkommenen Klarheit iiber  die  heutigen Wuchsverhaltnisse  der Lär  

chen  gelangen konnte  (aus  den  bereits auf S. 74  erwahnten  Griinden), wurde  mit 
Hilfe eines  Zuwachsbolirers  fiir  einige  Bestände  das Massenzuwachsprozent  
und  der laufendjährliche Massenzuwachs  pro  ha fiir die  letzten 10 Jahre  be  
rechnet. Die Ergebnisse sind  in  der  auf S. 61 befindlichen Tafel angefiihrt. 
Die  Zahlen zeigen, dass das  Massenzuwachsprozent des 183-jälir.  Lärchen  
bestandes  sehr  gering ist, dasjenige des 148-jähr etwas  und  das  der  jiingeren 

Bestände sogar  viel  grosser. Der  laufendjährliche  Massenzuwachs  ist  bei  den  
beiden zuerst  erwähnten  Beständen  kleiner  als  der  durchschnittlichjährliche,  
bei  letzteren  jedocli grosser. Der  laufendjährliche Zuwachs der  Grundfläche 

des Bestandes ist  (nach den  Resultaten  der  auf  den  ständigen Versuchsflächen  

angestellten Messungen zu urteilen) im allgemeinen noch  nicht so bedeutend  

geringer  als der durchschnittlichjährliche  Zuwachs 1
); dagegen  ist  der jetzige 

Hohenzuwachs  der älteren  Bestände  sehr  minimal, vielleicht  durchschnittlich  

3—-5  cm  pro  Jalir. Viele Bäume  haben  gar  keine  eigentlichen Gipfeltriebe  mehr.  
-Die  Entwicklung einer  einzelnen Lärche  beleuchtet  die  Stammanalyse einer  

neben  der  Versuchsfläche  Nr. 8 gefällten Lärche  (Beilage  VII).  

Der  Anteil  der  Rinde  an der gesamten Kubikmasse der  Lärche  (Schaftholz 
mit Rinde) variiert bei  den  vom Verfasser untersuchten  Bäumen  zwischen 
25.  o  und  13. l %,  wobei  sich derselbe  mit  der  Zunalime  der  gesamten Kubikmasse  

ziemlich regelmässig vermindert. Das  durchschnittliche Rindenprozent scheint 
bei  den 183-  und  148-jähr. Lärchenbeständen 16  zu betragen. (Zum selben  
Resultate  gelangte auch  Tovstoljes, jedoch behauptet er, dass  das  Rindenpro  

zent der  kleinen  Bäume  geringer wäre  als das  der grossen.) Die  Formzahl  

variiert  von 0.3  8—0.5  2; als  Mittelzahl  kann  wohl  0.4  4 betrachtet werden.  

Die  Sturms und Pilzschäden im  Lärchenwalde. 

Im  Vorhergehenden sind schon  einige Male  die  durch  Stiirme  im  Larchen  
walde  verursachten  Schäden  beriihrt  worden.  Diese sind  hauptsächlich  an sol  
chen  Stellen vorgekommen, wo  der  Boden sehr  locker,  wie z.  B. bei  der  Versuchs  
fläche  Nr. 4, oder  flachgriindig  ist. In  den  waitaus meisten Fällen  werden  die 
Bäume  mit der  Wurzel  umgestiirzt,  nur ca. 20 Stämme sind  im  Laufe  der  letz  
ten 40  Jahre vom Sturme  gebrochen worden, und  auch  sie  waren faul. Vom 
Schnee  werden  in  der  Regel  nur Äste  gebrochen. 

x) Es sei jedoch darauf hingewiesen,  dass  bei  Berechnung  sowohl  des durclischn.  
Massenzuwachses als des Grundflachenzuwachses die Kubikmasse und die Grundfläche 

des ausgescliiedenen Bestandes, welche  bei  diesem Alter beträchtlich gross ist,  nicht 
in  Betracht  gezogen werden  konnten.  
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Von  den  Pifeschäden  ist  eigentlich nur die  Kernfäule  zu  erwfthnen. Xach  
dem Berichte des  Forstwartes  ist dieselbe  jetzt  viel  verbreiteter als  vor 40  

Jahren.  In den  183-jähr. Lärchenbeständen sind wohl  mindestens  10 %,  in  

den  148-jähr. wenigstens 5 % der  Bäume durch  Kernfäule  geschädigt. In den  
ineisten  Fallen  ist die  Fäule  wohl  durch  Polystictus  Schweinitzii hervorge  

rufen. Gewohnlich dringt  die  Fäule  in  den  Bäumen  nicht  iiber  eine  Hölie von 

s—B m. Der  Lärchenkrebs  (Peziza Wilkommii)  ist  im Lärcliemvalde  nicht  

vorgekommen. Schädlinge sind  vom Forstwart wahrend  der  letzten  40 Jahre  
nicht  bemerkt worden  und  solien  auch  friiher  nicht  aufgetreten sein.  

Das  Reproduktionsvermögen der Lärchen. 

Es wurde  bereits  erwahnt, dass durch  Besamung voin Larchenwalde  her  in  

dessen Umgebung und  sogar  in  recht  weiter Entfernung einzelne Lärchen und  

Lärchengruppen entstanden sind,  von denen  viele schon  alt  sind. Junge Lär  

ehenpflanzen dagegen sind  heute im  Larchenwalde oder  dessen Umgebung nu 
in  sehr  geringer  Anzahl anzutreffen, teilvveise  deswegen, weil es an fiir eine  

Besamung genugend  grossen  Lichtungen mangelt  (oder dieselben  von Unkraut 
bedeckt  sind),  teilweise weil zur Zeit  der  russischen  Yerwaltung die  russischen  

Villenbewohner  die gefundenen jungen Pflanzen  in  ihre  Gärten brachten.  
1 )ie Samen der Raivolaschen  Lärchen  erfreuen  sich  schon seit 40 Jahren  eines  

guten Rufes. So  erwähnt Blomqvist schon  1879  und  1880, dass  er von densel  
ben  bessere  Pflanzen  erhalten habe als  aus sämtlichen  iibrigen Lärchensamen. 

Da  es gait die  Frage zu klären,  ob  man die  ältesten, teilweise schon  einer  

unverziiglichen Verjiingung bediirftigen Bestände  des Lärchenwaldes  noch  

mittels Jsaturbesamung verjiingen könnte, wurden  im Winter  1922  Keimpro  
ben  mit  Samen der  Lärchen  der  I. Abteilung  angestellt. Zu  Vergleichszwecken 
wurde gleichzeitig auch  die  Keimfähigkeit der  Samen  der  148-  und  105-jährigen 
Lärchen  untersucht, woneben noch  das Gewicht  cler  Samen verglichen  wurde.  
Die  Ergebnisse dieser  Untersuchungen, die  auf  S. 65 angefiihrt sind, zeigen, 
dass  sowohl  im  Gewichte wie  auch  in  der  Keimfähigkeit der  Samen  merkliche 

Unterschiede bestehen, und  zwar  je nach  dem Alter der  Mutterbäume. Das  

grösste Gewicht und  die  beste  Keimfähigkeit zeigten die  Samen der  105-jähri  

gen  Lärchen.  Die  Samen  der 183-jähr. Lärchen  keimten  langsam und  schwach.  

Nach Rafn  variiert  das Tausendkorngewicht der  sibir.  Lärche  von 12.40— 

S.  0  5 gr. bei  einem Durchschnitt  von 10.0  6"gr.,  so dass  die  Samen  der  Lärchen 
von Raivola  ein  wenig schwerer  sind  (12.0 6—ll.  li gr.).  Das  durchschnittliche  

Keimungsprozent  ist  nach  Rafx 30.3  und  nach  Jacobsen 21.  Das Keimungs  

prozent  der 105-jähr. Raivolaschen  Lärchen  (38)  ist  somit  besser  als  mittel  

mässig,  dagegen ist das Reproduktionsvermögen der 183-jähr. Lärchen  so 

schwach,  dass eine  Verjiingung sicherer mit Samen  (oder Pflanzen)  jiingerer  
Lärchen  gelingen wiirde.  Voraussichtlich wiirde der Nachwuchs  auf diese  

Weise auch  lebensfähiger werden. 

Der Gebrauchs  und Geldwert  der Lärchen.  

Die  wertvollen  Eigenschaften  des  Lärchenholzes,  vor allem  seine  Verwend  
barkeit  iiberall  da, wo vom Holze eine grosse  Widerstandsfahigkeit  gegen  Fäul  
nis verlangt wird  (wie bei  Briicken-, Schleusen-  und  Dammanlagen, Schiffs  

bauten, Eisenbahnschwellen, Telegraphenpfosten, Zaunpfählen, Grubenholz, 
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Fensterrahmen, Schiiidelholz  u. s. w.), sind  allgemein  bekannt 1 ). Dass das 
Lärchenholz  von Raivola  dieselbeu guten Eigenschaften besitzt  wie  das Holz  

natiirlicher Lärchemvälder, beweisen verschiedene  mit der Dauerhaftigkeit  
desselben  gemachte lokale  Erfahrungen. Es sei  auch  erwähnt, dass  nach  Tov  

stoljes bei  den  Raivolaschen  Lärchen  das Kernholz  durchschnittlich  78  % 
des Stammes (ohne Rinde) bildet;  auch  das spez.  Gewicht ist  verhältnismässig  

gross:  Kernholz  (durchschn.)  lufttrocken 0.5 8,  frischO. 76,  Splintholz  (durchschn.)  
lufttrocken 0.4 e, frisch 1.0 2. 

Das  Raivolasehe Lärchenholz  ist auch  sehr  begehrt gewesen;  da jedoch 
Aushiebe nur sehr  selten vorgenommen  wurden, war dasselbe nur schwer  zu 
erhalten.  Im letzten  Jahre  bestand  Xachfrage nach  den  stärksten  Dimensionen  

fiir  Schiffsmaste,  wobei hohe  Preise  geboten wurden.  Rechnet  man  fiir  gesunde, 
in  Brusthöhe  mindestens  60 cm starke Stämme einen  Wert von 20 Finn. Mark  

pro  engl. Kubikfuss oder  700 Fmk. pro Festmeter2), fiir 22—60 cm starke 
Stämme 8 Fmk. pro  engl. Kubikfuss oder  280  Fmk. pro  Festmeter  und  fiir 

geringere Stämme 50  Fmk. pro  Fm, so erliält man als  Verkaufswert der  Lärchen  

3,918,210 Fmk. Von  diesem Betrage entfallen auf den  eigentlichen Lärchen  
wald  (die reinen Lärchenbestände) 3,602,900 Fmk. Oder durchschnittlich  

195,809 Fmk. (=  ca. 24,500 Goldfrancs) pro  ha, oder  ca.  2 600  Pfund  Sterling 

pro  acre. Zum  Werte der Lärchen  kommt noch  derjenige der Unterwuchs  
fichten  mit ca. 1 200  Fmk. pro ha. Im Verhältnis zu seiner  Fläche  ist  der  Lär  

chenwald bei Raivola  auch zweifellos Finnlands wertvollster  Wald.  

Neben seinem  Geldwert hat der Lärchenvvald  bei  Raivola  auch  grossen  
indirekten  Wert und  Bedeutung: derselbe  ist ein  keinerlei  F.rläuterungen be  

diirftiges, auch  auf Zweifler wirkendes  Beispiel dafiir, dass die sibir. Lärche 
eine  in  Finnland durchaus  sowohl  anbaufähige wie  auch  anbauwiirdige Holz  
art ist, und als  solches Beispiel  hat er die Verbreitung des Lärchenanbaues 
merklicli  gefördert. In demselben  sind  und  werden  wertvolle  Erfahrungen 

erworben, die auch  anderenorts bei  dem Lärchenanbau Verwendung finden. 
Drittens  endlich werden  von dort  schon  seit  längerer Zeit  gute, einheimische  

Lärchensa-  men fiir den Bedarf des Lärchenanbaues  erhalten.  

Die  Zukunft des Lärchenwaldes bei Raivola. 

Die ältesten  Bestände  des Larchenwaldes (183 J.) haben  selbstverständlich  
ihr  wirtschaftlich  vorteilhaftestes  Verjungungsalter schon  iiberschritten.  Der 

Verfasser  sclilägt  auch  vor,  dass  unverziiglich zur Verjiingung der  ältesten  sowie  
auch der lichtesten  Teile  der  148-jähr. Bestände  geschritten werden  solle.  Als  
Verjiingungsmethode eignet sich  wegen  der  Windgefahr nach  der  Ansicht  des 
Verfassers  am besten  der  Saumschlag. Der  Lärchenbestand  der  I. Abteilung 

ware jedoch als  ältestes  Denkmal  der  Waldkultur  in  Finnland  unberiihrt  zu be  

lassen.  Desgleichen miissten auch  die  besten  Stellen der  angepflanzten Lärchen  
bestände erhalten  bleiben.  Ferner  sclilägt der  Verfasser eine  Erweiterung  des  
Larchenwaldes  vor, besonders  da  das Gebiet hierzu viele  Möglichkeiten bie  

tet; eine so grosse Pflanzweite, wie sie bisher  im Larchenwalde  befolgt 
wurde. wäre  jedoch in  Zukunft  nicht  anzuwenden.  Vor allem die  Hänge der 

x
) Vergl. z. B. Uayeu-Fabricius, Forstbenutzung (Berlin 1922),  Guxxak Schotte 

Lärken  ocn (less  betydelse för svensk  skogsliushiillning  (Stockholm  1917). ILVESSALO 
1916, u. a.  m.  

2) Fiir  die stattlichsten Stämrae (6 F  m Schaftholz ohne Rinde)  wiirde sich  der Preis  
somit  auf  4  200  Fmk.  Oder ca.  525  Goldfrancs pro  Stiick belaufen. 
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fruchtbaren Senkungen bieten  ausgezeichnete Gelegenheit zu Anbauversuchen  

auch mit anderen  ausländischen Holzarten sowie  mit einheimischen »edlen» 

Laubhölzern, vmd nach  der Ansicht  des Verfassers  wären  diese  Mögliehkeiteu 

auszunutzen. Es ist fur die  finniselle  forstliclie Versuchsanstalt von grossem  
Wert, dass sie  als  eines  ihrer  Versuchsreviere gerade diesen  Forst  erhaltenhat.  

Der Lärahemvald bei  Raivola  ist nicht die  einzige gegliickte Waldkultur 

der  sibir.  Lärche  in Finnland, es gibt deren  im  Gegenteil mehrere, wenn auch  

nicht  so alte  und  grosse.
1

) Am besten  ist  die  sibir.  Lärche  fortgekommen in  
reinem,  gleichaltrigem Bestande  auf  lockerem, tiefgriindigem und  fruehtbarem  
Boden  (Farntyp, Oxalis-Typ  und  Oxalis-Myrtillus-Typ). Die Einbiirgerung 
ilieser  wertvollen Holzart (gleichwie der  europ.  Lärche) in  den  finnischen  Wäl  

dern, deren Holzartenreichtum bekanntlich von Natur  nicht  gross ist,  ist  
zweifellos  das  bemerkenswerteste  bisherige Ergebnis  der  in  Finnland  mit  aus  

ländischen  Holzarten angestellten Anbauversuche.  Es besteht  die  begriindete 
Aussicht, dass dieses  erste  grosse  Resultat, welches  schon  an und  fur  sich  fiir  
viele  Miihen  und  Opfer entschädigt,  zugleich nicht  das  letzte auf diesem  Ge  

biete sein  wird. Speziell  Tigerstedt's grossangelegte, auf  streng  wissenschaft  
licher Grundlage basierende  Ausländerversuche geben Anlass zu solchen  

Hoffnungen.2) Wenn man in  Finnland, wo die  klimatischen  Verliältnisse den  

Anbaumöglichkeiten enge  Grenzen  ziehen, so optimistisch  sein kann, so muss 
der  geradezu hoffmxngslose Standpunkt, den  z.  B. Buhlfor  in  seinem  »Wald  
bau>>  hinsichtlich  des Anbaues  ausländischer  Holzarten  in  Mittelenropa ein  

nimmt, imberechtigt sein, gewahren doch die Klimaverhältnisse in  Mittel  

europa  einem  Anbau  ausländischer  Holzarten  weitaus  grössere  Mögliehkeiteu 
als  in Finnland.3) 

Schliesslich will  der  Verfasser nicht  unerwähnt  lassen, dass  die  in  Finnland 

bei  den  Anbauversuchen mit der  sibir. Lärche  erzielten  giinstigen Ergebnisse 

zeigen, dass es nicht  unbegriindet wäre, dieser  Holzart  auch in Schweden 

(Norrland), Norwegen (excl.  Kiiste),  Kanada  und  (Nord-)Japan Beachtung 

zu sclienken, in  Gebieten, deren  Klimaverhältnisse nicht  in  erheblichem  Grade 

von denjenigen  Finnlands, Nordrusslands oder  Westsibiriens abweichen.  In 
Schweden  und  Norwegen ist  man auch zu Anbauversuchen mit  der sibir.  Lärche  

geschritten,  wenn dieselben  auch  jiingeren Datums  sind  als  in  Finnland.  

*) Vergl. Ilvessalo  1916. 
2) » A. F. Tigerstedt, Arboretum  Mustila.  (Acta  Forestalia Fennica  24.  1922). 
3) Vergl. auch  ILVESSALO 1920. 
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Liite I. Osastottainen luettelo lehtikuusista.  

Beilage  I. Verzeichnis  der Lärchen nach Abteilungen.  
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Paikoissa,

 
missä

 
kuusi-

 
ja

 Oll hyvin tiheä, 011 alikasvillisuus luetteloa 
niukempi,

 
aukoissa

 
taas

 
rikkaampi.

 
•)

 Kasvipeite vaihtelee 
melkoisesti.

 
Huora.

 
Numeron

 
ollessa
 sulkumerkeissä kasvilaji esiintyy vain 

laikuttain

 
tai

 
täplittäin.

 
Norrlins

 
Skala
 (Reichlichkeit der 

Pflanzenarten):

 
Vereinzelt 
(1—

 .  Spärlich: 
1.

 
Mittl.

 
Zwischenraum
 zwischen den Individ

uen der 
betr.

 
Art

 
liber

 
10

 
m.

 
2.

 
„

 
jj

 jj n » 
n

 
«

 
h

 
0

 
10

 
m.

 
Zerstreat:  

3.

 Mittlerer Zwischenraum 2—5 
m

 
5?

 v 
*

 
»

 
Reichlich:  

5.

 
Mittlerer
 Zwisohenraum */*— 

1

 
m

 
6.

 15—50 
cm

 
7.

 
„

 „ 
2»/.-15

 
„

 
Deckend:  

8.

 
Grad

 
der
 Beimischung anderer 

Arten

 6—
7*/«

 
q

 
1

 
H

 
«?•

 
»

 
>?

 » " 
>»

 
*

 
;

 
10.

 
~

 
„

 „ „ 
„

 
I—4

 
Anm.

 
Einklammerung

 
der

 Nummern bezeichnet, dass die betr. Fflanzenart 
nur

 
fleckenweise

 
vorkommt.

 
»

 Ri virnana  

3 

1 

•) 

3 

3 

3 

Pimpinella 
saxiiraga  

<> 

Angelica 
silvestris  

— 

2  

2 

Aegopodium 
podagaria  

1 

1 

2 

3 

— 

— 

Pyrola 
sp

  

3 

3 

1 

2 

— 

4 

'Mentalis 
europaea  

4 

4 

4 

4 

2 

3 

1 

5 

4 

a 

;) 

Prunella 
vulgaris  

1 

1 

3 

2 

3 

Veronica 
cham®drys  

2 

1 

1 

2 

— 

— 

3 

— 

»

 officinalis  

2 

1 

1 

2 

4 

3 

3 

3 

Melampyrum 
silvaticum  

2 

3 

3 

1  

2 

2 

Linnaea 
borealis 

..:

  

— 

Galium 
boreale  

— 

— 

2 

Campanula 
patula

  

— 

.—  

— 

2 

Solidago 
virgaurea  

4 

4 

5 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

5 

4 

Chrysanthemum 
leucanthemum  

— 

1 

2 

Hieracium 
pilosella

  

— 

1 

Vaccinium 
vitis 
idsea

  

*  
.

 

3 

5 

1 

2 

5—7  

3 

5 

Myrtillus 
nigra

  

2 

3(G)  

5—
6

 

6
 —7  

(7) 

(4) 

(6) 

(5) 

3
 

4

 

7 

3
 

-5

 

4 

Picea 
exelsa  

2 

2 

3 

4 

1 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

Betula 
odorata  

— 

— 

2 

— 

—
■

 

Alnus 
incana  

— 

— 

- 

2 

— 

2 

—•  

2 

Rubus 
idseus  

1 

3 

— 

— 

1 

— 

3 

1  

2 

2 

— 

Sorbus
 aucuparia  

3 

3 

4 

3 

3 

3 

. —  

3 

2 

4 

2 

4 

Prunus 
padus  

— 

— 

t— 

— 

— 

2 

2 

— 

3 

2 

Tiliä
 cordata  

— 

— 

— 

1 

— 

— 

Rhamnus 
frangula  

— 

— 

— 

1 

— 

1 

1 

— 

2 

Viburnum 
opulus

  

—' 

.— 

— 

2 

2 

— 

1 

2 

— 

Lonicera 
xylosteum  

■ — 

— 

— 

1 

1 

— 

— 
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Liite  III.  Lehtikuusimetsän pysyviltä  koealoilta 

Beilage  III.  Ergebnisse  der  chem. Analysen  der den ständigen  

Koealan järjes- tysnumero  Probefläche 
Nr.

 
Metsä- 

tyyppi 

Wald- 

typ 

Maaker-  

roksen  

syvyys  

Tiefe der 

Boden- 

schicht  

cm 

Volyymi- 

paino 

Volum- 

ge wicht 

Ilmakui-  
van näyt-  
teen kos-  

teus 

Feuchtig- 
keit der 

lufttrocknen 

Probe • о 

Hehkutus-  

kevennys  

Glüh ver- 

last  •/•  

Typen 

pitoisuus  

Stickstoff  

o: 
0 

l ОТ  0—15  1.220 1.67 7.39 0.178 

15—23 1.419 1.26 3.79 0.088 

23— 1.570 0.78  1.75 
— 

2 • 0—14  1.244 2.75  11.28 0.248 

14—31 1.247 1.88 5.02  O.Iii 
31— 1.499 0.95  2.41 -—

 ■  

3 » 0—10  0.790 3.13 19.15 0.467 

10—20  1.322 1.18 5.00 0.126 

20—40 1.491 1.06 3.85 — 

40— 1.562  D.45  1.39 — 

4 от&омт 0—6 0.897 2.02 12.33 0.349 

6—21 1.380 1.15 4.05 0.104 

21—45  1.403 1.45 2.97  

45— 1.281 2.31 6.00  
-  

6 омт 0—8 1.330 0.93  6.34  0.138 

8—16 1.544 0.79  3.10 0.056  

16—42 1.564 1.03 2.67  0.028 

42— 1.668  0.51  0.96  

n = neutraali  — neutral  

la  = lievästi  alkalinen  — leichtalkalisch 
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otettujen  maanäytteiden  kemiallisen analyysin  tulokset.  
Versuchsflächen  des Lärchenwaldes entnommenen Bodenproben.  

1  1. maata 

sisftlt. elek-  

trol. 

1 1. enthielt 

Elektrolyte 

10-kert. mitilriiän 0.*j n  HCl liukeni {-tunti-  

sen ravistamisen  jälkeen % 

10 fache Menge  0.2 n  HCl löste nach 4 stün-  

dig. Schütteln "/• 

1 gr n matit 
neutralisoi 

cm® 0.1 n HCl 

1 gr  Boden 
neutralisierte 

cm
3 O.i n  HCl 

Maan 

reaktio 

Reaktion 

des 

Bodens 
mgr 

Р
г 0, К, О Ca О  

222 0.007 0.014 0.109 4.76  11 

615 0.005  0.007 0.022 5.46 la 
162 0.005  0.009 11.033 5.94 n 

302 0.006  0.020 0.118 (5.56  lh 
148 0.0X3 0.012 0.017 8.26  n 

278 0.03!) (1.013  0.034 5.90 11 

490 0.013 0.028 0.106  3.20 h 

302 0.007 0.012 0.016 5.43 lh  

170 0.034 0.012 0.0  И)  9.00 n 

172 (1.057 0.008 0.020  5.42 n 

•555 0.014 0.038 0.086  '3.39  h 

161 0.005  0.0X2 0.018 3.23  n 

123 0.027 0.013 0.008  <>.59 n 

420 0.005  0.011  0.007 7.59 n 

251 0.004 Ü.014 0.026  3.20 h 

95 0.005 0.006 О.ою 4.62 n 

111 0.008 0.006 О.010  H.20  n 

88 0.038 0.011 0.037 4.35  la 

lh  = lievästi hapan — leicht  sauer  
h  =  hapan — sauer  
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Liite

 
IV.

 
Koealojen
 lehtikuuset läpimittoineen vv. 1903 ja 

1921

 
numerojärjestyksessä.

 
Liite

 
IV.

 
Durchmesser
 der Lärchen der ständ. Versuchsflächen 

1903

 
u.

 
1921

 
(die

 
Lärchen

 nach

 lauf. Nummeni 
geordnet).

 

' а, 
?

 -H
C 
p

 x?B 
в

 

14:0 
2

 

N:o 
В

 

N 

to 
5

 

л:о 
I

 

N 

s. 

JN:o 
4

 

JN:o 
ö

 

M:o 
7

 

I

s 
в

 
3

 s 
I

 

Läpimitta 
1.»

 
in

 kork.  
sin

 
vuonna

 — Durchmesser in 1.8 m Höhe 
cm

 
im

 
Jahre

 

i
 ® 

2

 и 
о

 

190В 

19-21 

1903 

19-21 

1908 

1921
 

1903

 

1921  

1903 

1921 

1903  

1921 

1903 

1921 

1903 

1921 

1 

40.3  

38.1  

37.2  

39.4*  

27.0  

27.3  

47.1  

49.9*  

59.9  

63.2*  

43.2  

45.4*  

38.7  

41.0*  

32.0  

33.8*  

!

 
2

 

30.5 

30.8 

47.0 

50.5*  

29.7  

30.2  

44.9  

45.8 

39.2  

39.
3

 

35.6  

39.1*  

46.9  

49.4*  

39.6  

42.1*  

3 

1.3.6 

13.5 

40. 
o

 

43.
3*

 

30.
3

 

31.
3

 

49.6 

51.8*  

53.8  

55.7*  

17.6 

(18.1)  

23.7  

24.9  

24.7  

25.9  

4 

61.7  

55.2*  

31.8  

33.6*  

49.9  

54.8*  

33.
3

 

34.9  

50.9  

51.5  

19.4 

(20.4)  

21.3  

21.7  

35.4 

36.8  

5 

38.0  

38. 
n

 

30.
3

 

31.5 

40.9 

41.6 

41.8 

45.0*  

56.5  

■)
 -  

35.8 

39.2* 

33.1  

35.

3*

 

30.2  

30.6  

6 

30. 
с

 

30.5 

34.0 

36.7*  

36.2 

37.9  

41.9  

t 

53.2  

56.6*  

38.0  

41.2*  

45.7  

50.1*  

21.7  

21.8  

7 

37.
3

 

39.0  

46.7  

49.8*  

18.9 

21.9
*

 

32.5  

33.1  

11.6 

1Y 
m)  

26.7 

27.4 

25.7 

25.9 

35.9 

37.1 

8 

18.0 

t 

38.9  

40.8*  

38.0  

40.2*  

41.0  

43.7*  

21.5  

24.4
*

 

55.5  

56.8 

55.0 

59.1*  

12.3  

f 

9 

43.5  

44.3  

36.2  

36.4  

27.0  

20.1
*

 

41.9  

43.4  

24.1  

25 
л

 

14.5 

(15.3)  

22.8 

24.4 

39.7  

41.0  

10 

40.3  

41.0  

16.0 

t 

40.5  

40.3  

33.
3

 

34.6  

19.1 

20.7  

19.5 

(20.3)  35.2  

43.
3

 

45.8*  

40.3  

43.4*  

11 

36.6  

39.5»  

28.2  

28.9  

33.7  

t(m)  

40.4  

42.1  

27.1  

29.0
*

 

35.2  

16.3 

(16.6)  

24.4  

26.2*  

12 

50.8  

54.3*  

46.5  

49.2*  

30.7  

t(m) 

26.2  

27.4  

41.0  

43.1*  

55.1  

58.8*  

27.1  

28.2  

50.3 

54.9*  

13 

51.3  

54.6*  

26. 
в

 

t 

30.
3

 

32.9 
*i

 

25.6 

27.0  

21.2  

22.6  

37.4  

38.8  

30.9  

33.0*  

30.9  

33.2  

14 

57.6  

61.8*  

42.7  

44.4  

34.5  

37.9* 

24.0  

t 

46.2  

49.5*  

31.8  

33.5  

47.8  

50.2*  

42.6  

45.7*  

15 

14.5 

f
 (m)  

39.8 

41.2 

27.8'  

29. 
s

 

52.4 

55.8*  

26.2  

26.7  

40.7  

42.5*  

44.4  

45.6  

45.7  

50.4*  

16 

30.8  

31.8  

44.7  

45.9  

22.8  

23.1  

48.3  

49.4  

52.0  

55.6*  

47.6  

49.0  

23.9  

24.7  

25.8  

26.5  

17 

36.6  

37.8  

45.2  

47.2*  

36.2  

38.6*i  

41.6  

43.9*  

33.9  

36.9*  

18.1 

(18.7)  

37.4  

39.9  

14.8 

t 

18 

38.1  

39.6  

37.4  

38.6  

41.8  

45.6*  

38.7 

39.7  

36.7  

t(
 m) 

19.9 

20.7 

42.7  

44.9*  

32.
3

 

33.8  

19  

44.2  

46.7*  

37.0  

38.9  

18.8 

19.2 

47.2  

50.2*  

40.6  

42.3  

21.6  

(21.4)  

42.6 

45.8*  

24.3  

25.1  

20  

25.9 

f 

39.9  

41.8*  

42.3  

44.9  

35.
3

 

37.2*  

24.8  

28.1*  

33.5  

36.9*  

22.8  

23.7  

36.2  

37.6  

21  

45.8  

48.3*  

53.4  

58.0*  

56.1  

t(

m
)

 

33.0  

34.8*  

62.0  

65.2*  

21.8  

22.5 

38.6  

40.8*  

18.2 

t 

22  

27.1  

28.3  

24.0  

t 

42.7  

•Hm)  

42.0  

44.0*  

31.8  

35.5*  

50.3  

53.8*  

29.3  

.31.8*  

30.6  

33.1  

23 

35.9  

38.3*  

24.6  

24.9  

37.1  

f
 (m) 

21.2  

t 

65.3 

68.0*  

27.6  

28.0  

51.7  

54.9*  

37.6  

39.4*  

24  

41.1  

43.1*  

32.2  

34.7*  

42.1  

46.8*  

42.6  

44.8*  

42.5 

45.1*  

35.0  

37.1  

31.2  

32.
3

 

27.7  

29.3  

'

 25  

50.1  

54.7*  

26.5  

27.4  

32.7  

34.6*  

20.4  

t 

54.8 

58.7*  

23.6  

24.7  

37.7  

40.9*  

33.4  

35.4*  

26  

44.4  

46.7*  

21.0  

21.5  

39.8  

43.5*  

30.5  

30.8  

35.7  

36.5  

52.1  

55.1*  

29.2  

31.3*  

38.7  

42.0  

27  

21.2  

(21.3)  

38.2  

41.4*  

30.7  

31.2  

19.9 

t 

26.2  

27.8  

38.8  

41.0*  

22.6  

t(m) 

10.9 

t 

28  

35.5  

35.9  

41.3  

43.1*  

44.4  

46.4*  

33.2  

35.5*  

25.2 

26.5  

32.5  

35.5*  

21.4  

22.0  

43.6  

45.2  

29  

39.5  

43.1*  

34.0  

35.1  

35.2  

t(m)  56.4*  

42.8  

46.5*  

48.9  

50.5  

52.9  

57.3*  

20.5  

20.9  

22.2  

23.
3

 

30  

38.7  

40.3  

43.5  

47.0*  

52.8  

21.4  

23.0  

44.9  

47.8*  

39.2  

39.6  

34.5  

35.7  

26.2  

27.9  

31  

25.4  

27.0  

55.9  

58.6*  

25.2  

27.1
*

 

41.3  

44.9*  

24.3  

')—  

34.9  

37.6*  

17.0 

17.6 

33.1  

35.1*  

32 

25.0  

24.8  

36.9  

38.9*  

46.5  

47.1  

31.2  

33.1  

31.4  

34.4*  

19.0  

19.8  

39.5  

39.9  

21.8  

t 

33  

41.9  

45.4*  

45.2  

47.4*  

35.9  

.37.4  

36.8  

38.9*  

52.7  

55.
1 
*

 

28.9 

29.8 

44.1 

46.1*  

32.7  

37.2*  
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64—23 
13 

l

)

 Tovstol.[|'N kaatanut 
koepuuksi.

 
34 

42.6 

46.9*  

26.3 
I

 

(26. 
г)

 

40.3 

44.2* 

21.5 

t 

-

 46.4 

49.9* 

43.(1 

46. 
l*

 

16.5 

t 

22.6 

24.1 

35 
;

 

45.8 

. 48. 
Я»:

 

32. 
з

 

»2.4 

34.2 

36.4*  

36.0 

39.7*  

55.4  

59.0*  

38.7  

40.8»  

54.3  

56.1*  

20.8 

23. 
s*

 

3t>  

23. 
з

 

t 

36.8 

37.0 

22.6 

t 

56.4 

57.0  

46.7  

')  - 

18.5  

(19.3)  

26.7  

26. 
s

 

25.2 

26.8 

37 

44.7 

47.3»  

36. 
з 

1

 

38.1*  

43л 

45.9*  

34.9 

36.5  

36.9  

37.1  

31.4  

32.7  

45.5  

49.0*  

46.4  

47.8  

38  

44.4  

46.7*  

40.5  

43.2*  

41.7  

44.8*  

48.5  

52.4*  

36.6  

38.4*  

25.7  

27.9  

24.1  

(24.5)  

30.7  

32.
3

 

39  

54.2  

58.4*  

34.8  

35. 
з

 

32.0 

33.4  

43.9 

47.1*  

49.3  

52.4*  

20.6  

(21.0)  

47.2  

52.3*  

36.
3

 

39.2*  

40 

39.0 

43.1*  

36.8  

40. 
о*

 

35.6 

36.2 

26.8  

(27.7)  

28.5  

29.7  

28.1  

30.1*  

53.9  

56.6*  

39.7  

43.5*  

41 

23.0  

24.7  

37.7  

39.6*  

40. 
о

 

42.7*  

46.2 

49.5*  

54.3 

58.4*  

16.9 

(18.2)  

33.6  

35.fi*  

18.0 

(19.0)  

42 

36.2  

Km)  

59.1  

62.2*  

33.4  

34.9  

35.7  

38.5*  

53.2  

58.1*  

19.6 

t 

20.8  

21.7  

38.6  

41.8*  

43 

28.7  

31.4
*

 

47.3 

49.9*  

25.1  

t
 (m)  

47.6  

51.3*  

53.
3

 

K
 m) 

36.8 

39.0*  

23.0 

24.7 

32.5  

33.
3

 

44 

»1.8  

34.6*  

35.2  

37.0*  

39.7  

42.1  

30.
3

 

32.1
*

 

55.5  

61.3*  

20.5  

t 

53.8  

56.9*  

26.0  

27.1  

45 

29.1  

29.1  

39.
3

 

41.0  

»2.3  

34.1*  

35.8  

37.2  

57.9  

61.9*  

21.4  

22.2  

33.0  

36.2*  

24.0  

25.5  

46 

50.2  

52.4«  

42.5  

45.1*  

46.3  

49.4*  

51.0  

53.9*  

32.9  

33.6  

24.5  

(25.0)  

25.4  

25.7  

29.5  

31.2  

47 

44.4  

42.2*  

46.2  

47.3  

32.
3

 

33.7  

37.0  

38.8*  

43.6  

46.0*  

22.8  

t 

33.2  

34.6  

37.6  

41.1*  

48 

32.
3

 

(32.5)  

39.8  

(40.0)  

35.
3

 

36.5  

29.4,  

30.8  

38.6  

40.1  

31.4  

32.6  

19 
3

 

19.6 

37.1  

39.

3*

 

49 

48.2 

51.!»*  

41.1  

41.2  

39.5  

K 
m) 

39.5 

42.0*  

56.3 

60. 
o*

 

40.5 

43.2*  

29.9 

31.7*  

22.3  

22.8  

50  

32.2  

33.4  

35.8  

37.1  

37.5 

39.6*  

28.3  

29.7  

28.0  

29.0  

46.3  

48.2*  

44.6  

46.2  

30.7  

32.7*  

51 

41.8  

43.8*  

46.4  

47.6  

28.7  

t 

32.6 

34.6*  

39.9  

42.4*  

32.9  

35.
3»

 

46.9  

48.6 

36.0  

37.7  

52  

32.7  

35.6*  

46.7  

48.8*  

48.9  

52.4*  

46.»  

49.6*  

38.1  

40.4*  

29.6  

32.1»  

19.2 

(19.9)  50.8*  

26.
3

 

27.8  

53  

37.1  

40.2*  

46.5  

48.5*  

19.6 

t 

31.1  

32.4  

46.7  

51.2*  

31.2  

33.1»  

47.4  

24.3  

t 

54  

22.6  

23.7  

35.2  

36.fi  

28.6  

29.8  

36.9  

40.
0*

 

30.7  

(31.8)  

15.7 

t 

47.9  

50.4»  

37.1  

39.0»  

55  

42.1  

t 

34.9  

37.6*  

40.9  

44.6*  

45.1  

48.8*  

28.7  

30.5*  

28.4  

30.
3»

 

49.0  

50.1  

43.3  

47.9*  

56  

41.3  

к 
1»)  36.5*  

48.0 

50.1*  

40.7 

43.2*  

29.4  

»0.3  

33.
3

 

34.0  

27.9  

31.5*  

45.5  

46.8  

38.7  

43.1*  

57  

34.2  

39.6  

42.1*  

20.5  

t 

36.
6

 

39.0»  

60.1  

65.4*  

39.8  

41.5  

35.4  

38.6»  

58 

31.1  

32.9*  

—  

29.6  

31.0  

42.0  

44.9»  

34.6  

36.9*  

20.7  

21.5  

19.1 

t 

33.fi  

37.1»  

59  

46.1  

51.0*  

33.6  

34.6  

25.8  

26.8  

35.4  

39.0*  

36.7  

39.1»  

44.4  

47.6»  

35.9  

39.7  

60  

39.5  

43.7*  

51.2  

54.6*  

41.2 

42.5  

35.
3

 

35.
3

 

45.5 

47.8»  

41.0  

43.6»  

61  

31.6  

34. 
ß*

 

26.4 

(27.2) 

39.7  

42.9*  

27.9  

29.6  

33.7  

36. 
fi 
*

 

28.9  

30.5  

62 

42.8 

46.3*  

32.1  

33.6  

46.8  

49.6*  

14.9 

t 

25.4  

25.9  

46.2  

49.3»  

63  

34.7  

36.8*  

46.0  

50.0*  

30.
0

 

30.5  

54.2  

57.1»  

— 

41.1  

43.4»  

64  

37.4  

39.8*  

49.3  

54.

2*

 

37.5  

39.4*  

14.6  

(15.7)  

■—  

34.8  

36.
3

 

65  

27.8  

28.5  

47.8  

50.5*  

26.7  

1Y 
m) 

20.6  

22.8»  

i— 

22.5 

t 

66 

19.2 

20.1  

29.8  

t 

49.1  

K m
)

 

40.1 

44.8*  

■—  

— 

43.5 

47.0»  

67  

37.8  

40.3*  

39.0  

42.3*  

43.4  

47.1*  

39.8  

43.1»  

— 

30.2  

32.4»  

68  

39.5  

42.2*  

18.0 

t 

48.9  

55.4*  

— 

—  

40.5  

41.9  

69 

34. 
з

 

35.9 

53.7 

56.9*  

53.5 

57.8*  

— 

—  

27.9  

30.

3»

 

70  

30. 
о

 

30.2 

21.0  

t 

16.8 

(17.6)  

/   

—  

—  

42.3  

48.4*  

71 

33.6 

36.2*  

17.4 

(18.0)  

47.1  

50.7*  

— 

26.2  

27.6  

72  

40.9  

41.7  

— 

38.4  

41.5*  

64.1  

71.0*  

— 

—  

—  

25.7  

26.5  

73  

54.4 

58.2*  

59.8  

63.7*  

34.6 

K 
m) 45.2»  

— 

33.1 

35.8»  

74 

17.1 

19.0
*

 

15. 
s

 

(16.5)  

43.1 

— 

37.2 

40.0»  

75 

49.6  

54.1*  

44.8  

46.9*  

37.0  

38.8»  

\ 

34.8  

35.9  
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N:o 
3

 

N 

o

 
4

 
N:o

 
5

 

N:o 
6

 

N:o 
7

 

Uipiniitta 1.» in 
kork

 
sm

 
vuonna

 - Durchmesser in 1.» m Höbe 
cm

 
im

 
Jahre

 

19051 

1921 

isoa
 

1921

 

1908 

1921 

1905 

1921 

1903 

1921
 

1903

 

1921 

1908 

1921 

1903 

1921 

76 

33.7  

(35. 
з)

 

41.3 

44.4*  

31.2 

32.5 

40.
0

 

42.1»  

77  

48.»  

52. 
я*

 

''

 — 1 —  

—  

53.6 

57.6*  

37.5 

40.

0*

 

_  

27.2  

29.
2*'  

78  

26. 
г

 

(27.2)  

— 

33.2 

33.9 

32.4 

34.2*  

26.9  

29.1*  

71)  

35. 
з

 

38.2*  

30.1 

31.8 

42.7 

44.1  

35.7  

37.9*  

80  

28.9  

(28.4)  

56.2  

60.6*  

30.5  

32.5*  

38.0  

41.5*  

81 

32.7  

33.8  

—  

29.7  

32.2
*

 

53.5 

56.6*  

29.5  

32.1*  

82  

37.8  

39.7«  

— 

40.6  

42.3  

22.8  

24.3  

36.
4

 

39.
3*

 

83 

48.5  

51.0*  

—  

16.1 

17.4 

42.8  

44.2  

48.2  

51.5*  

84  

45.2  

47.7*  

— 

21.3  

23.8
*

 

46.4  

48.1  

43.4  

48.0*  

85  

37.4  

39.1  

31.4  

33.9*  

36.8  

37.2  

29.4  

31.3*  

8G  

42.il  

46.5*  

18. 
s

 

19.9  

42.8 

45.1*  

28. 
a

 

29.4 

87 

48.4 

51.7*  

34.5 

38.4*  

31.0  

33.

3*

 

28.3  

30.9
*

 

'

 
88

 

41.4  

45.1*  

-  

18.3 

(19.0)  

32. 
u

 

33.8 

34.7 

37.4*  

89 

37.6 

39.7*  

—  ,—  

■  — 

50.8  

53.0*  

34.8  

35.7  

30.5  

32.6*  

90  

52.0  

56.8*  

— 

20.3  

t 

40.7  

41.9  

38.2  

41.1*  

91  

52.5  

56.3*  

— 

—  

35.1  

37.0*  

46.1  

47.9*  

30.1  

31.2 

92  

39.1  

39.1  

— 1 —  

35.5 

38.0* 

31.
3

 

33,9*  

93 

24.4  

25.2  

1

 —,  

35.6  

39.1*  

31.8  

33.5  

94  

34.4  

37. 
з*

 

— —  

t— 

23.5 

25.0 

15.0 

(15.3)  

95  

19. 
s

 

(19. 
в)

 

;— 

41.6 

43.6*  

41.5 

46.4*  

9(5  

45.5  

48.8*  

—  —  

— 

40.1  

42.7*  

— 

38.
3

 

42.7*  

97  

55.3  

63.0*  

42.0  

44.1*  

25.5  

27,7
*

 

98  

45.4 

50.2*  

50.7  

53.1*  

25.7  

27(5*  

99  

23.9  

(24.7)  

39.2  

43.0*  

32.0  

34.5*  

100 

44.2  

45.9  

36.
3

 

40.0*  

22.7  

25.8*  

101 

42.1  

44.»*  

— 

42.7  

44.5*  

*  

35.6  

37.0  

102 

32.9  

33.4  

45.6 

48.5*  

34.1  

38.0*  

103  

29.5  

31.1  

—  

37.7  

39.4  

— ! —  

_J
V

 

'  —  

1

 —:  

39.2 

41.6*  

104 

38.4  

39.9  

—  —  

—.  

—  

27.8 

30. 
o

 

— 

— : —  

27. 
e

 

32.1*  

105 

4(3.2  

47.5 

— 
I

 

20.1 

21.0 

—
«j

 

42.9 

47.4*  

101) 

—
 .  —  

— 

33.8  

34.5  

— ■ . -  

42.6 

46.1*  

107 

— 

—•  

24.8  

t 

—  

45.5  

49.3*  

108 

— 

51.1  

54.1*  

— 

— ! 
—.

 

109 

54.6 

60.1*  

— 
j

 

1  

110 

- —  

46.8 

50.3*  

—  1 —  

j  

111 

56.7 

60. 
o*

 

— ! _  

112 

17.9  

t 

__ 
!

 

113 

18.0 

t 
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114

 - 
■-

 

— 

56.6  

60. 
л*

 

— 
1

 — — 
1

 —  

__  

115 

39.9 

41.8«  

— 
j

 — ! — —  
— 

— 

110 

. —  

41.2 

44.3*  

— 

— 
j

 — 1 — 
;

 —  
— 

— 

117 

49.4 

53.9* 

— 

— 
j

 .— , — 
i

 —  
ir-  

— 

— 

118 

— j —.  

— 

37.
3

 

39.5«  

— — — 
1

 —  
— 

— 

— 

119 

•— i —  

— 

62.0 

68.3*  

— 

— 

— 

— 

120 

-r- 
;

  

27.8  

(28.8)  

— 

— 

— 

121 

— : —  

12. 
s

 

t 

— 
1

 — ! —- 
j

 —  

— 

122 

— . —  

38.9 

42.8*  

— 
;

 — j — ■ —-  
— 

— 

123 

— \ —  

— 

30.
0

 

33.8*  

— 
i

 — I — 
!

 —  

— 

124 

— 1 —  

_  

48.4 

56.0*  

— 

— 

— 

125  

— 
j

 '— 

47.7 

51.5*  

— 
i

 •— j . — 
I

 —  

— 

— 

126 

32.
3

 

36.7*  Selitys:  

Kursivioidut

 
numerot
 tarkoittavat vallittuja puita: kaikki 

muut

 
ovat

 
valtapuita.

 
•

 Puun 
läpimitta  

on

 ajanjaksona 
v.

 
1903—1921

 
lisääntynyt
 vähintään 18 mm:llä (eli keskim. 

1

 
mm

 
vuodessa

 
mutta
 alle 36 

mmtllä.

 
*

 Puun 
läpimitta  
on

 ajanjaksona v. 1003

—1921

 
lisääntynyt 
v

 
ihintään

 
36

 mnr.llä (eli vähint. keskim 
2

 
mm

 
vuodessa).

 

f

 
Puu
 on 

kuollut

 
ajanjaksona v. 1903

—1921.

 
f

 
(m)

 
Puun

 on myrsky kaatanut 
ajanjaksona

 
v.

 
1903—1921. 

(

 
)

 
Puu

 oli v. 1921 kuolemaisillaan.  

Erklärung:  

Die

 
kursiv

 
gedruckten

 Nummern bezeichnen beherrschte Stämme; alle übrigen 
sind

 
herrschende

 
Stämme.

 
*

 
Zunahme
 des Durchmessers 

während

 
der

 
Periode

 
1903

—1921 mindestens 18 mm 
(d.

 
h.

 
im

 
Mittel

 
1

 
mm
 pro Jahr), 

aber

 

unter
 36 

mm.

 *

 
Zunahme

 
des

 Durchmessers während der 
Periode

 
1903

—1921

 
mindestens
 36 mm (d. h. 

mindest,

 
im

 
Mittel 
2

 
mm
 pro 

Jahr).

 

f

 
Der

 
Baum

 
ist
 abgestorben während 

der

 
Periode

 
1903

 
-1921.  

•(•

 
(m)

 Der Baum 
ist

 
vom

 
Sturme

 gefällt während der Periode 
1903

—
1!

 
21.  

()
 

»

 

war 
im

 
J.

 
1921
 im Absterben.  
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Liite V. Koealojen  lehtikuusten,  kuusten ja lehtipuiden  jakaantuminen  

eri läpimittaluokkiin  vv.  1903—1921. 

Beilage  V. Verteilung  der Lärchen,  Fichten u. Laubhölzer der Versuchsflächen  

nach Durchmesserklassen i. d. J. 1903 u.  1921. 

1. Lehtikuuset.  

1. Lärchen. 

&
M

3 В 'S. 
ф ■ ö's'S 

|5§P 
13 P CC r> gj 

N:o 1 N: o 2 N:o  3 . N: o 4 N: o 5  N:o 6 N:o 7 N:o 8 

1908 1921  1903 1921 190-3  19-21 1903 1921 1903 1921 1908 1921 1903 1921 1921 

Kappaletta  —  Anzahl 

11 

1 O 1 1 1 
l<s 

13 l 1 

i  1 

— 

14 l 1  

16 .— — —.  l — — 2 1 
— — 

2  1 — 

16 —  — — — 
l 1 — 1  1 2 — — 1 

17 l — 1 — 
l 1 1 

— 
1  — 1 1 — — — 

18 l — — — 3 1 — 1  3  2 — 1  2 — — 

19 l 1 3 1 2  1 1 — 3 2 3 — — 
1 

— 

20 l 2 — — 
5  1 — — ■ 3 3 1 2 — — — 

21 l 1 1 
'  

5 1 2  1 4 4 3 1 1 — 1 

22 —.  
2  —.  ■ — 

—. — 2  2  — 3 5 1 — 

23 3 — 2  — 
1  1 1 1 1  1 4 —  2 2 2 

24 2 1 1 1  1  1 2 2 2 
— 

3 3 4 2 — 

25 2 4 3 1 1 1 2 — — 2  2  3 3 2 
— 

26 1 — 1 1 4  — 2 2 1 — 1 3 7 5 
— 

27 2 2 4 3 1  4 2 1 1 1 2 1 2 3 — 

28 1 3 2 — 3 1 2 2 5 2  — 
1 5 4 

—  

29 4 1 2  3 2  1 1 2 1 — 2 — 4 4 — 

30 2 2 5 2 6  3 2 3 1  4 1 — 4 2 2 

31 3 3 2 4 3 2 4 1 3 1  2 1 5 5 —  

32 4 2 6 1  3 4 2 3 2 1 — 3 5 4  1 

33 3 3 2  2 6- 2'  3 1 2 4 3 1 4 6 —  

34 5 1 5 3 2  5 1 5 — — 
3 

— 
2 4 — 

35 3 3 6 6 3 5 4 1 3 4 — 2 5 2  — 

36 2 5 7  4 5 2 1 2 3  — — 3 8 3  1 

37 6 2 7 6 4 4 8 4 3 2 1 1 3 ()  — 

38 6 5 4 4 2  3 1 1 1 1 1 — 6 4 1 

39 5 4 3 5 5  5 2 5 3 5 3 — 3 6 

40 3 8 11 6 3 4 2 3 3 1 1 2  (i 2 

41 4 1 5 5 5 1 4 —.  1  3 — 
4 3 4 

— 

42 4 2 5 4 8 5 1 4 —  1 — — 2  6 1 

43 4 3 4 6 3 4 5 2 2 2  3 — 5 5 — 

44 5 3 1 2 1  8 1 2 — 
— 

3 — 1 1 1 

45 4 3 3 4 3 4 1 3 — 2 4 1 1 1 1 

46 4 3 6 4 3  2 4 1 1 1 1 '5 3 3 — 

47 — 6 4 6 5  2 4 1 — 
— 4 1 — 2  — 

48 3 4 1 2 6  1 — 3 1  1 2  2  1 4 2 

49 1 1 1  3 2  2 4 1 — 1 1 2  2  
— 

50 3 1 1 4 1  6 — 
3 1 — — 5 1 1 2 

51 2 2 — — 5  2 1 3 — — 
— 

1 — 1 — 

52 3 3 — 1 1  2 1 .
 1 1 

—- 1  1 — — 
2  

53 — 1 3 — — 
2 6 

— 
1  — — — — — — 

54 2 2 — — 2  4 2 — 
1  1  3 

— 
— — 2 

55 1 3 — 1  1  1 3 2  2  1 1 1 — 1 — 

56 —, 1 2 1 2  2 2 2  — — 1 
~

 
—

 
— — 

57 — 1 — — 2  1 2  3 — 2 — — — 

58 1 2 — 1 — 2 1 3 

59 — .—  
1 1 

— 
— 2 — 1 — 1 — — — , 

60 — — — 

-  1 3 1 1 1  — '  ~ — — — 

61 1 _ 1 — 

i— 
— 

— — 1 

62 1 — 1 -1 1 1  — — — — — 
1 

63 1 . 
-   

— — — 
1  — — 

%  
— — — — 

Muist. Lftpimittaluokka 11 ulottuu 10.5 sm:sti\ 11.4 sm:iin. luokka 12 11.6 sm:sta  12.4 armiin j.  n. e. 
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Läpimitta  
1.3

 m. kork.  Durchmes-  
ser

 1.3 
m

 Höhe 
cm
 

N:o 1 N:o 2  N: o  3 N:o 4 N:o 5 N:o 6 N:o  7 N:o 8 

190B 1921 190)3 19*21 1903 1921 1903 1921 1903 1921 1903 I 1921 1903 I 1921 1921 

Kappaletta  — A.nzabl 

64 

65 

66 

(57  

G8 

69 :  
70 : 

-
 

71 

— 

—  

— 

1 

1  

1 

1 1 

1 — 

1 

— 

1 

Yhteensä 105 9£ 115 loi  !  126 111 91  82 67 62 62 59 107 100 26 

3. Kuuset  ja lehtipuut v. 1921. 

2. Fichten und  Laubhölzer im J. 1921. 

Läpimitta 
N:o 1 N :o  2  N:o 3 N:o 4 N 0 S N:o 6 N:o 7 N:o  8 

1.3 in  kork.  

Durchmes-  

ser 1.3 m 

Höhe cm 

Kuusia Lehtip.  
Fichten! Laubh.  

Kuusia 

Kchten 

Kuusia 

Fichten 
Lehtip.  

Laubh.  

Kuusia 

Fichten 
Lehtip.  
Laubh. 

Kuusia 

Fichten  

Kuusia  

lichten 

Kuusia 

Fichten 
Lehtip.  
Laubh. 

Kuusia 

Fichten  

Kappaletta - Anzahl 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33  

34 

35 

36 

37 

'ie  
15 

14 

14  

4 

5 

2 

4 

1 

8 

1 

2 

2 

2 

1 

4 

*2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

7 

6  

3 

1 
3 

3 

1 

1  

2  

1  

3 

1 

1 

1  

—
 ■ 

10 

8 

11 

8 

8 

5 

5 

3 

3 

8 

1  

3 

5 

4 

2 

3 

2 

3 

3 

3 

2  

1  

2 

1 

1  

1 

2  

3 

2 

1 

4 

3 

3 

5 

3 

' 2  

2  

4 

2  

1 

6 

3 

3 

4 

1 

4 

2  

1 

1 

1  

1 

1 

1 

2  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

— 

81 

48 

35 
23 

22 

11  

5  
4- 

4 

4 

4 

7  

2  

3 

1  

16 

5 

7 

4 

3 

1  

2  

1  

2  

2  

1  

5 

1  

1  

1  

10 

8 

3 

7  

2 

2 

4 

1  

5 

1  

4 

1  

3 

1 

2 

r 

1 

1 

1 

1 

2  

1 

3 

2 

1 

4 

1 

2  

2 

5 

3 

3 

4 

1  

3 

1 

3 

2 

1  

1 

1 

31 

10  

7 

7  

3  

2  

1  

1  

1  

2  

1  

2  

1  

3  

5  

1  

1  

2  

4  

43 

2 

1 

1 

1 

1 

1  

1 

1  

1  

1 

—  

1 

1 

2 

3 

6 

1 

2 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

— — — 

1  

— 

— 
—  — 

— 

— 

— 
— 

1  

— 

Yhteensä 111 34 105  ! 73 9 254 51 60 46 100 4 29 

*) näihin laskettuna 1 mänty. 
Mitist. Läpimittaluokka  4 uJottuu 4 0 sm:stä  4.9 sm:iin, luokka o  5.0 sm:stä 5.9 sm:iin, j. n. e. 





Liite  VI.  

Beilnge VI.  

PYSYVIEN KOEALOJEN  ASEMAKARTAT  

PLANE  DER STÄNDIGEN VERSUCHSFLÄCHEN 



Selitys: Erklärung:  

Lehtikuusi, valtapuu Lärche. hfrrschender Stamm  

. vallittu puu q » beherrschter >  

> kuolemaisillaan oleva  (v.  1921) 0 
im Absterben (im  J.  1921  

» kuollut  vv. 1903  -1921 » abgest. währ.  der  J. 1903—1921 

Kuusi . Fichte 

Lehtipuu o Laubbaum 

*  

Mittakaava: 

Koealojen 1:400 

Puiden  (rinnankorkeusläpimittojen) 
1:125 

Muist. Karttoja piirrettäessä  lehti  
kuuset  ovat  (piirtämisen  helpottami  
seksi) yhdistetyt  5 sm:in  läpimitta  
luokkiin.  Kuusia ja lehtipuita  osoit  
tavien ympyröiden läpimitat ovat  
suhteellisia  vain niiden  rinnankor  

keusfcesKläpimittaan  kullakin  koe  
alalla  eikä  siis  jokaisen yksilön rin  

nankorkeusläpimittaan.  

Massstab :  

der Versuohsflächen 1:400 

» Bäume  (der  Durchmesserin l.s  m  

H.)  1:125 

Anni. Beim Zeiclinen  der Karten  

wurden  die Lärchen zwecks Verein  

faehung in Durchmesserklassen  zu 

5 cm vereinigt.  Die die  Fichten und 
Laubbäume bezeichnenden Kreisezei  

gen  nur das Verbältnis zum Mittel  

durcbmesser sämtlicher Bäume der  

betr. Holzart  einer  jeden Versuchs  

fläche, nicht aber  das  Verhältnis zum  
Brusthöhendurcbmesser  der einzel  

nen Exemplare. 
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Liite  VII. 

Beilage  VII. 



<>4—23 15 

Liite  VIII: 1.  

Beiloge VIII: 1. 

Suomen »puisevin»  metsikkö: 183-v. lehtikuusimetsikko,  jossa alikasvoksena  
on 85 —115-v.  kuusta. Lehtikuusten kuutiomäärä  (parhaassa kohdassa)  ha  
kohden (kuorineen) 1635.1 k.m

3,  kuusten  189.6 k.m3. Kaivolan lehtikuusi  
metsä, I osasto, koeala  n:o 8. 

Der  holzreichste Bestand in Finnland: 183-jähr. Lärchenbestand mit 85—115-jähr. Unter  
wuchs  von  Fichten. Kubikmasse der  Lärchen  an der dichtesten  Stelle pro ha 1635.1 
Festmeter (Stammholz  mit Rinde), der Fichten 189.6 Festmeter. Lärchenwald bei Raivola 

Abteil. I,  Versuchsfläche  Nr. 8. 



Liite VIII: 2. 

Beilage VIII: 2. 

183-v., istuttamalla  perustettua lehtikuusikkoa  II a osaston  lävitse 

vievän  polun varella. Alikasvoksena  luonnon  kylvämää  kuusta.  

183-jähr.,  angepflanzte Lärchen  an einem durch Abt. II a führenden  Pfad. 
Als Unterwuchs durch Naturbesamung  entstandene Fichten. 



Liite  VIII: 3. 

Beilage VIII: 3. 

148-v..

 
istuttamalla
 perustettua lehtikuusikkoa (etäältä 

katsottuna).

 
II

 
b

 
osasto,

 luoteisreuna 
(jokirantarinne).  

148-jähr.,

 
durch

 
Pflanzung
 entstandener Lärchenbestand (aus grösserer 

Entfernung

 
betrachtet).

 Abteil.  II

 
b

 NW-Rand (Hang am 
Flussufer).

 



Liite VIII: 4. 

Beilage VIII: 4. 

148-v., istuttamalla perustettua lehtikuusikkoa  II b osaston  
eteläosassa.  Alikasvoksena  luonnon  kylvämää  kuusta.  

148-jähr., durch Pflanzung entstandener Lärchenbestand mit natür  
lichem Fichtenunterwuchs. S-Teil  der Abteil. II b. 



Liite  VIII: 5. 

Beilage VIII: 5. 

Myrskyn  murtama, sydänlahon  vaivaama  148-v. lehtikuusi 
II c osaston lounaisreuna. 

Vom Sturm durchgebrochene, kernfaule Lärche.  Alter 148 .J.  Abteil. 
II c, SW-Rand. 





Liite  IX.  

Beilnge IX. 

Plan des Lärchenwaldes bei Raivola.  

I
—

V Abteil.  Mit reinen  Lärchenbeständen 

VI—
IX » » Mischbeständen von Lärchen und  einheim. Holzarten  

1—8 Versuchsflächen 

Massstab 1: 8000  
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