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ALKUSANAT 

A Professorit 

Tämän tutkimuksen suoritin  Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomian 

tutkimusosastossa  Lauri Heikinheimon aloitteesta ja hänen val  

vonnassaan.  Häneltä sain ohjausta,  kritiikkiä  ja tukea työni  eri vaiheissa.  

Seppo  Ervasti  oli mukana markkinahakkuiden vuositilastokokeilun 

1962 suunnittelussa. Päiviö Riihinen ohjasi  käsikirjoituksen  laa  

dintaa. Leo Törnqvist  tarkasti  sen  tilastotieteellisen osan. 

B Käytännön  yhteistyö 

Tälle työlle  oli  ominaista laaja  aineiston keruu ja yhteistyö  monien jär  

jestöjen, virastojen  ja yksityisten  kanssa.  Otoksiin  poimittujen  raakapuun  

ostajien  ja heidän järjestöjensä  myönteinen  suhtautuminen oli  tämän tutki  

muksen suorittamisen perusedellytys.  Kulkulaitosten ja yleisten  töiden 

ministeriön  työvoimaosasto  ja  sen  alaiset 11 työvoimapiiriä  avustivat  tilasto  

kokeilujen  kirjetiedustelujen  katotapausten  haastatteluissa sekä  toteuttivat  

käytännössä  Metsäntutkimuslaitoksessa kehitetyn  ostajaotantaan  perustu  

van hakkuutilastomenetelmän. 

Raakapuun  ostajien  perusjoukon  luettelointien edellytyksenä  oli Keskus  

metsäseura Tapion,  Centralskogssällskapet  Skogskulturin,  Alands Land  

skapsstyrelsen,  metsänhoitolautakuntien ja metsänhoitoyhdistysten  myön  

teinen asennoituminen. Varsinaisen  luetteloinnin suorittivat  pääasiallisesti  

metsätalousneuvojat  metsänhoidonneuvojien  avustamina. 

Tilastollisen neuvottelukunnan metsätilastojaosto  koordinoi yhteistyötä  

eri  yhteisöjen  kanssa  sekä  valmisteli  suosituksillaan  kehitetyn  hakkuutilasto  

menetelmän toteutusta. 

Edellä lueteltujen  yhteisöjen  edustajista  käytin  eniten hyväkseni  Esko  
Päl  ä n asiantuntemusta. Hänen johdollaan  on kulkulaitosministeriössä 

toteutettu tässä  tutkimuksessa kehitettyä  markkinahakkuiden kausitilasto  

menetelmää vuoden 1965 heinäkuusta lähtien,  raakapuun  ostajien  luette  

lointimenetelmää vuodesta 1966 alkaen sekä markkinahakkuiden vuosi  

tilastomenetelmää vuodesta 1967 lähtien. Usein jouduin  myös  neuvottele  

maan Pentti Vuoren, Olavi Linnamiehen ja Tatu 

Mö 11 ö1 ä n kanssa.  
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C Palokunta 

Juhani Kurikka toimi pisimpään  siinä työryhmässä,  joka joh  

dollani työskenteli  ostajaotantaan  perustuvan  hakkuutilastomenetelmän 

kehittämiseksi.  Hän hoiti vuositilastokokeilun 1962 aineiston keruun ja 

tarkastuksen,  suunnitteli  vuositilastokokeilun 1964 sekä  toteutti sen  yhdessä 

Seppo Grönlundin kanssa.  Viimeksi  mainittu hoiti  myös  kausi  

tilastokokeilun  aineiston keruun ja tarkastuksen. Esko Pakkanen 

suunnitteli ja  johti  vuotta 1964 koskeneen  raakapuun  ostajien  luetteloinnin. 

Itsenäisiä osatehtäviä  suorittivat myös Rauno Kousa ja Tapani  

Vähävihu. Tutkimuksen eri vaiheissa avustivat  edellisten lisäksi  pisim  

pään  : Mauri Miettinen, Pentti Roitto, Osmo Räisä  

nen, Olli Saastamoinen,  Pekka Tiililä ja Pirkko 

We 11 in g. 

1) Muut VlPit 

Esko Salo suunnitteli ja johti  vuotta 1962 koskeneen raakapuun  

ostajien  luetteloinnin. Risto Seppälä  ja Pekka Kilkki luki  

vat kritikoiden käsikirjoitukseni  sekä Simo Poso eräitä sen osia. 

Seppälää vaivasin usein myös tilastotieteellisillä ongelmilla  ja keskus  

telut hänen kanssaan  antoivat virikkeitä eräisiin tässä  työssä  toteutettuihin 

ideoihin. Hilkka Kontiopää  käänsi  lyhennelmän  englanniksi.  

Riitta Seppälä  tarkisti  käsikirjoituksen  suomen kielen. Laura 

Colliander ja Liisa Majuri  piirsivät kuvat sekä Hellin 

Taponen kaavat.  

E Mesenaatit 

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö,  Suomen Metsätieteellinen Seura 

sekä  Leo ja Regina  Wainsteinin Säätiö tukivat apurahoin  työtäni.  

F  Lopussa  kiitos seisoo 

Kaikille edellä mainituille henkilöille ja yhteisöille,  metsäekonomian 

tutkimusosaston koko  henkilökunnalle sekä muille työssä  mukana olleille 

esitän parhaat  kiitokseni. 

Helsingissä  kesäkuussa 1969 

Matti Palo 
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LYHENNELUETTELO  

j = jalka (engl.)  

j 3  =  kuutiojalka 

K-tilasto  = kulkulaitosten  ja yleisten töiden  ministeriön  vuoden  1965 kesäkuuhun  
saakka  hoitama  hakkuutilasto  

Kulkulaitosministeriö  = kulkulaitosten  ja yleisten töiden ministeriö  

KYM = kulkulaitosten  ja yleisten töiden  ministeriö  

Luovutusmittaus  = mittaus, johon perustuen  myyjä luovuttaa  raakapuun omistus  
oikeuden  ostajalle  

M-tilasto = Metsäntutkimuslaitoksessa  suoritettu markkinahakkuiden  tilastokokeilu  

m 3 = kiintokuutiometri  

pm
3
 = pinokuutiometri 

Pystyhakkuu = pystykauppasopimuksella ostetun leimikon  hakkuu,  jonka ostaja 

toteuttaa 

Toimitushakkuu  = toimitus-(hankinta-)myyntisopimukseen perustuva tai  sitä  ilman  

(»käteiskaupoissa») suoritettu, myyjän toteuttama hakkuu  

Työmittaus = hakkuu-  ja/tai ajotyön  palkanmaksua varten  suoritettu  mittaus  

Vastaanottomittaus  = mittaus, johon perustuen ostaja  vastaanottaa  raakapuun omis  
tusoikeuden  myyjältä  



METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA  68.1  

PAINATUKSEN JÄLKEEN HAVAITUT VIRHEET ERRATA 

Sivu 27, viides  rivi  ylhäältä: (s. 3);  tulee olla:  (s.  13) 

Sivut 84 ja 85, kuvien  54.3  ja 54.4  tekstit vaihtuneet  

Sivu  85, viivojen selitysten  viides  ja seitsemäs  rivi ylhäältä vaihtuneet  

Pages 84 and  85 the  texts in Figures 54.3  and  54.4  should be  reversed  

Page 85 lines  six and  eight of the  key  should  he  reversed  
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O TIIVISTELMÄ 

Tämä tutkimus liittyy  osana Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomian 

ja  matematiikan osastoissa viime  vuosina suoritettuun hakkuutila  s  to  m  e  n  e  

telmien kehittämistyöhön.  Tutkimustehtävän asettelu oli kolmiosainen: 

1) Ensimmäisen osatehtävän muodosti riittävän tarkan luettelon hank  

kiminen raakapuun  ostajien  perusjoukosta.  

2) Toiseksi  pyrittiin  kehittämään ensimmäisen osatehtävän ostajajou  

kosta  suoritettuun otantaan perustuva  hakkuutilastomenetelmä,  jossa  pää  

asiallisesti kirjetiedustelua  soveltaen kyettäisiin  jatkuvasti  vuosittain seu  

raamaan markkinahakkuumäärien kehitystä  hakkuualueittani tuotettava 

informaatio tarkoituksenmukaisesti  luokiteltuna. 

3) Kolmantena osatehtävänä oli luoda,  osittain toisen osatehtävän poh  

jalta, vuositilaston kanssa  samaan ostajajoukkoon  perustuva  hakkuutilasto.  

joka osoittaisi  riittävän nopeasti  hakkuumäärien muutokset sekä  kuvailisi  
markkinahakkuiden kausivaihtelua hakkuualueittani. 

Tutkimuksen tuloksena todettiin,  että riittävän tarkan,  koko  ostajajou  

kon käsittävän luettelon aikaansaaminen osoittautui  ylivoimaiseksi  tehtä  
väksi.  Sen sijaan  rajattiin  tämä luettelo hakkuutilaston käyttötarpeiden  

kannalta tarkoituksenmukaisesti  vain vientiin sekä teollisuuden ja liiken  

teen käyttöön  raakapuuta  hankkiviin  ostajiin.  Luvun 32 analyysien  ja 

ostajaotantaan  perustuvien  hakkuutilastojen  tarkkuuslaskelmien ja -vertai  

lujen  perusteella  pidetään  voimassa hypoteesi,  että metsäneuvojat  kykene  

vät  luetteloimaan edellä esitetyn  rajoituksen  mukaiset raakapuun  ostajat  

riittävän tarkasti. 

Perusjoukon  luetteloinnin yhteydessä  suoritetulla ostajien  hankintamää  
rien kuntakohtaisella arvioinnilla  pyrittiin  alunperin  saamaan informaatiota  

ostajien  suuruusositusta  ja otoskokojen  laskentaa ajatellen.  Suurostajien  

suhteen ositus  onnistui riittävän tarkasti (taulukko  3212.2),  mutta keski  

suurten ja pienostajien  kohdalla metsäneuvojien  arvioimien ja ostajien  

ilmoittamien hankintamäärien korrelaation voimakkuus jäi suurostajia  

alemmalle  tasolle sekä lisäksi  vaihteli  suuresti  alueittain (taulukko  631.2), 

joten tältä osin osituksen tehokkuudessa  oli myös  huomattavia alueellisia 

eroja  (taulukko  414.1,  sarake  2).  
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Metsäneuvojien  hankintamääräarvioiden soveltuvuutta otoskokojen  las  

kennan pohjaksi  analysoitiin  luvussa 4133. Siinä havaittiin vuonna 1962 

käytettyjen  hankintamääräarvioiden varianssien olleen todellisia pienempiä  

etenkin keskisuurten  ostajien  kohdalla. Lisäksi  asetettiin hypoteesi,  että  

tämä alijäämäisyys  olisi huomattavalta osalta  peräisin  nimenomaan luette  

lointilomakkeessa vuonna 1962 käytetystä  harvasta luokituksesta ja siitä  

menettelystä,  jolla eri suuruusluokkien mukaiset ostajafrekvenssit  muun  
nettiin raakapuumääriksi.  

Jo  vuoden 1964 ostajien  luetteloinnissa pyrittiin  edellä  esitettyä  epä  

kohtaa korjaamaan:  1) arvioimalla hankintamäärät raakapuulajeittain  ja 

entistä tiheämpää ja yhtenäisempää  luokitusta käyttäen  sekä 2)  laatimalla 

luettelointiohjeet  entistä  täsmällisemmiksi.  Luvuissa  61 ja 64  esitettiin vielä 

eräitä näkökohtia metsäneuvojien  avulla hankittavan ostajaluettelon  käyt  

töarvon lisäämiseksi.  Vuodesta 1966 lähtien on ostajien  luettelointi toteu  

tettu joka vuosi. Tämän vuoksi luettelointien välisenä aikana toimintansa 

aloittavien  uusien ostajien  hakkuutilastoon aiheuttama systemaattinen  virhe 

jää vähäiseksi. Esimerkiksi vuosina 1966—1967 sen suuruus oli 0.2  % 

kausitilaston osoittamasta koko markkinahakkuumäärästä. 

Markkinahakkuiden vuositilastokokeilujen  1962 ja 1964 perusteella  

(luvut  415 ja 42)  havaittiin,  että toisen osatehtävän mukaisesti  luokiteltua,  

riittävän tarkkaa informaatiota kyettiin  tuottamaan raakapuun  ostaja  

joukkoon  perustuvaa,  optimaalisesti  kiintiöityä,  ositettua satunnaisotanta  

menetelmää käyttäen.  Menetelmän soveltamisen aiheuttamien korkeiden 

kustannusten vuoksi  sitä  voitaneen tulevaisuudessa toteuttaa 2—3 vuoden 

välein. Asetettujen  hypoteesien  (luku  11,  lähtökohta 3)  mukaisesti  todettiin: 

1) Postitiedustelu on ostajajoukkoon  sovellettuna hyvin  käyttökelpoinen  

hakkuumäärien havaintomenetelmä. Esimerkiksi  vuoden 1962 tiedustelussa 

saatiin halutut tiedot kerätyksi  89 prosentilta  ostajista  postitse.  2) Vuosi  

tilastokokeilu 1964 osoitti,  että ostajat  yleensä  kykenivät  ilmoittamaan 

vientiin ja  teollisuuden käyttöön  hankkimistaan raakapuueristä  hakkuu  

alueen ohella myös  niiden todennäköiset vientisatamat ja käyttökunnat.  

Taloudellisesti edullisen postitiedustelumenetelmän  tehokas soveltami  

nen  sekä  raakapuun  kulkuvirtatietojen  saanti  hakkuumäärätietojen  ohella 

ovat  ostajaotantaan  perustuvan  hakuumäärien vuositilaston erityisominai  

suuksia. Niitä ei  ole mahdollista saavuttaa, jos vastaava hakkuutilasto 

laaditaan muiden vaihtoehtoisten perusjoukkojen  (metsälöt,  metsäpalstat,  

kannot)  pohjalta.  

Markkinahakkuiden vuositilaston tarkkuutta voidaan tulevaisuudessa 

lisätä luvun 631 mukaan: 1) soveltaen regressioestimointia,  jossa  käytetään  

rinnakkaisinformaationa metsäneuvojien  ostajien  luetteloinnin yhteydessä  

arvioimia hankintamääriä,  2)  siirtymällä  ket  juotan taan,  3) laskemalla mark  

kinahakkuumäärien hakkuualuejakauma  vuositilaston keräämisen välivuo  
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sina menetelmällä,  joka  perustuu  kahden tyyppistä  rinnakkaisinformaatiota 

käyttävän  regressioestimaattorin  ideaan. 

Tutkimustehtävän kolmannen osatehtävän toteutuksessa kehitettiin  

vuositilaston  kanssa  samaan otantaratkaisuun ja pääosiltaan  myös  posti  

tiedustelumenetelmään perustuva  markkinahakkuiden kuukausitilasto. Kan  

santulon laskentaa ajatellen  se osoittaa riittävän nopeasti  hakkuumäärien 

muutokset. Sen sijaan  työllisyystöiden  suunnittelun ja vastaavien tarpeiden  

kannalta tärkeä  markkinahakkuiden kausivaihtelu oli  tässä tilastossa  mah  

dollista kuvailla vain ostajien  omien ja  metsähallituksen metsien sekä  pysty  

kauppoina  ostettujen  leimikoiden hakkuumäärien osalta.  Myyjien  toimitus  

kaupoin  itse korjaamat  raakapuuerät  saadaan kuukausitilastoon vasta 

vastaanottomittaukseen perustuen,  joten  tältä osin tilasto kuvailee raaka  

puun vastaanoton ja luovutuksen kausivaihtelua. Markkinahakkuiden kuu  

kausitilaston  tarkkuutta voidaan tulevaisuudessa lisätä  siirtymällä  ketju  

otantaan. 

Markkinahakkuiden vuositilastossa 1967 todettiin systemaattinen  otanta 

satunnaisotantaa tehokkaammaksi (luku  632),  kun  otosten poiminta  suori  

tetaan kehikosta,  jossa  ostajat  on järjestetty  hankintamäärän mukaiseen 

suuruusjärjestykseen.  Sekä vuosi- että kausitilaston tarkkuutta voidaan 

siten lisätä pitämällä  otantaratkaisu muutoin samana, mutta siirtymällä  

otosten satunnaisvalinnasta systemaattiseen  valintaan.  

Ostajaotantaan  perustuva  hakkuutilasto hoidettiin hakkuuvuonna 1968/ 

69 kokonaisuudessaan kulkulaitosten ja yleisten  töiden ministeriön työ  

voimaosastossa.  Siihen kuuluvat tehtävät aiheuttivat seuraavat yhdelle  vuo  

delle jaksotetut  erilliskustannukset (Esko  P ä  1 ä  n antamia tietoja):  

mk/vuosi 

A  Ostajien luettelointi   2  200 

B Markkinahakkuiden  kuukausitilasto   8 300 

C  Markkinahakkuiden  vuositilasto   22 700  

D Hakkuutilaston  yhteiskustannukset   10 900 

E Hakkuutilaston  kokonaiskustannukset : 

—  vuositilasto  pl: A+B + D  21 400 

— vuositilasto  ml:  A + B + C  + D   44 100 



1 JOHDANTO  

11 Hakkuutilaston käsite ja tarve 

Tuotanto voidaan yleisesti  määritellä tapahtumasarjaksi,  jossa tuotanto  

välineisiin syötetyt  panokset  muunnetaan tuotoksiksi. Tietyn yrityksen  tai 

kansantalouden sektorin tuotostilastot muodostavat yhdessä  vastaavien 

panos-, varanto- ja hintatilastojen  kanssa  tuotannon ohjauksen  perustan.  

Tuotantovälineet ja niillä aikaansaadut tuotokset ovat  yleensä  eri tuotanto  

sektoreilla yksikäsitteisesti  erikseen määritettävissä.  Metsätalous muodostaa 

tässä suhteessa kuitenkin  poikkeuksen.  
Metsätalous voidaan nähdä kaksivaiheisena tuotantotapahtumana,  jonka  

ensi vaiheessa ihmisen ja luonnon aiheuttamien erilaisten  prosessien  tulok  

sena syntyy  uutta puuainetta  elävään puustoon.  Skandinavian maissa sano  

taan tätä vaihetta yleisesti  metsätalouden primaarituotannoksi  (esimerkiksi  

J orgensen 1964,  s. 335).  Aikaansaatu tuotannon tulos,  uusi puuaine  

eli  puun kasvu,  muodostuu vaippoina  vanhan puuaineen  ympärille.  Muiden 

alojen  tuotoksen tavoin se ei  ole erikseen markkinoitavissa  (käytettävissä),  

vaan yhdessä  entisen tuotantovälineistön kanssa  se joko jatkaa  tuotantoa 

tai  irroitetaan siitä. 

Metsätaloustuotannon toinen vaihe muodostuu ihmisen aikaansaamasta 

tapahtumasarjasta,  jossa  puut  irroitetaan kasvualustastaan ja kuljetetaan  

joko sellaisinaan tai tietyllä  tavalla käsiteltyinä  erilaisille käyttöpaikoille.  

Seuraavassa kutsutaan tätä vaihetta taloudellisesta näkökulmasta tarkas  

teltuna metsätalouden sekundaarituotannoksi (mts.  335)  eli raakapuun  tuo  
tannoksi ja siinä aikaansaatua tuotosta raakapuuksi.  Yleisesti käytetty  

käsite  puutavara  ymmärretään  tässä puisten  hyödykkeiden  yleistermiksi,  

johon  sisältyy  raakapuun  ohella siitä valmistetut  puuteollisuuden  tuotteet, 

kuten esimerkiksi  sahatavara. Raakapuun  tuotannosta käytetään  Suomessa  

myös  yleisesti  nimityksiä  raakapuun  korjuu  ja hankinta. Edellisellä  on vah  

vasti teknologinen  vivahde. Jälkimmäisen käytössä  lienee alunperin  tar  
kattu  raakapuun  tuotantoa lähinnä ostajan  näkökulmasta. Molempiin  liit  

tyy  kansantalouden yhden  sektorin erityiskäsitepiirin  leima. 

Raakapuun  tuotannon ensi vaihetta kutsutaan hakkuuksi. Siinä puut  

irroitetaan kasvualustastaan,  karsitaan  sekä usein myös  pölkytetään  ja 

kuoritaan. Edellä luetelluista neljästä  osaprosessista  tapahtuu  kuorinta 
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nykyisin  usein sekä pölkytys  kasvavassa  määrin ja tulevaisuudessa mahdol  

lisesti osittain karsintakin  metsätalouteen luettavan hakkuutoiminnan ulko  

puolella.  Hakkuun  tuotosta nimitetään raakapuun  hakkuumääräksi ja  siitä 

kerättyä  tilastoa  hakkuumäärätilastoksi,  josta käytetään  tässä esityksessä  

lyhennettä  haJckuutilasto. Jos tämän yhdyssanan  ensimmäinen tai toinen 

osa  tahi molemmat vaativat etuliitteen,  kirjoitetaan  osat erikseen,  kuten 

esimerkiksi  tapauksessa  markkinahakkuiden vuositilasto.  Käsitettä  raaka  

puun  hankintamäärä käytetään  myöhemmin likimain raakapuun  hakkuu  

määrän synonyyminä.  Tällöin kuitenkin tarkataan tilannetta ostajan  näkö  

kulmasta ja raakapuun  tuotannossa saatetaan edetä hakkuusta luo  

vutukseen. 

Hakkuun tuloksena jakautuu  hakkuumäärä tavallisesti  erilaisiin raaka  -  

puulajeihin,  joilla  tarkoitetaan tässä  puulajin,  pölkyn  järevden  ja pituuden  

sekä kuorimis-  ja karsimisasteen  tai käyttötarkoituksen  suhteen  toisistaan 

poikkeavia  raakapuueriä.  Yleisesti käytetty  termi puutavaralaji  hylätään  

tässä  sen  käsitesisällön väljyyden  (vrt. puutavara,  s.  12) takia. Lämmityk  

seen tarkoitettuja  raakapuulajeja  kutsutaan yhteisnimeltään  polttopuuksi.  

Muihin tarkoituksiin  hakatut raakapuulajit  ovat  ainespuuta,  joka puoles  

taan jaetaan  lähinnä järevden  perusteella  tukkipuuhun  ja aines  pinopuuhun.  

Perinnäisesti on edellinen mitattu yksin  kappalein  ja jälkimmäinen  pinossa.  

(Palo 1967, s. 1.) 

Metsänomistaja  myy  metsälönsä tuottaman puun joko  raakapuuna  (toi  

mitussopimuksin  tai ilman) tai erityisesti  myyntiä varten merkittyinä  pysty  

puina  eli leimikkona. Tässä  yhteydessä  tarkoitetaan raakapuun  ostajalla  

kaikkia  yhtiöitä,  yksityishenkilöitä,  osuuskuntia,  valtion laitoksia ja vastaa  

via luonnollisia tai juridisia  henkilöitä,  jotka ostavat  raakapuuta  ja/tai  

leimikoita  suoraan metsänomistajilta.  Raakapuun  ostajaan  rinnastetaan 

myös  metsänomistaja,  joka tuottaa raakapuuta  omasta metsästään omaan 

jalostustoimintaan  (esimerkiksi  sahaukseen)  jalosteiden  myyntitarkoituk  

sessa  ja/tai  suoraan vientiin. Tämän tutkimuksen otsikon  ostajalla  tarkoite  

taan  nimenomaan näin määriteltyä raakapuun  ostajaa.  Markkinahakkuiden 

tilastoa käytetään  seuraavassa  esityksessä  tarkoittamaan raakapuun  osta  

jilta  kerättyä  hakkuutilastoa. 

»Tilastolla tarkoitetaan sellaista lukusarjoin  ilmaistua,  reaalisia olioita 
tai  tapahtumia  koskevaa  tietoa tai  esitystä, joka saadaan yhdistämällä  

havaitut yksittäistapaukset.»  Tilaston tulee siis  sisältää reaalista tietoa. 
Tämä rajoitus  sulkee siten pois  mahdollisuuden,  että mitkä lukusarjat  

tahansa olisivat tilastoja.  Tilaston tarkoituksena on esittää suppeassa  ja 

selvässä muodossa suuri määrä havaintoja.  (Liedes  1964,  s. 793.)  

Tilasto kuuluu olennaisena osana tilastotieteeseen. Tilastotieteen  keinoin 

pyritään  mahdollistamaan havaintoihin perustuvien  tieteellisten ja  käytän  

nöllisten päätösten  teko. Tämän tieteenalan tehtävänä on  valintayksikköjen  
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muodostamaan perusjoukkoon  liittyvän  numeerisen tietoaineiston keräämi  

nen,  analysointi  ja tulkinta. Törnqvist  (1964,  s.  797)  kutsuu  tilasto  

tiedettä kvantitatiivisten tietojen  joukkotuotannon  teknologiaksi.  Hän pitää  

myös  tämän tuotantoalan pääongelmana  resurssien  täysitehoista  hyväksi  

käyttöä.  

Ostajaotantaan  perustuvia  hakkuutilastomenetelmiä lähdettiin kehittämään 

edellä esitetyltä  yleiseltä  pohjalta.  Myös  tämä ala käsitettiin  tilastotuotannoksi,  

jossa  siis  pyritään  tuottamaan mahdollisimman edullisin menetelmin sellaisia  

tietoja,  joille  on odotettavissa kysyntää.  Hakkuutietojen  keräys  ja niiden jär  

jestäminen  tilastoksi  katsottiin vain osaksi  tilastotuotannon kokonaisuutta,  johon 

olennaisesti  ja välttämättä kuuluu  myös  tilastojen  analysointi  ja tulkinta. 

Metsätaloudessa,  kuten  muillakin elinkeinosektoreilla,  muodostavat tuo  

tostilastot  yhdessä  panos-, varanto- ja hintainformaation kanssa  tuotannon 

ohjauksen  perustan.  Jos ei  ole  tarvetta jonkin  sektorin koko  valtakunnan tai 

sen osa-alueen tuotannon ohjaamiseen,  ei tältä sektorilta laadita tuotos  

tilastoa.  

Raakapuun  tuotosta estimoivien  tilastojen  syntyminen  liittyy  Suomessa  

olennaisesti metsien loppumisen pelkoon.  Tämä käsitys  sai muodollisesti 

alkunsa meillä vuoden 1664 metsäsäännössä. Se keskittyi  kaskenpolton  

rajoittamiseen  sekä masto- ja hedelmäpuiden  (= tammi, saksantammi,  

omena- ja härkäpuu)  suojeluun.  Tällöin ei ollut kuitenkaan vielä metsä  

tasevertailujen  aika. Seurasi metsien loppumisen  pelon  aaltomainen vaih  

telu,  jota ilmeisen havainnollisesti heijastaa  metsälainsäädäntömme moni  

vaiheinen kehitys  vuoden 1928 yksityismetsälakiin  saakka. (Komsi ym. 

1956, s. 11—21.) 

Gyld  e  n  in maamme puun käyttöä  koskeva  arvio 1850-luvulta (16  

milj. m 3) lienee ensimmäinen vakavasti otettava raakapuun  tuotoksen 

estimointiyritys  (Saari 1922, s. 19). Kuitenkin vasta Saari (1922)  

väitöskirjallaan  »Kotitarvepuun  kulutus  maaseudulla Turun ja Porin  lää  
nissä» loi,  kansainvälisestikin  asiaa tarkastellen,  perustan  tämän alan tutki  

muksille. Valintayksikkönä  hän käytti  viljelmää  ja havaintomenetelmänä 

pääasiassa  viljelmillä  ennestään pidettyä  kirjanpitoa.  Näytekoko  oli itsenäi  

sillä viljelmillä  135 (otantaosuus  l.ie %)  ja vuokra  viljelmillä  694  (otanta  

osuus  3.0  2  %).  (Mts. 46.)  

Pian 1920-luvun alussa suoritetun valtakunnan metsien ensimmäisen 

linja-arvioinnin  jälkeen  havaittiin,  etteivät  pelkästään  siitä saadut tiedot  

metsiemme puuston  määrästä ja kasvusta  riittäneet metsätasearviointien 

perustaksi.  Koska  metsäteollisuus toimi juuri  tuolloin vilkkaassa  nousu  

suhdanteessa ja myös paperipuun  viennin kasvu  oli herättänyt  paljon  huo  

miota,  katsottiin  metsiemme poistuman  riittävän tarkka  estimointi  välttä  

mättömäksi. Asiaa koskeva  eduskunnan päätös  on vuodelta 1927. (Saari  

1934,  s. 32—34.)  
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Metsäntutkimuslaitoksen metsätalouden (vuodesta  1962 metsäekono  

mian)  osasto perustettiin  edellä mainitun päätöksen  seurauksena alunperin  

nimenomaan arvioimaan raakapuun  käyttömääriä,  koska  tällä menetel  

mällä katsottiin  niissä olosuhteissa saatavan tarkimmat metsien  poistuman  

estimaatit. Tästä kehittyi  laajamittainen  ryhmätutkimuksen  luonteinen,  

ensimmäinen valtakunnallinen puunkäyttötutkimus,  joka kohdistui pää  

asiassa  vuoteen 1927 (Saari  1934).  Toinen valtakunnallinen puunkäyttö  

tutkimus koski  vuotta 1938 (O sa  r  a ym. 1948), kolmas vuotta 1955 

(P önty  n e  n  1963)  ja neljäs  vuosia  1964—1966 (Ervasti  ym. 1967).  

Tuotantoyksiköiden  (metsätöiden)  lukuisuus,  hakkuumäärien suuri  vaih  

telu sekä kirjanpitotietojen  niukkuus tekivät  hakkuutilaston laatimisen moniin 

muihin tuotantosektoreihin verrattuna  vaikeaksi. Tilastojen  lähteenä oleva 

mittaus voitiin kylläkin  periaatteessa  suorittaa missä tahansa pisteessä  

raakapuun  virratessa  kannolta sen  lopulliselle  käyttöpaikalle.  Koska  raaka  

puun tuotostilastojen  päätarkoituksena  oli osa-alueittaisten hakkuumäärien 

ja niiden perusteella  edelleen metsien poistuman  estimointi,  oli ilmeistä, että 

mitä kauempana  raakapuun  mittauspaikka  oli kannosta,  sitä  epävarmempaa  

oli oikean hakkuualueen määrittäminen,  sekä mitä enemmän aikaa kului 

kaadosta  mittaukseen,  sitä vaikeampaa  oli oikean hakkuuajanjakson  päät  

tely.  Kuitenkin säilyi  raakapuun  käyttöpisteessä  tapahtuva  mittaus  pitkään  

lähes yksinomaisena  raakapuun  tuotostilaston informaatiolähteenä (Palo  

1967, s. 3—9).  

Viime aikoina on maassamme pyritty  jatkuvasti  seuraamaan metsätaseen 

alueittaista  kehitystä.  Metsätaseen muodostavat toisaalta koko  valtakunnalle 

ja/tai  sen osa-alueille lähinnä metsien inventointi-informaation perusteella  

laaditut hakkuusuunnitteet sekä toisaalta samoille alueille estimoidut  met  

sien poistumat.  Koska  poistuma on Suomessa arvioitu  raakapuun  käyttö  

pisteissä  tapahtunein  mittauksin,  on ollut  tarpeen,  osa-alueittaisiin metsä  

tasevertailuihin pyrittäessä,  pääosiltaan  erikseen selvittää näin saatujen  

raakapuumäärien  hakkuualueet. 

Metsäntutkimuslaitoksessa  pantiin  toimeen raakapuun  ostajiin  kohdis  

tettu  tiedustelu raakapuumäärien  hakkuualueittaisesta  jakaumasta  hakkuu  

vuonna 1954/55. Sitä varten luetteloitiin raakapuun  ostajat  metsänhoito  

lautakuntien metsätalousneuvojien  avustuksella. Tiedustelu suoritettiin pos  

titse koko  ostajajoukkoa  koskevana.  Vastausten kadosta ei ole mainintaa. 

Hakkuuvuosina 1957/58  ja 1959/60  tiedustelun kohteeksi  valittiin  edellistä 

perusjoukkoa  huomattavasti suppeampi  metsäteollisuusyritysten  joukko.  

Näiltä  ostajilta  pyydettiin  suhdeluvut  raakapuun  hankintamäärien hakkuu  

alue  jakaumasta.  (P önty  n e n 1963, s. 16—17, 35—36.)  

Koko maata koskevat  raakapuun  käyttöön  perustuvat  laskelmat  osoit  

tivat poistuman  nopeaa kasvua  v. 1960—61. Paperiteollisuuden  kapasitee  

tin voimakas  laajentaminen  jatkui.  Vuoteen 1961 sattui raakapuun  viennin 
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siihenastinen huippu, eikä viennin tulevasta kehityksestä  ollut  varmuutta. 

(Pöntynen  1963,  s. 141—185.)  (Lähtökohta  1.)  

Metsätilastokomitea painotti  mietinnössään (1956,  s. 15—19) vuotuisen 

hakkuutilaston laatimisen tähdellisyyttä.  »Vallankin talouspolitiikan  tar  

peita  ajatellen  hakkuutilastolle on riittävän luotettavuuden ohella ase  

tettava ennen muuta vaatimus,  että  sen tulee valmistua  nopeasti.  Lisäksi  sen  

tulisi ilmaista  hakkuut alueittain  ja omistajaryhmittäni».  (Mts.  15.) Komitea 

päätyi  suosittamaan,  että hakkuutilasto kerättäisiin  vuosittain valtion,  

yhtiöiden,  kuntien,  seurakuntien ja yhteismetsien  osalta totaalisena sekä 

muista metsistä  metsälö joukkoon  kohdistuvaa ositettua satunnaisotantaa 

soveltaen Holopaisen  (1956)  esitutkimuksen suuntaviivojen  mu  

kaisesti.  

Metsätalouden suunnittelukomitea (1961,  s. 48—49)  kiinnitti myös  huo  

miota hakkuutilaston kehittämisen  tärkeyteen.  »Kun kokemus on osoitta  

nut,  että hakkuiden suhde hakkuusuunnitteeseen on varsin erilainen eri  

alueilla, olisi välttämätöntä seurata tämän suhteen kehitystä  tarkoitukseen 

sopivan  aluejaon,  ensi  kädessä  metsänhoitolautakuntien ja vesistöalueiden  

puitteissa.  Tämä tapahtuu nopeimmin luotettavan hakkuutilaston avulla.»  

Lopuksi  komitea  totesi,  että »metsiemme hakkuumahdollisuuksien ja  

poistuman välistä  suhdetta on entistä  valppaammin  seurattava jatkuvan  

valtakunnan metsien inventoinnin ja vuotuisen hakkuutilaston avulla,  joita  

varten olisi myönnettävä  varat Metsäntutkimuslaitokselle». (Lähtökohta  2.)  

Koko hakkuumäärä olisi  ollut luonnollisinta estimoida samasta perus  

joukosta.  Realistisina  vaihtoehtoina olisivat tällöin tulleet kyseeseen  joko  

metsälöt  tai kannot. Metsätilastokomitean suosituksen mukaisesti oli vuo  

tuinen koko maata ja sen  osa-alueita koskeva  hakkuutilasto pyritty  rakenta  

maan  pääosiltaan  metsälöotantaan perustuvaksi.  Kahden vuoden aikana 

koko  maassa  suoritettu kokeilu,  jossa  tiedot kerättiin metsänomistajia  haas  

tattelemalla, ei kuitenkaan antanut rohkaisevia  tuloksia.  »Yhteenvetona 

voidaan todeta, että otantatutkimuksessa  saatu todellista luovutusmäärää 

jrienempi  tulos  on  lähinnä havaintovirheiden aiheuttama» (Holopainen  

1959,  s.  24).  Otantamenetelmänä käytettiin  pääasiassa  ositettua satunnais  

otantaa (mts.  6—11).  Metsälö  joukkoon perustuvia  hakkuutilastokokeita on 

sittemmin jatkettu  Metsäntutkimuslaitoksessa lähinnä Holopaisen  

(1959,  s.  24—25) suosittaman ryväsotannan  pohjalta  (Salo  1969).  Alusta  

vasti on kokeiltu myös  metsäpalstojen  populaatioon  perustuvaa  ketjutetun  

systemaattisen  ryväsotannan  menetelmää (Seppälä  1967 ja 1969).  
Vuosina 1950—1952 kokeiltiin poistuman  arviointia  kannoista suppeah  

kolla metsäalueella linjoittaista  ympyräarviointia  soveltaen. Tulokset osoit  

tautuivat keskimäärin noin 5  % todellisia pienemmiksi  (Nyyssönen  

1955).  Ilmeisesti myös  Ruotsissa saatujen  kokemusten rohkaisemina suori  

tettiin kantomittauksia koko maassa valtakunnan metsien IV inventoinnin 



6,8.1  Oistejeuotantaaa perustuva liaikfcuutilasto  17 

yhteydessä.  Maan eteläpuoliskossa  olivat kantomittauksiin perustuvat  pois  

tuman estimaatit s—lo5 —10 % pienempiä  kuin puun käyttötilastoista  tehdyt  

arviot (Tiihonen  1962). 

Kokeilut osa-alueittaisen poistuman  (hakkuumäärän)  estimoimiseksi  

kokonaan  samasta perusjoukosta  näyttivät  siis  johtaneen  sekä metsälöiden 

että kantojen  tapauksessa  systemaattiseen  aliarviointiin.  Kokeiden jatka  

minen näillä molemmilla päälinjoilla  oli  kuitenkin  edelleen vireillä.  Moniin 

tarkoituksiin,  esimerkiksi  kansantulolaskelmiin,  tarvitaan hakkuumäärien 

kehityksestä  vuotta lyhyempiä  aikavälejä  koskevia tietoja.  Tällaisten tilas  

tojen  kerääminen metsälö-  tai kantonäytteistä  vaikuttaa sekä  teknisenä  että  

taloudellisena ratkaisuna ylivoimaiselta  jatkuvasti  toteutettavaksi. Sen 

sijaan  perusjoukoltaan  edellisiin  verrattuna huomattavan suppeasta  raaka  

puun ostajakunnasta  poimittuja  otoksia  käyttäen  tämä menettely  näytti  

tarkoituksenmukaiselta. Lisäksi  tiedettiin, että ostajat  yleensä  pitävät  kir  

jaa hankkimistaan raakapuumääristä  ja että tämän vuoksi  tietojen  kerää  

minen pääasiassa  kirjeitse  (haastatteluun  verrattuna halpa menetelmä)  tun  

tui mahdolliselta. Esimerkiksi  seutu- ja liikennesuunnitteluun tarvitaan tie  

toja  myös raakapuun  kulku virroista  hakkuualueilta käyttöalueille  sekä  sen  

hakkuualueittaisesta jakaantumisesta  eri käyttötarkoituksiin.  Raakapuun  

ostajat  kykenevät  ilmeisesti  vuosittain antamaan myös tämänlaatuista infor  

maatiota, jota ei  ole  hakkuualuetietojen  yhteydessä  mahdollista saada 

muista lähteistä. (Lähtökohta  3.)  

Kulkulaitosten  ja yleisten töiden ministeriön (tästä  käytetään  jatkossa  

lyhennettä  kulkulaitosministeriö)  työvoimaosastossa  on laadittu markkina  

hakkuiden kuukausittaista  tilastoa pääasiassa  raakapuun  ostajilta  kerätyn  

informaation perusteella  vuodesta 1942 lähtien. Tilastollisen neuvottelu  

kunnan metsätilastojaoston  laatimassa muistiossa  (1964,  s. 1) todetaan: 

»Kulkulaitosministeriön tilasto on ainoa valtakunnallinen hakkuutilasto,  

josta tiedot saadaan kuukausittain,  puutavaralajiryhmittäin  ja alueittain 

(työvoimapiireittäin).  Tilasto on ainoa perusaineisto,  johon metsätalouden 

kansantuoteosuuden ja yleensäkin  metsätalouden tuotannon volyymin  ajankoh  

taiset laskelmat voidaan perustaa. Tietojen  keräämistä varten on valmis  

organisaatio,  joten  ne saadaan työvoimatietojen  ohessa  vähin kustannuksin.  

Vuodesta 1948 lähtien osoittavat  tulokset  verrattain hyvin  hakkuumäärien 

suhteellisia  vuosivaihtelulta.» Esitetyistä  etunäkökohdista huolimatta kulku  

laitosministeriön  hakkuutilaston yleistä  kelpoisuutta  arvioinut metsätilasto  

jaosto  totesi tilaston sisältävän niin huomattavia puutteita,  että päätyi  

suosittamaan sen  uudistamista otantapohjalle  (mts.  I—3).  Näin  tuli  tiedos  

tetuksi tämän tilaston kehittämistarve (ks.  myös  Metsätilastokomitean mie  

tintö 1956,  s.  16—17 sekä Holopainen  1956, s.  77—78).  (Lähtökohta  4.)  

Näiden näkymien  perusteella  (lähtökohdat  I—4)1 —4) päätettiin  Metsäntut  

kimuslaitoksessa  käynnistää  myös raakapuun  ostajajoukkoon  perustuvat  

3 12073—69 
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hakkuutilastokokeilut. Jos ostajat  kyettäisiin  luetteloimaan riittävän tar  

kasti,  saataisiin tälle pohjalle  rakentuva hakkuutilasto  peittämään  kaikki  

markkinahakkuut. Jo etukäteen näytti  kuitenkin asuin-  ja  palvelukiinteis  

töjen  käyttöön  hankitun raakapuun  saaminen kokonaisuudessaan mukaan 

tähän tilastoon epätodennäköiseltä.  Raakapuun  ostajajoukkoon  perustuvan  

hakkuutilaston  peittävyys  tulisi vuoden 1955 tietojen  mukaan olemaan 

välillä  69—87  % koko raakapuun  käyttömäärästä  (Pöntynen  1963,  

s.  155—175).  Kokeiltava tilasto  tulisi kuitenkin ilmeisesti peittämään  koko  

naan  teollisuuden ja liikenteen käyttöön  sekä vientiin menevän raakapuun  

eli  tunnetusti nopeimmin  muuttuvat raakapuun  käyttöryhmät.  

Lopuksi  voidaan tiivistäen todeta,  että kokeiltavan,  raakapuun  ostajajouk  

koon perustuvan hakkuutilaston tietoja  tarvitaan ainakin seuraaviin pääkäyttö  

tarkoituksiin:  a) osa-alueittaisiin metsätasevertailuihin,  b)  kansantulolasken  

taan, c) työllisyystöiden  suunnitteluun,  d) seutu- ja liikennesuunnitteluun 

(ks.  tarkemmin Kurikka  1965).  

12 Tutkimustehtävä 

On  eräitä  otantamenetelmiä (esimerkiksi  alueotanta),  joita voidaan sovel  

taa, vaikka  tutkimuksen kohteina  olevista valintayksiköistä  (sampling  unit)  

ei  ole  luetteloa. Koska  raakapuun  ostajajoukkoon  perustuvan  hakkuutilaston  

suunnittelussa ei nähty  mahdollisuuksia tämän tyyppisten  menetelmien 

käyttöön,  oli otannan kehikoksi  hankittava riittävän  käyttökelpoinen  luet  
telo näistä ostajista.  

Raakapuun ostajien  luetteloinnin onnistumisen mahdollisuuksista oli 

etukäteen keskenään ristiriitaisia väittämiä: 

1) »Kulkulaitosten ja yleisten  töiden ministeriön  tilaston täydentäminen  

taas edellyttäisi  jatkuvaa  hakkaajakunnan  luettelointia, mikä lienee yli  

voimaista. On näet huomattava, että hankintahakkuut ovat  jatkuvasti  

yleistymässä,  minkä vuoksi  hakkaajain  luetteloon tulisi ennen  pitkää  sisäl  

tymään suurin osa  metsänomistajiamme.»  (Metsätilastokomitean  mietintö 

1956, s.  17.) 

2) »Näin ollen ei katsottu olevan muita mahdollisuuksia kuin pyytää  
saada puun hankintamääriä koskevat  tiedot  ostajilta  itseltään. Jotta se  

voitaisiin tehdä,  oli välttämätöntä luetteloida ostajat.  Tässä tarkoituksessa 

pyydettiin  apua metsänhoitolautakunnilta,  jotka  suhtautuivat asiaan varsin 

myötämielisesti.  Niiden välityksellä  toimitettiin ostajia  koskevan  kyselyn  

edellyttämät  lomakkeet metsätalousneuvojille,  jotka  hyvän  paikallistunte  

muksensa perusteella  pystyivät  enimmäkseen ilman muuta antamaan tar  

vittavat tiedot. Tällä  tavalla käyttötutkimusten  arkistoon kertyi  hyvin  täy  

dellinen luettelo maamme raakapuun  ostajista.»  (Pöntynen  1963, s.  16.) 
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Edellisessä  väittämässä (1)  rajattiin  hakkuutilaston käsite  niin kapeaksi,  

että siihen tarvittava  informaatio voitaisiin  mitata vain varsinaisen hakkuu  

tapahtuman  yhteydessä,  jolloin hakkuutilastoa varten olisi  aikaansaatava 

»hakkaajain»  luettelo. Tämän mukaan siis  etenkin metsänomistajien  suorit  

tamista hankinta- eli toimitushakkuista tulevien raakapuumäärien  sisällyt  

täminen ostajilta  kerättävään hakkuutilastoon tulisi tuottamaan vaikeuk  

sia. Jälkimmäisessä väittämässä (2) todettiin aikaansaaduksi »hyvin  

täydellinen  luettelo maamme raakapuun  ostajista»,  vaikka  etenkin raaka  

puun viejät  ja pienet  sahat usein aloittavat ja lopettavat  toimintansa suh  

danteiden muutosten mukaan,  joten niiden »täydellinen»  hakkuualueittainen 

luettelointi vaikuttaa vaikealta tehtävältä. Toisaalta esimerkiksi  kaikkien 

kiinteistöjen,  joihin  etenkin  polttopuu  ostetaan suoraan metsänomistajilta,  

jatkuva  luettelointi tuntuu niiden suuren  lukumäärän sekä  yksityisten  osto  

määrien pienuuden  ja ostotapahtumien  harvalukuisuuden vuoksi lähes 

ylivoimaiselta.  

Käyttökelpoisen  ostajaluettelon  aikaansaaminen ja sen  ajan  tasalla pitämi  

nen muodostivat siten ostajaotantaan  perustuvan  hakkuutilaston kehittämisen 

perusongelman.  Edellä esitettyjen  alustavien hypoteesien  perusteella  voitiin  tämä 

ongelma  kiteyttää  edelleen kysymykseen,  oliko  ostajaluettelon  ja siten  koko  siihen 

perustuvan hakkuutilaston peittävyys  mahdollista tarkoituksenmukaisesti 

rajoittaa.  

Otantatutkimuksessa sovellettava havaintomenetelmä muodostaa va  

lintayksiköiden  kehikon hankkimisen ja käytettävän  otoskoon ohella tuo  
tettavien tietojen  tarkkuuteen ja kustannuksiin keskeisesti  vaikuttavan 

tekijän.  »Census forms and questionnaires  designed  for completion  by  the 

respondent  may be delivered and returned by  post,  delivered by  post  and 

collected by an enumerator or investigator,  or  vice versa, or  delivered and 

collected by  an investigator.  Use of  the  post  is  clearly  most economical,  

and is  the  method generally  followed in censuses  and surveys  of  industrial  

and  commercial  organizations,  such  as  censuses  of  production.  In such  cases  

the  use  of  investigators  will  not normally  have any great  advantage  over  

the post,  either in ensuring  more complete response or obtaining  more 

accurate  information,  though  occasionally  in local  surveys  investigators  may 

be  used to explain  the purposes of  the survey  and persuade  the respondents  

to  co-operate.»  (Yates  1949,  s.  58.)  

Postitiedustelumenetelmän soveltaminen raakapuun  ostajilta  kerättävien 

tietojen  hankkimiseen vaikutti etukäteen suurostajien  osalta käyttökelpoi  

selta. Ostajakunnan  valtaosan muodostivat kuitenkin pienostajat,  joilla  ei 

usein ole  täsmällistä kirjanpitoa  eikä tiedusteluihin vastaamaan tottuneita 
henkilöitä palveluksessaan.  Postitiedustelun soveltuvuus  hakkuutilaston edel  

lyttämän  informaation  havaintomenetelmäksi muodosti ostajaotantaan  perustu  

van hakkuutilaston  kehittämisen toisen perusongelman.  
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Hakkuutilaston kehittäminen jakaantui  käytännössä  kolmeen  osatehtä  

vään. Tarkoituksenmukaisesti rajoitetun,  otannan kehikoksi soveltuvan 
hakkuualueittaisen ostajaluettelon  aikaansaaminen muodosti tämän tutki  

muksen ensimmäisen osatehtävän. Luettelon tuli sisältää myös  ostajien  keski  

näisiä hankintamäärien suuruusluokkasuhteita osoittavaa informaatiota. 

Toisena osatehtävänä pyrittiin  kehittämään raakapuun  ostajaotantaan  

perustuvan  hakkuutilaston menetelmä,  jossa  pääasiallisesti  postitiedustelu  -  

menetelmää soveltaen kyettäisiin  jatkuvasti  vuosittain  seuraamaan mark  

kinahakkuumäärien kehitystä  raakapuulaji-,  käyttötarkoitus-,  puulaji-  ja 

metsänomistajaryhmittäin  eri  hakkuualueilla sekä  estimoimaan raakapuun  

kulkuvirrat  hakkuualueilta käyttöalueille.  

Kolmantena osatehtävänä oli luoda, osittain  toisen  osatehtävän kokemus  

ten  pohjalta,  vuositilaston kanssa  samaan ostajajoukkoon  perustuva  hak  

kuutilasto,  joka osoittaisi riittävän nopeasti  hakkuumäärien kehityksen  

muutokset sekä kuvailisi  markkinahakkuiden kausivaihtelua hakkuualueit  

tain valtaosaltaan postitiedustelulla  kerättyyn  informaatioon perustuen.  

Tämän tutkimuksen kaikissa  osatehtävissä  tavoiteltiin menetelmiä,  jotka  

tulosten  käytön  kannalta riittävän tarkasti  ja muuten tarkoituksenmukaisesti  
sekä kustannukset  minimoiden tyydyttäisivät  esiintyvän  hakkuutilastotietojen  

tarpeen.  

Tutkimuksen kulku  on pääpiirteittäin  seuraava.  Luvussa  2 täsmenne  

tään systeemisuunnittelua  soveltaen tuotettavan hakkuuinformaation käyt  

täjien  asettamat tulosten luokitusvaatimukset  ja esitetään hypoteesit  kerät  

tävän tietoaineiston edullisimmista  mittauskohdista. Luvussa  3  esitellään 

raakapuun  ostajien  perusjoukon  luettelointimenetelmä sekä analysoidaan  

sillä  aikaansaadun ostajaluettelon  soveltuvuus hakkuutilaston otannan kehi  

koksi.  Luvussa  4 kuvaillaan  markkinahakkuiden vuositilastokokeilujen  

menetelmät sekä saatujen  tulosten tarkkuus. Markkinahakkuiden kausi  
tilastokokeilu  esitellään luvussa 5 ja ostajaotantaan  perustuvan  jatkuvan  

hakkuutilaston nykykäytäntö  sekä kehittämisnäkymät  luvussa  6.  



2 HAKKUUTILASTON  SYSTEEMISUUNNITTELU  

Yleisesti  määritellen suunnittelulla pyritään  päätöksenteon  järkeistämi  

seen. Lähtökohtana on suunnittelutilanteen riittävän yksityiskohtainen  

täsmentäminen. Tuotettavaksi  suunnitellun informaation käyttötarpeiden  

kokonaisvaltainen kartoitus sekä siihen perustuva  tietojen  luokituksen ja 

tarkkuuden systemaattinen  määrittely  ovat tarkoituksenmukaisen hakkuu  

tilaston kehittämisen perusedellytys.  Tältä pohjalta  identifioidaan halutun 

informaation vaihtoehtoiset tuotantomenetelmät. Niistä on tehokkain  se,  

joka  tuottaa välttämättömiksi arvioituihin käyttötarkoituksiin  joko halutun 

tarkkuuden omaavat tiedot minimikustannuksin tai maksimitarkkuuden 

omaavat tiedot annetuin kustannuksin. 

Edellä hahmoteltiin hakkuutilaston systeemisuunnittelun  tehtävä kir  

joittajan kehittämän metsätalouden yleisen  informaatiosysteemin  systeemi  

teoreettisen kehysmallin  (Palo 1969 a)  pohjalta.  Hakkuutilaston  sys  

teemisuunnittelun taustaksi esitetään metsätalouden ohjaussysteemin  kor  

kean hierarkiatason kehysmalli  kuvassa 2.1. Siinä on metsätalous jaettu  

funktionaaliselta pohjalta  ohjaus-  ja tuotantosysteemeihin  sekä ohjaussys  

teemi edelleen päätöksenteko-  ja informaatiosysteemeihin.  Informaatio  

systeemin  tehtävänä on kerätä  päätöksentekosysteemin  tarvitsemia tietoja  

pääasiassa  metsätalouden omasta tuotannosta ja osittain metsätalouden 

ulkopuolelta  sekä  syöttää  ne halutussa muodossa päätöksentekosysteemiin  

ja osittain myös  metsätalouden ulkopuolelle.  Saamansa informaation perus  

teella päätöksentekosysteemi  suunnittelee metsätalouden toimintalinjat,  

joiden  mukaan tuotantoa pyritään  ohjaamaan  tuotantosysteemiin  kohdis  

tuvin ohjausimpulssein  eli  metsäpolitiikan  keinoin. 

Hakkuutilaston yksityiskohtainen  systeemisuunnittelu  aloitettiin ana  

lysoimalla  kuvan 2.1 informaatiovirtaa C -*■  D.  Ensin inventoitiin ne  teh  

täväalueet,  joilla  mahdollisesti käytetään  hyväksi  tuotettavaksi  suunnitel  

tua hakkuuinformaatiota. Päättelemällä ja haastatteluin pyrittiin  yksilöi  

mään näihin tehtäväalueisiin kuuluvat erilliset  tehtävät sekä  niiden vaatimat 

päätökset,  joihin  hakkuutietoja  viime kädessä  tarvittiin.  Halutun informaa  

tion muodosta,  aikajaksotuksesta  ja muusta luokituksesta  sekä  tarkkuudesta 

yritettiin  saada mahdollisimman selkeä käsitys.  Samoin selvitettiin  päätök  

siin  hakkuutietojen  lisäksi  tarvittava  pääasiallinen  rinnakkaisinformaatio. 
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Kuva  2.1 Metsätalouden  ohjaussysteemin kehysmalli, jossa katkoviiva  kuvailee  informaatiovirtaa  

ja kokoviiva  materiaalivirtaa. 

Fig.  2.1 Frame  model of the forestry control system,  where  the  broken line indicates the  flow of  
information and  the  black  line the flow of  material.  

Edellä  esitellyn  hakkuuinformaatiotuotannon tavoiteanalyysin  tulokset,  

joita voidaan pitää  päätöksenteon  hakkuutietojen  tarpeen  lähtöhypotee  

seinä, on esitetty  kuvissa  2.2 ja 2.3. Niiden tulkinta suoritetaan nuolten 

suunnassa vasemmalta oikealle seuraavasti: tehtäväalueet ->  tehtävät ->  

päätökset  ->  tiedot ->  tietojen  luokitustarve. Sarakkeen E lohkojen  otsikot  

viittaavat  sarakkeiden  C ja D lohkoihin. Esimerkiksi kuvan 2.2 lohko 

C 2 = »riittääkö puuraaka-ainetta».  

Luokitustarvetta määritettäessä pyrittiin  samanaikaisesti  selvittämään 

päätökseen  tarvittavan erilaisen informaation sopivin  muoto ja luokitus. 
Näin katsottiin  päästävän  metsätalouden informaatiosysteemin  eri osien 

mielekkääseen koordinointiin. 

Tietojen  käyttäjiltä  yritettiin  tiedustella myös  heidän käyttötarkoitus  

tensa edellyttämää  tarkkuusvaatimusta.  Yleisin vastaus oli, että tietojen  

tulisi olla mahdollisimman tarkkoja.  Kysymykseen,  kuinka  »epätarkat»  tie  

dot olisivat  vielä riittäviä,  ei  kyetty  vastaamaan. Tuotettavien hakkuu  

tietojen  tarkkuustavoite  jäi  siten suunnittelijan  itsensä  arvioitavaksi  hänen 
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Kuva  2.2 Metsätalouden  päätöksentekosysteemin asettamat tavoitteet  tuotettavalle  markkina  
hakkuuinformaatiolle (lähtöhypoteesit).  

Fig.  2.2 Information  on removal  of  roundivood for  sale necessary  to  meet  the  reguirements of  decision 
system  in  forestry.  
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Kuva 2.3 Metsätalouden  ulkopuolisten päätöksentekijäin asettamat  tavoitteet  tuotettavalle  mark  
kinahakkuuinformaatiolle  (lähtöhypoteesit).  

Fig.  2.3  Information on removal  of  roundwood for  sale,  necessary  to  meet  the  requirements of  demand 
outside forestry.  



Ostajaotaaitaau perustuva hakikuutilasto  68.1 25 

4 12703—69 

Kuva

 
2.4

 
Raakapuun

 
tuotantosysteemi
 ostajan näkökulmasta prosessi-tuotostarkasteluna. Kokoviivoin 

piirretyt

 
lohkot

 
ovat

 
kuvan

 
2.1

 
infor

 maatiovirran
 E -> D vaihtoehtoisia 

lähtöpisteitä.

 
Fig.

 
2.4

 
Roundwood
 production system from the 

buyer's

 
point

 
of

 
view.

 



26 Matti Palo 08.1 

tuntemiensa tietojen hyväksikäytön  ja kyseisen  tietotuotannon teknisten 

ja taloudellisten rajoitusten  puitteissa.  

Lopuksi  kartoitettiin kuvan  2.1 informaaatiovirran E ->  D  vaihtoehtoiset 

lähtöpisteet.  Seuraavassa  pyritään  tältä kannalta mahdollisimman tarkoi  

tuksenmukaiseen raakapuun  tuotantosysteemin  kuvailuun. Menetelmänä 

käytetään prosessi-tuotostarkastelua.  Kiinnostuksen  kohteena eivät ole 

erilaiset panokset,  joita  eri  prosesseihin  käytetään,  vaan nimenomaan niiden 

aikaansaamat tuotokset. Siksi  tuotokset on esitetty  lohkoina ja prosessit  

nuolina (kuva  2.4).  Luonnollisesti tietyn  prosessin  tuotos on samalla myös  

eräs  seuraavan  prosessin  panoksista.  

Kuvassa  2.4 pyrittiin  inventoimaan ne raakapuun  tuotannon vaiheet,  

joista ostajilla  jo oli olemassa valmiit  mittaustositteet,  ja toisaalta valitse  

maan näistä vaihtoehdoista tietotuotantoteknisten ja tavoitenäkökohtien 

mukaan lähinnä puiden  kaatoajankohtaa  olevat. Analyysin  perusteella  valit  

tiin markkinahakkuiden vuositilaston lähtöhypoteesiksi  raakapuun  tuotok  

sen  havainnoiminen luovutus-vastaanottomittauksen tuotoksena syntyviä  

ostajan  tositteita  (kuva  2.4,  lohko 14)  hyväksikäyttäen.  Kausitilaston suun  

nittelussa pidettiin  voimassa sama hypoteesi  myyjän  (muun  kuin  metsä  

hallituksen)  toteuttamien toimitushakkuiden osalta.  Sen sijaan  ostajan  oman 

leimikon ja ostetun pystyleimikon  ostaja  hakkauttaa itse,  ja tältä osin  ase  

tettiin hypoteesi,  että raakapuumäärät  olisi edullisinta  havainnoida hakkuu  

ja ajotyön  palkanmaksua  varten tehtävän työmittauksen  tuotoksina syn  

tyvistä  palkanmaksun  tositteista (lohko  11). 



3 RAAKAPUUN  OSTAJIEN  PERUSJOUKKO 

31 Perusjoukon  luettelointi 

Uuden tilaston suunnittelussa joudutaan  jo varhaisessa  vaiheessa päät  

tämään,  kerätäänkö tarvittava  aineisto  koko  perusjoukosta  vai sitä  edusta  

vista  näytteistä.  Molemmissa tapauksissa  on kuitenkin  lähtökohtana tiedus  

telun kohteena olevan tutkimusyksikön  yksikäsitteinen  määrittely.  Tämän 

työn  tutkimusyksiköksi  valittiin edellä (s.  3)  määritelty  raakapuun  ostaja.  

Kun perusjoukolle  estimoidaan tunnuslukuja  tai  jakaumia,  ne  esitetään joko 

koko  perusjoukon  tai  sen  tutkimusyksikön,  raakapuun  ostajan  tasolla. Raa  

kapuun  ostaja  toimii myös luettelointiyksikkönä.  

On kehitetty  joukko  otantamenetelmiä (esim.  alue- ja ryväsotanta),  

joissa  tutkimusyksikkö  ja valintayksikkö  eivät ole samoja  (vrt. L i g n  e  11 

ja Wallenius 1964, s.  438).  Tällöin perusjoukosta  hankitaan luettelo,  

usein kustannussyistä,  valintayksiköiden  tasolla. Otanta saatetaan toteut  

taa myös epämääräisestä  perusjoukosta  (esim. Heikinheimo 1954, 

s. 57—59).  Tässä tutkimuksessa päädyttiin  kuitenkin otantamenetelmiin,  

jotka  edellyttivät  hakkuutilaston tutkimus- ja valintayksikköinä  toimivien 

raakapuun  ostajien  koko  perusjoukon  luetteloa. 

Ostajajoukosta  poimittuihin  otoksiin  perustuva,  koko perusjoukkoa  ja 

sen osapopulaatioita  koskevien kokonaismäärien estimointi edellyttää,  että 

hankittavassa luettelossa kyetään  yksilöimään  riittävän tarkasti kaikki  

luetteloinnin kohteena olevana ajanjaksona  toimineet raakapuun  ostajat  

raakapuulajiryhmittäin  eri hakkuualueilla.  Ostajaotantaan  perustuvan  hak  

kuutilaston suunnittelussa on ostajien  suuruusluokituksella,  otoskokojen  

määrityksellä  sekä regressioestimointimenetelmien  kokeilulla keskeinen 

asema. Kaikkiin  näihin tarkoituksiin tarvitaan myös  ostajien  keskinäisiä 

suuruusluokkasuhteita osoittavaa informaatiota koko  perusjoukosta.  

Raakapuun  ostajajoukkoon  perustuva  hakkuutilasto kerättiin Metsän  

tutkimuslaitoksessa  hakkuuvuodelta 1954/55 (s.  15). Siinä saaduista koke  

muksista  ei  ole  esitetty  yksityiskohtaista  selostusta. Kulkulaitosministeriön  

hakkuutilasto (s.  17) on myös  jatkuvasti  perustunut  pääasiassa  raakapuun  

ostajajoukkoon.  Tilastollisen neuvottelukunnan metsätilastojaosto  totesi 

tätä tilastoa koskevassa  muistiossaan (1964,  s. 1), että »tilasto on alunperin 
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ollut totaalinen, mutta nykyisin  tietojen vapaaehtoiset  antajat  muodostavat 

vajaamuotoisen,  koostumukseltaan ja suuruudeltaan jossain  määrin muut  

tuvan näytteen  kaikista  markkinapuun  ostajista.  Tämän näytteen  suhdetta 

perusjoukkoon  ei tunneta eikä seurata.  Kuitenkin kerättyjä  tietoja käsitel  

lään muuten totaaliaineistona,  paitsi  että loppusummiin  tehdään arvion  

varaisia lisäyksiä.  Ei ole määritelty  mitkä hakkuut tilaston piiriin pyritään  

sisällyttämään».  

Koska  ajan  tasalla olevaa,  edellä esitetyt  vaatimukset täyttävää  luette  

loa eri  hakkuualueilla toimivista raakapuun  ostajista  ei ollut mistään val  

miina saatavissa,  päätettiin  sellainen hankkia yksityismetsätalouden  edistä  

misjärjestojen  avustuksella.  Varsinainen luettelointityö  annettiin noin 300 

metsäneuvojan  tehtäväksi.  Kukin  metsänhoitolautakunta asetti metsänhoi  

tajan  valvomaan oman  alueensa luettelointityötä.  

Kunnittain  täytettiin  yksi  lomake (liite  1) kustakin  raakapuun  ostajasta,  

joka  oli  vuoden 1962 aikana ostanut suoraan metsänomistajilta  ja/tai  hank  

kinut omasta metsästään (myyntijalostus-  tai vientitarkoituksessa)  kyseisen  

kunnan alueelta vähintään 1  000 j 3 tukkipuuta  tai 100 pm
3 ainespino-  tai 

polttopuuta.  Leimausluetteloiden,  hakkuuilmoitusten sekä paikallistunte  

muksensa perusteella  tekivät metsäneuvojat  ostajalomakkeisiin  pinopuusta  

3-jakoiset  ja tukkipuusta  4-jakoiset  hankintamäärien suuruusarviot. Lisäksi  

ilmoitettiin kustakin  ostajasta mahdollisimman täydellinen  nimi ja posti  

osoite. Näin luetteloidun perusjoukon  suuruudeksi tuli kunnittain 8  430, 

työvoimapiireittäin  3  560 ja koko  maassa  3 430 ostajaa,  jolloin  esimerkiksi  

kunnittaisessa laskennassa luettiin viiden kunnan alueella toiminut ostaja  

viiteen kertaan. 

Suunniteltaessa raakapuun  ostajien  uutta luettelointia oli käytettävissä  

vuoden 1962 luetteloinnista  saadut kokemukset.  Lähtökohtahypoteesina  oli 

alunperin,  että  yksityismetsätalouden  edistämisjärjestöt  muodostavat tehok  

kaimman valmiina olevan organisaation  ostajien  luetteloimiseksi. Tämän var  

mistamiseksi sekä luetteloinnin kehittämiseen tähtäävien uusien näkökoh  

tien selvittämiseksi suoritettiin aluksi metsäneuvojiin  kohdistettu suppea  

esitutkimus. 

Saatujen  tulosten pohjalta laadittiin raakapuun  ostajien  luetteloinnin 

alustava suunnitelma. Vuoden 1965 tammikuussa pidetyillä  »Hakkuutilas  

tollisilla  Neuvottelupäivillä»  oli  mukana tulevasta luettelointityöstä  vastaava 

metsänhoitaja  kustakin metsänhoitolautakunnasta. Heille esiteltiin raaka  

puun ostajien  uuden luetteloinnin tarve  ja alustava suunnitelma. Luette  

loinnin kehittämismahdollisuuksista keskusteltiin erityisessä  työryhmässä  

(Muuttuva  metsätalous .  
.
 

.
 1965, s.  43—44).  Saatujen  viitteiden mukaan 

korjattiin luettelointisuunnitelmaa eräiltä osin. 

Näiden esivalmistelujen  perusteella  ostajien  luettelointilomake uusittiin 

entistä tarkoituksenmukaisemmaksi (liite 2). Tällä kerralla  katsottiin aiheel  
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Taulukko 31.1 Raakapuun ostajien  perusjoukkoihin v. 1962 ja 1964/65 luetteloidut 
tukki-,  ainespino-  ja polttopuun  ostajat (N) ja hankintamääräarvioiden  keskiarvot  

(X) m3  työvoimapiireittäin.  
Table  31.1 The buyers of heavy timber, industrial  cordwood and  fuelwood listed with  
the populations of roundwood  buyers  in 1962  and  1964/65  (N) and  the means of the  
estimated quantities removed (X), cubic  metres, solid measure, by employment districts. 

liseksi  rajoittaa  metsäneuvojien  avulla  tapahtuva  luettelointi  vain teollisuu  

den ja liikenteen käyttöön  sekä vientiin raakapuuta  muista  kuin  valtion 

metsistä hankkiviin ostajiin.  Metsähallituksen,  puolustusministeriön  ja 

Metsäntutkimuslaitoksen metsien raakapuun  ostajat  luetteloitiin erikseen 

näiden virastojen  toimesta. Käyttötarkoitusrajoituksen  puitteissa  pyrittiin  

uuteen luetteloon saamaan kaikki  aivan pienetkin  ostajat.  Hankintamäärä  

arviot  pyydettiin  nyt  jokaisesta  raakapuulajista  erikseen,  kun ne oli v.  1962 

tehty  vain  kolmijakoisen  ryhmittelyn  mukaan. Vuoden 1962 luetteloinnissa 

Työvoimapiiri  

Employment  district 

Vuosi 

Year 

Tuki  

Heavy  

:ipuu  

timber 

Ainespinopuu  
Industrial 

cordwood 

Polttopuu  

Fuelwood  

Yht. raakapuu  

Total 

roundwood 

N  X X  X X  N X 

Helsinki   1962 

1964/65 

172 

165 

3 243 

3 441  

35 

45 

23 230  

15 932  

124 

46 

1888 

2 237 

277 

180 

5 794  

7 709  

rurku   1962 

1964/65 

275 

244 

2 453  

2 826  

56  

48 

12 640  

16 045  

390 

61 

815 

1080 

617  

283 

2 756  

5 390  

fampere  1962 

1964/65 

246  

296  

4 646  

6 011  

63 

129  

17 596  

14 412 

158 

89 

2 885 

2 387 

363 

346 

7 438  

11130 

Kouvola   1962 

1964/65 

343  

317 

5 248  

6 013  

139 

147 

14 060  

17 452 

239 

100 

3138 

2 722 

498 

363 

9 045  

13 069  

/aasa   1962 

1964/65 

233 

219 

3 202  

4 784  

43 

53 

30 043  

32 871 

274 

28 

1 403  

2 755  

487 

234  

4 964  

12 252  

fyväskylä   1962 

1964/65 

139 

128 

5 448  

9 257  

76 

79 

16 984  

21 264  

124 

53 

4 494  

2 630 

217 

146 

12 006  

20 577  

luopio   1962 

1964/65 

155 

123 

7 047  

9 762  

96  

89  

20 993  

26 488  

202 

62 

3 213 

3 461 

301 

149 

6  933  

25 321  

Joensuu   1962 

1964/65  

112 

124 

9 768  

12 673  

73 

92 

21109 

22 328  

227 

43 

2 516  

5 412 

301 

143 

10 652  

26 982  

Kajaani   1962 

1964/65 

43 

69 

5 538  

6  359  

33  

43  

16 599  

22  257 

40 

18 

3 829  

2194 

76  

78 

12 356 

18 402  

)ulu   1962 

1964/65 

114  

86 

3 508  

6 484  

45 

39 

17 086  

30  164  

171 

21 

1 748  

3 392  

263 

93 

5 581 

19 411 

Rovaniemi  1962  

1964/65 

83 

74 

6 023  

9 480  

52 

69 

14 086  

21 449  

104 

11 

2 113 

2 553 

162 

88 

8 964  

25 109 

!oko  maa   

Whole country  

1962 

1964/65 

1915 

1845 

4 701  

6 312  

711  

833 

17 963 

20  839 

2 053  

532 

2 236 

1 737 

3 562 6 931 

2 103 14 48! 
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oli tukkipuulla  pinopuuta  tiheämpi  luokkaväli. Tässä uudessa lomakkeessa 

laadittiin kullekin raakapuulajille  alhaalta päin nelijakoinen  hankinta  

määräluokitus sekä lisäksi  pyydettiin  arvioimaan korkeimman luokan  ylit  

tävät määrät absoluuttisina lukuina. Näin pyrittiin  eliminoimaan vuoden 

1962 avoimien ylimpien  luokkien tuottamat hankaluudet aineiston käsit  

telyssä.  (Pakkanen  1965, s. 28—31.)  Uusi luettelointi kohdistettiin 

aikaväliin huhtikuu 1964—maaliskuu 1965. Koska  kuitenkin tammi—huhti  

kuu muodostaa raakapuun  ostotoimintaa ajatellen  suhteellisen hiljaisen  

kauden,  vastannee luettelo likimain  myös  kalenterivuotta 1964. 

Vuosien 1962 ja 1964 luettelointien mukaiset tukki-,  ainespino-  ja poltto  

puun ostajat  sekä  niiden arvioitujen  hankintamäärien keskiarvot työvoima  

piireittäin on esitetty  taulukossa 31.1. Vuoden 1964 luettelointiin asetettu 

käyttötarkoitusrajoitus  näkyy  nimenomaan polttopuun  ostajaluvun  kehi  

tyksessä:  se  oli koko  maassa v.  1962 2 053, mutta 1964 vain 532. 

Kehitetty  raakapuun  ostajien  luettelointimenetelmä luovutettiin kulku  

laitosministeriön hoidettavaksi. Ensimmäinen siellä toteutettu luettelointi 

suoritettiin  kalenterivuotta 1966 koskevana.  Vuoden 1967 osalta tarkistet  

tiin vain toimintansa lopettaneet  ja uudet ostajat,  mutta vuodesta 1968 

lähtien on luetteloinnista tarkoitus muodostaa kokonaisuudessaan joka  

vuotinen (ks.  luku  61).  

32 Ostajaluetteloiden  käyttökelpoisuus  

321 Ostajaluetteloiden  vertailu ostajien  ilmoituksiin 

3211 Ostajien  tunnistaminen 

Luvussa 31 esitetyllä  tavalla hankittujen  raakapuun  ostajaluetteloiden  

ensimmäiseksi  tavoitteeksi asetettiin,  että ne  sisältäisivät  riittävän  tarkasti  

raakapuulajiryhmittäin  ja hakkuualueittain kaikki  luettelointiohjeissa  mää  

ritellyt  raakapuun  ostajat.  Luetteloijien  lukuisuuden (300)  vuoksi  suoritetun 

työn  laatu luonnollisesti vaihtelee alueittain. Voidaan kuitenkin olettaa,  

että  mitä laajempaa ostajan  toiminta on jossain  kunnassa  ollut,  sitä herkem  

min tieto siitä  on tavoittanut luetteloijan.  Samoin on ostajan  luetteloimis  

todennäköisyys  nopeasti  kasvanut hankinta-alueen laajentuessa  monia kun  

tia  koskevaksi,  koska  ostaja  on tällöin  joutunut  yhä  useamman luetteloijan  

kohteeksi. 

Kuten myöhemmin luvussa 41  selostetaan,  ryhmiteltiin  ostajat,  ositetun 

otannan soveltamiseksi,  metsäneuvojien  arvioiden perusteella  työvoimapii  

reittäin  kolmeen suuruusluokkaan. Hankintamääriltään suurimmat ostajat  

luettiin suuruusositteeseen 3. Siihen  kuuluneilta ostajilta  kerättiin hakkuu  

tilaston vaatimat tiedot totaaliaineistona. Sen sijaan  suuruusositteista Ija  
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2  poimittiin  kussakin  työvoimapiirissä  otokset.  Koko perusjoukkoa  ja sen 

osapopulaatioita  koskevien kokonaismäärien estimoimiseksi otosostajien  

ilmoittamista  tiedoista haluttiin tietää,  olivatko  metsäneuvojat  kyenneet  

riittävän tarkasti  tunnistamaan erikseen  suuruusositteissa  1 (pienet  ostajat)  

ja 2 (keskisuuret  ostajat)  esiintyneet  tukkipuun,  ainespinopuun  ja poltto  

puun ostajat.  

Edellä esitetyssä  tarkoituksessa  verrattiin keskenään metsäneuvojien  

arvioihin ja ostajien  omiin ilmoituksiin perustuvia  ostajafrekvenssejä  vuo  

delta 1962. Nollahypoteesiksi  (H  0)  asetettiin väittämä, että molemmista 

lähteistä saatujen  ostajafrekvenssien  jakaantumisessa  raakapuulajiryhmiin  

suuruusositteissa 1 ja 2 ei ole tilastollisesti  merkitseviä eroja.  Tilastolliseksi 

testiksi  valittiin kahden riippumattoman  havaintoryhmän  khiin neliötesti 

(esim. Siegel 1956, s. 104—110),  koska  1)  metsäneuvojien  arviot  ja 

ostajien  omat ilmoitukset  olivat  toisistaan riippumattomia  ja koska 2)  oli 

kysymys  frekvenssilukujen  eroista. Erojen  tilastollinen merkitsevyys  pää  

tettiin todeta tasolla a = .oi. Havaintojen  kokonaisluku oli 185. 

2 

X = khiin  neliö - chi square 

0.  
.
 = havaittu  tapausten luku  rivin  i sarakkeessa  j  

- observed  number  of cases categorized in ith row  

of jth column  

E..  = tapausten teoreettinen  luku  rivin  i  sarakkeessa  j 
-  number  of cases expected  under  H to be categorized 

in ith  row  of jth column  

r = rivien  luku  vertailutaulussa  -  number  of rows 

k = sarakkeiden  luku  vertailutaulussa  - number  of columns 

Kaavalla (3211.1)  lasketun khiin  neliön otosjakauman  aproksimaationa  

käytettiin  valmiiksi  taulukoitua khiin neliö-jakaumaa  vapausasteella  v = 

(r-—1) (k—1)  = (6 —1) (2—1)  = 5. H 0 hylätään,  jos khiin neliölle kaavalla 

(3211.1)  laskettu arvo  on sellainen, että todennäköisyys  sen  tapahtumiseen  

vapausasteella  5 on yhtä  suuri tai pienempi  kuin  a = .oi. 

Metsäneuvojien  arviot ja ostajien  omat ilmoitukset jakaantuivat  Hel  

singin,  Turun ja Tampereen  työvoimapiirien  yhteisessä  aineistossa taulukon 

3211.1 mukaisesti (luvut  ilman sulkeita). Samassa taulukossa  on esitetty  

sulkeissa  kullekin havainnolle (Oy)  laskettu  teoreettinen arvo  (E ;j
-). Kaavalla 

(3211.1)  laskettiin %
<l  = 2.53. Koska vapausastetta  5 vastaava taulukoitu 

arvo  tasolla a = .01  oli 15.09, jäi  edellä asetettu nollahypoteesi  (H  0)  voi  

maan. Tulos olisi  ollut sama, vaikka  olisi valittu taso a = .10  (% 2 = 9.24).  

3? k 

(3211.1) .V 2  =  £ y I(0 -  E )
2

/  E.  
.

 I 
,
 jossa 

i=l  j=l I 1J 1J ) 
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Taulukko  3211.1 Tukkipuun, ainespino- ja polttopuun ostajafrekvenssit  suuruus  
ositteissa 1 ja 2 metsäneuvojien arvioiden ja ostajien omien ilmoitusten mukaan  

Helsingin, Turun ja Tampereen  työvoimapiireissä v. 1962. (Sulkeissa olevat  luvut 
tarkoittavat kullekin havainnolle laskettua  teoreettista arvoa.)  

Table 3211.1 Buyer  frequencies of heavy timber, industrial cord-wood  and fuelwood 
in strata 1 and  2, from reports by  forestry  instructors  and  the buyers  themselves, in  the  

employment districts of Helsinki,  Turku and  Tampere in  1962.  

Taulukon 3211.1 mukaisesti ryhmiteltiin  metsäneuvojien  arvioiden ja 

ostajien  omien ilmoitusten mukaiset  ostajafrekvenssit  erikseen Kouvolan ja 

Joensuun työvoimapiireissä.  Muiden piirien aineistot yhdistettiin  seuraa  

vasti: Vaasa  -f- Jyväskylä,  Kuopio  + Kajaani  sekä Oulu -f- Rovaniemi. 

Lähekkäisten työvoimapiirien  aineistoja  jouduttiin  yhdistelemään,  jotta  

kyettiin  täyttämään  kaavan (3211.1)  käytölle  asetettu suositus,  jonka  mu  
kaan vertailutaulukon odotetuista frekvensseistä  vähemmän kuin  20 % 

saa olla viittä pienempiä  eikä yksikään  ykköstä  pienempi  (Siegel  1956, 

s.  110). Kaikista viidestä tapauksesta  laskettiin kaavalla (3211.1)  seuraavat  

£
2-arvot: .55, 1.30, .61 ja 1.25, joten edellisen esimerkin mukaisesti  nolla  

hypoteesit  jäivät voimaan. 

3212 Raakapuun  hankintamäärien arviointi 

Ostajien  tunnistamisen lisäksi  pyrittiin  luetteloinnissa keräämään koko  

perusjoukosta  ostajien  keskinäisiä  suuruusluokkasuhteita osoittavaa infor  

maatiota (luku 31).  Luetteloidusta perusjoukosta  poimituilta  otosostajilta  

(luku  411) kerättyihin  vuoden 1962 raakapuun  hankintamäärätietoihin 

(luku  42)  perustuen  voitiin tehdä laskelmia metsäneuvojien  tekemien han  

kintamääräarvioiden käyttökelpoisuudesta.  

Ostajien  omien metsien  osalta voidaan perusjoukon  luetteloinnissa metsä  

neuvojien  tekemien arvioiden ja ostajien  omien ilmoitusten katsoa kohdis  

tuvan samoihin raakapuueriin.  Muilta osin tarkoittivat  metsäneuvojien  

arviot kuitenkin lähinnä vuoden 1962 ostomääriä ja ostajien  ilmoitukset  

tuona aikana metsänomistajilta  vastaanotettuja  raakapuumääriä,  joten  huo  

mattava osa ostajien  ilmoittamista määristä oli ostettu jo edellisen  vuoden 

Suuruus-  

osite 

Stratum  

Raakapuulajiryhmä  
Group  of roundwood assortment 

Havainnoija  — Reported  by Yhteensä 
1 Total/ 

Neuvoja— Instructor] Ostaja  — Buyer  

Ostajafrekvenssi — Buyer frequency  

1 Tukkipuu — Heavy timber  23  (22.8) 26 (26.2) 49 

1 Ainespinopuu  —Industrial eordwood 3 (  5.6)  9 ( 6.4)  12 

1 Polttopuu — Fuelwood  34 (32.1) 35  (36.9) 69 

2 Tukkipuu — Heavy  timber  13 (13.0)  15 (15.0) 28 

2 Ainespinopuu  —Industrial  eordwood 6  (  5.6)  6  ( 6.4)  12 

2 Polttopuu — Fuelwood  7 (  7.0)  8 (  8.0) 15 

1-2  | Yhteensä  —  Total  j 86 99 185 
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aikana. Vaikka siis  metsäneuvojat  olisivat ostajien  luetteloinnissa tehneet 

»täydellisiä»  arvioita, niiden ei tarvinnut täysin  täsmätä ostajien  omiin 

ilmoituksiin. 

Metsäneuvojien  arvioiden tarkkuutta ostajien  omiin ilmoituksiin nähden 

mitattiin U-analyysillä  (T  he i  1 1958,  s.  31—48).  Molemmista sarjoista  las  

kettiin työvoimapiireittäin  erisuuruuskerroin U kaavalla (3212.1).  Kaavan 

rakenteesta nähdään,  että jos metsäneuvojien  arviot ovat  täsmälleen osta  

jien  ilmoitusten suuruisia,  tulee erisuuruuskertoimelle U  arvo  0.  U:n arvo  1 

puolestaan  tarkoittaa arvioiden mahdollisimman huonoa osuvuutta. U:n 

arvot saattavat siis  vaihdella nollasta yhteen.  

U = erisuuruiskerroin  -  inequality  coefficient  

P.  = metsäneuvojan arvio -  prediction made by a forestry 
1 instructor  

A. = ostajan oma ilmoitus -  actual  quantity  supplied by  

a buyer 

n = havaintoparien luku  -  number  of observation  pairs 

Erisuuruuskertoimen U  osoittaja  voidaan hajottaa  seuraavasti:  

P = arvioiden keskiarvo  -  mean  of predictions (P^)  
A = ostajien ilmoitusten  (A.) keskiarvo  -  mean of actual  

quantities (A ) 

s
p = arvioiden (p.) standardipoikkeama -  standard  deviation  

of predictions (P^)  
= ostajien ilmoitusten standardipoikieama  

-  standard  deviation  of  actual quantities (A^)  
r = havaintosarjojen P. ja A. välinen  korrelaatio  

-  correlation between  P."""and  A..  
l l 

jossa 

D = kaavan  (3212.1)  jakaja - denominator  of equation (3212.1)  

(3212.1  )U  =  yjll  (P
i

~A
i

)
2

/n  /  (>
V
/Z

1
 Pi  2/  n \

2

/  n).  J°ssa  

(5212.2) £ ( p
i"  A±

)
2
/  n=(P  -  A)

2

 +  ( Bp  -  s^
2

 +  2(l-r)s
p

s

A  ,  jossa  

(3212.3) U
M  =(P  -  A)/ D; U

g = (s p  
-  aj/  D j TJ

C = /D , 
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2 

Jakamalla  yhtälö (3212.4)  U :11a  ja merkitsemällä  
2 

-  When equation (3212-4) is divided  by  U and given 
the form 

saadaan lopullisesti -  the final result  is 

TJ = harhan aiheuttama  erisuuruus  -  inequality due  to bias  

3 
U =

 erisuurten  varianssien  aiheuttama erisuuruus  

-  inequality due to differences  in variances  
0 

U = epätäydellisen korrelaation  aiheuttama  erisuuruus 

-  inequality due to lack of correlation.  

Kaavoilla (3212.5)  oli mahdollista likimääräisesti kuvata  metsäneuvojien  

hankintamääräarvioiden ostajien  omista ilmoituksista poikkeamisien  syitä.  

Eri  työvoimapiireistä  poimituista  ostajaotoksista  kaavoilla (3212.1)  ja 

(3212.5)  lasketut estimaatit on esitetty  taulukossa 3212.1. 

Edellä esitetyn teorian mukaan ovat metsäneuvojien  arviot sitä  tar  

kempia  mitä lähempänä  U on nollaa. Yhdeksässä työvoimapiirissä  (Kajaani  

ja Rovaniemi pl.)  U vaihtelee Vaasan ,i2:sta  Tampereen  ,38:  aan. Huom t  

Taulukko  3212.1 Metsäneuvojien arvioimien ja ostajien ilmoittamien vuoden  1962 
raakapuun hankintamäärien  erisuuruuskertoimet  (U), harhan  (UM), eri  suuruisen  
varianssin  (U s )  ja epätäydellisen korrelaation  (Uc ) osuudet  U:n mittaamasta  eri  

suuruudesta  sekä  korrelaatiokertoimet  (r) työvoimapiireittäin laskettuna.  

Table 3112.1 The inequality coefficients  (U) of  the quantities of roundwood  removed  
in  1962 as estimated  by  forestry  instructors  and  reported  by  the  buyers,  and  the  shares  of 
the  bias  (UM),  variance  of  different size  (US) and  lack of  correlation  (U c ) of  the inequality 

measured  by U, and  the correlation  coefficients  (r),  by employment districts. 

(3212.4)  U
M

2

 +  Us

2

 +  U
c

2

 =U
2

 

/
 s M 2.2 S 2.2 

TT

C 2,2  
(3212.5) u =U

M /II ;  u =u
s  / u ;  u =u

c  / U  

(3212.6) I?1  +  TJ
S  +U°= 1 

,
 jossa 

Työvoimapiiri  U U M U S  TJ C r 

Employment  district 

Helsinki   .32 .08 .07 .85 .65 

Turku   .25 .07 .02 .91 .80 

Tampere  .38 .05 .94 .01 .95 

Kouvola   .22 .06 .92 .02 .98 

Vaasa   .12 .13 .81 .06 .99 

Jyväskylä   .27 .26 .71 .03 .94 

Kuopio  .33 .07 .63 .31 .88 

Joensuu   .37 .20 .72 .08  .96 

Kajaani   .63 .05 .85 .10  .84 

Oulu   .24 .10 .61 .29 .92 

Rovaniemi   .51 .09 .52 .38  .95 
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tavasti edellisiä korkeammat U:n arvot saatiin  Kajaanin  (.65) ja Rovanie  

men  (.51)  piireissä.  Tältä osin asetettiin  hypoteesi,  etteivät  metsäneuvojat  

ilmeisesti kyenneet  v.  1962 riittävän tarkasti  arvioimaan metsähallituksen 

metsistä ostettuja  puumääriä;  niiden osuushan on korkeimmillaan juuri  

näillä alueilla. Tilannetta oli mahdollisuus tutkia vuoden 1966 ostajaluettelon  

ja kulkulaitosministeriön  markkinahakkuiden kausitilaston aineistosta. 

Vuoden 1962 vuositilastosta poiketen  ei kausitilaston ostajien  ilmoituk  

siin  sisälly  lainkaan metsähallitukselta  toimitussopimuksin  saatuja  raaka  

puueriä.  (Ne  kerätään tilastoon suoraan metsähallituksen hoitoalueista.)  

Koska  pystykauppojen  osuus  metsähallituksen koko  raakapuun  myynnistä  

oli noin 20 % (Suomen  virallinen tilasto XVII B :  3  1964 ja 1965),  ei  niistä 

saatujen  puumäärien  sisältymisen  ostajien  ilmoituksiin katsottu olennaisesti  

vaikuttavan analyysiin.  Tästä aineistosta saatiin  seuraavat tulokset:  

1) Kajaani U = .112 (r = .972);  

2)  Rovaniemi U = .106 (r = .974).  

Asetettu hypoteesi  jäi  siten edelleen voimaan. 

Karkeaksi  mittapuuksi  metsäneuvojien  raakapuun  hankintamääräarvioi  
den »hyvyydestä»  otettiin  Mannermaan (1962)  laskemat valtiovarain  

ministeriön kansantalousosaston huoltotase-ennusteiden U-estimaatit  vuo  

silta 1953—60. Ennusteet tehdään vuosittain elokuussa,  jolloin  on jo käy  

tettävissä vuoden alkupuoliskon  tietoja. Bruttokansantuotteen,  viennin, 

tuonnin,  investointien ja kulutuksen volyymiennusteiden  U-arvot vaih  

telivat välillä .18 —.3  8; hintaennusteilla oli vaihteluväli .11 —.15 ja arvo  

ennusteilla  .13—.27. Metsäneuvojien  arviointitarkkuuden voidaan todeta 

olevan yleensä  em. volyymiennusteiden  luokkaa ja parhaimmillaan  yltävän  

hintaennusteiden tasolle. 

Taulukon 3212.1 sarakkeiden UM

,
 Us  ja Uc  arvoja  tarkkaamalla  voidaan 

edeltäneen teoriaesityksen  mukaisesti tehdä päätelmiä  U:n ilmaiseman 

metsäneuvojien  arvioiden ja ostajien  omien ilmoitusten erisuuruuden aiheut  

tajista. Koska  kaavan 3212.6 mukaisesti UM -f- U
s -f- U

c = 1, niin kerto  
malla kyseiset  taulukon arvot  sadalla nähdään siitä  suoraan harhan (UM),  
erisuurten varianssien (U s )  ja puutteellisen  korrelaation (U

c
) prosenttiosuu  

det ostajien  omilla ilmoituksilla mitatuista metsäneuvojien  arviointivirheistä.  

Esimerkiksi  Helsingin  piirissä on harhan osuus 8 %, erisuuruisten 

varianssien osuus  7  % ja  puutteellisen  korrelaation osuus  85  % metsäneuvo  

jien arvioiden ja ostajien  ilmoitusten välisestä erisuuruudesta. Tilanne on 

likimain sama Turun piirissä.  U-analyysin  tulosten mukaan siis  näissä kah  

dessa piirissä  metsäneuvojien  arviointivirheet  aiheutuvat pääosiltaan  arvioi  

den puutteellisesta  korrelaatiosta ostajien  ilmoitusten  suhteen. Toisaalta 

erikseen  laskettujen  korrelaatiokerrointen estimaatit ovat  juuri  näillä 
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alueilla alhaisimmat koko maassa  (.6  5 ja .8  o), joten molemmilla tavoilla 

saatu informaatio sopii  yhteen.  Yhdeksässä  muussa  työvoimapiirissä  (Hel  

sinki  ja Turku pl.)  metsäneuvojien  arviointivirheiden pääasialliseksi  selittä  

jäksi osoittautui  taulukon 3212.1 sarakkeen TJS ilmentämä metsäneuvojien  
arvioiden varianssien poikkeaminen  ostajien  ilmoitusten variansseista.  

Myös  tavallisella Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimella on 

joissakin  yhteyksissä  pyritty  mittaamaan ennusteiden ja arvioiden tark  

kuutta. Se on  kuitenkin tähän tarkoitukseen sopimaton,  koska  täydellinen  

positiivinen  korrelaatio  ilmaisee vain täsmällisen viivallisen  riippuvuuden  

olemassaolon arvioidun (Pj)  ja todellisen (Aj)  määrän  välillä: P, a -J-  ft  At ,
 

ft > 0,  kun  täydelliseltä  arviolta vaaditaan lisäksi,  että a = 0 ja ft  = 1. 

Ostajaotantaan  perustuvan  hakkuutilaston suunnittelussa on kuitenkin 

eräitä tilanteita, kuten ostajien  suuruusluokittelu  ja regressioestimaattorien  

kokeilu, joissa  voidaan hyödyntää  korrelaatioanalyysillä  saatuja  tuloksia 

metsäneuvojien  tekemien raakapuun  hankintamääräarvioiden käyttökel  

poisuudesta.  

Taulukon 3212.1 äärimmäisenä oikealla olevasta sarakkeesta nähdään,  

että v.  1962 metsäneuvojien  arviot  korreloivat yleensä  voimakkaasti ostajien  

ilmoittamien raakapuun  hankintamäärien kanssa.  Pienimmät korrelaatiot 

esiintyivät  Helsingin  ja Turun piireissä.  Vuoden 1964 ja sitä myöhempien  

luettelointien vuotta 1962 täsmällisempien  luettelointiohjeiden,  uudistetun 

arviointilomakkeen ja luetteloinnin tehostetun valvonnan vuoksi voitiin 

esittää oletus,  että metsäneuvojien  arviot korreloivat näissä uudemmissa 

luetteloinneissa vuotta 1962 voimakkaammin ostajien  ilmoitusten kanssa.  

Vuoden 1964 ostajaluettelosta  saatiin korrelaatiokertoimeksi  Helsingissä  .98 

ja Turussa .87  (v. 1962: .65  ja .8o),  joten näiden tulosten perusteella  jäi  

edellä esitetty  oletus voimaan. 

Edellä (s.  30)  esitettiin hypoteesi,  että mitä suuremmat ovat ostajan  

hankintamäärät,  sitä suurempi  on sen  luetteloinnin todennäköisyys.  Hypo  

teesia laajennettiin  samoin perustein  seuraavalla väittämällä: Mitä suurem  

mat ovat  ostajan  hankintamäärät,  sitä 1) tarkempia  ja 2)  enemmän  ostajien  

omiin ilmoituksiin korreloituneita ovat metsäneuvojien  perusjoukon  luet  

teloinnissa tekemät hankintamääräarviot. 

Taulukossa 3212.2 on esitetty  metsäneuvojien  arvioimien ja ostajien  

ilmoitta,m ien vuoden 1962 raakapuun  hankintamäärien erisuurnuskertoimen 

(U)  ja korrelaatiokertoimen (r) estimaatit ostajien  suuruusluokittain kol  

messa  arpomalla  poimitussa  työvoimapiirissä.  Eri ostajasuuruusluokille  v.  

1962 lasketut U-estimaatit ovat  ristiriidassa edellä metsäneuvojien  arvioiden 

tarkkuudesta hankintamäärän funktiona asetetun hypoteesin  kanssa,  mutta 

vuoden 1966 estimaatteihin nojaten  se voidaan jättää lievennettynä  voi  

maan.  Saman hypoteesin  korrelaatiota koskeva  osa  jätetään edelleen voi  

maan molempien  vuosien tulosten perusteella.  
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Taulukko  3212.2 Metsäneuvojien arvioimien  ja ostajien ilmoittamien raakapuun 
hankintamäärien  erisuuruuskertoimen (U) ja korrelaatiokertoimen  (r) estimaatit  

raakapuun  ostajien  suuruusluokittain  Tampereen, Kouvolan  ja Joensuun  työvoima  
piireissä  v. 1962 ja 1966.  

Table 3212.2 Estimates of  the  inequality coefficient  (U) of  the  quantities of  roundwood  
removed  according to reports by forestry  instructors  and  buyers,  and  of the correlation 
coefficient  (r),  by size  classes  of  roundwood  buyers  in  the  employment districts of  Tampere, 

Kouvola  and  Joensuu in  1962 and 1966. 

Etukäteen ei osattu asettaa hypoteesia  metsäneuvojien  eri  raakapuu  

lajiryhmien  hankintamäärien arviointikyvystä  muilla kuin  näiden eri  ryh  

mien ostajien  kokoon  perustuvilla  kriteereillä.  Taulukon 31.1 mukaan vuo  

sien  1962 ja 1964 luetteloinneissa ostajien  koko  maan keskimääräiset han  

kintamääräarviot  olivat  seuraavat: tukkipuu 5  500 m  
3,
 ainespinopuu  19 400 

m 3 ja  polttopuu 1 900 m 3.  Näihin tuloksiin nojaten  asetettiin  hypoteesi:  

metsäneuvojat  kykenevät  arvioimaan ostajien  eri raakapuulajien  hankinta  

määrät seuraavassa  paremmuusjärjestyksessä:  1) ainespinopuu,  2)  tukkipuu 

ja 3)  polttopuu.  Taulukoiden 3212.3 ja 3212.4 tuloksiin nojaten  jätetään  

asetettu hypoteesi  voimaan. 

Taulukko 3212.3  Metsäneuvojien arvioihin  ja ostajien omiin  ilmoituksiin  perustuvista  

raakapuun hankintamääristä  lasketut  U:n  ja r:n estimaatit  Tampereen,  Kouvolan ja 
Joensuun  työvoimapiireissä  raakapuulajiryhmittäin v. 1962 ja 1966. 

Table 3212.3 Estimates  of U and  r  calculated from the  quantities of  roundwood  removed  
from estimates  by  forestry  instructors and  reports by the buyers,  for employment districts 

of  Tampere, Kouvola  and  Joensuu  in  1962  and  1966.  

Työvoimapiiri  

Employment  district 

Ostajan suuruusluokka — Size class of  buyer  

l 

Pienet 

Small 

2 

Keski-  

suuret 

Medium 

3 

Suuret  

Large  

1 

Pienet 

Small 

2 

Keski-  

suuret 

Medium 

3 

Suuret 

Large  

Erisuuruuskerroin 

Inequality  coefficient  

U 

U 

Korrelaatiokerroin 

Correlation  coefficient  

r 

r 

1962 

Tampere  .36 .54 .33 .29 .45 .90 

Kouvola   .30 .15 .20 .45 .80 .93 

Joensuu   .14 .32 | .36 .89 .73 .88 

1966 

Tampere  .36 .21 .07 .60 .50 .98 

Kouvola   .64 .26 i .05 —.05 .55 .99 

Joensuu   .27 .13 .06 .37 .91 .98 

Raakapuulajiryhmä  
1962 1966 

Group  of roundwood assortment 
u r U r 

Tukkipuu — Heavy timber   .29 .79 .10 .95 

Ainespinopuu  —Industrial cordivood...  .27 .92 .06 .99 

Polttopuu —  Fuelwood   .60 .53  .29  .98 
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Taulukko 3212.4 Metsäneuvojien arvioiden  (P) prosenttiset  poikkeamat  (100(P-A)/A) 

ostajien omien  ilmoitusten (A)  mukaisista  raakapuun hankintamääristä  raakapuulaji  

ryhmittäin koko  maassa vuosien  1962, 1964 ja 1966 ostajien  luetteloinneissa*.  
Table  3212.4 Percentage  deviations  (lOO(P-A)/A) of estimates by forestry  instructors 
(P) from  the quantities of roundwood  removed  reported by the buyers  (A),  by  groups  
of  roundwood  assortments,  in  the  whole country in the  buyer  census of 1962,1964 and  1966*.  

(*  Sulkeiden arvot  laskettu  ostajien  ilmoituksista,  joissa  oli mukana  metsähallituksen toimitus  
hakkuut.  Muissa ne eivät  ole  mukana.) 

(*  The values in brackets have  been  calculated from the  buyers' reports  which included the  removals  
from  delivery  sales  by  the  Finnish State  Board  of  Forestry;  from the  others  they are excluded.)  

322 Ostajakunnan  rakenteen muutosanalyysi  

3221 Suuruusrakenteen muutokset 

Raakapuun  ostajakunnan  rakenteessa perusjoukon  luettelointien väli  

aikana tapahtuvat  muutokset muodostavat keskeisen  kysymyksen  tarkas  

teltaessa tämän perusjoukon  kelpoisuutta  hakkuutilaston otantakehikoksi.  

Muutoksia aiheuttavat ostajien  hankintamäärien ja -alueiden vaihtelu,  ääri  

tapauksina  toiminnan lopettaminen  tai uusien ostajien  ilmaantuminen 
markkinoille.  Luettelointien välisenä aikana  toimintansa lopettaneet  ostajat  

vaikuttavat  hakkuumäärien otosvarianssia suurentavasti ja vähentävät 

siten ostajaotantaan  perustuvan  hakkuutilaston  tarkkuutta.  Tästä aiheu  

tuvaa tarkkuuden muutosta kyetään  kuitenkin  jatkuvasti  seuraamaan otos  

ostajilta  kerättäviin  tietoihin perustuvilla  keskivirhelaskelmilla.  Sen sijaan  

luettelointien väliaikana raakapuun  hankintansa aloittaneet uudet ostajat  

aiheuttavat otoksista estimoituihin  hakkuu määrätietoihin systemaattista  

virhettä, joka on edellistä vaikeammin kontrolloitavissa.  Yleisesti  voidaan 

todeta,  että mitä vähäisempiä  nämä rakennemuutokset ovat,  sitä  paremmin  

ostajakunta  soveltuu hakkuutilaston otannan perusjoukoksi.  

Jos ostajakunnassa  ei tapahtuisi  lainkaan rakennemuutoksia,  tultaisiin 

jatkuvasti  toimeen yhteen  luettelointiin perustuvalla  otantakehikolla.  Otos  

ten uudelleen poiminnan  tarve perustuisi  pelkästään  tietojen  ilmoittamis  

väsymyksen  esiintymiseen.  Kun ostajarakenteen  muutoksia todellisuudessa  

kuitenkin  tapahtuu,  on niiden suuruusluokan ja kehityssuunnan  selvittämi  

sellä tärkeä merkitys.  Jokainen ostajaluettelon  uusiminen ja otosten uusi 

poiminta  aiheuttaa tietyt kustannukset,  joten  niiden ajoittaminen  ostaja  

kunnan rakenteen muutosprosessin  voimakkuuden mukaan tuntuu perus  

tellulta. 

K a a k  a p  ii  u I  a j  i  ry  h m ä 
Group  oi  roundwood assortment  

1962 1964 I 1966 

Tukkipuu —  Heavy timber  
Ainespinopuu  —Industrial cordwood  ..  
Polttopuu — Fuelwood  

(—32.8) 

(—29.6)  
(  +  20.3)  

—24.1  

—22.4 

+ 29.0 

—19.8 —11.9 

—12.7 
—
 4.2 

+ 3.9 I +15.4 

Koko  raakapuu — Total  roundwood  ..  1 (-25.4) —17.2 —15.0 
—
 6.4 
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Luvussa  31 esiteltiin raakapuun  ostajien  perusjoukon  luetteloinnit vuo  

sina 1962, 1964 ja 1966. Näiden aineistojen  kuntakohtaiset ostajatiedot  

yhdistettiin  kustakin  ostajasta  työvoimapiirikohtaisina  reikäkorteille.  Näitä 

kortteja  lajittelemalla  oli mahdollista analysoida  ostajakunnassa  luetteloin  

tien väliaikoina  tapahtuneita  rakennemuutoksia 1) samalla hakkuualueella 

(työvoimapiirissä)  tapahtuneen  raakapuun  hankintamäärän suuruusluokan 

muutoksen ja 2)  hakkuualueen (työvoimapiirin)  vaihtumisen suhteen. 

Koska  v.  1962 ei  luetteloitu aivan pieniä  ostajia  ja koska  hankintamäärä  

arviot  tehtiin karkeampaa  luokittelua noudattaen kuin uudemmissa luette  

loinneissa,  rajoitettiin  ostajien  suuruusluokan muutosanalyysi  vuosien 1964 

ja  1966 ostajaluetteloita  koskevaksi.  Koska  suurilla ostajilla  toiminnan kiin  

teät kustannukset  ovat  korkeat,  on raakapuun  hankinnan suurten vaihte  

luiden riittävä eliminoiminen kyseisten  yritysten  elinehto. Tähän päättelyyn  

perustuen  asetettiin hypoteesi:  mitä suurempia  ovat  ostajan  raakapuun  han  

kintamäärät tietyltä alueelta, sitä suuremmalla todennäköisyydellä  ostaja  

pysyy  ajan  kuluessa samalla alueella samassa  hankintamäärän suuruus  

luokassa,  sekä  kääntäen,  mitä pienempi  ostaja,  sitä herkemmin hankinta  

määrän suuruusluokka ajan  mittaan vaihtuu. 

Taulukoissa 3221.1 a ja b  on analysoitu,  erikseen kussakin  työvoima  

piirissä,  raakapuun  ostajien  siirtymisiä  hankintamäärän suuruusluokasta 

toiseen kahden  vuoden aikana v.  1964—1966. Käytetyt  suuruusluokat näh  

dään sarakkeesta 2. Sarakkeessa 3 ovat vuoden 1964 ostajafrekvenssit  eri 

suuruusositteissa. Taulukon 3221.1 a sarakkeiden 4—7 riveiltä 3—5 (Hel  

singin  työvoimapiiri)  ilmenee,  kiiinka  vuoden 1964 ostajat  (sarake  3,  rivit  

3—5) jakautuivat  eri  suuruusluokkiin v. 1966. Siten esimerkiksi vuoden 

1964 1-suuruusositteen 105 ostajasta  (sarake  3,  rivi 3)  oli  v.  1966 lopettanut  

hankintansa 39,  edelleen samassa  ositteessa  oli 56,  2-ositteeseen oli  siirtynyt  

yhdeksän ja 3-ositteeseen yksi  ostaja  (rivi 3,  sarakkeet  4—7).  Sarakkeissa  

B—ll8 —11 on laskettu  sarakkeiden 4—7 ostajafrekvenssien  perusteella  v.  1964 

tietyssä  suuruusositteessa olleiden ostajien  suhteelliset frekvenssit  v.  1966. 

Ne voidaan myös  käsittää ostajien  suuruusositteesta toiseen siirtymisen  

todennäköisyyksien  estimaateiksi.  Esimerkiksi  Helsingin  työvoimapiirissä  

v. 1964 suuruusositteessa 1 olleen ostajan  todennäköisyys  lopettaa  hankin  

tansa v. 1966 oli .371 ja pysyä  samassa ositteessa .533  (rivi  3,  sarakkeet 

B—9). 

Taulukoiden 3221.1 a ja b sarakkeesta  4 nähdään eri  työvoimapiireissä  

vuoden 1966 luettelointiin mennessä hankintansa lopettaneiden  ostajien  

jakaantuminen  eri  suuruusositteisiin vuoden 1964 hankintamäärien perus  

teella. Esimerkiksi  Helsingin  työvoimapiirissä  v.  1964 toimineesta 173 osta  

jasta  oli  vuoteen 1966 mennessä lopettanut  39 v. 1964 suuruusositteeseen 

1, yhdeksän  ositteeseen 2 ja kaksi  ositteeseen 3  kuulunutta ostajaa.  Koko 

maassa  oli vuoden 1966 luetteloinnin mukaan lopettanut  hankintansa 527 
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Taulukko  3221.1  a Raakapuun ostajien siirtymämatriisit  suuruusositteesta  toiseen  
v. 1964—1966  työvoimapiireissä 1—6.  

Table 3221.1  a Matrices showing the transitions of  roundwood buyers  from one stratum 
to another  in  1964—1966, in employment districts 1—6. 

Sarakkeen  numero — Number of column 

o  § 
«H O 

l  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

11 

o  

S 
3 o 
S 1. Osite TT a m H ii  vii  

Ostaja- 
frek-  

Suuruusosite (ks.  sarakkeet 1 ja 2) 
Stratum (cf. columns 1 and  2) 

• S  1 
t g 

Stra-  

tum 

XlullxvllLtciniilai  tl 

Removal 
m 3 

venssi  

Buyer 
0 X 2 3 0 l 2 3 

«fei 
fre- 

quency Frekvenssi  — Frequency  Todennäköisyys  —  Probability  ' 

1964 1966 

1 Työvoimapiiri  1  (Helsinki)  —•  Employment  district 1  (Helsinki)  

2 

3 

4 

5 

0 

1 

2 

3 

0 

1— 1 350 

1 351—  8 775  

8 776—  

105 

45 

23 

39 

9 

2 

23 

56 

6 

4 

9 

30 

2 

1 

1 

19 

.371 

.200 

.087 

.533  

.133  

.086  

.667  

.087  

..  

.010 

.826 

6 0-3 
• 

85 45 21 27  diagonaali— d iagonal = 2.026 

7 Työvoimapiiri  2 (Turku)  — Employment district 2 (Turku)  

8 

9 

10 

11 

0 

1 

2 

3 

0 

1— 1 792  

1 793—11128  

11129— 

..  

194 

66 

20 

50 

7 

1 

19 

140 

16 

3 

4 

40 

3 

3 

16 

.258  

.106  

.050  

.722  

.242  

.020  

.606  

.150  

.046  

.800  

12 0-3 175 50  19 27  diagonaali—d  iagonal = 2.128 

13 Työvoimapiiri  3 (Tampere) — Employment district 3 (Tampere ) 

14 

15 

16 

17 

0 

1 

2 

3 

0 

1— 3 298 

3 299—23  669  

23 670— 

272 

54  

23 

77 

9 

1 

32 

187 

8 

2 

1 

8 

35 

2 

2 

18 

.283 

.167 

.043 

.688  

.148  

.087 

.029 

.648 

.087 

.037 

.783  

18 0-3  229 46 20 27 diagonaali—d iagonal = 2.119 

19 Työvoimapiiri  4  (Kouvola) —  Employment district 4 (Kouvola 

20 

21 

22 

23 

0 

1  

2 

3 

0 

|1— 4 555  
4 556—35  407 

35 408— 

290 

53 

19 

82 

8 

2 

41 

205 

10 

2 

33 

1 

1 

2 

16 

.283 

.151 

.105 

.707 

.189 

.007 

.622 

.053 

.003  

.038 

.842 

24 0-3 256 36 19 27 diagonaali— diagonal = 2.171 

25 Työvoimapiiri  5 (Vaasa)  —  Z Employment district 5 ( Vaasa)  

26 

27 

28 

29 

0 

1 

2 

3 

0 

1— 3 623 

3 624—18  944 

18 945— 

163 

52 

16 

34 

8 

3 

14 

125 

15 

3 

4 

28 

2  

1 

8 

.209 

.154 

.188 

.767 

.288 

.187 

.024  

.539  

.125 

.019 

.500 

30 0-3 157 34 9 27  diagonaali— diagonal = 1.806 

31 

32 

33 

34 

35 

0 

1 

2 

3 

Työvoimapiiri  6 (Jyväskylä)  —  i  
0 

....

 14 

1—  5 940 107 37 68  
5 941—28 489 25 9 6 

28 490— 16 — — 

Employment district 6 (Jyväskylä)  

2 
—
 .346 .635 .019 

8 2 .360 .240 .320 

1 15 | — — .062 
.080  

.938  

36 0-31 . | 88 H 17  27 diagonaali—d iagonal = 1.893 
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6 12703—69 

Taulukko  3221.1  b Raakapuun  ostajien  siirtymämatriisit suuruusositteesta toiseen  
v. 1964—1966  työvoimapiireissä  7—11. 

Table 3221.1 b Matrices showing  the transitions of  roundwood  buyers  from one stratum 
to another  in 1964—1966, in employment districts 7—11.  

v. 1964 toiminutta ostajaa.  Näistä oli v.  1964 ollut pienostajia  (suuruus  

osite 1) 88 %.  

Taulukoiden 3221.1 a ja b eri työvoimapiirien  0-ositteen riveiltä  näh  

dään vuoden 1966 luetteloinnissa vuoteen 1964 nähden uusien ostajien  

Sarakkeen  numero — Number of  column 

l 2 3 * 5 6  7 8 9 10 n 

so" 

Osite TT nnlriTifa rn äärä 

Ostaja- 

frek-  

Suuruusosite (ks. sarakkeet 1 ja 2) 
Stratum (cf. columns 1 and 2) 

_ C >C> 

>1  
Stra-  

tum 

IlalllVlUlaUlclai  a 

Removal 

m
3 

venssi 

Buyer 
0 l  2 3 0 1 o 3 

tfte; fre-  

quency  Frekvenssi  — Frequency  Todennäköisyy  s — Probability  

1964 1966 

1  

2 

3 

4 

5 

0 

1 

2 

3 

Työvoimapiiri  7 (Kuo]  

0 
....

 

1—  4 050 94 27 

4 051—31913 34 3 

31914— 19 — 

)io) — Z 
6 

67 

11  

Employment  district 7 (Kuopio)  

— — .287 .7  13 

20 
—
 .088 .324  

- 19 

.588  

1.000 

6 0-3  84 20 19 S diagonaali— iagonal = 2.301 

7 

8 

9 

10 

11 

0 

1 

2 

3 

Työvoimapiiri 8 

0 

1— 4 689 101 

4 690—41  251 32 

41252— 12 

(Joensuu)  —  / 

..

 20 

41 59 

3 8 

1 — 

Employment district 8 (  

1 
—
 .406 

19 2 .094 

1 10 .083 

JoensuUj  

.584 

.250  

.010 

.594  

.083  

.062 

.834 

12 0-3 87 21 12 S  diagonaali—a iagonal  = 2.012 

13 

14 

15 

16 

17 

0 

1  

2 

3 

Työvoimapiiri  9 (Kajaani)  — £ 
0 

....
 4 

1— 4 559 58 29 29 

4 560—22  434 15 3 2  
22 435— 9 — — 

mployment  district 9 (Kajaani 

— .500 .500 

10 
—
 .200 .133 

1 8 
—

 

1 

.667 

.111 .889 

18 0-3 
•  

35 11 8 E diagonaali—  iagonal = 2.056 

19 

20 

21 

22 

23 

0 

1 

2 

3 

Työvoimapiiri  10 (Oulu) — 
0 

....

 6 

1— 3  510 68 17 49 

3 511—21097 15 5 3 

21098— 11 1 

Employment  district 10 (Oulu)  
1 

—
 

2 
—
 .250 .721 

6 1 .333 .200 

1 9 .091 

.029  

.400 

.091 

.067 

.818 

24 0-3 58 10 10 S diagonaali—diagonal = 1.939 

25 

26 

27 

28 

29 

0 

1 

2 

3 

Työvoimapiiri  11 (Rovaniemi)  —  
0 

..
 

..
 26 

1— 3 038 61 32 27 

3 039—20 784 20 8 5 

20 785— 7 1 

Employment district 11 

1 
—

 

2 
—
 .524 

3 4 .400 

1 5 .143 

(  Rovaniemi)  

.443 .033 

.250 .150 

— .143 

.200 

.714 

30 0-3 '  

•  

58 7  9 2  diagonaali— diagonal = 1.307  
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jakaantuminen  eri suuruusluokkiin. Esimerkiksi  Helsingin  piiriin  oli  ilmes  

tynyt  1-ositteeseen 23,  2-ositteeseen neljä  sekä  ositteeseen 3 yksi uusi ostaja  

(rivin 2  sarakkeet  5—7). Koko maassa  oli vuoden 1966 luetteloinnissa 216 

uutta  ostajaa,  joista  95  % oli pienostajia  (suuruusosite  1). 

Taulukoiden 3221.1 a ja b sarakkeissa  B—ll8 —11 on esitetty  ostajien  eri 

suuruusluokkiin siirtymisen  todennäköisyydet  aikavälillä 1964—1966. Esi  

merkiksi  Helsingin  työvoimapiirissä  sarakkeen 8 riviltä 2 sarakkeen 11 

riville 5 kulkevalla  tämän matriisin diagonaalilla  olevat  arvot ilmaisevat  

todennäköisyydet,  joilla  v. 1964 eri suuruusositteissa olleet ostajat  olivat  

v. 1966 edelleen samoissa ositteissa.  Diagonaalielementtien  summan mah  

dollinen vaihteluväli on  kussakin  työvoimapiirissä  taulukon 3221.1 tapauk  

sessa  o—3.0—3. Mitä lähempänä  kolmea diagonaalielementtien  summa  jossakin  

piirissä  on,  sitä vakaampaa on ostajien  raakapuun  hankintatoiminta kysei  

sellä alueella ollut. Taulukoissa 3221.1 on  laskettu eri  työvoimapiirien  toden  

näköisyysmatriisien  alle vastaavien diagonaalielementtien  summat. Tämän 

summan suuruuden mukaan oli eri työvoimapiirien  järjestys  korkeimmasta 

alkaen Kuopio,  Kouvola,  Turku,  Tampere,  Kajaani,  Helsinki,  Joensuu,  

Jyväskylä,  Vaasa,  Oulu ja Rovaniemi. 

Lopuksi  vertailtiin  taulukoiden 3221.1 a ja b diagonaaliarvojen  keski  

näistä suuruusjärjestystä  kunkin työvoimapiirin  ostajien  eri suuruusluo  

kissa.  Tulokset  on esitetty  taulukossa 3221.2. Siitä  nähdään,  että  11 piiristä  

on kymmenessä  diagonaalin  korkein  arvo  ollut  suurimpien  ostajien  luokassa 

(osite  3).  Ostajien  toiminta on siten ollut vakainta juuri  tässä luokassa 

tämän luvun alkupuolella  esitetyn  hypoteesin  mukaisesti. Vaasan työvoima  

piirin  diagonaalin  korkein  todennäköisyys  on kuitenkin pienostajien  luokassa 

(osite  1). Koko maassa  on seitsemässä tapauksessa  yhdestätoista  diagonaalin  

toiseksi  korkein  arvo  myös  pienostajien  luokassa. Tämä viittaa  siihen,  että 

pienostajien  toiminta olisi keskisuuria  (osite  2)  vakaampaa.  Saatu tulos  on 

ristiriidassa  tarkastelun lähtöhypoteesin  kanssa.  Toisaalta lähtöhypoteesia  

tukee edellä saatu tulos,  että 95 % vuoden 1966 luettelon uusista ostajista  

oli pienostajia.  

Taulukko  3221.2 Eri ostajasuuruusluokkiin kuuluvien  ostajien taulukoiden 3221.1  

diagonaaleilla  olevien  samassa luokassa  vuosina  1964 ja 1966 pysymisen  todennäköi  
syyksien  suuruusjärjestyksen  frekvenssit  työvoimapiireittäin koko  maassa. 

Table 3221.2 Frequencies, in  the order  of  magnitude, of  the probability with  which  the  
buyers  of the  different  buyer  size  classes,  situated  on the  diagonals of  Tables 3221.1, will  
remain  in  the  same class  in  1964  and  1966, by employment districts  in the  whole country. 

Ostajan suuruusluokka 
Size class of buyer  

Oaite  

Stratum 
Suurin  

Biggest  

Diagonaalin  arvo 

Diagonal  value 

Keskimmäinen 

Medium 

Pienin 

Smallest 

Pienet  
—

 Small   1 1 7  3 

Keskisuuret  — Medium  2 
— 

4 7 

Suuret  — Big   3 10 
— 1 
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3222 Hakkuualuerakenteen muutokset 

Taulukossa 3222.1 on analysoitu  raakapuun  ostajien  aluesiirtymiä.  

Sarakkeen 2 riveillä  3—13 on esitetty  raakapuun  ostajafrekvenssit  eri  työ  

voimapiireissä  v. 1962. Rivillä  2 olevat  luvut tarkoittavat  uusia v. 1964 

toimineita ostajia,  jotka  eivät esiintyneet  vuoden 1962 luettelossa. Riviltä 

3 nähdään,  että  työvoimapiiri  l:n (Helsingin)  vuoden 1962 272 ostajasta  oli 

Taulukko  3222.1 Raakapuun ostajien  siirtymämatriisi  työvoimapiiristä  toiseen, 
toimintansa  lopettaneet (sarake 3) sekä  uudet  ostajat  (rivit  2 ja 16) v. 1962—1964  

(rivit  1—14) ja 1964—1966 (rivit  15—28). 

Table 3222.1 Matrices showing the transitions of roundwood  buyers from  one district 
to another,  closures (column 3)  and  new buyers  (rows 2 and  16) in  1962—1964 (rows  

1—14) and  in  1964—1966  (rows 15—28). 

Sarakkeen  numero — Number of column 

° §  
M O  
O) V-  

1® 
l 

O 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 

fi-S 

5  3 
Työ- 

voima- 

piiri  

Ostaja- 
frek-  

venssi 

Ei 

toi- 

Työvoimapiiri  (ks. liite 3) — Employment  district cf. appendix  3)  

ploy-  

meni 

district 

Buyer  

fre- 

quency 

mintaa 

Closures 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 

1 

2  

3  

4 

5 

6 

7  

8 

9  

10 

11  

12 

13 

1962 

0  

1 272 

2 617  

3 363  

4 498 

5 487 

6 217 

7 301 

8 301 

9 76 

10 263 

11 162 

170 

435  

182 

261 

336  
119 

192 

209 

39 

204 

119 

74 

99 

Ostajafrekvenssi  

101 165 | 126 
3 — — 

176 4 
—

 

— 180 — 

—
 

—
 236  

1964- 

83 

1 

147 

-  Buyer  frequency 1964  

48 40 51 41  

1 

_
 

_
 i 

_
 

3 11- -  

97 
—
 

—
 1 

—
 106 — 3 

— — 92 — 

— — — 37 

34 : 45 

1 
—

 

59 — 
— 43 

14 

15 

16 

17  

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  

25 

26 

27 

0—ll|  

1964 

0 

1 173 

2 280  

3 349  

4 362  

5 231 

6 148 

7 147 

8 145 

9 ! 82 

10 I 94 

11 | 88 

48 

56 

84 

88 

46 
42 

31 

43 

28 

22 

39 

173 

28 

125 

280 349 362 231 

Ostajafrekvenssi  1966 -  

22 33 41 j 14 

224 — — 

— 264 1 — 

—
 

—
 274 

—
 

— 1 185 

148 147 145  | 82 

-  Buyer  f requency  1966  

14 6 20 4 

106 — — 
— i 116 — — 
— — 102 — 

—
 

—
 

—
 54 

94 88 

7  [ 27  

72 —  

-  ! 49  
28 0—ll| • | ..  153  246 297 316 199 120 122 122 58 79  | 76  
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v.  1964 lopettanut  toimintansa 170  ja toimintaansa jatkanut  samassa  pii  

rissä  99,  kun taas piiriin  2  (Turku)  oli siirtynyt  kolme ostajaa.  Sarakkeen 4 

riviltä 2 havaitaan,  että Helsingin  piiriin on vuodesta 1962 vuoteen 1964 

tullut 74  uutta  ostajaa.  Rivillä 14 ovat  raakapuun  ostajafrekvenssit  v.  1964 

työvoimapiireissä  I—ll. Tuolloin oli esimerkiksi  Helsingin  piirissä  osta  

jia 173. 

Vertaamalla taulukon 3222.1 riviä 2 ja sarakkeen 3  yläosaa  sekä toisaalta  

riviä  16  ja sarakkeen 3 alaosaa havaitaan,  että vuodesta 1962 vuoteen 1964 

(yläosa)  uusien ja toimintansa lopettaneiden  ostajien  määrät ovat huomat  

tavasti suurempia  kuin  vuodesta 1964 vuoteen 1966. Luettelointiohjeiden  

muutoksen (ks.  s.  28)  vuoksi  eivät  vuodet 1962 ja 1964 ole  kuitenkaan  tässä  

suhteessa vertailukelpoisia.  Todellisia muutoksia vuodesta 1962 vuoteen 

1964 sen  sijaan  edustavat ne  taulukon sarakkeiden 4—14 riveillä 3—13  

esitetyt  ostajafrekvenssit,  jotka  poikkeavat  sarakkeen 4 riviltä 3 sarakkee  

seen 14 riville 13 kulkevalta  lävistäjältä.  Tämän mukaan esiintyi 19 sellaista  

ostajaa,  jotka eivät  v.  1964 toimineet samassa  työvoimapiirissä  kuin  v.  1962,  

vaan  olivat siirtäneet raakapuun  hankintansa johonkin  toiseen piiriin.  

Vuodesta 1964 vuoteen 1966 havaittiin vain yksi  vastaava tapaus,  joten  

tältä osin raakapuun  hankintatoiminta on ilmeisesti vakiintunut. 

Tarkastelemalla taulukon 3222.1 alaosaa (rivit  15—28)  saadaan käsitys  

raakapuun  ostajakunnan  soveltuvuudesta markkinahakkuutilaston otanta  

kehikoksi.  Vuodesta 1964 vuoteen 1966 on toimintansa lopettanut  keski  

määrin joka neljäs ostaja.  Näitä  muutoksia kyetään  seuraamaan otososta  

jilta  jatkuvasti  kerättävien tietojen  avulla. Vaikeamman tapauksen muo  

dostavat sen  sijaan  luettelointien välillä  toimintansa aloittavat uudet osta  

jat,  vaikka  niiden määrä onkin vain vajaa  puolet  lopettaneiden  määrästä. 

Sekä lopettaneet  että  uudet ostajat  ovat  taulukoiden 3221.1 a ja b ana  

lyysin  tulosten mukaan valtaosaltaan hankintamääriltään kaikkein  pie  

nimpiä.  

Kahden vuoden aikana toimintansa aloittaneiden uusien ostajien  osuus  

vuoden 1966 kaikista ostajista  on lukumäärältään 10 %:n,  mutta raakapuun  

hankintamäärältään alle prosentin  suuruusluokkaa.  Koko maassa  oli v. 

1966 vuoteen 1964 verrattuna n. 200 uutta ostajaa.  Jos luetteloinnista tulisi 

jokavuotinen,  voitaisiin  tämän perusteella  arvioida noin sadan uuden osta  

jan  aloittavan toimintansa vuoden aikana. Itse  asiassa  kulkulaitos  ministeriön  

toteuttaman ostajaluettelon  tarkistuksessa  todettiin,  että v.  1967 oli koko maassa  

luetteloitu 80  uutta ostajaa  vuoteen 1966 verrattuna. Niiden  yhteinen  hankinta  

määrä oli kuitenkin vain 0.2 % koko  perusjoukon  hankintamäärästä.  

Jos ostajien  luettelointi suoritetaan vuosittain,  ei edellisen perusteella  

luettelointien väliaikana syntyvien  uusien ostajien  ostajaotantaan  perustu  

vaan hakkuutilastoon aiheuttama systemaattinen  virhe ole muita poten  

tiaalisia virhelähteitä ajatellen  korkea.  Kulkulaitosministeriön  hakkuutilas  
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ton mukaan sattui hakkuiden  vaihtelun aallonpohja  kuitenkin  juuri  vuoteen 

1966, ja v. 1967 lisääntyivät  hakkuumäärät edellisestä vuodesta vajaat  

3 %. Tähän perustuen  voidaan olettaa,  että edellistä nopeamman nousu  

suhdanteen aikana  uusien ostajien  luku saattaa kasvaa  vuoden 1967 tasosta,  

joten ostajien  perusjoukon  luetteloinnin uusiminen vuosittain vaikuttaa 

perustellulta.  Tähän käytäntöön  siirryttäessä  voitaisiin ehkä myös  hieman 

supistaa  myöhemmin  esitettävien hakkuutilastojen  otoskokoja,  koska  luet  

telointien väliaikana hankintansa lopettaneiden  ostajien  luku sekä samalla 

niiden aiheuttama hakkuumäärien varianssin lisäys  pienenisivät.  

Uusien ostajien  ostajaotantaan  perustuvaan  hakkuutilastoon aiheutta  

maa  systemaattista  virhettä  voidaan myös  pyrkiä  kontrolloimaan. Tehtä  

vänä on tällöin kehittää menetelmä,  jolla kyetään  ennakoimaan uusien 

ostajien  raakapuun  hankintamäärät halutulla tarkkuudella.  Markovin  ket  

juihin  perustuvaa  menetelmää on tähän tarkoitukseen jo kokeiltu (Palo  

1967,  s. 73—79).  Menetelmän käyttökelpoisuus  vaatii uuden,  vuotta 1968 

koskevan  ostajaluettelon  valmistumisen jälkeen  suoritettavia testauksia ja 

viimeistelyä.  



4 MARKKINAHAKKUIDEN  VUOSITILASTO  KOKEILUT  

41 Vuositilastokokeilu 1962 

411 Otantamenetelmä 

Vuoteen 1962 kohdistuneen hakkuutilastokokeilun suunnittelussa luo  

vuttiin lähinnä kustannussyistä  koko ostajajoukon  käsittävästä tieduste  

lusta. Käytettävissä  olevin määrärahoin kokeilu  oli  mahdollista toteuttaa 

vain otantapohjalla.  

Luvussa  31 selostettiin v.  1962 toimineiden raakapuun  ostajien  luette  

lointimenetelmä. Luettelon perusteella  oli kukin  ostaja  erikseen identifioi  
tavissa ja varustettu lisäksi  metsäneuvojien  tekemillä raakapuun  hankinta  

määräarvioilla.  Ne  muodostivat ainoan ennakkotiedon mitattavan muuttu  

jan (markkinahakkuumäärän)  hajonnasta.  Näiden arvioiden heikkous otos  

kokojen  määrityksen  varianssilaskelmia ajatellen  oli  siinä, että ne oli tehty  

tukkipuusta  4-jakoisella  sekä  ainespino-  ja polttopuusta  3-jakoisella  suuruus  

luokituksella.  Luokitus oli  siis  melko karkea.  Jos kunkin  luokan arvio tällai  

sessa  tapauksessa  muunnetaan luokkarajojen  keskiarvoa vastaavaksi  kuu  

tiomääräksi,  tulee raakapuun  hankintamäärien varianssi systemaattisesti  

aliarvioiduksi.  Ääritapauksen  muodostaisivat tällöin vain yhdestä  kunnasta  

samaa raakapuulajiryhmää  saman  suuruusluokan osoittaman määrän hank  

kineet ostajat,  joiden  kaikkien  hankintamäärät olisivat  kyseisen  luokan 

keskiarvon  suuruisia. Varianssin  systemaattista  aliarviota vähensi kuiten  

kin  luetteloinnin käytäntö,  jonka  mukaan hankintamäärät arvioitiin kunta  

kohtaisina (kunnat  ovat  eräitä harvoja  poikkeuksia  lukuunottamatta suh  

teellisen suppeita  maantieteellisiä alueita)  ja kolmijakoisen  raakapuulaji  

ryhmityksen  mukaisesti. 

Raakapuun  ostajien  luettelointilomakkeiden käsittely  aloitettiin  laske  

malla jokaisen  raakapuulajiryhmän  kullekin  suuruusluokalle ostajien  frek  

venssijakaumilla  painotetut keskiarvot  Xy (i  = raakapuulajiryhmä,  j = 
suuruusluokka).  Keskiarvot  Xi 2, Xi  3ja Xi  4  katsottiin  sellaisinaan jatko  

käsittelyyn  sopiviksi.  Kunkin kolmen raakapuulajiryhmän  alimmille luo  

kille laskettiin  arvot X
u
 ± (Xii  / 2)-  Kuntakohtaisten luettelointilomak  

keiden luokkafrekvenssit  muunnettiin yhteismitallisiksi  raakapuumääriksi  

soveltamalla luokkiin  2—4 niiden edellä mainittuja  keskiarvoja  sekä alim  

piin  luokkiin  ostajalomakkeiden  käsittelyjärjestyksessä  joka toiselle kysee  

seen tulleelle ostajalle  arvoa  Xn + (X[i  /  2)  ja joka toiselle arvoa  Xu  
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(Xji/2).  (Heimo Järvisen antama vihje,  jonka noudattamisen 

Leo Törnqvist  katsoi,  varianssin laskentaa  ajatellen,  johtavan  optimaali  

seen  tulokseen  arvon  Xu  /  2  ollessa  kyseisen  luokan keskihajonnan  suuruisen.)  

Reikäkorteille  siirretyt  tiedot käsiteltiin  siten,  että kunkin ostajan  

hankintamääräarviot yhdistettiin  työvoimapiirikohtaisiksi  summakorteiksi. 

Nämä summakortit  lajiteltiin  suuruusjärjestykseen  erikseen kussakin  työ  

voimapiirissä.  Työvoimapiireittäin  suuruusjärjestyksessä  olleet  ostajat  »lis  

tattiin» otosten poiminnan  kehikoksi.  

Tässä vaiheessa oli mahdollista analysoida  ostajien  alueittaisten frek  

venssijakaumien  rakennetta. Kuvassa  411.1 on esitetty  Turun,  Tampereen  

ja Kuopion  työvoimapiirien  ostajien  suhteelliset frekvenssijakaumat  arvioi  

dun raakapuun  hankintamäärän funktiona. Kuvasta  nähdään ostajien  kes  

kittyminen  pienimpien  hankintamäärien luokkiin.  Esimerkiksi  Turun pii  

rissä oli alle 4 000 m 3 hankkineiden  ostajien  osuus  91 % koko  piirin  ostaja  

luvusta. Vastaava osuus oli eri  työvoimapiireissä  keskimäärin 84 %.  Tämän 

ostajajakauman  voimakkaan positiivisen  vinouden ja hankintamäärien laa  

jan vaihteluvälin tehokasta hallintaa ajatellen  päädyttiin  otannan suunnit  

telussa ostajien  ositukseen käytettävissä  olleiden hankintamääräarvioiden 

perusteella  erikseen kunkin työvoimapiirin  sisällä.  Menettelyllä  pyrittiin  

lisäämään otoksista laskettavien estimaattien tarkkuutta. 

Perusjoukon  osituksella voidaan edellisen tavoitteen lisäksi  pyrkiä  myös  

luomaan tutkittavan ilmiön kannalta kiinnostavia osajoukkoja.  Lähinnä 

tämän näkökohdan mukaisesti  suoritettiin alueositus työvoimapiireihin.  

Käytetyn  aluejaon  määräsi ajatus,  että suoritettava tilastokokeilu tulisi  

antamaan viitteitä kulkulaitosministeriön hakkuutilaston kehittämiseksi. 

Yksinkertaiseen  satunnaisotantaan verrattuna ositetun otannan sovelta  

minen aiheuttaa lisätyötä  otannan suunnittelussa ja parametrien  estimoin  

nissa.  Tämän vastapainoksi  tulee osituksen,  ollakseen tarkoituksenmukai  

nen, johtaa  riittävän suureen  estimaattien tarkentumiseen tai otoksen pie  

nenemiseen entisellä tarkkuudella. Tehokkaan osituksen  edellytyksenä  on, 

että otannan suunnittelussa on tarjolla mitattavan muuttujan  kanssa  riit  

tävän vahvasti  korreloitunutta etukäteisinformaatiota,  johon ositerajojen  

määritys  voidaan perustaa.  Ositus  on sitä  tehokkaampaa,  mitä pienempi  on  

mitattavan muuttujan  ositteiden sisäisen varianssin osuus  kokonaisvarians  
sista. Periaatteessa ositteiden lukumäärän lisäys  tarkentaa estimaatteja.  

Voimassa on kuitenkin eräänlainen »vähenevän tuoton laki»:  Jos perus  

joukko  rajataan  ensi vaiheessa huolellisesti edellä esitettyjä  tehokkuus  

kriteerejä  noudattaen muutamaan harvaan ositteeseen,  tulee lisäositteiden 

muodostamisella saatava rajahyöty  jäämään vähäiseksi.  Mitä heikommin 

mitattavan muuttujan  kanssa  korreloivaa  etukäteisinformaatiota on käy  

tettävissä, sitä harvempi ositus vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta. 

(Cochran 1963,  s. 133—135;  Hansen ym. 1962,  s.  229—231.)  
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Kuva  411.1 Raakapuun ostajien suhteelliset  frekvenssijakaumat  Turun, Tampereen ja Kuopion  
työvoimapiireissä  vuoden 1962  ostajien  luetteloinnin mukaan.  

Fig.  411.1  Relative frequency distributions of  roundwood  buyers in the  employment  districts of  Turku, 
Tampere and  Kuopio according to the  buyer  census  of  1962. 

Koska  oli asetettu hypoteesi,  että runsaslukuiselle  pienostajajoukolle  

ostajien  luetteloinnissa tehtyjen  hankintamääräarvioiden korrelointi  todel  

lisiin määriin  nähden olisi suurostajia  heikompaa  ja toisaalta oli  tiedossa 

edellä esitetty  osituksen  »vähenevän tuoton laki»,  päätettiin  alustavasti  muo  

dostaa neljä suuruusositetta. Jokaisessa työvoimapiirissä  luettiin ostajien  

suuruusjärjestyksessä  olleesta otantakehikosta kuhunkin ositteeseen niin mon  

ta ostajaa,  että jokaiseen  ryhmään  kuuluvien ostajien  hankintamäärien sum  

mat tulivat mahdollisimman samansuuruisiksi  (Hansen  ym. 1962,  s. 219).  
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Kun ositettua satunnaisotantaa suunniteltaessa tunnetaan ositteittain 

1) perusjoukon  valintayksiköiden  lukumäärät ja 2)  mitattavan muuttujan  

varianssien likiarvot, tapahtuu  otoskoon  jakaminen  eri  ositteisiin tehok  

kaimmin optimaalista  kiintiöintiä  käyttäen.  Otoskoon laskemiseksi  tämän 

menetelmän edellyttämällä  tavalla tarvitaan lisäksi  etukäteisinformaatiota 

mitattavan muuttujan  keskiarvon estimaatin (x)  tarkkuusvaatimuksesta  

vastaavan parametriarvon  (X)  suhteen. Tarkkuusvaatimus  voidaan täsmen  

tää seuraavasti (esim.  Cochran 1963,  s.  75—76):  

Pr = todennäköisyys -  probability 

d = sallittu  keskiarvon  estimaatin  maksimipoikkeama 

vastaavasta  parametr.iarvosta  

-
 maximum allowed  deviation of x from X 

a = valittu riskitaso  -  selected  level  of risk.  

Optimaalista  kiintiöintiä  ja samoja  otantakustannuksia eri  ositteissa  

edellyttävän  ositetun satunnaisotannan otoskoko lasketaan keskiarvoa esti  

moitaessa kaavalla (411.2)  (esimerkiksi  Cochran 1963, s.  104; Suk  

hat m e 1963, s.  90).  

n = otoskoko -  size of sample 

L = ositteiden  luku -  number  of strata 

h = osite 
-
 stratum 

= perusjoukon koko  ositteessa h -  size  of population 

in stratum h 

= otoskoko ositteessa h -  size  of sample in stratum h 

x, .= valintayksikköä i  koskeva  havainto  ositteessa  h 
1 -  observation  on sampling unit  i  in  stratum  h 

d = asetettu tarkkuusvaatimus  (ks.  kaava  411.1)  
-  the chosen margin of error  (cf. equation 411.1)  

t = t-jakauman arvo halutulla  riskillä  -  the  value  of 
t-distribution  for the chosen  level  of risk. 

(411.1) Pr ( x- X -  d) = a , jossa 

L 
2 L 

(411.2) n- X (N
h

s
h  /N) / V+ X (Vh  /N ) > Oossa  

h=l h=l 

L 

N= I H 
h=l 

s

h  =y  ,i  (*hi  -  2
/  K  - 1 )  

ih  = (.1  *

hi
)  /n

h 

V = (d/t)
2 
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Kunkin työvoimapiirin  neljään  alustavaan  sunruusositteeseen (taulukko  

411.1)  jaetulle  perusjoukolle  estimoitiin otoskoko kaavalla 411.2 asettamalla 

alustavaksi  tarkkuusvaatimukseksi  10 % keskiarvosta viiden prosentin  

riskitasolla sekä laskemalla ostajien  luettelointiaineistosta  ositteittain  tar  

vittavat perusjoukon  ostajaluvut,  ja keskihajontaestimaatit.  Näin estimoi  
tuihin  työvoimapiireittäisiin  otoksiin  tuli yhteensä  koho maassa  alustavasti  

690 ostajaa. 

Kullekin työvoimapiirille  estimoitu otoskoko jaettiin  eri suuruusosittei  
siin käyttäen  optimaalista  kiintiöintiä ilman kustannustekijää,  koska  pää  

asiassa  kirjetiedusteluna  tapahtuvan tietojen  hankinnan kustannusten ei 

katsottu  merkittävästi  vaihtelevan eri ositteisiin kuuluvien ostajien  välillä.  

Kaavalla (411.3)  suoritetun optimaalisen  kiintiöinnin  tulokset  eräistä 

työvoimapiireistä  nähdään taulukossa 411.1. Ositteiden 2—4 Nh-lukujen  

summa  oli Tampereen piirissä  24,  mutta koko piirin  60 ostajan  otoksen 

optimaalinen  kiintiöinti osoitti  niihin 26 ostajaa.  Vastaavat luvut olivat 
Kouvolan piirissä  30 ja 28 sekä Joensuun piirissä  15 ja 23. Myös  muissa 

työvoimapiireissä  osoitti optimaalinen  kiintiöinti otettavaksi  kolmesta suu  

rimmat ostajat  sisältäneestä ositteesta otokseen likimain yhtä  paljon  tai 

enemmän kuin niissä oli kaikkiaan ostajia.  

Taulukko  411.1 Ostajien perusjoukon alustava  jako neljään suuruusositteeseen  sekä 
tämän  osituksen perusteella estimoidut otoskoot  ja niiden  optimaalisen kiintiöinnin  

antamat tulokset  Tampereen, Kouvolan  ja Joensuun  työvoimapiireissä  v. 1962.  

Table  411.1 Preliminary distribution of buyer population into four strata, sample 
sizes  estimated  on the  basis  of  this  distribution, and the  results  of  their  optimum allocation 

in the  employment districts of Tampere, Kouvola  and Joensuu  in  1962.  

L 

(411.3) n
h  = N

h
s

h
n  /J, N

h

s

h  

Työvoimapiiri  

(n = otoskoko yht.) 

District  

(n 
—
 total sample) 

Ositteen — Stratum 

numero yläraja  
no. ceiling 

Hankinta- 

määrä 

Removal 

Keski-  
arvo 

Mean 

Keski-  

hajonta  
Standard 

deviation 

Perus- 

joukon  
ostajaluku  

Number of 
buyers in  

■population  
Nh 

Otoksen  

laskettu  

ostajaluku  

Number of  
buyers in 

sample 

nh 
100 m

3 

Tampere (n = 60)  ..  1 

2 

3 

4 

165 

1 203 

2 413 

2 812 

6 813 

6 972 

7 992 

5 300 

20 

410 

1 598 

2  650 

28 

287 

481 

230  

340 

17 

5 

2 

34 

17  

8 

1 

Kouvola  (n = 67)  
..
 1 

2 

3 

4 

264 

1 844  

2 295 

4 951 

11  295 

12 029  

10 819 

10 904 

24 

547 

2 164 

3 635  

38 

428  

96 

1 196  

468 

22 

5 

3 

39 

20 

1 

7  

Joensuu  (11 = 72)  ..  1 

2 

3 

4 

373 

2 159 

2 827 

3 599 

8 371 

9 272 

7 786  

6 635  

29 

927 

2  595  

3 317 

60 

677  

326  

398  

286 

10 

3 

2 

49 

19 

2 

2  
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Toisaalta esitetään yleisesti  voimakkaasti vinoista perusjoukoista  poi  
mittavaksi  osa  suurimmista alkeisyksiköistä  totaalisena mukaan otokseen. 

Tämän osuuden rajaamiseksi  on esitetty  aproksimaatio,  että totaaliosittee  

seen tulisi  lukea kaikki  valintayksiköt,  jotka  ovat  kooltaan  suurempia  kuin 
koko  perusjoukon  mitattavan muuttujan  kokonaismäärä  jaettuna  vastaa- 

Taulukko 411.2 Metsäneuvojien hankintamääräarvioihin  perustuvien  suuruusosittei  
den ylärajat,  hankintamääräarviot  ja niiden  keskiarvot sekä keskihajonnat (m 3)  

työvoimapiireittäin  v. 1962. 
Table 411.2 Ceiling limits of the  strata, removals  estimated  by forestry  instructors,  their  
means and  standard deviations (cu.m. solid  measure) by employment districts in  1962. 

Työvoimapiiri  
District  

Osite 

Stratum 

Ositteen 

yläraja  
Stratum 

ceiling  

Hankinta- 

määräarvio 

Estimate of 

removal  

Hankintamääräarvion 

Removal estimate 

keskiarvo keskihajonta  
mean standard 

deviation 

Helsinki   i 3 090 201 474 915  893 

2 11 200 200 657  5 901 2 530 

3 195 671  1  203 001  52 304 36 963  

Turku | 1 1636 215 710  450  369  

2 3 703  212 771  2 626  457 

3 261  523  1  272 292 22 321 37 022  

Tampere j 1 4 259 344  183 1139 1 103 

2 16 488 337 101 9110 2 721 
■ 

3 529 978 1  777  613 74 005  75 837 

Kouvola   1 7 212 571 514 1 351 1422 

2 26 447 557  944 12 398  4 820 

3 495 089  3 375 221 112 741  108 072  

Vaasa   1 3 090 306 910 743  796  

2 10 776  304 813 6 773  2 330 

3 444 663  1 810 844 62 443  59 227  

Jyväskylä   1 9 832 328 362 1804  2191 

2 33 358 324 540 17 081  6 079  

3 262 360  1 952 548 122 034  65  617 

Kuopio  1 9 140 469 352 1833  1871 

2 36 593 459 490 19 145 7 995 

3 335 300  2 757 999 131 333  84 421 

Joensuu   1 11 200  420 334 1 574  2 073  

2 37 318 416 761  21 934  9 684  

3 359  848 2 369 230 157 949  105 050  

Kajaani   1 11200 133  548 2 225  2 702  

2 24 693  113 418 18 903  4 005 
3 183114  692  944 69 294  41 375 

Oulu  1 2 789  188 349 860  903 

2 12 908  185 579  6185  3126 

3 250 442  1 094  021  78 144 68 957 

Rovaniemi  1 5 657 187 937 1381 1325 
2 15 393  183 393 10 188 2 957 

3 328  448  1 080  939 135 116 112 839 
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Taulukko  411.3 Otoskoot eri  työvoimapiireissä yhteensä lopullisissa ositteissa  1 ja 2 
laskettuna  kaavalla  (411.2) vuoden  1962 ostajaluettelosta eri  tarkkuusvaatimuksia 

käyttäen 5 %:n riskillä.  
Table 411.3 Sample  sizes  per  employment district  in  the  final strata  1 and 2, calculated  

from the formula (411.2) on the 1962 buyer census using different accuracy  criteria,  
at 5 per  cent risk.  

valla  kaksinkertaisella  otoskoolla (Hansen  ym.  1962,  s.  220).  Tämän perus  

teella tehty testaus viittasi eri  työvoimapiireissä  siihen,  että taulukon 411.1 

mukaisen osituksen ositteet 2—4 olisi  järkevää muodostaa totaaliositteeksi.  

Kun  näin oli kahta tietä päädytty  likimain samaan tulokseen,  päätettiin  
taulukon 411.1 mukainen perusjoukon  ostajien  jakaminen  suuruusosittei  

siin järjestää  uudelle pohjalle.  Kussakin työvoimapiirissä  muodostettiin 

alustavista ositteista 2—4 lopullisesti  totaaliosite 3, jonka kaikki  ostajat  
luettiin otokseen. Alustavien ositteiden I—4 aikaisemmin selostetun muo  

dostamistavan perusteella  tuli  lopulliseen  ositteeseen 3 kuulumaan kussakin  

piirissä  likimain 3/4  kyseisen  työvoimapiirin  koko  hankintamäärästä. Pie  

nimmät ostajat  sisältänyt  alustava osite 1 halkaistiin  lopullisiksi  ositteiksi  

1 ja 2  siten,  että molempien  hankintamäärät tulivat mahdollisimman saman  

kokoisiksi  (taulukko  411.2).  

Edellä muodostetut lopulliset  ositteet 1 ja 2 käsittävälle perusjoukolle  

laskettiin aluksi  kaavalla  (411.2)  eräitä vaihtoehtoisia tarkkuusvaatimuksia  

vastaavat otoskoot (taulukko  411.3).  Seuraavassa  vaiheessa tutkittiin tau  

lukon 411.3 eri tarkkuusvaihtoehtojen  vaikutukset kunkin  työvoimapiirin  

ositteiden I—31—3 yhteisen  raakapuun  kokonaishankintamäärän keskivirhee  

seen, kun otokset  kiintiöitiin  ositteisiin  1 ja 2 kaavalla (411.3).  Kokonais  

määrien estimaattien keskivirheet  laskettiin  kaavalla (411.4).  

symbolit ovat  samat  kuin  kaavassa  (411  •2)  -  cf. symbols  
in  equation (411.5)- 

(41-1.4)  8  ,  «  / 1  N  (n  -\)si  /  n ,  jossa  
x
st V h=l 

Työvoimapiiri  

District  

Keskiarvon  estimaatille asetettu tarkkuusvaatimus  

Accuracy criterion for the estimate  of mean  

± 10 % ± 20 % ± 25 % ± 30 % 

Ostajaluku  — Number of buyers  

Helsinki   

Turku   

Tampere  
Kouvola   

Vaasa   

Jyväskylä   
Kuopio  
Joensuu   

Kajaani   
Oulu  

Rovaniemi  

Koko maa — Whole country   

98 

82 

102 

128 

127 

98 

96 

114 

50 

102 

72 

1069 

38 

23 

34 

44 

43 

44 

39  

53  

30  

44  

30  

422 

26 

15 

23 

30 

29 

31 

27 

38 

23 

31 

21 

294 

19 

10 

16 

21  

20 

23 

20 

28 

18 

23 

15 

213 
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Taulukko  411.5 Perusjoukon ja otosten jakautuminen ositteisiin  eri  
työvoimapiireissä v.  1962.  

Table  411.5 Distribution  of  population and  samples into  strata by  employment districts  
in  1962. 

Luvussa  2  analysoitiin  markkinahakkuiden tilastotietojen  tarvetta  kerät  
tävien hakkuutietojen  tarkkuusvaatimusten täsmentämiseksi. Kun  tarkkuus  

ei ollut sillä menettelyllä  kvantifioitavissa,  pääteltiin  samanlaisista tietojen  

keräämisistä aikaisemmin saatujen  kokemusten perusteella  kustannusten 

muuttuminen otoskoon funktiona ja pyrittiin  käytettävissä  olevin määrä  

rahoin maksimitarkkuuteen.  Näin  päädyttiin  Turun työvoimapiirissä  ± 20  

%:n  ja muissa piireissä  + 25 %:n  suuruusositteiden 1 ja 2 yhteisen  keski  

arvon estimaatin tarkkuusvaatimusta vastaaviin otosko  koihin. Niiden 

mukaiset kokonaishankintamäärien keskivirhe-ennusteet on esitetty  työ  

voimapiireittäin  ja ositteittain taulukossa 411.4. Ositteiden  I—3 yhteisen  
kokonaishankintamäärän estimaatin keskivirhe-ennusteet olivat  eri työ  

voimapiireissä  keskimäärin 3.2 % ja koko  maassa  l.i %.  

Lopullisten  otosten ja perusjoukkojen  koot suuruusositteittain eri työ  

voimapiireissä  ilmenevät taulukosta 411.5. Koko maan lopulliseksi  otos  

kooksi  tuli  sen  mukaan 550 ostajaa  eli 15 % koko perusjoukosta.  Otoskokojen  

estimoinnin ensi  vaiheessa laskettiin  4-ositteisille  perusjoukoille  10 %:n tark  

kuusvaatimuksella  (vastaa  noin viiden prosentin  riskillä viiden prosentin  suh  

teellista keskivirhettä)  koko maassa 690 ostajan  otoskoko,  joten lopullisessa  

ratkaisussa  supistui  otosostajien  lukumäärä 20  °/0 :lla, ja sen lisäksi  voitiin 

tarkkuusvaatimusta keskimäärin eri työvoimapiireissä  tiukentaa 10 %:sta  

6.5 %:iin.  

Koska  lopullinen  otantaosuus oli niinkin korkea  kuin 15 %,  olisi  otos  

kokojen  määritykseen  käytetyssä  kaavassa  (411.2)  ollut  aiheellista käyttää  

Suuruusosite — Stratum Yhteensä 

1 2  3  
1- 3 

TvÄVrtlJll  oniiri  
JL U V Ullllajmi  1 

District  Perus-  Perus-  Perus-  Perus- 

Otos  joukko Otos  joukko Otos  joukko  Otos  joukko 

Sample  Popu- Sample  Popu- Sample  Popu- Sample  Popu-  
lation lation lation lation 

Helsinki   18 220 8 34  23 23 49 277 

Turku   19 479 4 81 57  57 80 617  

Tampere  18 302 5 37 24 24 47 363  

Kouvola   22 423 8 45 30 30 60 498  

Vaasa   22 413 7 45 29 29 58 487 

Jyväskylä   24 182 7 19 16 16 47 217  

Kuopio   19 256 8 24 21 21 48 301 

Joensuu  29 267 9 19 15 15 53 301 

Kajaani   20 60 3 6 10 10 33 76 

Oulu   21 219 10 30  14 14 45 263  

Rovaniemi   16 136 5 18 8 8 29 162  

Koko  maa  — Whole  country 228 2 957 74 358  247 247 549 3 562  
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äärellisen populaation  korjaustekijää.  Se olisi kuitenkin  vaikuttanut otos  

kokoja  pienentävästi,  joten  tämän kertoimen pois  jättämistä  voidaan perus  

tella varovaisuusperiaatteen  noudattamisella. 

412 Havaintomenetelmä 

Tiedot markkinapuun  alueittaisista hankintamääristä kerättiin otoksiin 

poimituilta  ostajilta  pääasiassa  kirjetiedustelulla.  Suurimmat ostajat  eli  noin 

neljännes  kaikista otosostajista  kuului Suomen Puunjalostusteollisuuden  

Keskusliiton,  Sahojen  Valvontayhteisön,  Suomen Sahat ry:n,  Suomen Pyö  

reän Puutavaran Viejät  ry:n ja Suomen Kenttäsahat ry:n jäsenistöihin.  

Tiedustelulomaketta (liite  4) laadittaessa oltiin yhteydessä  mainittuihin 

keskusjärjestöihin  ja otettiin huomioon eräitä niiden esittämiä näkökohtia. 

Kaikki  järjestöt  lähettivät otoksiin poimituille  jäsenilleen  suosituksen,  että 

nämä suhtautuisivat tiedusteluun myönteisesti  ja pyrkisivät  antamaan 

mahdollisimman oikeita tietoja.  

Yhdelle tiedustelulomakkeelle pyydettiin  tiedot vain yhteen  käyttötar  

koitukseen samalta, mukana seuranneen kartan osoittamalta osa-alueelta 

hankituista puumääristä  raakapuulajeittain  eriteltyinä.  Käytetyt  osa-alueet 

(liite 3) olivat  samalle  kartalle  piirrettyjen  työvoimapiirien  ja metsänhoito  

lautakuntien rajojen  väliin jääviä  alueita. Näin menetellen voitiin tiedot 

myöhemmin  yhdistää  sekä metsänhoitolautakunta- että työvoimapiirikoh  

taisiksi.  Raakapuu  erät pyydettiin  ilmoittamaan niiden käyttötarkoituksen  

perusteella  kuuteen ryhmään  eriteltyinä:  1) teollisuuden raaka-aineet,  2)  

teollisuuden polttopuut,  3) vientiraakapuu  sekä 4) liikenteen käyttöön,  

5) muihin tarkoituksiin kaupungeissa  ja kauppaloissa  ja 6)  muihin tarkoi  

tuksiin maaseudulla hankittu raakapuu.  Alustavan tiedustelulomakkeen 

testaushaastattelujen  perusteella  katsottiin,  että tiedustelulomakkeella ke  

rättävä erilaatuinen informaatio oli syytä  rajoittaa  näihin liitteen 4 tarkem  

min  osoittamiin puitteisiin.  Tämän ensimmäisen tiedustelun kokeiluluonteen 

vuoksi  ei ostajia  katsottu  vielä voitavan rasittaa pyytämällä  heti  samalla 

kertaa  kaikkea tutkimuksen toisessa osatehtävässä tavoitteeksi asetettua 

tietoutta (luku  12). 

Tiedustelukirjeet  postitettiin  17. 22. 5. 1963. Lomakkeiden täyttämi  

sestä  aiheutuvan arvioidun työmäärän  perusteella  jaettiin  ostajat  kolmeen 

ryhmään.  A-ryhmä käsitti  koko  maassa  330 pienintä  ostajaa,  B-ryhmä  55 

keskikokoista  ostajaa  ja C-ryhmä  22  suurinta ostajaa.  Eri  ryhmiä  pyydettiin  

palauttamaan  lomakkeet täytettyinä  seuraavasti: A-ryhmä 15. 6,  B-ryhmä  

15. 7  ja C-ryhmä 15. 9.  Määräpäivään  mennessä lomakkeensa palauttamatta  

jättäneille  A-ryhmän  ostajille  lähetettiin ensimmäinen karhuamiskirje  2. 7.  

ja toinen 20. 7. B-ryhmässä  postitettiin  vastaavat kirjeet 20. 7. ja 

30. 7. 
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Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomian tutkimusosasto oli neuvot  

telukosketuksessa  kulkulaitosministeriön  työvoimaosaston  kanssa  koko  tie  

dustelun suunnitteluvaiheen ajan.  Niinpä  työvoimapiirit  olivat aluejakona  

mukana sen takia,  että saatiin riittävän tarkka käsitys  käytetyn  tilasto  

menetelmän soveltuvuudesta tämän viraston keräämän hakkuutilaston 

kehittämiseen. Toisaalta asetti kukin 11 työvoimapiiristä  metsänhoitajan  

avustamaan tutkimusaineiston keräystyötä.  

Kaikkiaan  60 ostajaa  ei  kahdesta kirjekarhuamisesta  huolimatta palaut  

tanut lomakkeitaan. Ne  olivat valtaosaltaan A-ryhmään  kuuluvia pieniä  

ostajia.  Työvoimapiirien  metsänhoitajat  avustajineen  saivat  kuitenkin haas  

tattelemalla tiedot näiltäkin ostajilta  15. 10. 1963 mennessä,  joten vastauk  

set  saatiin  kaikilta  otoksiin  poimituilta  ostajilta.  Täytettyjä  tiedustelulomak  

keita kertyi  2  060 kappaletta.  

Metsähallitukselta pyydettiin  koko maasta alueittaiset tiedot suoraan  

vientiin ja omaan käyttöön  hankituista raakapuueristä.  Tiedot metsähalli  

tuksen  suoraan ostajien  tehtaille  tai käyttöpaikoille  toimittamista  raaka  

puueristä  otettiin myös kokonaisaineistona metsähallituksen tilastoista,  

koska  ostajilla  itsellään ei  useimmissa tapauksissa  ollut täydellistä  käsitystä  

näiden puiden  hakkuualueista. Samojen  erien kaksinkertaisen  kirjauksen  

välttämiseksi  näitä toimituksia vastaanottaneiden ostajien  lomakkeiden 

tiedot  tarkistettiin joko kirjeitse  tai puhelimitse.  (Palo  1964 a, s.  6—7.) 

413 Tulosten tarkkuus  

4131 Havaintoharha t 

Otoksiin  poimitut  raakapuun  ostajat  suhtautuivat edellä,  luvussa  412, 

kuvaillulla  havaintomenetelmällä suoritettuun tiedusteluun yleensä  suo  

peasti.  Kaikilta  kirjeitse  vastaamatta jättäneiltä  saatiin pyydetyt  tiedot 

haastatteluin,  joten tulosten harhaisuutta aiheuttavaa katoa ei esiintynyt.  

Kuitenkin muodostavat tietojen  antajat  potentiaalisen  virhelähteen lopulli  
siin  tuloksiin  ilmoittamalla joko  tahallisesti  tai tahattomasti virheellisiä  tie  

toja,  joiden  paikallistaminen  täytettyjen  lomakkeiden tarkastuksen  yhtey  

dessä tuottaa vaikeuksia. 

Tietojen  antajien  (ostajien)  aiheuttamat potentiaaliset  virheet jakautu  

vat luonteeltaan periaatteessa  kahteen toisistaan poikkeavaan  ryhmään:  

1)  ostajittain  toisistaan riippumattomiin  ja 2)  ostajittain  keskenään korre  

loituneisiin. Ensimmäiseen ryhmään  kuuluvien havaintovirheiden keskiarvo  
koko  populaatiossa  on nolla. Niiden  likimääräinen vaikutus tuloksiin tulee 

näkyviin  laskettaessa estimaattien keskivirheet  kaavalla (411.4):  Virheet 
vähentävät estimaattien tarkkuutta,  joten niiden eliminoiminen on tarkoi  

tuksen mukaista. Jos kerättävässä  aineistossa esiintyy  ostajittain  keskenään 
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korreloituneita virheitä, antaa kaava (411.4)  keskivirheille  harhaisia  liki  

arvoja.  Koska  tämäntyyppisten  virheiden korrelaatiot  ovat  käytännössä  

yleensä  positiivisia,  tulevat keskivirheet  estimoiduiksi systemaattisesti  liian 

pieniksi.  (Cochran  1963, s. 389.)  

Molempiin  edellä kuvattuihin ryhmiin  kuuluvien virheiden esiintymistä  

pyrittiin  kontrolloimaan ostajien  palauttamien  tiedustelulomakkeiden mah  

dollisimman huolellisella ja yksityiskohtaisella  tarkastuksella. Puutteelli  

sesti  tai ristiriitaisesti  täytetyt  lomakkeet  täydennettiin  uudella kirje-  tai 

puhelintiedustelulla  tai henkilökohtaisin haastatteluin tapauksen  laadusta 

riippuen.  Epäilyttävissä  tapauksissa  oli mahdollista tarkistaa metsäteolli  

suusyritysten  ilmoittaman koko hankintamäärän suuruusluokka kyseisen  

yrityksen  teollisuustilastosta  saadun raakapuun  koko  käyttömäärän  perus  

teella. Eräitä keskenään korreloituneita  ostajien  ilmoitusvirheitä kyettiin  

paljastamaan  loogisen  päättelyn  tietä ja varmistamaan uusintatiedustelulla. 

Esimerkiksi  raakapuulajin  ja käyttötarkoituksen  yhteensopivuudesta  laa  

dittiin muistisäännöt. Jos  sahalaitoksen omistanut ostaja  ilmoitti  vieneensä 

sahatukkeja,  tarkistettiin käyttötarkoitus  uusintatiedustelulla. 

Markkinapuun  hankintamääriään halutulla tavalla ilmoittaessaan  osta  

jilla  esiintyi  eräitä kirjanpitoteknisiä  vaikeuksia.  Ainoastaan muutamalla 

isolla ostajalla  oli käytössä  kunnittainen kirjanpito  hankintamääristä.  Muissa 

tapauksissa  toimi pienimpänä  alayksikkönä  ostajan  yleensä  muutamia kun  
tia käsittävä  työnjohtaja-  tai piiriesimiespiiri  tai vastaava. Tämän tutki  

muksen osa-alueiden määrä vaihteli v. 1962 työvoimapiireittäin  yhdestä  

viiteen. Kaikki  suuret ostajat  eivät  kyenneet  siten turvautumaan yksin  

omaan kirjanpitolukuihinsa,  vaan  niiden täytyi  osa-alueittaisia tietoja  

antaessaan joissakin  tapauksissa  tehdä likimääräisiä  laskelmia.  Arviot  voi  

tiin kuitenkin rajoittaa  suhteellisen pieniin  alueisiin ja raakapuumääriin.  

Otoksissa  oli  20 sellaista ostajaa, jotka eivät kyenneet  ilmoittamaan 

hankintojaan  osa-alueittain kalenterivuodelta 1962. Niiltä saatiin tiedot 

pääasiassa  hakkuuvuodelta 1961—62. Kyseisiltä  ostajilta  pyydettiin  raaka  

puulajiryhmittäiset,  kaikkia  raakapuun  hankintamääriä koskevat  prosentti  

luvut,  joilla  tiedot muunnettiin kalenterivuosikohtaisiksi  olettamalla, että 

eri hankinta-alueiden keskinäiset  suhteet olivat  pysyneet  hakkuuvuodesta 

1961/62 kalenterivuoteen 1962 samoina. 

Polttopuun  jakamiseksi  eri  käyttötarkoituksiin  joutuivat muutamat 

ostajat  turvautumaan arvioihin. Ostajien  joukossa  oli seitsemän pienyrit  

täjää,  joilla  ei ollut tietoa hankkimiensa tukkipuuerien  keskipituudesta  ja 

-kuutiosta.  Muissa  tapauksissa  ne olivat  kuitenkin  valmiiksi  laskettuina tai 

pystyttiin  tätä tiedustelua varten laskemaan. 

Metsähallitukselta saatiin tiedot hankintamääristä hoitoalueittain. Tukki  

ja polttopuun  määrät kyettiin  kuitenkin  jakamaan  metsähallituksen arkis  

toja  käyttäen  miltei kokonaisuudessaan käytetyn  osa-aluejaon  mukaisesti. 
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Osa tukki-  ja polttopuun  sekä kaikki  ainespinopuun  hoitoalueittaiset han  

kintamäärät jaettiin  33 tapauksessa  tämän tutkimuksen  osa-alueiden kes  

ken samassa  suhteessa,  missä hoitoalueiden metsämaat jakaantuivat  eri 

osa-alueille. Muissa  44 tapauksessa  hoitoalueittaiset tiedot sopivat  suoraan 

käytettyyn  osa-aluejakoon.  Metsähallitukselta saatiin myös jonkin  verran  

sellaisia lomakkeita,  joissa  ei tukkipuun keskipituutta,  -kuutiota eikä mit  

taustapaa  kyetty  ilmoittamaan. Myös  ainespinopuusta  saattoi osittain puut  

tua keskipituus  ja kuorimisaste. Näissä tapauksissa  käytettiin  kyseiseltä  
alueelta muilla lomakkeilla ilmoitetuista tiedoista laskettuja  keskiarvoja.  

Mainitulla tavalla täydennettiin  myös edellä mainittujen  seitsemän pien  

ostajan  lomakkeet. (Palo  1964 a,  s. 7.) 

4132 Raakapuu  määrien yhteismitallisuuden  

ongelma 

Ostajien  ilmoittamat raakapuumäärät  perustuvat  markkinahakkuiden 

vuositilastossa 1962 niiden omien metsien osalta joko jonkin  työvaiheen  

palkkojen  maksua  varten tehtyyn mittaukseen tai puita  tehtaan varastoon 

luovutettaessa tapahtuneeseen  mittaukseen. Tiedot ostetuista raakapuu  

määristä pyydettiin  mittauksesta, joka on tarpeen  myyjän  luovuttaessa 

puiden  omistusoikeuden ostajalle.  Perinnäisesti on Suomessa yleensä  mitattu 

tukkipuu  pölkyttäisellä  kiintomittauksella ja muu raakapuu  pinomittauk  

sella.  Näissä mittauksissa  syntyvät  potentiaaliset  virheet voidaan jakaa  

mittaajasta, mitattavan puuerän  ominaisuuksista sekä mittausmenetel  

mästä aiheutuviin. 

Mittaajan  vaikutusta mittaustuloksiin  on pyritty  vähentämään anta  

malla lainsäädännöllä yksityiskohtaiset  ohjeet  eri  mittaustapojen  sovelta  

misesta. Raakapuun  luovutusmittausta myyjältä  ostajalle  koskevat,  v.  1962 

voimassa olleet  säännökset ovat  (Puutavaranmittauskomitean  mietintö 1966, 

s.  8—9): 1) laki  puutavaran  mittauksesta (337/38);  2) asetus puutavaran  

mittauksesta  (374/38),  jota on muutettu 37. §:n  (1153/45)  ja 36.  §:n  (798/47)  

osalta;  3) maatalousministeriön päätös  puutavaran  mittauksesta annetun 

asetuksen soveltamisesta (47/39); 4)  asetus sisältävä puutavaran  mittaus  

säännön (395/38),  jonka  2. §  ja 4. §  on muutettu (146/52,  147/52  ja 145/54).  

Raakapuun  työmittausta  koskeva  lainsäädäntö on pääosiltaan  peräisin  vuo  

delta 1945. Siihen kuuluvat seuraavat lait ja  asetukset  (Puutavaranmittaus  

komitean mietintö 1966, s.  9):  1) laki puutavaran  työmittauksesta  (1165/45);  

2)  asetus  puutavaran  työmittauksesta  (1167/45),  jonka  1. ja 2.  §  on muutettu 

(146/52).  Koko edellä esitetty  lainsäädäntö on sittemmin tarkistettu. Uudet 

säännökset astuivat voimaan 1. 7. 1969. (Suomen  asetuskokoelma 161— 

164/1969.)  
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Lainsäädännön antamien ohjeiden  mukaan tapahtuva  tukkipuiden  pöh  

kyttäinen  kiintomittaus  saattaa pintapuolisesti  tarkasteltuna vaikuttaa  

hyvinkin  tarkalta. Kuitenkin on voitu osoittaa,  että eri mittaajat  saavat 

esimerkiksi  samasta sahatukkierästä systemaattisesti  toisistaan poikkeavia  

tuloksia. Seuraavat eri tutkimuksista  saadut sadannekset ilmaisevat,  kuinka 

paljon  sahalla  mitattu määrä on  ollut metsäosaston ilmoittamaa tukki  

määrää pienempi:  3.0 —8.5 %, 1.5 %, 4.7 %, .7—4.2 %, 2—5 % ja  4 % 

(Heiskanen,  1968,  s.  295).  Tässä tapauksessa  ilmeisesti  tärkein virhe  

lähde on läpimitan  mittauksen suunta. Siinä tapahtuvat  vaihtelut heijastu  

vat herkästi  tuloksiin sen  vuoksi,  että tukit  ovat  yleensä  poikkileikkauksel  

taan ainakin hieman soikeita. Toinen merkittävä potentiaalinen  virhetekijä  

aiheutuu siitä yleisestä  käytännöstä,  että kuoreton läpimitta  saadaan vähen  

tämällä kuorellisesta  läpimitasta  arvioitu kaksinkertainen  kuoren paksuus  

(vrt. Salminen 1968). Eräät muutkin mittaajan  aiheuttamat virhe  

lähteet ovat  tukkien mittauksessa mahdollisia. 

Pinomittauksessa  mittaajan  aiheuttamat potentiaaliset  virheet syntyvät  

pinon  korkeutta ja pituutta  määritettäessä. Mittaustuloksiin on  ensin mai  
nitulla virhetekijällä  huomattava vaikutus. Heiskanen ja Koivu  

lehto (1964,  s. 14) mittauttivat samat koivupaperipuupinot  kahteen 

kertaan eri miehillä mittaussääntöä noudattaen. Saadut mittauserot vaihte  

livat »normaalilla» 2.2  m-puulla  1.2—1.6 % ja 4.4  m-puulla  1.2—2.2 % 

sekä runkomuodoltaan huonommalla »apumittaisella»  2.2  m-puulla  3.6—-  

8.4 %.  Etenkin  vuoden 1962 jälkeen  tapahtunut  kehitys  raakapuun  korjuu  

tekniikassa on lisännyt  pinopuiden  keskipituutta,  heikentänyt  karsinnan 

laatua ja yleistänyt  konepinoamista.  Kaikki  nämä muutokset alentavat 

pinojen tiheyttä  ja näyttäisivät  em. tutkimustulosten mukaan suurentavan 

mittaajasta  aiheutuvaa virheriskiä  pinomittauksessa.  

Mittauksen kohteena olevan raakapuun  ominaisuudet vaikuttavat myös  

huomattavasti mittaustuloksiin sekä  pölkyttäisessä  kiintomittauksessa että 

pinomittauksessa.  Kahden pölkyttäisen  teknisen kiintomittauksen  (mittaus  

menetelmä molemmissa sama)  mukaan j  3-määrältään saman kokoisen 
tukkierän sisältämät  todelliset kiintomittamäärät poikkeavat  usein merkit  

tävästi toisistaan,  vaikka mittaajien  aiheuttamat virheet kyettäisiinkin  
eliminoimaan. Pääasiallinen eron aiheuttaja  on tukkirunkojen  poikkileik  

kauksen muodon,  runkojen  kapenemisen  sekä kuoren paksuuden  huomat  

tava vaihtelu tukkierästä toiseen. Esimerkiksi  sahatukeilla kuvaillaan todel  

lisen ja teknisen kuutiomäärän suhdetta ns.  latvamuotoluvulla. Se on itse 

asiassa  empiirisestä  aineistosta estimoitu korjaustekijä,  jolla latvaläpimit  

taan perustuva  kuutio on kerrottava,  jotta  saataisiin  sitä  vastaavan todel  

lisen kuution likiarvo. Tuntuman näihin latvamuotolukuihin sisältyvästä  

epävarmuuden  asteesta antavat seuraavat tukkien pituus-  ja läpimitta  
luokittain lasketut latvamuotolukujen  variaatiokertoimen vaihteluvälit 
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(Aro Rikkonen 1966,  s. 41):  Etelä-Suomen mäntysahatukit  6.3— 

9.6 % ja kuusisahatukit  6.8 —10.9 % sekä Pohjois-Suomen  mäntysahatukit  

6.4—13.8 % ja kuusisahatukit  8.2—11.9 %.  

Pinomittauksessa sovelletaan vain yhtä  lainsäädännöllä vahvistettua 

mittaustapaa.  Siinä kuutioidaan pinossa  olevien puiden  lisäksi  niiden väliin 

jäävä ilmatila.  Todellisen kiintokuutiometrin (m 3) ja pinomittauksella  saa  

dun pinokuutiometrin  (pm 3) suhdetta (m 3/pm3 ) kutsutaan  pinotiheydeksi.  

Sen tunteminen on  välttämätöntä,  jotta pm
3
-määrät voitaisiin muuntaa 

todellisiksi  m
3:ksi. Useiden tutkijoiden  Suomessa tekemien mittausten 

mukaan on eri puulajeista  valmistettujen  2 m-paperipuiden  pinotiheyden  

variaatiokertoimen vaihteluväli ollut 2.2—5.1 % (Heiskanen  1968,  

s.  292).  Mänty-  ja kuusipaperipuun  2-metrisille pölkyille  sai  Pertovaara 

(1960) aivan em. suuruusluokkaa olevat tulokset,  mutta 3.0—4.5 m pitkille  

pölkyille  oli  vastaavan tunnuksen vaihteluväli .9—5.4 %.  

Edellä  kuvailtu  pinotiheyden  vaihtelu aiheutuu pääasiassa  pinossa  ole  

vien pölkkyjen  ominaisuuksista,  kuten  puulajista,  pölkyn  pituudesta  ja pak  

suudesta  sekä  yleensä  niihin korreloituneesta mutkaisuudesta ja oksaisuu  

desta. Myös  pölkkyjen  ladonta vaikuttaa olennaisesti pinotiheyteen.  Eräs  

viite tämän tekijän  merkityksestä  saadaan kokeilusta,  jossa  mitattiin ensin 

»koskematon» pino  ja sitten uudelleen ladottu pino (Heiskanen   

Koivulehto 1964, s. 14). Pinokuutiometrien erotukset  prosentteina  

»koskemattomien» pinojen  määristä olivat: 1) »normaali» koivupaperipuu  

2.2 m  = 1.4 % ja 4.4 m = 3.5 %; 2) runkomuodoltaan »normaalia» huo  

nompi »apumitallinen»  2.2  m = 4.5 %. Erityisesti  voidaan todeta,  että 

vuoden 1962 jälkeen  tapahtunut  raakapuun  korjuuteknologian  muutos, 

joka johtaa pitempiin  pölkkyihin,  huonompaan  karsintaan ja ladontaan,  

lisää myös  pinotiheyslukujen  käyttöön  liittyvää  epätarkkuutta.  Esimerkiksi  

koneella ladottujen  pinojen  tiheys  oli  kahden eri  tutkimuksen mukaan 

2—3 metrisillä kuorellisilla  mänty-  ja kuusipaperipuilla  3—5 % pienempi  

kuin käsityönä  ladottujen  pinojen  (von Schoultz 1962,  s. 312).  

Koska  kuorella  on toistaiseksi ollut vain vähäinen arvo,  on ollut perus  
teltua valita eri  tavoin mitattujen  erilaisten raakapuulajien  yhteismitaksi  

kuoreton kiintokuutiometri.  Kuorellisten puumäärien  muuntamiseksi kuo  

rettomiksi tarvitaan käytännössä  laajojen  alueiden kuorettoman puun 

osuutta kuvaavia  keskimääräisiä  sadanneslukuja.  Sekä tukeilla että muulla 

raakapuulla  muodostaa kuoren tilavuuden määritys kuitenkin merkittävän 

potentiaalisen  virhetekijän.  
Eri  tutkimusten mukaan vaikuttavat sekä  koivupaperipuun  että koivu  

tukkien kuoren tilavuusprosenteista  saadut tulokset  tarkimmilta. Sen sijaan  

etenkin havupuiden  eri  raakapuulajien  kuoriprosenttien  arviot vaihtelevat 

suuresti. Tämä aiheutuu paitsi luonnossa esiintyvästä  kuoren tilavuuden 

usein oikukkaastakin  vaihtelusta myös  sovellettujen  mittausmenetelmien 
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erilaisuudesta (vrt. Hakkila  1967, s. 7—B). Luonnossa esiintyvästä  

kuoren tilavuuden vaihtelusta saa  käsityksen  esimerkiksi  Pertovaaran 

(1964, liite 4) eri pinojen mittaustuloksista  Pohjois-Suomessa.  Niiden 

mukaan kuorellisesta  kiintokuutiometristä  laskettu kuoriprosentti  vaihteli  

välillä  9.8—18.2. Myös  riittävän tarkkojen  keskilukujen  löytäminen  vain 

osittain kuorittujen  paperipuiden  muuntamiseksi  kuorettomiksi  tuottaa 

vaikeuksia.  Tulosten epätarkkuutta  lisää myös  se,  ettei  kyetä  seuraamaan  

eri  kuorintamenetelmien osuutta kuoritusta  puumäärästä.  Hakkuu  tilastojen  

tarkkuutta  lisäävänä kehityssuuntana  voidaankin pitää kuorinnan siirty  

mistä tehtaille. 

Edellä on käsitelty  mittaajien  ja mittauksen kohteena olevien puiden  

ominaisuuksien vaikutusta mittaustuloksiin.  Mittausmenetelmän vaikutuk  

sesta  tulosten tarkkuuteen voidaan yleisesti  todeta, että  tarkin on mene  

telmä, joka  antaa suoraan mittauksen tuloksena kuoretonta todellista kiinto  

kuutiota lähinnä olevan kuution. Mittausmenetelmän valintaan käytännössä  

vaikuttaa sen osoittaman tarkkuuden ohella myös  sen  aiheuttamat  kustan  

nukset.  Tällä hetkellä (1969)  lienevät tarkimpia  menetelmiä Suomessa ksylo  

metrin ja Arkhimedeen lain periaatteisiin  perustuvat  menetelmät,  mutta 

niiden sovellutus on vielä vähäistä. 

Eri  mittausmenetelmien sovellutukset  aiheuttavat vielä kaupallisina  

yksikköinä  ilmaistuihin kuutiomääriin joukon  systemaattisia  virheitä. Ne 

pyritään  oikaisemaan puumäärien yhteismitallisiksi  muuntamisen yhtey  

dessä,  mutta erinäisten alueittaisten keskilukujen,  esimerkiksi  keskimääräi  

sen  tasausvaran pituuden  ja vaneritukkien läpimitan  ohuimmalta puolen  

tapahtuvan  mittauksen aiheuttaman korjaustekijän,  soveltamisen vuoksi  

tulee lopullisiin  tuloksiin näiden keskilukujen  sisältämä epätarkkuus.  Ale  

nevan luokituksen käytöstä  aiheutuva systemaattinen  virhe kyettäisiin  

eliminoimaan esimerkiksi  tukkien paksuuden  mittauksessa,  jos tilastoihin  

ilmoitettavien tukkierien läpimittajakaumat  tunnettaisiin mittauksessa  

sovelletun luokituksen  tarkkuudella. Tätä tietoa ei  yleensä  kuitenkaan ole 

käytettävissä,  joten  tästäkin  systemaattisesta  virheestä jää  lopullisiin  yhteis  

mitallisiin  puumääriin  tietty  virheriski. 

Eri  osista  valtakuntaa peräisin  olevien lukuisten raakapuuerien  muunta  

minen yhteismitallisiksi  tuottaa siten huomattavia vaikeuksia. Yhtenäisenä 

mittayksikkönä  käytettiin  tässä  tutkimuksessa  tuoretta kuoretonta puuta  

tarkoittavaa kiintokuutiometriä  (m 3 ). Ostajille  lähetetyissä  tiedustelulomak  

keissa  (liite  4)  pyydettiin  yksityiskohtaiset  tiedot tähän muuntamiseen vai  

kuttavista  tekijöistä.  Niiden perusteella  valittiin kullekin  raakapuulajierälle  

puunkäyttötutkimuksissa  (Pöntynen  1963) sovelletuista taulukoista 

muuntoluku. On kuitenkin  huomattava,  että  ko.  taulukot perustuivat  pää  

osiltaan vuosien 1929—39 tutkimuksiin (Aro 1965, s.  272)  ja olivat siten 

v. 1962 jo ainakin osittain  vanhentuneet. Aineiston alueellinen jakautumi  
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nen ei  liene alunperinkään  ollut tällaiseen tarkoitukseen riittävän yksityis  

kohtainen. 

Jo  vuoden 1962 tulosten  laskennan yhteydessä  tehtiin  kokeiluja  koko  

tämän työlään  muuntolukujen  etsimisvaiheen siirtämiseksi tietokoneen teh  

täväksi  tähän tarkoitukseen kehitettyjä  regressiomalleja  käyttäen.  Idea 

toteutettiin kuitenkin vasta vuositilaston 1967 tulosten laskennassa,  jolloin  

myös tärkeimpien  raakapuulajien  muuntokertoimet tarkistettiin  uusim  

mista alan  perustutkimuksista.  Esimerkkinä kehitetyistä  muuntamisfunk  

tioista esitetään koivuvaneritukeille  saatu malli  (4132.1). Sen selitysaste  on 

100 %, koska se  johdettiin  täysin  teoreettisesti. (Palo 1969 c.)  

-g  

-y = estimoitu koivuvaneritukkien  muuntoluku  
- estimate of the conversion  factor for veneer 

logs of birch 

1 = pölkyn pituus j -  log length, feet  

v = pölkyn kuutiosisältö j- log  volume, cubic feet 

Tässä yhteydessä  onkin lopuksi  syytä painottaa,  että kunakin  aikana 

käytettävissä  olevat  muuntoluvut perustuvat  yleensä  niiden käyttökohteena  

olevasta  aineistosta  joko  ajallisesti  tai  paikallisesti  poikkeavaan  materiaaliin. 

Siten muuntolukujen  käyttöön  sisältyy  lähes  poikkeuksetta  huomattava 

virheriski.  Muuntoluvut olisikin  nähtävä nimenomaan ennusteina,  joiden  

tarkkuus vähenee entistä nopeammin  metsätalouden voimakkaasti  dynamisoi  

tuessa  ja siten muuttaessa  muuntolukututkimusten perustana  olleita  lähtökohtia. 

4133 Tulosten täsmällisyys  

Ositetun satunnaisotannan keskiarvon harhaton estimaatti ja sen  
varianssi lasketaan kaavoilla (4133.1)  ja (4133.2).  Ositetun satunnaisotoksen 

(4132.1)  y*  = .0262 +  .0126  /1 +  .893 *  10~
5  1/  v 

+  .000967 /  V  1 / v  +  .000464 /V  lv  
,
 jossa 

(4133.1) ;
st - N

h
x

h
/ N 

(4135
-

2) %t 
h
l Nh  (Kh  -Vsh  /  \ 1,2  
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h = osite  -  stratum  

1 = ositteiden  lukumäärä -  number  of strata 

= perusjoukon koko  ositteessa  h -  size of population 
in stratum h 

= otoskoko  ositteessa  h -  size  of sample in  stratum h 

x
h = ositteen  h otoskeskiarvo  (ks.  kaava  411-2) 

-  sample mean in stratum  h (of. equation 411.2) 
L 

n  = y n, 
u h 
h=i 

kokonaismäärän harhaton estimaatti ja sen varianssi lasketaan yhtälöillä  

(4133.3) ja (4133.4). (Esimerkiksi  Cochran 1963,  s.  89—91.)  

Taulukkoon 4133.1 laskettiin työvoimapiireittäin  ja koko  maassa  mark  

kinahakkuiden kokonaismäärien ja niiden keskivirheiden  estimaatit  kaa  

voilla (4133.3)  ja (411.4).  Suhteellinen keskivirhe  oli  koko  maassa  1.59 %.  

Se vaihteli eri  työvoimapiireissä  Jyväskylän  3.18 %:sta  Vaasan 7.09 %:iin  

työvoimapiirikohtaisen  keskiarvon  ollessa 4.8  3 %.  Lopullisessa  otantasuun  

nitelmassa pyrittiin  kuitenkin työvoimapiireittäin  keskimäärin 3.2 %:n  ja 

koko  maassa  1.0 %:n  tarkkuuteen (taulukko  411.4).  

Koska  lopulliset  keskivirheet Jyväskylän  ja Joensuun piirejä  lukuun 

ottamatta ylittivät  vahvistettuihin otoskokoihin ja ostajaluettelon  mukai  

sista  metsäneuvojien  tekemistä  hankintamääräarvioista laskettuihin varians  

seihin perustuneet  keskivirhe-ennusteet (taulukko  411.4),  päätettiin  lopullis  

ten keskivirheiden työvoimapiirikohtaisen  vaihtelun todennäköisiä aiheuttajia  

kartoittaa  viivallisella  valikoivalla  regressioanalyysillä.  Selitettäväksi muut  

tujaksi  otettiin siis  suuruusositteiden I—3 yhteinen,  työvoimapiirikohtai  

nen  suhteellinen keskivirhe  (taulukko  4133.1).  Selittäviksi  muuttujiksi  

valittiin 1) totaaliositteen 3 osuus  kaikkien  ositteiden yhteisestä  hankinta  

määrästä,  2)  suuruusositteen 2  sekä 3)  suuruusositteen 1 variaatiokertoimen 

arviointivirhe,  4)  suuruusositteen 2 ja 5)  suuruusositteen 1  hankintamäärän 

keskiarvon arviointivirhe. Arviointivirheellä  tarkoitetaan metsäneuvojan  

arvion ja ostajan  oman  ilmoituksen erotusta. Näiden selittäjien valinnan 

kriteerinä  pidettiin  ositteiden I—31—3 yhteisen  suhteellisen keskivirheen  esti  

mointimenettelyä.  
Yhtälön (4133.5)  kaikki  kertoimet poikkesivat  2 %:n riskillä nollasta. 

Malli selitti suhteellisen keskivirheen työvoimapiirikohtaisesta  vaihtelusta 

L 

(4133-3) x' =N x =
 V n x.  

st st h h 
n=l 

(4133-4)  s*,
t
 -N2  s|

st
 =h| (H

h  -  nh
) /n

h  
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Taulukko
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9 1  2073—-69 

y* = työvoimapiirikohtainen koko  hankintamäärän  suhteellisen 
keskivirheen  estimaatti  -  estimate of  proportional 
standard  error for total  removal  by  district  

= suuruusositteen  2 variaatiokertoimen  arviointivirhe  
-  error in estimating variation  coefficient  of stratum  2 

= totaaliositteen  3 osuus ositteiden  1-3 yhteisestä 
hankintamäärästä  -  portion of stratum 3  from the total 
removal of strata 1, 2 and  3- 

60 %.  Parhaimmaksi  selittäjäksi  osoittautui x
x.
 Molempien  selittäjien  ker  

toimien etumerkit ovat loogisia:  1) Arviointivirheet  (Xj)  olivat systemaatti  

sia aliarvioita,  joten mitä suurempi  arviointivirhe,  sitä korkeampi  keski  

virhe,  2)  Kun totaaliositteen 3 osuus (x  2)  ositteiden I—3 yhteisestä  hankinta  

määrästä kasvaa,  pienenee  1- ja 2-ositteiden osuus  ja siten se osa  kokonais  

hankintamäärästä,  jossa  keskivirhettä  esiintyy.  Muista kokeilluista  selittä  

jistä  oli ositteen 2  hankintamäärän keskiarvon  arviointivirhe  lähinnä tulla 

malliin mukaan. Sen sijaan  1-ositetta edustavien muuttujien  selityskyky  

osoittautui heikoksi. 

Suoritetun  regressioanalyysin  tulosta voitiin voimakkaimman selittäjän  

osalta verrata aikaisemmin U-analyysilla  saatuihin tuloksiin. Taulukon 

3212.1 mukaan metsäneuvojien  arvioimien ja ostajien ilmoittamien han  
kintamäärien erisuuruuden pääselittäjä  oli yhdeksässä  tapauksessa  ll:sta 

juuri  arvioiden ja ostajien  ilmoitusten varianssien  erisuuruus eikä  yhdessä  

kään  tapauksessa  näiden sarjojen  keskiarvojen  erisuuruus (harha).  Lisäksi  

voitiin todeta,  että työvoimapiirikohtaisina  keskiarvoina metsäneuvojien  

arvioiden  keskihajonta  oli  1-ositteessa 24 % ja 2-ositteessa 73 % ostajien  

ilmoitusten keskihajontaa  pienempi, joten varianssin  arviointivirheet  kes  

kittyivät  nimenomaan 2-ositteeseen. Näin voitiin kahden eri menetelmän toi  

siaan tukevien tulosten perusteella  jättää voimaan hypoteesi,  että raakapuun  

hankintamääräarvioiden ennusteisiin  verrattuna huomattava,  suhteellisen keski  

virheen työvoimapiirikohtainen  vaihtelu aiheutui pääasiassa  metsäneuvojien  

tekemien keskisuuria  ostajia  (2-osite)  koskeneiden hankintamääräarvioiden 

varianssin pienuudesta.  

Edellä saadun tuloksen perusteella  asetettiin kaksi  hypoteesia:  1) Metsä  

neuvojien  arvioiden varianssin ostajien  ilmoituksiin verrattuna alempi  taso 

ositteissa 1 ja 2  aiheutui huomattavalta osalta  arviointilomakkeissa  sovelle  

tusta harvasta (3  tai 4)  luokkavälistä  ja näiden luokkien ostajafrekvenssien  

muuntamisesta raakapuumääriksi  (luku  411).  2) Pienostajia  koskeneiden 

(1-osite)  arvioiden varianssin suhteellisesti vähäisempi  systemaattinen  virhe 

keskisuuria  ostajia  (osite  2)  koskeneiden arvioiden varianssiin verrattuna 

selittyy  osittain luettelointilomakkeiden luokkafrekvenssien  muuntamisesta 

(4133-5)  y* = 2011  ,  3-477 -  2.200  x
g
 ,  jossa 
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raakapuumääriksi,  jolloin  alimman luokan arvioille li ättiin varianssia sovel  

tamalla eri  ostajille  vuorotellen luokan keskilukuna  nahta eri  arvoa.  Tähän 

ongelmaan  palataan vielä myöhemmin  luvussa 64,  jossa  esitetään yksin  

kertaiseen simulaattoriin perustuva  ratkaisumalli varianssiarvioiden syste  

maattisen aliarvioinnin korjaamiseksi.  

Jos raakapuun  ostajajoukon  frekvenssijakauma  lähentelisi normaalija  

kaumaa,  olisi taulukon 4133.1 perusteella  mahdollista tehdä päätelmiä sen  

sisältämien  hankintamääräestimaattien varmuusrajoista.  Jos riskitasoksi  

valittaisiin esimerkiksi  noin 5 %,  saataisiin tietyn estimaatin varmuusrajat  

helposti  lisäämällä siihen ja vähentämällä siitä vastaava keskivirhe  kaksin  

kertaisena. Tehtyjen  jakauma-analyysien  perusteella  on kuitenkin todettava,  

että normaalisuusoletus ei tässä tapauksessa  likimääräisenäkään päde 

valintayksikkötasolla.  Työvoimapiireittäin  analysoidut  ostajajoukot  olivat 

voimakkaasti positiivisesti  vinoja  (luku  411).  Todellinen ylempi  varmuus  

raja  olisi todennäköisesti edellisellä menettelyllä  saatua suurempi  ja alempi 

varmuusraja  sitä  pienempi.  

On kuitenkin todistettu,  että minkä tahansa äärellisen keskihajonnan  

omaavan populaation  keskiarvon  (tai  kokonaismäärän)  estimaatin jakauma  

lähestyy  normaalia otoskoon kasvaessa.  Tämä tulos on johdettu  äärettömiä 

populaatioita  koskeneista tutkimuksista,  mutta käytännössä  on havaittu 

kyseisen  ilmiön pätevän  miltei poikkeuksetta  myös  äärellisillä perusjoukoilla.  

Kuinka suuri tulisi sitten otoskoon olla  positiivisesti  voimakkaasti  vinoilla 

populaatioilla,  että otoksesta  laskettujen  estimaattien jakaumat olisivat 

varmuusrajojen  laskentaa ajatellen  riittävän lähellä normaalia? Kysymyk  

seen  ei voida toistaiseksi  antaa yleispätevää  vastausta,  mutta usein  on 

käyttökelpoiseksi  aproksimaatioksi  havaittu otoskoko,  joka täyttää epä  

yhtälön  (4133.6)  ehdon.  Tämä ehto on laadittu siten,  että normaalijakaumaa  

käyttäen  saatujen  95 %:n varmuusrajojen  soveltamisessa positiivisesti  huo  

mattavan vinoihin populaatioihin  on 6  %:n erehtymisriski.  (Cochran  

1963, s. 38—43; vrt. Seppälä  1969, s. 72.)  

n = otoskoko  -  size of sample 

N- * * 
=  I (y

±  -  Y)
3
/  Na

s
 

i=l 1 

y. = perusjoukon havainto  numero i -  ith observation  
in the population 

N 

Y = X y. / N 
i=l  1 

N = perusjoukon koko  -  size of  population 

N ?1 
,
 

„

2  
=
 I (y,  -  Y)

2

 /  N  
.I=l 

(4133«6) n > 25 , jossa 
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Likimääräisen käsityksen  saamiseksi  ostajajoukoista  poimituista  otok  

sista laskettujen  estimaattien jakauman  normaalisuudesta päätettiin  tutkia 

tilannetta Joensuun työvoimapiirin  vuoden 1962 ostajaluettelosta.  Tämän 

piirin ostajajoukon  koko  oli 301,  kun se  eri työvoimapiireissä  oli keskimää  

rin 324. Lisäksi  esiintyi  tässä piirissä  ostajien  kaikissa  kolmessa suuruus  

luokassa voimakasta korrelaatiota  metsäneuvojien  arvioimien ja ostajien  

ilmoittamien hankintamäärien kesken,  joten ostajaluettelon  jakauman  voi  

tiin olettaa vastaavan tähän tarkoitukseen riittävän tarkasti todellista 

perusjoukon  jakaumaa.  Epäyhtälöllä  (4133.6)  laskettiin,  että otoskoon tulisi  

olla vähintäin 55 ostajaa  95 %:n  varmuusrajojen  laskemiseksi  6 °/ 0 :n ereh  

tymisriskillä.  Todellisuudessa Joensuun työvoimapiirin  otoskoko oli 53 

ostajaa.  

Ottaen huomioon taulukon 411.5 mukaisen perusjoukon  ostajaluvun  (N)  

työvoimapiirikohtaisen  vaihtelun ja sen  suoran vaikutuksen epäyhtälön  

(4133.6)  vinouskertoimen G
x arvoon  voidaan todeta,  että eri  työvoimapii  

rien otoskoot ovat  likimäärin niin suuria,  että niistä laskettujen  estimaattien 

varmuusr  a  joista  on  mahdollista normaalijakaumaan  nojautuen  tehdä pää  
telmiä 95 %:n  todennäköisyydellä  erehtymisriskin  pysyessä  6 %:n tasolla.  

4134 Hakkuu- ja käyttötilastojen  vertailu 

Edellä  esitettyjen  monien potentiaalisten  virhelähteiden vuoksi oli vai  

keaa muodostaa käsitystä  niiden yhteisvaikutuksesta.  Eräänä saatujen  

tulosten oikeellisuuden mittapuuna  käytetään  usein vertailua muuhun tut  

kittavasta ilmiöstä saatuun tietouteen. Tässä tapauksessa muodostivat 

raakapuun  käyttömäärätilastot  parhaan  vertailuaineiston. Tämän tutki  

muksen tulokset  perustuivat  raakapuun  vastaanottomittaukseen. Hakkuu  

vuonna 1962/63  oli markkinoidun  raakapuun  vastaanoton ja käytön  välillä 

keskimäärin kahdeksan kuukauden viive (Kurikka  1964,  s. 5—7).  

Kun kuitenkin pääosa  raakapuun  vastaanotosta tapahtui  tammi—touko  

kuussa,  katsottiin perustelluksi  verrata vuoden 1962 hankintamääriä saman 

vuoden käyttömääriin.  Tämä vertailu on  esitetty  taulukossa  4134.1. Yhtenä 

vertailun varauksena on muistettava,  että etenkin metsäteollisuuden raaka  

puuvarastojen  vaihtelut  vuodesta toiseen ovat huomattavia. Täten siis  

raakapuun  käytön  vaihtelut eivät aina täysin  heijastu  hakkuisiin.  Myös  

käyttötilaston  lukuihin sisältyy  tietty  virheriski. 

Taulukon 4134.1 mukaan näyttää  siis  koko  maan osalta tässä  tutkimuk  

sessa  saatujen  tulosten suuruusluokka sopivan hyvin  yhteen  raakapuun  

käyttötilaston  tietojen  kanssa.  Vertailusta puuttuvat  hakkuutilastoa  varten 

kerätyt  ryhmät  »muihin tarkoituksiin  1) maaseudulla sekä  2)  kaupungeissa  ja 

kauppaloissa  käytetty  raakapuu».  Niiden osuus  koko ainespuusta  oli  0.2 %ja  
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Taulukko 4134.1  Vuoden 1962 markkinapuun ostajaotantaan perustuva hakkuu  
tilasto verrattuna  saman vuoden  raakapuun käyttötilastoon*  koko maassa. 

Table  4134.1  Removal  statistics  based  on the 1962  sample of the buyers,  compared with 
the  1962 statistics  of  roundwood  consumption* in the  whole  country. 

1000 m3 

*  Lähde:  Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomian osaston  arkisto Source:  the  archive  of  
the  economics  department in Forest Research Institute. 

koko  polttopuusta  62 %.  Tutkimuksen tuloksena havaittiin,  ettei  näihin tar  

koituksiin  hankittua raakapuuta  voida estimoida riittävän tarkasti  käytetystä  

perusjoukosta  (vrt. Palo 1964 a, s.  8).  

414 Käytetyn  otantamenetelmän tehokkuus 

Luvussa 411 kuvailtiin  yksityiskohtaisesti  markkinahakkuiden vuosi  -  

tilastokokeilun  1962 otantamenetelmä. Luvuissa 4131 —4134 analysoitiin  

sovelletulla,  optimaalisesti  kiintiöidyllä,  ositetulla satunnaisotannalla saa  

tujen tulosten tarkkuutta. Voidaan luonnollisesti kysyä,  olisiko  jollakin  

vaihtoehtoisella otantaratkaisulla kyetty  hankkimaan samoilla kustannuk  

silla  tarkempia  tuloksia. Seuraavassa pyritään  suppeasti  analysoimaan  käy  

tetyn osituksen ja optimaalisen  kiintiöinnin  tehokkuutta osittamattomaan 

satunnaisotantaan ja suhteellista kiintiöintiä käyttävään  ositettuun  satun  

naisotantaan verrattuna suuruusositteissa 1 ja 2.  Totaaliosite 3 ei  siten  sisälly  

tähän analyysiin.  

Luvussa  411 kuvailtiin  otannan kehikkoina käytettyjen  ostajajoukkojen  

vinoutta ja mitattavan muuttujan laajaa  vaihteluväliä suuruusositeratkai  

sun perusteeksi.  Osituksen tehokkuuden kriteeriksi  esitettiin,  että kunkin  

ositteen tuli erikseen sisältää hankintamäärien suhteen mahdollisimman 

homogeeninen ostajajoukko.  Tätä homogeenisuutta  ja samalla koko  ositus  

toimenpiteen  tehokkuutta I—2 ositteiden osalta voitiin likimäärin mitata 

eri  työvoimapiireissä  laskemalla  otosostajien  ilmoittamista hankintamääristä 

ositteiden sisäinen varianssi (Vint) kaavalla (414.1)  ja kokonaisvarianssi  

(V tot)  kaavalla (414.2). 

Ainespuu  

Industrial wood 

Polttopuu  

Fuelwood 

Vertailutilastot 

Statistics com-parecl  

Itaakapuun  käyttötarkoitus  —  Removed for 

teolli- 

suus  

industry  

vienti 

exports  

liikenne 

traffic 

yhteensä  

total 

teolli- 

suus  

industry  

j liikenne 
I traffic 

Käyttötilasto*  (K)  — Consump- 
tion* (K)   

Hakkuutilasto (H)  —  Removal  (H)  

28 023  

26 878 

3 642  

3 923  

245 

278 

31910 

31072  

953 

913 

553  

515  

Erotus K—H  —  Difference  K—H \  1145 —281  —33  838  | 40 ! 38 

K—H 
0/ 

K /0 1 
+4 —

 8 —13  + 4 + 7 
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symbolit kuten kaavassa (411-2) -  cf. symbols 
in equation (411-2).  

Taulukosta 414.1 (sarake  2) nähdään metsäneuvojien  arvioiden perus  

teella muodostettujen  (luku 411)  suuruusositteiden 1 ja 2  todellinen tehok  

kuus  suhdelukuna Vint/Vtot .  Se ilmoittaa,  tässä  valmiiksi sadalla kerrottuna,  
ositteiden 1 ja 2  sisäisen varianssin osuuden prosentteina  kokonaisvarians  

sista.  Keskimäärin koko maassa  päästiin  toteutetulla osituksella  noin kol  

mannekseen (32  %)  ositteiden 1 ja 2  hankintamäärien kokonaisvarianssista  

vaihteluvälin ollessa Joensuun 12 %:sta  Vaasan 77 %:iin. Vastaavaksi  
koko maan alueosituksen (työvoimapiirit)  tehokkuudeksi estimoitiin 46  %.  

Kaavalla (414.3)  oli mahdollista likimääräisesti estimoida otoksista  las  

kettujen  keskiarvon  estimaattien varianssi, jos  tässä  käytetyn  otantamene  

telmän sijasta  olisi sovellettu osittamatonta yksinkertaista  satunnaisotan  

taa.  Tapaukselle,  jossa  olisi pidetty  todellisuudessa käytetty  ositus,  mutta 

Taulukko  414.1 Vuositilastokokeilussa 1962 käytetyn  suuruusosituksen  ja optimaa  
lisen  kiintiöinnin  tehokkuus  kaavoilla  (414.1)—(414.5) työvoimapiireittäin estimoituna  

ositteissa 1 ja 2. 
Table  414.1 Efficiency of  stratification  by  removal  estimate  and  of  the  optimum allocation  
used  in  the  experimental annual  statistics 1962, estimated  by equations (414.1) —(414.5), 

by  employment districts,  in  strata  1 and  2. 

2 

< 414 - 1 > Y
int =h

I N
h S

h  /  

U14.2) V

tot  = y.
nt  + N

h

;2  /N  _ / U)
2

 ,  joissa  

1 2 3 4 5 

100 Vint 
100 V- loo v-  100 V- 

Työvoimapiiri  
x

opt 
x

opt x
prop 

District  
Vtot  V- V- 

1 Helsinki   27 22 46 48 

2 Turku   23 22 67 33 

3 Tampere  46 31 42 75 

4 Kouvola   47 31 60 52 

5 Vaasa   77 56 61  92 

6  Jyväskj'lä  21 28 61  46 

T  Kuopio  15 14 39 36 

8 Joensuu   12 14 33 43 

9 Kajaani   15 18 42 43 

10 Oulu   54  29 40 74 

11 Rovaniemi   17 19 32 59 

Keskimäärin 1—11 
—

 Mean 1—11 32 26 52 55 
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V- = osittamattoman satunnaisotannan  keskiarvon  esti  
x 
us maattien varianssi  -  variance  of estimates of the 

mean under  unstratified  simple random  sampling 

V- = optimaalista kiintiöintiä käyttävän ositetun satunnais  

opt otannan  keskiarvon  estimaattien  varianssi  
-  variance of estimates of the mean under stratified 

random  sampling with optimum allocation  

T- = suhteellista kiintiöintiä  käyttävän ositetun satunnais  

prop otannan  keskiarvon  estimaattien  varianssi  

-
 variance of estimates of the mean under stratified 

random  sampling with proportional allocation  

L = ositteiden  lukumäärä  
-
 number  of strata  

h = osite -  stratum 

x
h = ositteen  h  keskiarvo  -  mean of stratum h  

L 

5 = X N. sc, / N 
htl h h 

N = perusjoukon koko ositteessa h -  size of population 

in  stratum h 

L 

n = y n, 
h=l 

h 

= ositteen h standardipoikkeama -  standard  deviation  

in stratum h 

i  -Ji  *
h
\

2
/  «2  

n = otoskoko - size  of sample 

(414.3)  V- =  V +J  V (x
h
 -  x)

2  N
h
 /N  +  

us opt l h=l 

L o 

V(s -s) N, / N N / (N-n) • (N-n) /Nn 

_ h ='l h J 

L 
-

 ?  
(414.4) V- =V- + £ (s -s) N. / N (N-n) /Nn 

x
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X

opt .  h=l 

L 
-

 2 
(414-5)  Vj =V- + J (x

h -x)  N
h /  N (N-n)  /Nn  

us prop lh=l 
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sovellettu optimaalisen  sijasta  suhteellista kiintiöintiä,  estimoitiin  keski  

arvon  otosvarianssi  kaavalla (414.4).  Osittamattoman satunnaisotannan ja  

suhteellisesti kiintiöidyn  ositetun satunnaisotannan keskinäistä  tehokkuutta  

vertailtiin kaavaa (414.5)  käyttäen.  (S ukha t m e 1963, s.  91—94.)  

Kaavoilla (414.3) —(414.5)  suoritettujen  laskelmien tulokset on esitetty  

taulukon 414.1 sarakkeissa  3—5. Sarakkeesta 3 nähdään,  että todellisuu  

dessa käytetyn,  optimaalisesti  kiintiöidyn,  ositetun satunnaisotannan otos  

varianssi  oli keskimäärin  eri piireissä  26 % yksinkertaisen  osittamattoman 

satunnaisotannan otosvarianssista. Verrattaessa käytettyä  optimaalista  

kiintiöintiä suhteelliseen kiintiöintiin (sarake  4)  vastaava suhde oli 52 %.  

Keskimäärin eri työvoimapiirejä  koskevana  voidaan taulukon 414.1 perus  

teella tiivistäen todeta,  että yksinkertaiseen  satunnaisotantaan verrattuna olisi 

suhteellisesti kiintiöity,  ositettu satunnaisotanta vähentänyt  otosvarianssin noin 

puoleen,  mutta toteutetulla optimaalisella  kiintiöinnillä se laski  noin neljän  
nekseen 

.

 

415 Vuositilastokokeilun 1962 loppuarvio  

Markkinahakkuiden vuositilastokokeilun 1962 päätarkoituksena  oli ke  

hittää tilastomenetelmä,  jolla kyettäisiin  tuottamaan pääasiallisesti  posti  

tiedustelua soveltaen käyttötarkoituksittain  ja raakapuulajeittain  eriteltyä  

informaatiota markkinahakkuumäärien jakautumisesta  eri hakkuualueille 

lähinnä osa-alueittaisia metsätasevertailuja  ajatellen.  

Luvun 11 lopussa  asetettiin hypoteesi,  että  ostajaotantaan  perustuvan  

hakkuutilaston peittävyys  tulee olemaan 69—87 % koko  raakapuun  käyttö  

määrästä. Vuositilastokokeilussa  1962 kyseinen  suhdeluku oli  77 %.  

Taulukon 4134.1 vertailun ja lukujen  4131—4133 tulosten tarkkuus  

analyysin  perusteella  voidaan päätellä,  että menetelmän edelleen kehittä  

mistä  ajatellen  kyettiin  löytämään  ilmeisen käyttökelpoinen  ostajien  perus  

joukon peittävyyden  rajoitus.  Luvussa 4133 onnistuttiin kartoittamaan 

otoksista laskettujen  estimaattien tarkkuuksien asetetuista tavoitteista 

poikkeamisien  aiheuttajat,  joten tulevissa tiedusteluissa on  mahdollista 

entistä varmemmin saavuttaa tuloksille asetetut tarkku  ustavoitteet.  

Vuoden 1962 tiedustelun perusteella  jaettiin  raakapuun  käyttömääristä  

johdettu  koko maan saman vuoden poistuma  osa-alueisiin  vientiin sekä 

teollisuuden ja liikenteen käyttöön  menneen raakapuun  osalta.  Hakkuu  

alueittaisia hankintamäärä tieto ja kysyttiin  myös  vilkkaasti  mm. metsä  

teollisuusyritysten  raakapuun  hankinnan sekä metsäkoneiden markkinoin  

nin suunnittelutarkoituksiin. Vuositilastokokeilun 1962 ehkä merkittävin 

tulos  oli  siinä,  että sen pohjalta  oli mahdollista entistä tarkemmin analy  

soida  kulkulaitosministeriön  hakkuutilaston käyttöarvoa  (Palo 1964 a,  

s.  17 ja 1965 b)  ja kokeiltuun  otantamenetelmään perustuen  ryhtyä  nopeasti  
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suunnittelemaan ostajaotantaan  perustuvaa  markkinahakkuiden kausi  

tilastokokeilua (luku 5). 

Suoritetussa tiedustelussa onnistuttiin halutut tiedot  keräämään postitse  

89 prosentilta  ostajista.  Kirjeitse  vastaamatta jättäneiltä  ostajilta  saatiin 
tiedot haastatteluin,  joten katotapauksia  ei  esiintynyt.  Vuositilastokokei  

lusta 1962 aiheutuneet erilliskustannukset olivat 28 300 mk. 

42 Vuositilastokokeilu 1964 

Markkinahakkuiden vuositilastokokeilu 1962 oli luonteeltaan laaja  esi  
tutkimus. Siinä käytetyllä  tiedustelulomakkeella ei  katsottu voitavan 

yhdellä  kertaa  kerätä  kaikkea  tutkimustehtävän  asettelussa  vuositilastolla  

kerättäväksi  suunniteltua informaatiota. Seuraava vuositiedustelu kohdis  

tettiin vuoteen 1964. Siinä päätettiin  edellisen tiedustelun mallin mukaisesti 

kerätä  käyttötarkoituksittain  ja raakapuulajiryhmittäin  eriteltyä  informaa  

tiota markkinahakkuumääristä eri  hakkuualueilla. Tämän lisäksi  pyydettiin  

kokeiluluonteisesti ostajia  ilmoittamaan eri  raakapuulajit  edelleen puulajeit  

tain (mänty,  kuusi,  koivu  ja muut lehtipuut)  eriteltyinä  sekä antamaan 

tiedot kultakin  hakkuualueelta hankittujen  raakapuuerien  käyttökunnista.  

Viedyn  raakapuun  käyttökunnaksi  katsottiin vientisataman sijaintikunta.  

Käyttöaluetiedot  kerättiin myös  teollisuuden käyttämästä  raakapuusta.  Sen 

sijaan  puumäärältään  suppean käyttötarkoitusryhmän,  »liikenteen»,  osalta 

ei ostajien katsottu kykenevän  näitä tietoja  ilmoittamaan. Vuonna 1964 

käytetyn  tiedustelu lomakkeen malli on esitetty  liitteessä 5. 

Vuositiedustelukokeilussa 1964 käytettiin  kausitilastokokeilua varten  

poimittuja  ostajaotoksia  (luku  52).  Vuoden 1962 tiedustelusta poiketen  

rajoitettiin  perusjoukko  käsittämään  vain vientiin sekä teollisuuden ja lii  

kenteen käyttöön  raakapuuta  hankkineet ostajat.  

Raakapuun  ostajiin  kohdistetussa  esitutkimuksessa  (luku 51)  selvitettiin 

ostajien  raakapuun  määräkirjanpidon  rakennetta myös metsänomistaja  

ryhmittäisen  hakkuutilaston kannalta. Tulokseksi saatiin,  ettei ostajien  ollut  
mahdollista eritellä  vastaanottomittaukseen perustuvia  raakapuueriä  kysei  

sen  ryhmityksen  mukaisesti. Tämän perusteella  kerättiin vuositilastokokei  

lun  1964 yhteydessä  erillisellä tiedustelulla totaaliaineistona tiedot 1) metsä  

hallituksen,  puolustusministeriön  ja metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa 

olleiden valtion metsien  ja 2)  metsäteollisuusyritysten  omistamien metsien 
hakkuumääristä metsänhoitolautakunnittain. Kun toisaalta otosostajilta  

koottiin  tiedot kaikkien  omistajaryhmien  metsien markkinahakkuumääristä 

päätiedustelulomakkeella  (liite  5),  saatiin näistä kokonaismääristä valtion 

ja metsäteollisuusyritysten  metsien hakkuumäärät vähentämällä tiedot 

muiden omistajaryhmien  metsien markkinahakkuumäärien metsänhoito  

lautakuntakohtaisesta jakaumasta.  Näin voitiin koostaa  kolmeen met  



68.1  Ostajaotantaan perustuva hakkuutilasto  73 

10 12073—69 

Taulukko  42.1  Vuoden  1964 markkinapuun ostajaotantaan perustuva hakkuutilasto  
verrattuna  saman vuoden  raakapuun käyttötilastoon*  koko  maassa. 

Table 42.1 Removal statistics  based on the 1964 sample  of  the  buyers,  compared with the 
roundwood  consumption statistics* of the  same year,  in  the whole  country. 

1 000 m3 

*
 Lähde:  Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomian osaston  arkisto;  teollisuustilaston ulko  

puolisten sahojen käyttömäärästä  2.44  milj.  m 3  vähennetty  oman  ja vuokrasahauksen  osuus 73.4% 
(V eck  m a n 1968, taulukko  3) Source:  the  archive  of  Forest  Research  Institute. 

sänomistajaryhmään  jaoteltu markkinahakkuutilasto (Grönlund   
Kurikka 1966, s.  21).  

Vuositilastokokeilun 1964 havaintomenetelmä oli periaatteeltaan  luvun 

412 mukainen. Koska  samanaikaisesti oli menossa  myös  markkinahakkuiden 

kausitilastokokeilu (luku  5), jäi rajoitettujen  haastatteluvoimien vuoksi  

tässä tiedustelussa 13 katotapausta.  Kaikki  olivat  kuitenkin pienostajia,  

joten niiden vaikutus tulosten tarkkuuteen  oli vähäinen. 

Taulukossa 42.1 on verrattu markkinahakkuiden vuositilastokokeilun 

1964 tuloksia saman vuoden raakapuun  käyttötilastoon  koko  maassa.  Siitä  

nähdään,  että etenkin ainespuun  osalta  vertailu on yhtäpitävä  taulukossa  

4134.1 esitetyn  vuoden 1962 tilanteen kanssa.  Suuruusluokiltaan ovat 

vientiin sekä  teollisuuden ja liikenteen käyttöön  tarkoitetut ostajaotantaan  

perustuvat  vuosittaiset ainespuun  hakkuumäärät sekä vastaavat raakapuun  

käyttömäärät  samalla tasolla.  Polttopuun  pitkien  varastointiaikojen  vuoksi  

ei  taulukon 42.1 mukaisen vertailun perusteella  ole  helppoa  tehdä päätelmiä  

teollisuuden ja liikenteen käyttämien  polttopuiden  hakkuu-  ja käyttömää  

rien yhteensopivuudesta.  

Raakapuun  hankintamäärien ilmoittamisessa puulajeittain  joutuivat  

ostajat  useissa tapauksissa  antamaan arviolukuja  etenkin polttopuun  ja  

sulfaattipaperipuun  osalta,  joten puulajituloksiin  saattaa sisältyä  enemmän  

havaintoharhoja  (luku  4131)  kuin muihin tuloksiin. 

Suoritettu tiedustelu osoitti,  että ostajat  yleensä  kykenivät  ilmoittamaan 

vientiin ja teollisuuden käyttöön  tietyltä  hakkuualueelta hankittujen  raaka  

Ainespuu  
Industrial wood 

Polttopuu  
Fuelicood 

Vertailutilastot 
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puuerien käyttöalueen  kunnan tarkkuudella. Lähinnä suurostajilla  esiintyi  

kahdenlaisia vaikeuksia: kun raakapuu  oli vielä välivarastossa ja ostajalla  

itsellään useita  vaihtoehtoisia,  eri  kunnissa  sijaitsevia  teollisuuslaitoksia  tai 

kun välivarastossa  olleet raakapuuerät  joutuivat  todennäköisesti vaihdetta  

viksi  jonkun toisen ostajan  kanssa,  oli kyseisen  raakapuun  käyttökunta  

arvioitava aikaisemman kokemuksen ja/tai  olemassa olevien suunnitelmien 

perusteella.  
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51 Esitutkimus 

Esitutkimuksella  pyrittiin  selvittämään raakapuun  ostajien  kirjanpitoon  

ja raakapuun  hankintaan liittyviä  kysymyksiä.  Tavoitteena oli mahdolli  

simman tarkoituksenmukaisen tilastomenetelmän ja tiedustelulomakkeen 

kehittäminen,  kun  toisaalta hakkuu  tilaston käyttäjien  toivomukset (kuvat  

2.2 ja 2.3)  olivat  tiedossa. 

Esitutkimus kohdistettiin hakkuuvuoteen 1962/63.  Otannan perusjouk  

kona käytettiin  vuositilastokokeilun 1962 ostajaotoksia  (taulukko  411.5).  
Suuruusositteista 1 ja 2  poimittiin  koko  maassa  yhteensä  45 ostajan  ja osit  

teesta 3,  siis suurimpien  ostajien  luokasta,  49 ostajan  alaotokset,  jotka  jaet  

tiin suhteellista kiintiöintiä käyttäen  kolmeen alueositteeseen. 

Päähuomio kohdistettiin 3-ositteeseen arvottuihin suurostajiin,  joita  

haastateltiin. Pienostajilta  tiedusteltiin eräitä keskeisiä kysymyksiä  kir  

jeitse. Esitutkimuksen tulosten pääosa  on jo julkaistu.  Hakkuutilaston tie  

dustelulomakkeiden täyttämisohjeiden  laatimisen kannalta ensiarvoisesta  

raakapuun  vaihtokysymyksestä  pyrittiin  saamaan mahdollisimman selkeä 

kuva.  Selvityksen  kohteina olivat vaihtojen esiintymistiheys,  vaihtoerien 

muodostuminen,  vaihtomäärät ja niiden kehitys,  vaihtojen  syyt sekä  sovel  

letut sopimukset  (Kousa  1964 a ja b). Toisaalta haluttiin tietää eräitä 

raakapuun  hankinnan kausimaisuuteen sekä sen hakkuun ja käytön  

väliseen viivästykseen  liittyviä  seikkoja  (Kurikka 1964). Suurostajien  

haastattelussa oli eräänä keskeisenä kysymyksenä  selvittää,  mistä raaka  

puun ostajan  organisaatioportaasta  olisi  tarkoituksenmukaisinta kerätä 

haluttuja  tietoja.  Organisaatiohierarkia  metsäosasto—piirikunta—hoitoalue  

—piiriesimiespiiri—piirityönjohtajapiiri—työnjohtajapiiri  oli eräiden suu  

rimpien  yhtiöiden  käytössä;  vain portaiden nimitykset  vaihtelivat eri osta  

jilla.  Piirikunnassa,  jota  kutsuttiin myös  ylimetsänhoitajapiiriksi,  ei  esiinty  

nyt käyttökelpoista  raakapuun määräkirjanpitoa.  Organisaatioportaiden  

määrä vaihteli kahdesta kuuteen riippuen  ostajan  hankinta-alueen ja -mää  

rien koosta. Suppeimmillaan  organisaatioon  sisältyi  vain »metsäosasto» ja 

työnjohtaja. 
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Haastateltujen  49 yhtiön  metsäosaston eri  organisaatioportaisiin  sisältyi  

kuntia keskimäärin seuraavasti: porras viisi  2—3,  porras  neljä 4—5,  porras 

kolme 10—11 ja porras kaksi n. 22.  Ensimmäiseen portaaseen  kuului 11 

suurimmalla yhtiöllä  150—547 kuntaa  ja muilla 37  yhtiöllä  keskimäärin 

35 kuntaa. Yleensä haastatellut toivoivat  tiedustelulomakkeet lähetettäviksi 

joko ensimmäiselle tai toiselle organisaatioportaalle,  jossa on raakapuun  

määräkirjanpitoa.  
Hakkuutilaston käyttäjät  toivoivat saavansa  tietoja  useiden eri  aluejako  

jen puitteissa,  yleisimmin  metsänhoitolautakunnittain,  vesistöalueittain,  

talousalueittani ja työvoimapiireittäin,  mutta myös  lääneittäisiä,  kunnit  

taisia ja kuntaryhmittäisiä  tilastoja  pidettiin  tarpeellisina.  Jos perustiedot  

voitaisiin kerätä kunnittain,  olisi ne vaivatonta yhdistellä  kulloinkin toivo  

tun aluejaon  mukaisiksi. Kunnittaisia hakkuutietoja  katsoi pystyvänsä  

antamaan kirjanpitonsa  perusteella  43 % haastatelluista ostajista.  Niiden 

raakapuun  hankintamäärä oli 28 % kaikkien  haastateltujen  määrästä, joten 

suurimmilla ostajilla  tuntui olevan pahimmat  vaikeudet tässä suhteessa.  

Vaivattomimmaksi  osoittautui tietojen  antaminen työvoimapiireittäin  (11  

kpl).  Jo aikaisemmasta  kokemuksesta  tiedettiin,  että pienostajille  oli yleensä  

helppoa  ilmoittaa hankintansa minkä aluejaon  mukaan tahansa. 

Haastatteluissa selvitettiin yksityiskohtaisesti  ostajien  eri kirjanpito  

portaissa käytettävissä  olevat tiedot eri raakapuulajien  hakkuumääristä 

teko-,  ajo-  ja vastaanottomittauksen mukaisina.  Samoin varmistettiin  niihin 

liittyvien,  m
3-määriksi  muuntamiseen tarvittavien tunnusten esiintyminen.  

Edelleen selvitettiin em. tietojen  saanti  eri  aikajaksoilta,  toimitustapa-  ja 

metsänomistajaryhmittäin  jne. Yleinen johtopäätös  oli,  että mitä lyhyemmiltä  

aikajaksoilta  tietoja  haluttiin, sitä harvempia  tunnuksia  ja ryhmittelyjä  tuli  

tiedustelulomakkeeseen sisällyttää.  Valtaosalta haastatelluista kuukausittaiset 

hakkuutiedot olivat saatavissa kaksi  viikkoa kuunvaihteen jälkeen. 

Esitutkimuksen  kirjetiedustelun  mukaan n. 7 % ositteiden 1 ja 2  pien  

ostajista  ei  pitänyt  kirjanpitoa  hankkimistaan raakapuumääristä.  Raaka  

puun hankintaa ne olivat suorittaneet verrattain säännöllisesti: v. 1962 

1963 kaikki,  v.  1961 90 %,  v.  1960 86 % ja v.  1959 83 % tiedusteluun vas  

tanneista (kato oli 6  % otoskoosta).  Yleensä yhtä  raakapuulajia  osti  72 %,  

kahta 19 %,  kolmea 7  % ja useampia  2  % vastanneista. Toimituskaupat  

muodostivat yleisimmän  raakapuun  hankintatavan. 

52 Otantamenetelmä 

Kausitilastokokeilun tarkoituksena oli selvittää,  voitiinko raakapuun  

ostajaotoksilta  kuukausittain kerättäviin tietoihin perustuen  mitata riittä  

vän nopeasti  ja tarkasti markkinapuun  hakkuumäärien kausivaihtelu.  

Kokeilussa kerättiin tiedot markkinahakkuista  heinäkuusta 1964 kesäkuu  
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hiin 1965 rinnan kulkulaitosministeriön vanhan hakkuutilaston kanssa.  

Tämän jälkeen  luovutettiin uusi menetelmä kulkulaitosministeriön käyttöön  

(Palo 1965 b, s. 1). 

Vuositilastokokeilun 1962 varianssilaskelmien perusteella  lisättiin työ  

voimapiireittäisiä  otoskokoja  siten, että koko maan otos kasvoi  vuoden 

1962 549:stä 819 ostajaan.  Otantamenetelmä rakennettiin muuten v. 1962 

sovelletun,  ositetun satunnaisotannan pohjalle.  Yuositilastokokeilussa  saatu  

jen tulosten perusteella  (luku  4134)  päätettiin  tämä tilasto rajoittaa  vain 

teollisuuden ja liikenteen käyttöön  sekä vientiin menevään raakapuuhun.  

Otoksiin  poimituilta  819 ostajalta  tiedusteltiin kirjeitse,  hankkivatko ne 

kyseistä  raakapuuta  vuosien 1964 ja 1965 aikana. Kysymykseen  kielteisesti  

vastanneet ostajat  karsittiin tarkistuksen jälkeen  perusjoukosta.  Työvoima  

piireittäin  vähennettiin kussakin  suuruusositteessa perusjoukon  ostajalukua  

vastaavalla otosostajien  karsintasuhteella. (Palo 1964 b,  s.  3.)  

Kausitilastokokeilun kuluessa suljettiin  vielä yksinomaan  raakapuun  

välitystä  harjoittaneet  ostajat  pois  perusjoukosta.  Tällaisena välityksenä  

pidettiin  toimintaa,  jossa ostajalla  ei ollut omaa metsäteollisuus- tai lii  

kennelaitosta ja jossa  ei harjoitettu  raakapuun  vientiä. Ehtona oli lisäksi,  

että raakapuu  välitettiin toiselle ostajalle,  joka hankki raakapuuta  myös  

suoraan metsänomistajilta.  Tähän rajoitukseen  päädyttiin  aihepiiristä  teh  

dyn erityisselvityksen  perusteella  (V ähä vihu 1965). Näiden,  vuoden 

1962 raakapuun  ostajien  luetteloinnin mukaiseen perusjoukkoon  tehtyjen  

rajoitusten  jälkeen  muodostuivat hakkuuvuoden 1964/65 markkinahakkui  
den kausitilastokokeilun otokset  ja perusjoukot  taulukon 52.1 mukaisiksi. 

Taulukko  52.1 Perusjoukon ja  otosten jakautuminen ositteisiin  eri  työvoimapiireissä 
hakkuuvuonna  1964/65. 

Table  52.1 Distribution  of the  'population and the  samples into  strata in  the different 
employment, districts in  felling year  1964165. 

Suuruusosite — Stratum Yhteensä  

Total 

1 2 3 1- -3 

j. y u V uiiiidijjiii  l  

District  Perus- j Perus- Perus-  Perus-  

Otos joukko Otos  joukko Otos joukko Otos ,  joukko 

Sample  Popu-  |  Sample  Popu-  Sample  Popu- Sample  Popu- 
lation lation j lation lation 

Helsinki   16 131 17 24 21 21 54 176 

Turku   7  88 8 54 46 46 61 188 

Tampere  18  201 13 32 25 25 56 258 

Kouvola   16 205 17 32 29 29 62 266 

Vaasa   21 197 19 41 26 26 66 264 

Jyväskylä   13  66 9 17 18 18 40 101 

Kuopio  10 67 8 16 21 21  39 104 

Joensuu  8  50 8 12 15 15 31  77 

Kajaani  11 16 4 4 10 10 25 30 

Oulu   14 73 10 15 12 12  36 100 

Rovaniemi   6  25 4 4 9 9 19 38 

Koko  maa —  Whole  country | 140 1 119 117 251 232 232 489 1602 
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53 Havaintomenetelmä 

Havaintomenetelmänä käytettiin  edelleen aluksi  kirjetiedustelua.  Siinä 

esiintyneet  katotapaukset  ja epäselvyydet  pyrittiin  selvittämään henkilö  

kohtaisin haastatteluin tai puhelimitse.  Ostajaotoksille  neljännesvuosittain  

lähetetyillä  lomakkeilla (ks.  liite 6)  tiedusteltiin markkinahakkuita kuukau  

sittain ja työvoimapiireittäin  eriteltyinä  erikseen ns.  yksityismetsien  toi  

mituskaupoista  vastaanottomittauksen mukaisina. Ostajien  tekemät pysty  

hakkuut,  omien metsien hakkuut sekä metsähallituksen omat  hakkuut muo  

dostivat  yhteisen  ryhmän,j  joka  otettiin tilastoon työmittauksen  perusteella.  

Markkinahakkuiden kausivaihtelun havainnoimisessa pyrittiin  pääse  

mään mahdollisimman lähelle puiden  kaatohetkeä. Esitutkimuksen  mukaan 

suorittivat eräät suurostajat  työmittauksen  kerran kuukaudessa,  toiset aina 

tekopalstan  loppuessa.  Näin ollen oli työmittaukseen  perustuvissa  määrissä 

yleensä  hieman viivästystä  todellisiin,  tietyn  kuukauden aikana kaadettui  

hin  raakapuumääriin  nähden. 

Toimitushakkuiden vastaanottomittaus tapahtui  hakkuuvuonna 1962/63 

keskimäärin koko  maassa  havusahatukeilla 2,  vaneritukeilla ja kotimaassa 

käytettävällä  ainespinopuulla  4,  polttopuulla  5  ja vientiainespinopuulla  6  eli 

eri  tarkoituksiin hankituilla raakapuulajeilla  yhteensä  neljä  kuukautta varsi  

naisen  hakkuun jälkeen  (Kurikka  1964, s.  7).  Esitutkimuksessa tiedus  

teltiin myös,  kuinka ostajat  tarkkailivat toimitushakkuiden edistymistä.  

Yleinen käytäntö  oli suorittaa silmävaraisia tarkastuksia kantorahojen  

osamaksujen  yhteydessä,  mutta ennen puiden  lopullista  vastaanottoa ei 

tehty  varsinaisia mittauksia. Kuukausittainen hakkuutilasto haluttiin kui  

tenkin  perustaa  vain mittaustuloksiin. Tällöin jäi  muiden metsänomistajien,  

paitsi  metsähallituksen,  toimitushakkuiden havainnoimisen ainoaksi mah  

dollisuudeksi vastaanottomittaus. 

Kadon ja virheellisten vastausten minimointi muodostaa tilastotietojen  

keruun tehostamisen tärkeimmän tavoitteen (vrt. Grönlund 1965, s. 

90).  Tässä mielessä pyrittiin tiedustelulomakkeesta tekemään mahdollisim  

man yksinkertainen  ja varustamaan se  yksityiskohtaisilla  täyttämisohjeilla.  

Kirjetiedustelun  saattokirjeessä  painotettiin  tarkkojen  hakkuutilastojen  

aikaansaamisen tärkeyttä  ja hyötyä  myös  ostajien  kannalta. Otosostajille  

lähetettiin vuositilastokokeilun 1962 ja esitutkimuksen  sekä joulukuussa  

1964 kausitilastokokeilun ensi vaiheen tulosten julkaisut vastaamiseen 

myönteisen  asenteen herättämiseksi. 
Kulkulaitosministeriön työvoimapiirien  metsänhoitajat  suorittivat huo  

mattavan osan kirjeitse  vastaamatta jättäneiden  ostajien  haastatteluista. 

He osallistuivat  »Hakkuutilastollisille  neuvottelupäiville»,  joilla  esitelmöitiin 

mm. tilastojen  keruun tehostamisongelmasta  sekä suhdetoiminnan merki  

tyksestä  ja mahdollisuuksista  tässä  työssä.  Aihepiiriä  pohdittiin  myös  ryhmä  

työskentelyn  merkeissä.  (Muuttuva  metsätalous ... 1965,  s.  32—45.)  
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54 Tulosten tarkkuus 

Kullekin kuukaudelle laskettiin  työvoimapiireittäiset  keskivirheet  vuo  

den 1962 tilastokokeilussa  sovelletulla kaavalla (411.4). Tuloksista on esi  

tetty  absoluuttiset keskivirheet  tuhansina kiintokuutiometreinä taulukossa 

54.1 ja suhteelliset keskivirheet prosentteina  taulukossa 54.2. Eri kuukau  

sina oli  koko markkinahakkuumäärän keskivirhe  koko maassa  keskimäärin 

39 000 m 3 vaihdellen heinä—elokuun 11 000:sta maaliskuun 89 000:een. 

Vastaava suhteellinen keskivirhe  oli 1.2 % vaihteluvälin minimin (0.8  %)  

sattuessa toukokuuhun ja maksimin (2.1 %)  tammikuuhun. Työvoi  mapiiri  

kohtaisten  keskivirheiden suuruus  vaihteli melkoisesti kuukausittain ja  

piireittäin.  Keskimäärin eri kuukausina olivat suhteellisen keskivirheen  
ääriarvot eri piireissä  1.0 % (Rovaniemellä)  ja 5.9 % (Tampereella)  piiri  -  

kohtaisen keskiarvon  ollessa 3.3  %. 

Taulukoiden 54.1 ja 54.2 tulosten lisäksi  estimoitiin myös  tärkeimpien  

raakapuulajien  hakkuumäärien suhteelliset  keskivirheet.  Koko maassa  keski  

määrin eri kuukausina saatiin seuraavat arvot: ainespuu  l.i %,  ainespino  

puu 0.6 %, tukkipuu  2.3 %, kuusipaperipuu  0.7 % ja havusahatukki  

puu 2.2 %.  

Taulukko 54.1 Markkinahakkuumäärien (kokonaismäärien) absoluuttiset  keskivirheet  
(1 000 m3) kuukausittain  eri  työvoimapiireissä ja koko maassa hakkuuvuonna  1964/65. 
Table  54.1 The  absolute standard  errors of total  removals  of  roundwood  for sale (1 000  

m3), monthly, by  employment districts  and  in  the  whole country  in  felling year 1964/65. 

1964 1965 Keski  rii.  

VII  / 

1964— 

Työvoimapiiri  
Kuukausi — Month VI/ 

1965 

District  Mean 

VII VIII IX X XI XII I li III IV V VI VIII 

1964— 

VH 

Keskivirhe  1 000  m 3 — Standard error 1 000 m 3 1965  

Helsinki   0  0 1 3 6 5 18 16 17 7 1 1 6  

Turku   0  1 0 1 8 3 8 9 16 13 7 2 6  

Tampere  6  8 7 9 13 19 68 42 57 31 9 4 23 

Kouvola   5  1 8 6 11 13 18 53 21 7 9 4 13 

Vaasa   0 1 0 0 13 3 15 20 17 16 12 8 9 

Jyväskylä   3  4 4 4 7  17 26 26 46  17 9 5 14 

Kuopio  l" 1 3 5 5 19 14 15 15 10 7 3 8  

Joensuu   1 4 2 12 20 5 11 16 24 13 4 4 10 

Kajaani   5  3 3 3 7  7 13 15 17 11 15 11  9  

Oulu   
li 

1 1 2 2 6 8 8 8 6 3 3 4  

Rovaniemi  5  1 5 1 1 1 5 3 5 7 4 4 1 1 

Koko maa — Whole  

country   11 11 12  18 33 37 83 83 89 47 00  01 22 cn  CO  
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Taulukko  54.2  Markkinahakkuumäärien  suhteelliset  keskivirheet  (%)  kuukausittain  
eri  työvoimapiireissä ja koko  maassa hakkuuvuonna  1964/65.  

Table  54.2 The  relative standard  errors (per  cent)  in  the  removals  of  roundwood for sale, 
monthly, by  employment districts  and  in  the  whole  country, in felling year  1964/65. 

Kuvissa  54.1 ja 54.2 on vertailtu keskenään metsäntutkimuslaitoksen 

markkinahakkuiden tilastokokeilujen  (M) sekä kulkulaitosministeriön  van  

han hakkuutilaston (K) vuoden 1962 ja hakkuuvuoden VII/  1964—VI/1965  

tuloksia. K-tilaston kaupalliset  mittayksiköt  muunnettiin työvoimapiireit  
täin kiintokuutiometreiksi  vuoden 1962 M-tilastosta  lasketuin keskimääräi  

sin  raakapuulaj  eittäisin muuntokertoimin. K-tilaston hankintamäärien koko  

maan summat oli kulkulaitosministeriössä korjattu  ennen niiden julkaise  

mista arvionvaraisella kertoimella 1.05 (Atte  Turusen antama tieto).  

Vuonna 1962 olivat  K-tilaston aines-puun  hankintamäärät n. 10 % Äi  

tilasten vastaavia lukuja  pienempiä.  Vuonna 1964/65 olivat molemmat 
tilastot samalla tasolla. Havusahatukkeja  oli M-tilastossa  K-tilastoa enem  

män. Ero voidaan katsoa johtuvaksi  K-tilaston puutteellisesta  pienten  

sahojen  luettelosta. 

Kuvan 54.1 mukaan K-tilaston  ainespinopuun  hakkuut lisääntyivät  

M-lukuihin verrattuna vuodesta 1962 vuoteen 1964/65. Jos kuitenkin K  

määristä eliminoidaan niihin sisältyvä  arvionvarainen korjaus  (-f- 5  %),  jää  

vät ainespinopuun  hakkuumäärät molemmissa tilastoissa samalle tasolle. 

On myös  syytä  pitää mielessä,  että  K-tilaston aineiston keräämisestä ja  
lomakkeiden täyttämisestä  ei  ollut  annettu yhtenäisiä  ohjeita.  K-tilaston  

1964 1965 Keskim. 

VII/ 

1964— 

Työvoimapiiri  
Kuukausi — Month VI/  

1965 

District  I Mean  

VII VIII
 !  

IX X XI XII I II II! IV V VI VIII 

1 1964—  

Suhteellinen keskivirhe  % kokonaismäärästä  
VII 

1965 
Relative standard e 'rror,  per cent  of  total quantity 

Helsinki   1.9 1.8 3.3 7.2 7.2 4.1 i  10.4 6.3 5.5 2.5 0.7 1.3 4.8 

Turku   1.7 4.7 1.3 4.4 17.1 3.4 5.2 4.4 4.5 3.3 4.1 1.0 4.1 

Tampere  5.9 6.7 6.4 5.2 3.9 4.1 12.4 6.2 7.0 4.0 3.0 1.8 5.9 

Kouvola   7.1 1.3 6.1 2.3 3.1 2.5 3.0 6.1 2.4 0.9 1.6 4.2 2.9 

Yaasa   0.4 0.9 1.3 0.9 12.0 1.6 8.9 6.4 4.0 2.9 2.7 3.8 4.0 

Jyväskvlä   2.9 3.1 2.6 1.7 2.5 4.2 7.1 5.6  8.8 3.9 3.0 3.6 4.8 

Kuopio  1.2 0.4 2.2 2.8 2.5 6.3 3.9 3.2  2.7 2.3 2.5 2.3 3.0 

Joensuu  0.8 2.4 1.1 4.1 5.0 1.2 2.2 2.2  2.9 2.1 1.1 1.7 2.4 

Kajaani  2.8 3.3 1.9 1.6 3.8 3.1 5.5 4.2 3.8 4.3 8.4 7.0 4.2 

Oulu  1.2 3.4 2.0 2.1 1.9 j  4.2 2.2 3.3 2.5 2.2 1.3 1.9 2.3 

Rovaniemi  2.2 2.6 0.6 0.4 0.3 0.8 0.8 1.0 1.4  1.0 1.2 0.2 i 1.0  

Koko  maa —  Whole 

country   1.0 1.1 1.0 1.0 1.3 1.1 2.1 1.6 1.5 1.2 1.2 
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Kuva  54.1  Metsäntutkimuslaitoksen markkinahakkuiden tilastokokeilujen (M)  ja kulkulaitos  
ministeriön vanhan  hakkuutilaston (K) vertailu raakapuulajiryhmittäin  v. 1962 ja hakkuu  

vuonna VII/  1964—VI/1965  koko  maassa.  

Fig.  54.1 Forest  Research  Institute experimental statistics  of  roundwood  removals  for sale  (M)  

compared with the  Ministry  of  Communications old removal statistics  (K),  by groups  of  round  
wood  assortments  in  1962, and  in  the felling year  from July  1964  to  June  1965,  in  the  whole country.  

ainespinopuun  peittävyyttä  on ilmeisesti parantanut  tämän raakapuulajin  

viennin supistuminen,  joka aiheutti lukuisten K-tilaston  ilmoittajiin  kuulu  

mattomien alan yrittäjien  toiminnan lopettamisen.  

Markkinahakkuiden tilastokokeiluissa oli pääpaino  riittävän tarkkojen  

hakkuutilastojen  kehittämisessä. Vuoden 1964/65  M-tilaston  perustana  ole  

vassa  raakapuun  ostajien  perusjoukossa  olivat mukana sellaiset ostajat,  

jotka hankkivat raakapuuta  joko vientiin tai  teollisuuden ja liikenteen 

käyttöön.  Vuoden 1964/65  M-tilaston polttopuun  hakkuut  käsittivät  kui  

tenkin em. ostajien  polttopuun  hakkuut käyttötarkoituksesta  riippumatta.  

Tehokkaammin tilaston käyttäjien  tarpeita  palvelevaa  rajoitusta  ei voitu 

saada aikaan ostajien  perusjoukkoon  nojautumalla.  Vuonna 1962 pyrittiin  

M-tilastoa varten luetteloimaan kaikki  yli  100 p-m
3 polttopuuta  yhden  

kunnan alueelta samana vuonna ostaneet. Siinä ei ilmeisesti täysin  onnis  

tuttu. Joka tapauksessa  olisi  tilaston ulkopuolelle  jäänyt  valtava määrä 

pienostajia.  Vuonna 1962 olivat  M-tilaston polttopuun  hakkuut kuitenkin 
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Kuva  54.2  M- ja K-tilastojen  (ks.  kuvan  54.1  selitys)  aines  

puun  markkinahakkuiden  vertailu  työvoimapiireittäin  v.  1962  
ja hakkuuvuonna VII/  1964—VI/1965 sekä  M-tilaston  ns. yksi  

tyismetsien toimitushakkuiden työvoimapiireittäiset osuudet  

prosentteina vastaavista ainespuun kaikista  markkinahakkuista. 

Fig.  54.2  Industrial  roundwood  removals  for sale  according  to 
the  M and  K statistics (see legend for Fig.  54.1) compared by  

employment districts in  1962  and  in  the  jelling  year  from July 
1964 to June 1965, and  the percentages of  removals based  on 

delivery sales by  so-called  private forests  in  the  M statistics  of  the  
corresponding total  removals.  
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merkittävästi K-tilaston vastaavia lukuja  suuremmat. Vuonna 1964/65  
sovellettiin  M-tilaston  polttopuuhun  edellä mainittua rajoitusta,  joten kysei  

set  hakkuut eivät  ole K-tilaston kanssa  vertailukelpoisia,  vaan liikkuvat  
omalla tasollaan. On  ilmeistä,  että kuukaudesta toiseen ja vuodesta toiseen 

M-tilasto  tulee kylläkin  säilymään  vertailukelpoisena.  

Polttopuun  hakkuutilaston järjestäminen tulee siten jäämään jo tapah  

tuneen  hakkuutilaston uudistamisen jälkeenkin  vaikeaksi  ongelmaksi.  Puun  

käyttötutkimusten  mukaan polttopuun  markkinahakkuut edustavat yhä  

merkittävää osaa kansantaloudessamme. Niiden jatkuvan  tilastomenetel  

män aikaansaaminen vaatisikin kiireellisesti joltakin  toiselta pohjalta  läh  

tevää tehokasta ratkaisua. 

Tilastollisen Neuvottelukunnan Metsätilasto jaosto  totesi syyskuussa  

1964 julkaistussa  muistiossaan (Tilastollisen  .  .  
.
 1964), että kulkulaitos  

ministeriön tilastojen  tarkkuus  tuntui olevan verrattain hyvä  maan pohjois-,  

keski-  ja itäosissa,  mutta huomattavasti heikompi  maan länsi- ja  eteläosissa.  

Kuva 54.2 tukee samaa käsitystä.  Metsätilasto  jaosto  esitti  myös näkö  

kantansa K-tilaston aluejaosta  mainiten, että työvoimapiirijako  on vain 
kulkulaitosministeriön  käytössä.  Alueellisten vertailujen  tekeminen muihin 

tilastoihin on siten hankalaa ja epävarmaa.  Vuoden 1965 heinäkuun tilasto  

vaihdoksessa ei  asiantilaan  saatu korjausta.  Edellytyksenä  olisi ollut, että 

tilasto olisi hoidettu jossain  muussa  virastossa  kuin kulkulaitosministeriössä.  

Metsätilasto  jaoston  mukaan oli kulkulaitosministeriön tilastoissa touko  
kuussa hakatuksi ilmoitetun hakkuumäärän osuus koko vuoden hakkuu  

määrästä vuoteen 1961 saakka  jatkuvasti  kasvanut. Toukokuun huippu 

syntyi  siten,  että K-tilaston tietojen  ilmoittajista  osa  lähetti hankintamää  

ränsä vain kerran vuodessa,  toukokuussa. Kuvista 54.3 ja 54.4 voidaan 

todeta,  että  M-tilastossa  tämä toukokuun kasauma kyettiin  eliminoimaan. 

K-tilaston kuukausittaiset hakkuumäärät koostuivat osaksi  tiettynä  

ajanjaksona  hakatuiksi ilmoitetuista raakapuumääristä  ja osaksi  samana 

aikana myyjiltä  vastaanotetuiksi ilmoitetuista määristä. Kyseisillä  aikasar  

joilla  on kuitenkin toisistaan selvästi poikkeavat  kausivaihtelumallinsa,  

kuten  kuvista  54.3  ja 54.4 voidaan M-tilaston  osalta havaita. Eräät entisen  

K-tilaston käyttäjistä  eivät olleet tästä  tietoisia ja joutuivat  hakkuiden 

kausivaihtelun analyysissään  jatkuviin  hankaluuksiin. 

Pelkkään kirjetiedusteluun  nojautuvassa  tietojen  keruussa  päädytään  

usein melko huomattavaan katotapausten  määrään. Niiden minimointi 

onkin tällöin eräs  tehokas  keino  tulosten tarkkuuden lisäämiseksi. Markkina  

hakkuiden  kausitilastokokeilussa jäi  kato verrattain pieneksi:  katotapauksia  

esiintyi  koko maassa  heinä—syyskuussa  kolme,  loka—joulukuussa  viisi, 

tammi—maaliskuussa kahdeksan ja huhti—kesäkuussa  kaksi.  Missään työ  

voimapiirissä  ei katoa sattunut suurimpien  ostajien luokassa (totaali  

osite 3). 
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Kuva 54.3  M- ja K-tilastojen (ks.  kuvan  54.1 selitys)  havusahatukkien  kaikkien mark  
kinahakkuiden kausivaihtelun  vertailu sekä  M-tilaston havusahatukkien pystyhakkuiden  
(sis.  myös  ostajien omien metsien ja metsähallituksen kaikki hakkuut) ja toimitus  

hakkuiden kausivaihtelu  hakkuuvuonna VII/  1964 —VI/1965 koko  maassa. 

Fig.  54.3  Comparison of  the seasonal  variations  in  total removals  for sale  of  coniferous saw 
logs  in  the  M and  K  statistics  (see  legend for  Fig.  54.1 ),  and  the  seasonal variation in  removals  
from the stumpage  sales (including  the  removal  from  the  buyers

'

 own forests and  all  removals  
by  the State Board of  Forestry)  and  in  removals based on delivery sales,  of  coniferous saw 

logs  in the  M statistics  in  felling year 1964/65.  



Kuva  54.4 M- ja K-tilastojen  (ks.  kuvan  54.1  selitys)  ainespinopuun kaikkien  markkinahak  
kuiden kausivaihteluiden vertailu  sekä M-tilaston ainespinopuun  pystyhakkuiden ja toimitus  

hakkuiden kausivaihtelu hakkuuvuonna VII/1964—V1/1965 koko  maassa. 

Fig.  54.4 Comparison of  the seasonal  variations of  total removals for sale of  industrial cordwood 
in  the  M and K statistics (see legend for Fig.  54.1),  and the seasonal  variation  in  the  removals 
based  on stumpage  sales  and  in  those  based  on delivery  sales,  of industrial  cordwood  in  the  M  statistics  

in  felling year  1964165. 



6 MARKKINAHAKKUIDEN  JATKUVA TILASTO  

61 Nykykäytäntö  

Tilastollisen neuvottelukunnan metsätilastojaosto  totesi v. 1964 mark  

kinahakkuiden jatkuvan  tilaston järjestelystä  seuraavaa:  »Perinnäisesti on 

KYM (kulkulaitosten  ja yleisten  töiden ministeriö) aluehallintoineen vas  

tannut markkinapuun  hakkuumäärien kausitilastoinnista.  Huomioonottaen 

KYM:n aluehallinnon metsätaloudellisen asiantuntemuksen sekä  rutiiniksi 

muodostuneen tilastotietojen  keräyksen  nopeuden ja halpuuden  voidaan 

KYM:ä  perustellusti  edelleenkin suositella ko.  tilastoinnin hoitajaksi.  Edel  

lytyksenä  olisi pidettävä,  että tilastointia tulee valvomaan otantamenetel  

miin riittävästi  perehtynyt  henkilö,  joka  toimii tiiviissä  yhteistyössä  metsän  

tutkimuslaitoksen (MTL)  ja tilastollisen päätoimiston  kanssa siirryttäessä  

MTL:n ja KYM:n välisissä  neuvotteluissa sovittavan aikataulun mukaisesti  

uusiin tilastointimenetelmiin.» (Tilastollisen  . . .  1964, s. 3.)  

Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomian tutkimusosasto järjesti  kir  

joittajan  johdolla  hakkuutilastolliset neuvottelupäivät  Helsingissä  14—15. 1. 

1965 otsikolla »Muuttuva metsätalous - tehostuva tilastointi». Päivien 

eräänä  tarkoituksena oli tutustuttaa kulkulaitosministeriön työvoimaosas  

ton ja työvoimapiirien  edustajat  riittävän ajoissa uuteen, tuolloin vielä  

kokeiltavana olleeseen markkinahakkuiden tilastomenetelmään. Päivillä 

alustettiin ja keskusteltiin markkinahakkuiden tilastotietojen  kysynnän  

viimeaikaisesta kasvusta,  otantamenetelmien ja tietokonelaskennan ole  

muksesta,  uudesta tilastomenetelmästä ja tilastotietojen  keruun sekä  raaka  

puun  ostajien  luetteloinnin tehostamisesta. Kahta viimeksi mainittua aihetta 

pohdittiin  myös  asetetuissa työryhmissä  (Muuttuva  metsätalous 
...

 1965). 

Heinäkuun alussa  v. 1965 luopui  kulkulaitosministeriö  vanhasta hakkuu  

tilastomenetelmästään ja siirtyi  edellä luvussa 5  esitellyn  menetelmän käyt  

töön. Uudet otokset poimittiin  Metsäntutkimuslaitoksessa vuoden 1964 

ostajaluettelosta  (Palo  1967,  s.  114—115).  

Vuodesta 1966 lähtien on raakapuun  ostajat  luetteloitu kulkulaitosminis  

teriön johdolla  vuosittain. Tätä käytäntöä  on tarkoitus jatkaa  myös tule  

vaisuudessa. Vuoden 1968 luettelointiin sovellettiin ensi  kerran ostajalomak  

keita,  joihin  mahtuvat kolmen peräkkäisen  vuoden hankintamääräarviot. 
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Yksi kopio  tästä lomakkeesta pysyy  jatkuvasti  luettelointityötä  toteutta  

valla  metsäneuvojalla.  Uuden järjestelyn  katsottiin  lisäävän neuvojien  

kiinnostusta tätä  koko  hakkuutilaston kannalta keskeistä  työvaihetta  koh  

taan, koska  he tietoisina luetteloinnin jatkuvuudesta  voivat pitkin  vuotta 

tarkistaa  ja tehdä merkintöjä  omiin ostajalomakkeiden  muodostamiin kor  

tistoihinsa.  Ostajien  jokavuotinen  luetteloiminen mahdollistaa myös  kau  

sitilaston ostajaotosten  tarkistamisen vuosittain uuden hakkuu  vuoden 

alkaessa. 

Markkinahakkuiden vuositilasto  on tähän mennessä (1969)  kerätty  kir  

joittajan johdolla  vuosilta 1962,  1964  ja viimeksi kulkulaitosministeriön toi  

mesta vuodelta 1967. Sen aiheuttamien lisätyön ja -kustannusten vuoksi  

tultaneen seuraavaksi keräämään tiedot vuodelta 1970 ja  siitä  eteenpäin  

2—3 vuoden välein. 

Markkinahakkuiden kausitilastokokeilu  aloitettiin v.  1964. Koska  kulku  -  

laitosministeriö on  jatkanut tilaston hoitamista vuodesta 1965,  on nyt  jo 

mahdollista tarkata sen osoittamaa tasoa usean  vuoden jaksona.  Tämän 

tilaston ainespuun  hakkuumääriä verrattiin vastaaviin raakapuun  käyttö  

määriin vuosina  1964—1967. Tulokseksi  saatiin,  että edelliset olivat  0.50  % 

jälkimmäisiä pienempiä.  (Virta 1969,  s.  32.)  

Ostajaotantaan  perustuva  hakkuutilasto hoidettiin hakkuuvuonna 1968/ 

69  kokonaisuudessaan kulkulaitosministeriön  työvoimaosastossa.  Siihen kuu  

luvat tehtävät aiheuttivat seuraavat, yhdelle  vuodelle jaksotetut  (tieto  

koneen vakio-ohjelmien  käyttöajaksi  arvioitu 10  vuotta)  erilliskustannukset 

(Esko  Pälän antamia tietoja):  

mk/vuosi  mk/vuosi 

A  Ostajien luettelointi  yhteensä  2 200 

—  luettelointilomakkeet   350 

—
 lomakkeiden  tarkastus  800 

— tietokonekäsittely   1 060  

B  Markkinhakkuiden  kuukausitilasto  yhteensä ....  8 300 

— postitiedustelumateriaali   1 200 

—
 lomakkeiden  tarkastus   2 500 

— tietokonekäsittely   1 000  

— tulosten  julkaiseminen  3 600  

C  Markkinahakkuiden  vuositilasto  yhteensä  22 700  

— postitiedustelumateriaali   470 

—  lomakkeiden  tarkastus  . . . 15 740 

— tietokonekäsittely   3  480 

— tulosten  julkaiseminen  3 000  

D Hakkuutilaston  yhteiskustannukset  10 900 

E  Hakkuutilaston kokonaiskustannukset:  

— vuositilasto  pl: A + B + D   21 400 

— vuositilasto  ml:  A + B +  C + D   44 100 
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62 Kausitilaston kehittäminen 

621 Regressioestimointi  

Eräs  jo tämän työn  alkuvaiheessa  esille  tullut ajatus  oli siirtyä  markkina  

hakkuiden kausitilastossa ajan mittaan regressioestimaattimenetelmien  

soveltamiseen. Osituksen tavoin näillä menetelmillä pyritään  lisäämään 

otannalla saatavien tulosten tarkkuutta käyttämällä  hyväksi  tutkittavasta  

perusjoukosta  etukäteen tunnettuja  tai otoksista  saatavia rinnakkaisia tie  

toja.  Otoksesta  lasketaan keskiarvon  regressioestimaatti  ja sen varianssi 

hakkuutilastoon savellettuna seuraavasti (esim. F r  e e s  e 1982, s. 37—39):  

y = hakkuumäärien  keskiarvon  regressioestimaatti vuonna t  
- regression estimate of removal  mean in year t 

y = hakkuumäärien  otoskeskiarvo vuonna t 
- sample mean of removals in year t 

b =SP /SS 
xy x 

X = hakkuumäärien  perusjoukon keskiarvo  vuonna t-1 
- population mean of removals in year  t-1 

x =
 hakkuumäärien otoskeskiarvo vuonna t-1 

- sample mean of removals in year t-1 
2  

s_ = hakkuumäärien  keskiarvon  regressioestimaatin varianssi  
- variance  of regression estimate of removal  mean 

s

y.x
=  K"  < SV2/  ssx|/  ( n- 2 )  

ss
y = I(y  -  y)

2

 
sp

xy

= I(y  -  y)(x  -x) 

n = otoskoko -  size of sample 

SS
x
 = I(x  -  xf  

H = perusjoukon koko -  size of population. 

(621.1) y
R  =y4-13(X  -  x) 

(621.21 s- s 2 /n+ S  2  (X  -  x)
2

 /SS I (N  -  n)/  Hl  .  jossa  
y

B
 y- x y- x x I I  
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Kaavan (621.2)  antama keskiarvon  regressioestimaatin  varianssi koostuu 

kahdesta päätermistä:  Ensimmäinen (Sy. x
/n) edustaa regressiosuorasta  

estimoidun yksinkertaisen  satunnaisotoksen (n  kpl)  keskiarvon  estimaatin 

varianssia  tapauksessa,  jossa  regressiokertoimen  parametriarvo  on tunnettu. 

Jälkimmäinen termi on lisättävä  edelliseen silloin,  kun regressiokertoimen  

parametriarvoa  ei  tunneta, vaan se on estimoitava otoksesta.  

Mallien (621.1)  ja (621.2)  soveltaminen edellyttää,  että analysoitava  

aineisto  täyttää  seuraavat kolme ehtoa:  1) vuoden t-1 hakkuumäärien perus  

joukon  keskiarvo  (X) on tunnettu;  2)  ajankohtien  t  ja t-1 otosostajien  hak  

kuumäärien riippuvuuden  tulee olla viivallinen;  3)  y:n varianssi keskiar  

voonsa nähden on  sama kaikilla x:n tasoilla. Ellei viimeinen edellytys  

päde,  on  mahdollista käyttää  painotettua  regressioestimointimenetelmää  

(S ukha t m e 1963, s. 204—220).  

Kaavan (621.2) antaman regressioestimaatin  varianssin suhde vastaa  

vaan, yksinkertaisella  satunnaisotannalla saadun estimaatin varianssiin on 

likimain 1 r  2. Siten edellisen varianssi on  aina pienempi  tai yhtä  suuri 

kuin jälkimmäisen  riippuen muuttujien  x  ja y välisen  korrelaation suuruu  

desta. Regressioestimaattorin  käyttö  on tehokkainta,  kun r  on korkea.  

Varianssien suhteesta  (1  —r
2 )  voidaan likimain  arvioida regressioestimoin  

nin tehokkuus,  kun tunnetaan  vastaava r. Sijoittamalla  siihen erilaisia  r:n  

arvoja  nähdään,  että kun r  = .9  5,  on regressioestimaatin  varianssi n. 1/10 

vastaavasta yksinkertaisen  satunnaisotannan antamasta varianssista.  Kysei  

nen suhde  on n.  3/4,  kun r  = .50,  ja 1, kun r  = 0. 

Jos muuttujien  y ja x variaatiokertoimien suhde on  yhtä  suuri kuin 

niiden korrelaatiokerroin,  antaa regressioestimaattori  saman  varianssin kuin 

suhde-estimaattori. Muissa tapauksissa  on edellinen menetelmä aina jälkim  

mäistä tarkempi.  (Esim.  Hansen ym. 1962, s. 456—464.)  

Regressioestimointimenetelmän  havainnollistamiseksi  kokeiltiin sen  te  

hokkuutta Kouvolan työvoimapiirin  totaaliositteen (3) vuosien 1965 ja 

1966 elokuun aineistolla. Viivallisen  regressiomallin  käyttökelpoisuudesta  

varmistuttiin piirtämällä  molempien  vuosien ostajakohtaiset  havainnot 

samaan akselistoon.  Tästä 19 ostajan  perusjoukosta  poimittiin  erikseen 

kaksi  kymmenen  ja kaksi  14 ostajan  satunnaisotosta. Näistä otoksista  esti  

moitiin mallien (621.1  ja 621.2)  mukaan regressioestimaattien  varianssit 

sekä  vertailukohteiksi vastaavat yksinkertaisen  satunnaisotannan antamat 

arvot. Tulokset on esitetty  taulukossa 621.1. 

Taulukon 621.1 päätulokset  nähdään sarakkeissa  e ja f. Esimerkiksi  

otoksen n
n

 keskiarvon  regressioestimaatin  varianssi on 15.7 % vastaavasta 

yksinkertaisen  satunnaisotannan varianssista. Aikaisemmin  esitetyn  aprok  

simaation mukaan sen olisi  pitänyt  olla 25 %:n  suuruusluokkaa (sarake  f).  
Keskimäärin ovat  sarakkeen e otosvarianssien kaavoilla lasketut regressio  

estimoinnin tehokkuusarviot  62 % vastaavista sarakkeen f likiarvoista. 
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Taulukko  621.1 Kouvolan  työvoimapiirin suuruusositteen  3 (suurimmat ostajat  
totaaliaineistona) vuosien 1965 ja 1966 elokuun  aineistosta  poimituista otoksista  
lasketut  hakkuumäärien  keskiarvojen  regressioestimaattien varianssit  verrattuna  

yksinkertaisella  satunnaisotannalla  saatuihin  vastaaviin  tuloksiin.  

Table, 621.1 The  variances of regression estimates  of  the removal  means calculated from 

samples drawn  from  the  1965  and  1966  August  material of  stratum 3 (including the  biggest 
buyers  as an aggregate sample) of  the  Kouvola  District,  com/pared with the  corresponding 

results  obtained  by  simple random  sampling. 

Kaava  (621.2)  on alunperin  johdettu  sovellettavaksi vain  palautukselliseen  

otantaan (sampling  with replacement),  siis  ilman äärellisen populaation  

korjauskerrointa.  Kun otokset  poimitaan  valintayksiköitä  perusjoukkoon  

palauttamatta  (sampling  without replacement),  ei myöskään  tällä kaavalla 

ole mahdollista saada täysin  tarkkoja tuloksia. Mutta  likiarvoja  voidaan 

estimoida lisäämällä siihen em. korjaustekijä,  kuten tässä  on tehty  (S  u k  -  

hat me 1963, s. 198).  Taulukon 621.1 tulokset viittaavat siihen,  että 

haluttaessa nopeasti  aproksimatiivinen  käsitys  regressioestimoinnin  tehok  

kuudesta antaa estimaattori 1 —r 2 siitä varovaisen arvion. 

Suuruusositteissa 1 ja 2  ei ole käytettävissä  hakkuumäärien parametri  

arvoja  eikä mitään rinnakkaista informaatiota,  johon regressioestimointi  

voitaisiin perustaa.  Jos tätä menetelmää kuitenkin haluttaisiin näissä 

tapauksissa  soveltaa,  tulisi sen tapahtua  kaksoisotannctn  ( double sampling ) 

muodossa. Siinä  poimitaan  aluksi  suurehko otos  (n'),  josta  lasketaan tavallisen 

regressioestimoinnin  populaatiokeskiarvoa  vastaava estimaatti (X') ajan  
kohdalle t-1. Otoksesta  n'  poimitaan  edelleen alaotos (n").  Siihen osuneilta 

ostajilta  kerätään hakkuumäärätiedot vuoden t-1 lisäksi  vuodelta t.  Saa  

dusta informaatiosta voidaan estimoida vuoden t  hakkuumäärien keskiarvo  

Laskennan  
Ostaja- 

Otos-  d-regr. 

kohde  

Object of 
calculation 

luku 

Number 

of 

Estimointimalli 

Estimation model 

varianssi  

Sampling  
ViftYlffYlPG  

d-sat. 

d-regr.  
(1— r2) r 

buyers 
ULLI tw/tvC 

d-random 

a  b  c d  e f g 

Otos
— Sample nn 

—»— 

10 

» 

Regressiomalli  —  Regression model  
Yksinkertainen satunnaisotanta — 

Simple random sample   

522 000  

3 316  000  

.157 .247 .868 

Otos  —Sample n 12 
—»— 

10 

» 

Regressiomalli — Regression model  
Yksinkertainen satunnaisotanta — 

Simple random  sample   

129 000  

3 602 000  

.036 .05 7  .971 

Otos  —  Sample n
21
 

—»— 

14 

»  

Regressiomalli — Regression model  
Yksinkertainen satunnaisotanta — 

Simple random  sample   

139 000  

989 000  

.141 .222 .882 

Otos  —  Sample n 22 
—»— 

14 

» 

Regressiomalli  — Regression model  
Yksinkertainen satunnaisotanta — 

Simple random  sample   

40 000  

1 095  000  

.037 .069 .965 
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kaavalla (621.1). Sen sijaan  otosvarianssi estimoidaan kaksoisotantaa  käy  

tettäessä omalla erityiskaavalla  (ks.  esimerkiksi  Fre es  e 1962,  s.  45).  

Pelkän regressioestimointimenetelmän  ja kaksoisotannan käytäntöön  

soveltaminen on tehokkainta silloin, kun on olemassa tai  halvalla kerättä  

vissä tutkittavan muuttujan  kanssa  vahvasti korreloitunutta rinnakkais  

informaatiota. Jos esimerkiksi  arvioidaan puuston  kuutiomäärää,  saadaan 

sen kanssa  voimakkaasti korreloituneen pohjapinta-alan  tiedot kootuksi 

huomattavasti kuutiomäärä tieto ja halvemmalla. Kuukausittaisista hakkuu  

määristä ei  ole  käytettävissä  vastaavaa rinnakkaisinformaatiota,  joten 

näiden menetelmien tehokkuutta ei  voida täysin  käyttää  hyväksi  markkina  

hakkuiden kausitilastossa. 

622 Ketjuotanta  

Ostajaotantaan  perustuvassa  kuukausittaisessa hakkuutilastossa käy  

täntöön soveltamisen  kannalta edellisiä  menetelmiä lupaavammalta  näyttää  

toistaiseksi metsätaloudessa lähinnä toistettavissa metsien inventoinneissa 

kokeiltu ketjuotanta  (W are ja Cunia 1962,  s.  1—10).  Seuraava esitys  

perustuu  siihen,  että otokset on poimittu yksinkertaista  satunnaisotantaa 

käyttäen.  Tässä rajoitutaan  tapaukseen,  jossa  estimoinnin kohteena ovat  

mitattavan muuttujan  keskiarvot  /Lit_l
 ja a

t
 ajankohtina  t-1  ja t. Oletetaan 

aluksi,  että tietystä perusjoukosta  on  poimittu  m (m for matched)  valinta  

yksikköä,  joista  on tehty  havainnot sekä ajankohtana  t-1 että t. Siten voi  

daan verrata ajankohdan  t havaintoa Ymj samasta  valintayksiköstä  ajan  
kohtana t-1 tehtyyn havaintoon Xraj . Toisena lähtökohtana ovat havain  
not Xui.  Ne on tehty  u(u for unmatched)-valintayksiköistä,  jotka  on poi  

mittu ajankohdan  t-1 alkuperäisestä  otoksesta  m -f-  u.  Otosta  u  ei  ole  mitattu  

uudelleen ajankohtana  t,  vaan silloin on poimittu  sitä vastaava uusi n (n  

for new)-valintayksikön  otos,  josta  on saatu  havainnot Ynh .  Koko  otos ajan  

kohtana t on siis m -j- n. Ketjuotannan  lähtökohtana on siten kaikkiaan  

neljä osaotosta  seuraavasti: 

Mitattavan muuttujan  (hakkuumäärän)  ajankohdan  t  keskiarvo (yt )  ja 

sen  varianssi estimoidaan kaavoilla (622.1)  ja (622.2).  

Otoksen 

numero 

Yksityinen  
havainto 

Otoksen  

koko  Ajankohta  
Keskiarvon  

estimaatti 

Varianssin 

estimaatti 

1  x
mj  m t— 1 s

2
x  

m 

2 Y
mj m t y m 8'*m 

3  x
ui
 u t— 1 s2

x
u
 

4   Y
nh n t y„ sS-

n
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2 2 

S- =(s / II)(N. -n) / n 
yn Y

n x 1 

y
R y

m
 +  t>

YX  (x -  x
m

)  ;  t>
YX  = rs Y /sx ; 

m m 

x = (mx +ux)/(m+u) 
m u

7 ' v J 

r = kovarianssi  (X ,Y) / (s s ) 
covariance 

m m mm 
2 

s- =  kaava  (621.2)  -  ef, equation (621.2)  

= valintayksiköiden luku  perusjoukossa  ajankohtana t 
-  size of population at occasion t 

Ketjuotannan  tehokkuus yksinkertaiseen  satunnaisotantaan verrattuna 

estimoidaan  kaavalla (622.3)  (Ware  ja Cunia 1962, s.  25).  Tehokkuus 

määräytyy  siis  toistettavan otoksen  autokorrelaation (r), ajankohtana  t 

mittaamatta jätetyn  osaotoksen vi  ja ajankohdan  t-1 koko  otoksen  (m u) 

suhteen perusteella.  Taulukossa 622.1 on esitetty  kaavalla (622.3)  laskettuja  

ketjuotannan  tehokkuuslukuja.  

Kulkulaitosministeriön keräämästä aineistosta selvitettiin alustavasti,  

kuinka raakapuun  ostajien  tietyn  kuukauden hakkuumäärät korreloivat 

peräkkäisinä  vuosina. Laskelmaa varten muunnettiin eri hankintatapojen  

kaikki  raakapuulajit  yhteismitallisiksi  sekä summattiin ostajittain  ja työ  

voimapiireittäin.  Saadut  tulokset  on esitetty  taulukossa  622.2. Siitä  nähdään,  

että  kahden peräkkäisen  vuoden saman kuukauden hakkuumäärien kor  

keimmat korrelaatiokertoimet esiintyvät  yleensä  suurimmilla ostajilla  (suu  

ruusosite 3).  Kuitenkin myös ositteiden 1 ja 2 autokorrelointi on, tauluk  

koon  622.1 verrattuna,  niin voimakasta,  että pitämällä  otoskoot entisinä 

(622.1) y
t
 -  (s-  y +s

2  y) /  (s?  +et  )  ,  jossa  
J

n JR 

(622.2)  s- = s- s- (H -m-n) / N /  (s- +s-  ) 
,
 jossa  

y
t -yR y

n 
x y

n 

(622.3)  4/  s!  .  |l-(ur 2
)  /(«+«)]/  |l-[u/(m+u)] 2

r

2  
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Taulukko  622.1  Ketjuotannalla ja yksinkertaisella  satunnaisotannalla  samasta  otok  
sesta laskettujen keskiarvojen  estimaattien varianssien  suhde  (Ware ja Cunia 

1962, s. 26, taulukon  3 käänteisarvot). 
Table  622.1  Ratio  of variances  of mean estimates  calculated  from the same sample  by  

sampling with  partial  replacement of samples and  simple random  sampling (Ware 
and Gunia  1962, p. 26, the inverse  values  of Table  3).  

Taulukko  622.2  Raakapuun ostajien kahden  peräkkäisen vuoden  saman  kuukauden  
hakkuumäärien  korrelaatiokertoimet  laskettuna  ostajien suuruusositteittain  Kouvolan  

ja  Turun  työvoimapiireissä elo-  ja marraskuulta 1965/66 sekä helmi- ja toukokuulta 
1966/67. 

Table  622.2  Correlation  coefficients  of  the removals by roundwood  buyers  during the  
same month  of  two consecutive  years , calculated by the  strata  of  buyers  in the  employment 
districts  of  Kouvola  and  Turku for August and  November  1965/66 and  February and  

May 1966167. 

on markkinahakkuiden kausitilaston tarkkuutta mahdollista useissa  tapauk  

sissa  lisätä ketjuotantaan  siirtymällä.  

623 Ennustemallit 

Luvuissa 621 ja 622 esitettiin markkinahakkuiden kausitilaston kehit  

tämisnäkymiä  otantamenetelmän suhteen. Markkinahakkuiden kausitilas  

ton käyttöarvon  lisäämiseksi on kokeiluja  tehty  myös  toisella pääsuunnalla  

(Palo 1969 b). Niissä  on tähdätty  sellaisen markkinahakkuiden lyhytjak  

Toistettu otos Toiste iiilillRiii  

koko otos 

Total  sanvple  

m/(m + u) 

0.50 0.60  0.70 
1 

0. 80 j 0.85  0. 90 0.95  0.99  

0  

0.2  
0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

■VI n H 

■B 
B  .0 

.6 

.6 

.7 

.8 

.0 

1965/66  1966/67 

Työvoimapiiri  
District 

Suuruus-  

osite 

Stratum 

Elokuu' 

August  

Marraskuu  

November  

Helmikuu 

February  

Toukokuu  

May 

Korrelaatiokerroin r —  Correlation  coefficient  r 

Kouvola   1 .370 .855 .595  .995 

2 

3 

.963 

.978 

.935 

.949 

.226  

.960 

.365 

.807 

Turku   1 .011  .143 

2 

3 .755 

.652 

.968 

.083  

.965  

.311 

.968 
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soisen ennustemenetelmän kehittämiseen,  joka voitaisiin liittää vakio-ohjel  

mana  kulkulaitosministeriön  kausitilaston  nykyisen  tuloslaskentaohjelman  

jatkoksi. Uuden menetelmän tavoitteena on,  että se antaisi korkeintaan  

kulkulaitosministeriön  entisen ennustemenetelmän kustannuksilla huomat  

tavasti sitä  tarkempia  koko  hakkuuvuoden ja sen  osien ennusteita. 

Esimerkkinä  suoritetuista kokeiluista  esitetään ennustemalli (623.1),  joka 

estimoitiin yksityismetsien  lehtitukkipuun  koko  hakkuuvuoden markkina  

hakkuumäärälle edellyttäen,  että kyseisen  hakkuuvuoden heinä—lokakuun 

tilastotiedot ovat  käytettävissä.  Mallin yhteiskorrelaatiokerroin  R = .99  8  

ja R 2 = 99.6 %. Kaikki regressiokertoimet  poikkesivat  2 %:n riskillä  

nollasta. 

Hj. = vuonna t alkaneen  hakkuuvuoden  yksityismetsien 
lehtitukkipuun markkinahakkuumäärän  ennuste  
- forecast of removals  of hardwood logs from 

private forests  in cutting year t 

L, = yksityismetsien lehtitukkipuun leimattu  puumäärä 

vuoden  t-1 syyskuusta vuoden t lokakuuhun  

- quantity of marked  hardwood  logs in private  

forests from September of year t-1 to October  

of year  t 

H. 
..
 = yksityismetsien lehtitukkipuun markkinahakkuumäärä  

vuoden  t-1 syyskuusta  vuoden  t lokakuuhun 
- removal of hardwood logs from  private forests 

from September of year  t-1 to October  of year  t 

= yksityismetsien vaneritukkien  kantohinta  vuonna t 

(sovitaan myyjien ja ostajien järjestöjen kesken  
hakkuuvuoden  alussa)  
- stumpage of veneer logs in private forests  in  

year  t (negotiated between  the organisations of 
buyers and sellers  at beginning of each cutting year).  

63 Vuositilaston kehittäminen 

631 Regressioestimaattorien  sovellutusnäkymät  

Edellä kappaleissa  621 ja 622 esitettyjen  regressioestimointimenetelmien  

soveltamismahdollisuuksia markkinahakkuiden vuositilastoon selvitettiin 

aluksi kartoittamalla hakkuumäärien autokorrelointi eri sunruusositteissa. 

Suoritettujen  laskelmien tulokset  on esitetty  taulukossa 631.1. 
Korrelaatiolaskelmat perustettiin  totaaliositteessa 3 vuosien 1962 ja 

1964 osalta markkinahakkuiden vuositilastojen  tarjoamaan aineistoon sekä 

(623.1)  H*  = 892.9 -  2.734 Lt-1  +  .2442 H
t_ 1 

-  7.854 Pt  

+  .03768 L
t_ 1 

P
t , jossa 
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vuosien 1966—1967 osalta kulkulaitosministeriön keräämän markkinahak  

kuiden kausitilaston aineistoon. Viimeksi  mainitusta tilastosta tehtiin myös  

ositteiden 1 ja 2 hakkuuvuosien 1965/66  ja 1966/67 laskelmat.  Pitemmillä 

aikaväleillä näiden ositteiden otosostajat  oli vaihdettu uusiin,  joten  korre  

laatiolaskelmia ei voitu suorittaa muita em. lähteitä käyttäen.  Sen sijaan  

turvauduttiin edellisiä hieman epävarmempiin  aineistoihin: raakapuun  osta  

jien luettelointien yhteydessä  tehtyihin  hankintamääräarvioihin (luku  321).  

Taulukon 631.1 tuloksista nähdään,  että suurimpien  ostajien (osite  3) 

hakkuumäärät autokorreloivat vahvasti vielä viiden vuoden aikavälillä. 

Tulos on yhdenmukainen  kausitilaston kahden peräkkäisen  vuoden saman  

kuukauden hakkuumäärien autokorrelointilaskelmien kanssa  (taulukko  

622.2).  Erikseen laskettiin myös  ositteen 3 ainespinopuun  hakkuumäärien 

autokorrelointi taulukon 631.1 vuosilta.  Sen suuruusluokka osoittautui 

samaksi  kuin tukkipuulla.  

Taulukon 631.1 tukkipuun  hakkuiden autokorrelointi ositteissa 1 ja 2  

on  voimakkainta peräkkäisinä  hakkuuvuosina 1965/66 ja 1966/67.  Vuotta 

pitemmillä  viiveillä näyttää  autokorrelointi säilyvän  kohtalaisen vahvana 

ositteessa 2. Ositteen 1 tuloksissa esiintyy  edellistä suurempaa vaihtelua. 

Markkinahakkuiden vuositilaston tulevassa kehittämisessä  voidaan edellä 

esitettyjen  tulosten perusteella  useissa  tapauksissa  parantaa  1- ja  2-ositteiden 

tulosten tarkkuutta siirtymällä  regressioestimointimenetelmän  soveltami  

seen ketjuotannan  muodossa siten,  että uusiin otoksiin poimitaan  osa  edelli  

sen  vuositiedustelun otosostajista  ja toinen osa  edellisellä kerralla  otoksiin 

kuulumattomista ostajista  (luku  622).  Tämä ei ollut mahdollista vielä vuo  

den 1967 vuositilaston yhteydessä,  koska  siinä jouduttiin  soveltamaan 

Taulukko  631.1  Tukkipuun markkinahakkuumäärien  autokorrelointi  ostajien suuruus  
ositteittain  eräissä  työvoimapiireissä v. 1962—1967.  

Table  631.1  Autocorrelation  of the  quantities  of saw logs removed  for sale  by strata of  

buyers  in  certain  employment districts in  1962—1967. 

Suu-  

Vertailuvuodet 

Years compared  

Työvoimapiiri  — Employment  district 

osite Hei Tur  Tam Kou Vaa Jyv 

turn £orrelaatiokerroin r —•  Correlation coefficient r 

1 1966 —66/1966 —(57   .93 .91 
..  

.99  

1964/1966  .41  .25 .39 .81 .47 .74  

1962/1966  .68 .01 .41 .69 .45 

1965—66/1966—67  .82 .96 .87 

2 1964/1966  .88 .69 .67 .93 .70 .19 

1962/1966  .37 .62 .60 .51 .30 .57 

3 1962/1964  .9  7 .98 .98 

1962/1966  .97 .98 

1962/1967  .93 .99 
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Taulukko  631.2  Metsäneuvojien arvioimien  ja ostajien ilmoittamien  raakapuun han  
kintamäärien  korrelaatiokertoimet  työvoimapiireittäin suuruusositteissa  1 ja 2 vuonna 

1966  (Lähde: kulkulaitosministeriön työvoimaosaston arkisto).  

Table  631.2  Correlation coefficients  of roundwood  removals, as estimated by forestry  
instructors  and  reported by  the  buyers,  by  employment districts  in  strata  1 and 2  in  1966  

(Source: Files  of the Ministry  of Communications and  Public Works,  
Employment Division).  

entistä huomattavasti yksityiskohtaisempaa  aluejakoa  eikä  tämän aluejaon  

mukaista aineistoa ollut käytettävissä  tarvittavien regressioyhtälöiden  esti  

moimiseksi. 

Toinen päälinja  regressioestimaattorien  soveltamiseksi  markkinahakkuiden 

vuositilastoon on sen  kanssa  rinnakkaisen informaation, raakapuun  ostajien  

perusjoukon  luetteloinnin yhteydessä  syntyvän  metsäneuvojien  hankintamäärä  

arvioaineiston hyödyntäminen.  Taulukossa 631.2 on kartoitettu näiden metsä  

neuvojien  arvioiden ja todellisten,  markkinahakkuiden kausitilastosta  12 

kuukauden summana saatujen,  ostajien  omien ilmoitusten keskinäinen  

korrelointi suuruusositteissa 1 ja 2  v.  1966. Koska  ositteesta 3 kerätään tie  

dot totaaliaineistona,  tulee regressioestimoinnin  soveltaminen kyseeseen  

juuri ositteissa 1 ja 2. Regressioestimaatin  varianssi on aina korkeintaan 

yhtä  suuri kuin  yksinkertaisen  satunnaisotannan vastaava tulos sekä sitä  

selvemmin jälkimmäistä  pienempi,  mitä korkeampaa  korrelaatiota esiintyy  

(luku 621). Seuraavassa vuositiedustelussa onkin ilmeisesti mahdollista 

soveltaa tätä tehokasta tulosten tarkentamistapaa  ositteiden 1 ja 2 tulos  

laskennassa. 

Tilanteen havainnollistamiseksi  laskettiin kulkulaitosministeriön  kerää  

mästä markkinahakkuiden kausitilaston aineistosta Jyväskylän  työvoima  

piirin  ostajako  Iltaiset  hankintamäärät suuruusositteissa 1 ja 2 koko  kalen  

terivuonna 1966. Rinnakkaisinformaatioksi otettiin saman vuoden metsä  

neuvojien  arviot  koko  perusjoukkoa  koskevina.  Regressioestimointikokeilun  

tiivistetyt  tulokset  on esitetty  seuraavassa  asetelmassa.  

Suuruusosite 1 
Suuruusosite 2 — Stratum 2 

kaikki  

raakapuilla  j  it 
Tukkipuu  

Aines- 

Työvoimapiiri  Stratum 1 pinopuu  
District all roundwood Heavy Industrial 

assortments timber cordwood  

Korrelaatiokerroin r — Correlation coefficient  r 

Helsinki   .13 .52 .03 

Turku   .90 .67 

Tampere i  .60 .78 .56 

Kouvola   
-  .04 .90 .93 

Vaasa ' .37 .16 .7 9 

Jyväskylä   .92 .62 .99 

Kuopio !  .02 

Joensuu   .37 .95 .25 

Oulu   .04 
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Esimerkiksi ositteen 2 tukkipuun  hankintamäärien regressioestimaatin  

varianssi on  n. 60 % yksinkertaisen  satunnaisotannan vastaavasta arvosta,  

kun r  = .622. Kahdella tavalla lasketut regressioestimoinnin  tehokkuus  

arviot näyttävät  toistensa suhteen yhdenmukaisilta  taulukon 621.1 tulosten 

kanssa,  joten pelkän (1 —r 2 )-arvon laskemisella saa varovaisen arvion 

regressioestimoinnin  tehokkuudesta. 

Nykynäkymien  valossa ei markkinahakkuiden vuositilaston laatimista 

ole  lähitulevaisuudessa mahdollista saada jokavuotiseksi  (luku  61).  Vuosi  

tilaston tärkein käyttötarkoitus  on raakapuun  käytöstä  johdetun  poistuman  

jakaminen  vientiin sekä teollisuuden ja liikenteen käyttöön  menevän raaka  

puun osalta hakkuualueisiin. Tähän asti (1969)  on hakkuualuejakauma  

vuositilastojen  keräämisen  välivuosina pidetty  tältä osin muuttumattomana,  

josta  luonnollisesti on saattanut aiheutua alueittaisiin metsätasevertailuihin 

huomattaviakin virheitä. Hakkuualue jakauman entistä tarkempaan seuraa  

miseen markkinahakkuiden vuositilaston keräämisen välivuosina on  nyt kui  
tenkin nähtävissä eräitä vaihtoehtoisia regressioestimointiin  perustuvia  rat  

kaisuja.  

Jos »välivuosien» tavoitteena pidetään  hakkuualuejakauman  estimointia 

piirimetsälautakunnittain,  on esimerkiksi  vuodelta 1968 käytettävissä  1) 

ostajaluettelon  mukaiset metsäneuvojien  tekemät hankintamääräarviot 

piirimetsälautakunnittain  ja työvoimapiireittäin  sekä 2) ostajien omien 

ilmoitusten mukaiset hankintamäärät työvoimapiireittäin  markkinahakkui  

den kausitilaston 12 kuukauden summana. Regressioestimaatti  ja sen 

varianssi lasketaan kaavoilla (621.1)  ja (621.2)  seuraavan  asetelman mu  

kaisesti: 

Piirimetsälautakuntakohtaisten  hankintamääräestimaattien (yTU ) tark  

kuuden poikkeaminen  markkinahakkuiden kausitilaston vastaavan esti  

maatin X x  tarkkuudesta aiheutuisi tässä menettelyssä  lähinnä ostajaluet  

telon ko. kahden aluejaon  mukaisten hankintamääräarvioiden keskinäisen  

korreloinnin asteesta. Sen voidaan arvioida olevan monissa tapauksissa  voi  

makas,  mutta vaihtelevan alueittain. 

2 2 
s** / s" 

y
K y 

(l—r 2) r 

Osite 1, koko hankintamäärä 124 .16 3 .915 

Osite 2, tukkipuun hankintamäärä  ...  .574 .613 .6 22 

Osite 2, ainespinopuun hankintamäärä  .010 .018 .99 1 

Työvoima-  
piirikohtainen  

hankintamäärä 

Piirimetsä- 

lautakunta- 

kohtainen  

hankintamäärä 

Ostajaluettelo   *1 y  

Kausitilasto   x
t yRi  
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Toisen perusvaihtoehdon  »välivuosien» hakkuualuejakauman  estimoimi  

seksi piirimetsälautakunnittain  tarjoavat  1) ostajaluettelon  mukaiset  metsä  

neuvojien  tekemät hankintamääräarviot vuosilta t ja t-m sekä 2)  edellisen 

markkinahakkuiden vuositilaston hankintamäärät (ostajien  omat ilmoituk  

set)  vuodelta t-m. Tiedot molemmista lähteistä saadaan lautakuntakohtai  

sina. Tämän vaihtoehdon regressioestimaatti  ja sen  varianssi lasketaan 

malleilla (621.1)  ja (621.2)  seuraavan  kaavion mukaisesti: 

Vuoden t lautakuntakohtaisten estimaattien (yR  2)  tarkkuuden vaihtelu 

vuoden t-m vastaavien estimaattien (X  2) tarkkuuden suhteen selittyy  

lähinnä kyseisten  kahden vuoden ostajaluettelon  hankintamääräarvioiden 

autokorrelaation voimakkuudesta. Taulukossa 631.1 esitetyt  vuosien 1964  

1966 ja 1962—1966 ositteiden 1 ja 2 korrelaatiokertoimet kuvailevat t\ö- 

y = vuoden t piirimetsälautakuntakohtaisen hakkuumäärän 
keskiarvon  regressioestimaatti -  regression estimate 

of removal mean "by  forestry  board  district in year t  

y = vuoden  t osta jaluettelon mukainen  piirimetsälauta  

kunnan  hakkuumäärän  keskiarvon  estimaatti 

-  estimate of removal mean by forestry board district 
from list of buyers  in year t 

b =SP /SS 
1 XI 

= vuoden t kausitilaston työvoimapiirikohtainen hakkuu  
määrän keskiarvon  estimaatti -  estimate of removal 

mean by employment district from monthly removal  

statistics in year  t 

x = vuoden  t osta jaluettelon työvoimapiirikohtainen hakkuu  
määrän keskiarvon  estimaatti -  estimate of removal mean 

by employment district from list of buyers in year t 

b
0
 =SP /SS  

2 x

2
y x 2 

Xg = vuoden t-m vuositilaston  lautakuntakohtainen  hakkuu  
määrän keskiarvon  estimaatti -  estimate of removal  

mean by forestry board  district from annual removal  

statistics  in year t-m 

Xg = vuoden  t-m osta jaluettelon lautakuntakohtainen  hakkuu  
määrän keskiarvon  estimaatti -  estimate of removal 

mean by forestry board district from list of  buyers 
in year t-m. 

(631.1) y
Rj  =y+ b  1 (X 1 -  x.|)  +b

2  (X
g  -  xg

)  ,  jossa  

V uosi t—m t 

Ostajaluettelo x 2 y 

Vuositilasto   x
2 JK2 
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voimapiireittäin  juuri  edellä tarkoitetun autokorrelaation voimakkuutta. 

Koska  pienillä  ja keskisuurilla  ostajilla  (ositteet  1 ja 2)  r  vaihtelee yleisesti  

välillä .4—.9, voidaan luvun 3212 tulosten mukaan päätellä,  että autokorre  

lointi on suurostajilla  vielä voimakkaampaa.  Hankintamääräarvioiden lauta  

kuntakohtaisen autokorreloinnin voidaan arvioida olevan likimain yhtä  

korkealla tasolla. Sen alueittainen vaihtelu on ilmeisesti vähäisempää  kuin  

edellisessä  vaihtoehdossa. Tilannetta oli mahdollista alustavasti  kartoittaa 

Keski-Suomen ja Kainuun piirimetsälautakunnissa.  Vuosien 1964 ja 1966 

ostajaluetteloista  laskettiin  niiden kokonaishankintamäärien korrelaatioker  

tcimiksi .966 ja .993. 

Edellä esitettyjen  kahden regressioestimointimenetelmän  informaatio  

lähteet  yhdistämällä  saadaan kolmas  vaihtoehto »välivuosien» markkina  

hakkuiden estimoimiseksi piirimetsälautakunnittain:  malli (631.1).  

632 Systemaattisen  otannan  sovellutus  

Systemaattisen  (tasavälisen) otannan sovellutuksen tehokkuus satun  

naisotantaan verrattuna riippuu  viime kädessä tutkittavan perusjoukon  

ominaisuuksista.  Etenkin valintayksiköiden  keskinäisellä  järjestyksellä  on 

ratkaiseva merkitys.  

Loogisesti  päättelemällä  asetettiin hypoteesi,  että hakkuumäärän mukai  

sessa  suuruusjärjestyksessä  olevien  raakapuun  ostajien  välinen autokorrelo  

gramma on muodoltaan ylöspäin  kovera.  Tällaisissa  perusjoukoissa  syste  

maattisella otannalla saadaan aina vähintään yhtä  tarkkoja  estimaatteja  

kuin yksinkertaisella  tai ositetulla satunnaisotannalla (Cochran  1963, 

s.  219—221;  vrt.  Seppälä  1969,  s.  35—36).  Useiden vertailevien tutki  

musten mukaan päästään  luonnollisissa populaatioissa  systemaattisella  otan  

nalla satunnaisotantaa tarkempiin  tuloksiin (Cochran 1963,  s.  221—224; 

Nyyssönen  ym. 1967, s. 30—37).  

Raakapuun  ostajajoukkoon  sovelletun systemaattisen  otannan tarkkuuden 

arvioimiseksi  suoritettiin  simulointikoe Jyväskylän  työvoimapiirin  vuoden 

1966 ostajaluetteloa  hyödyntäen.  Taulukon 631.2 mukaan pääteltiin,  että  

juuri  tässä piirissä  vastasi  luetteloinnin mukainen ostajajakauma  parhaiten  
todellista jakaumaa.  Suuruusositteiden 1 ja 2  yhteiseen  perusjoukkoon  kuu  

lui 100 ostajaa.  Siitä  poimittiin  kullakin  vertailtavalla otantamenetelmällä 

erikseen kymmenen  30 ostajan  otosta. Havaintoina pidettiin  metsäneuvojien  

tekemiä raakapuun  hankintamääräarvioita. Vertailun kriteeriksi valittiin 

otoksista  laskettujen  keskiarvoestimaattien  varianssi tunnetun populaatio  

keskiarvon  suhteen (bruttovarianssi).  

Simulointikokeen tulokset on esitetty  taulukossa  632.1. Siihen laskettiin 

vertailtujen  otantamenetelmien suhteelliset bruttovarianssit,  kun yksinker  

taisen osittamattoman satunnaisotannan arvoksi  asetettiin 100. Tarkim  
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Taulukko  632.1  Eri  otantamenetelmien  tarkkuuksien  vertailu  Jyväskylän  työvoima  
piirin  vuoden  1966 ostajaluettelon ositteissa 1 ja 2. 

Table  632.1  Comparison of accuracy  of  some alternative  sampling methods  based on the  
list of buyers  in  strata 1 and  2 in  Jyväskylä  district in  1966.  

maksi  menetelmäksi osoittautui systemaattinen  satunnaisalkuinen otanta  

ilman toistoja.  Koska tällä menetelmällä poimittu otos  muodostaa yhden  

rypään  (30  ostajaa)  käsittävän satunnaisotoksen,  ei pelkästään  sen  perus  

teella voida estimoida otosvarianssia riittävän tarkasti. Tämän vuoksi  

valittiin markkinahakkuiden vuositilaston 1967 otantamenetelmäksi syste  

maattinen satunnaisalkuinen otanta yhdellä toistolla. Se  antoi  vertailluista  

menetelmistä toiseksi tarkimpia  tuloksia,  mutta sen otosvarianssi oli har  

hattomasti estimoitavissa. Jo etukäteen oli tiedossa (taulukko  414.1),  että 

ostajien  suuruusosituksella ja optimaalisella  kiintiöinnillä on mahdollista 

tarkentaa tuloksia. Niiden soveltamisella saatu tarkkuuden lisäys  on myös  
nähtävissä taulukosta 632.1. 

Markkinahakkuiden vuositilaston 1967 otanta suoritettiin raakapuun  

ostajien  v. 1966 luetteloidusta perusjoukosta,  joka tarkistettiin v. 1967 

ilmestyneiden  uusien  ostajien  ja samana vuonna toimintansa lopettaneiden  

osalta.  Yhtälöllä (4133.5)  saatua tulosta pyrittiin  käyttämään  hyväksi  uuden 

vuositilaston otoskokojen  laskennassa kiinnittämällä erityistä  huomiota 2-  

ja 3-ositteiden rajaamiseen  sekä 2-ositteen varianssin estimaatin valintaan. 

Vaasan  ja Jyväskylän  työvoimapiireissä  tehtiin suuntaa antavia laskel  

mia 3- ja 2-ositteiden rajasta  optimaalista  otoksen  kiintiöintiä käyttäen,  

kun tuloksille asetettiin 3 %:n  suhteellisen keskivirheen tarkkuusvaatimus 

ö  %:n  riskitasolla.  Muissa  piireissä  em. rajan  sijainti  tarkistettiin saatujen  

viitteiden mukaisesti. Raja  1- ja 2-ositteiden välille pyrittiin  vetämään siten,  

että  ostajien  hankintamäärät tulivat erikseen kummassakin ositteessa mah  

Suhteel- 

linen 

Rypään  brutto-  

Vertailtavat otantamenetelmät koko  varianssi  

Sampling methods  under comparison  Size Relative 

of cluster mean 

square 
error 

1 Osittamaton 11 Systemaattinen  otanta  —  Systematic  sampling 
otanta —  ilman toistoja — without replications   30 17  

Sampling —  yhdellä toistolla — with  one replication   15 27 

without 
— kahdella  toistolla —  with  two replications   10 49 

stratification  — viidellä  toistolla  — with  five  replications   5 99 

12 Yksink.  satunnaisotanta — Simple random  sampling 1 1011 

2 Ositettu 21 Systemaattinen otanta  yhdellä toistolla —  Systematic  
otanta sampling with  one replication   6 

Stratified 
22 Satunnaisotanta  —  Random sampling  *  10  

sampling 
(21 &  22: optim.kiintiöinti —  optimum allocation) 
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dollisimman homogeenisiksi.  Saaduista ositerajoista  poiketen  poimittiin  

kaikki  ostajina  esiintyneet  vaneri-,  levy-  ja tulitikkutehtaat 3-oSitteisiin. 

Tällä menettelyllä  pyrittiin  varmistamaan riittävän tarkkojen  hankinta  

määrätietojen  saanti näistä  suppeista,  mutta »strategisista»  ostajaryhmistä.  

Yhteiset otoskoot  ositteille  1 ja 2  estimoitiin  kaavalla (411.2).  Hankinta  

määrien keskiarvojen  estimaatteina käytettiin  vuoden 1966 ostajaluettelon  

arvioita. Niiden varianssit sen sijaan  estimoitiin vuositilastokokeilujen  

variaatiokertoimien perusteella,  koska  ostajaluettelossa  näytetään aliarvioi  

tavan nimenomaan hankintamäärien varianssia  (luku  4133). Estimoidut 

otoskoot kiintiöitiin ositteisiin 1 ja 2  kaavalla (411.3).  

Vuositilaston 1967 aineisto oli määrä kerätä erikseen 46 osa-alueelta. 

Näistä 20 koostui vain yhdestä  tai  muutamasta harvasta kunnasta. Kai  

kista alueista varmistettiin, että työvoimapiireittäisessä  otannassa oli 
kuhunkin  niistä osunut riittävä määrä otoksiin  poimittuja  ostajia.  Ellei  

näin ollut käynyt,  poimittiin  tarkoitusta  varten suppeita  lisäotoksia.  Tämä 

harkintaan perustuva  vaihe on tulevien vuositilastojen  suunnittelussa mah  

dollista eliminoida kaksiasteista  otantaa soveltaen. Otoskoot  lasketaan työ  

voimapiireittäin  ja kiintiöidään optimaalisesti  eri  suuruusositteisiin,  kuten  

ennenkin. Kunkin suuruusositteen otoskoko kiintiöidään edelleen alue  

ositteisiin (osa-alueisiin)  vastaavan  perusjoukon  lukumäärän ja hankinta  

määrän keskihajonnan  tulon suhteessa. Tarvittavat  osa-alueittaiset  keski  

hajonnan  estimaatit ovat  laskettavissa  vuoden 1967 tiedustelun aineis  

tosta. 

Otosostajien  toistettu satunnaisalkuinen systemaattinen  valinta toteu  

tettiin seuraavasti. Kunkin ositteen otoskoko jaettiin  kahteen mahdollisim  

man yhtä suureen  osaan, joita kutsutaan seuraavassa  rypäiksi  (vrt. 

Cochran 1963, s. 207—208).  Molempien  rypäiden ensimmäinen otos  

ostaja  arvottiin erikseen ja loput  poimittiin  systemaattisesti  tasavälein 

siten,  että molemmat rypäät  levittäytyivät  yli koko  perusjoukon.  

Toistetun satunnaisalkuisen,  systemaattisen  otannan kokonaismäärän 

estimaatin keskivirheen  laskentakaavat ovat  Törnqvistin  (1963,  s.  

18)  johtamia.  Erisuurten rypäiden  tapauksissa  suoritettiin painotus  

Sukhatmen (1963,  s.  265—267)  periaatteiden  mukaan. 
Markkinahakkuiden vuositiedustelu 1967 toteutettiin kulkulaitosminis  

teriössä (P ä1 ä ja  Roi 11  o 1969). Tulosten keskivirheet  estimoitiin kaa  

voilla (632.1) —(632.4).  Taulukossa  632.2 on esitetty  näiden tarkkuuslaskel  
mien tulokset. Runsaasti ostajia  käsittävissä  työvoimapiireissä  I—6 pyrit  

tiin 3 %:n suhteelliseen keskivirheeseen  ja muissa piireissä  vielä tarkempiin 

tuloksiin. Lasketun keskivirheen  vaihteluväli  piireissä  I—6 oli  1.9 6 —5.5 0  %. 

Huomattava syy  tähän vaihteluun oli siinä,  että otannan kehikkona  joudut  

tiin käyttämään  pääasiassa  vuoden 1966 ostajaluetteloa.  Molempina  vuosina, 

toimineiden ostajien  hankintamäärien muutokset v. 1966—1967 vähensivät 
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tulosten tarkkuutta heikentämällä ostajien  suuruusjärjestykseen  ryhmitte  

lyn  onnistumista.  

= rypään  i keskiarvo  ositteessa h - mean of cluster i 

in stratum h 

= ositteen h rypään i valintayksikön j havainto  
-  observation  on sampling unit  j in cluster  i  

of stratum h  

M. .  = ositteen  h rypään i  koko  -  size of cluster  i 
in  stratum h.  

= ositteen  h keskiarvo  -  mean of stratum h 

n. = otosrypäiden luku  ositteessa h -  number  of 

clusters drawn into  sample from stratum h 

"h 

\  m J «hi  /n
h 

1 = 1 

2 

s 
,
 = ositteen h kokonaismäärän  estimaatin  varianssi  

-  variance in estimate of total  in stratum h 

N = ositteen h rypäiden luku  perusjoukossa 

-  number of  clusters in population of stratum h 

T = perusjoukon koko  ositteessa  h -  size  of population 
in  stratum h 

s 
,
 = kokonaismäärän  estimaatin  keskivirhe  yhteensä 

x
l-2 ositteissa  1  ja 2 -  standard  error of estimated  

total in strata 1 and 2. 

"hi  
(632.1) = X x

hij  /  Mhi  ' jossa 
0 ' 

n

il 

(632.2) 5
h = /KV ' j° ssa 

n
h 

(632.3) =T(h2  _  nh
) Z \ |  Nh

n

h -1)  |  ,  
h 

(632.4)  s =Jy 
X 1 -2 V i=l h 
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Taulukko  632.2  Markkinahakkuiden  kokonaismäärien  arviot  ja niiden  keskivirheet  
vuonna 1967 (Pälä ja Roitto 1969). 

Table 632.2  Estimates on removal  totals and  on their standard  errors in  annual statistics 

of  roundwood  for sale  in  1967 (Pälä and Roitto 1969). 

64 Ostajien  luettelointimenetelmän kehittäminen 

Luvun 32 analyysien  ja suoritettujen  ostajaotantaan  perustuvien  hak  

kuutilastojen  tarkkuus  vertailujen  perusteella  voidaan pitää  voimassa  hypo  

teesi,  että metsäneuvojat  kykenevät  luetteloimaan luvussa 31  esitetyllä  

menetelmällä vientiin sekä  teollisuuden ja liikenteen käyttöön  raakapuuta  

hankkivat  ostajat  riittävän tarkasti. 

Perusjoukon  luetteloinnin yhteydessä  suoritetulla ostajien  hankintamää  

rien kuntakohtaisella arvioinnilla pyrittiin  alunperin  saamaan informaatiota 

ostajien  suuruusositusta ja otoskokojen  laskentaa ajatellen.  Suurostajien  

suhteen ositus  onnistui riittävän hyvin (ks.  taulukko 3212.2),  mutta keski  

suurten ja pienostajien  kohdalla metsäneuvojien  arvioimien ja ostajien  

ilmoittamien hankintamäärien korrelaation voimakkuus jäi suurostajia  

alemmalle tasolle sekä lisäksi vaihteli suuresti alueittain (esim.  taulukko 

631.2),  joten tältä osin osituksen tehokkuudessa oli myös huomattavia 

alueellisia eroja  (taulukko  414.1,  sarake 2).  

Metsäneuvojien  hankintamääräarvioiden soveltuvuutta otoskokojen  las  

kennan pohjaksi  analysoitiin  luvussa 4133. Siinä havaittiin v. 1962 käytet  

tyjen  hankintamääräarvioiden varianssien olleen todellisia pienempiä,  eten  

kin  keskisuurten  ostajien  kohdalla. Lisäksi  asetettiin  hypoteesi,  että  tämä 

alijäämäisyys  olisi huomattavalta osalta peräisin  nimenomaan luettelointi  

lomakkeessa v. 1962 käytetystä  harvasta luokituksesta  ja siitä menette  

Työvoimapiiri  
Employment  district 

Kokonais-  

hankinta- 

määrä 

Removal 

total 

Keskivirhe  

Standard  error 

Määrällinen Prosenttinen  

By volume Per cent 

1 000 m
3 % 

1 Helsinki   1 269 28.3 2.23 

2 Turku   1 495 82.2 5.50 

3 Tampere  3 209  104.8 3.26 

4 Kouvola   4 468 154.9 3.47 

5 Vaasa   2 215 43.4 1.96 

6 Jyväskylä   2 768  56.8 2.05 

7 Kuopio  3162 6.2  .20 

8 Joensuu   3 933 12.4 .32 

9 Kajaani   2 005  —  — 

10 Oulu   1773 4.5 .25 

11 Rovaniemi  3 584  2.1  .06 

Yhteensä — Total 1—11 1 29 882 218.8 .73 
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lystä,  jolla luokkien mukaiset ostajafrekvenssit  muunnettiin absoluuttisiksi  

puumääriksi.  

Jos esimerkiksi  vuoden 1962 luetteloinnissa metsäneuvoja  arvioi  tietyn  

ostajan  ainespuun  hankintamäärän suuruusluokkaan 2 (1  000—10 000 pm
3 ), 

niin se muunnettiin puumäärältään  vastaamaan ostaja  jakaumalla painot  

taen saatua kyseisen  luokan keskiarvoa  5  370 pm
3

.  Samoin käsiteltiin kaikki  

muutkin tämän suuruusluokan ostajat,  joiden  hankintamäärät,  edellyttäen  

että luokka-arvio  oli oikea, kuitenkin saattoivat todellisuudessa vaihdella 

luokkarajojen  1  000—10 000 pm
3 välillä tai virheellisten arvioiden tapauk  

sessa  näitä rajoja  laajemminkin.  Tämän perusteella  voidaan päätellä luokka  

frekvenssien  muuntamisen puumääriksi  vaikuttaneen systemaattisesti  todel  

lista varianssia vähentävästi. 

Vuoden 1964 ostajien  luetteloinnissa pyrittiin  edellä esitettyä  epäkohtaa  

korjaamaan  lähinnä kahta  tietä: 1) Vuoden 1962 raakapuulajiryhmitys  

(tukkipuu,  ainespinopuu  ja polttopuu) muutettiin raakapuulajikohtaiseksi.  

2)  Kullekin  raakapuulajille  tehtiin hankintamääräarvio,  tukkipuulla  100  000 

j3
:n ja pinopuulla  10 000 pm:n rajoihin  saakka,  nelijakoisella  luokituksella,  

mutta näiden rajojen  yli  menevät hankintamäärät arvioitiin absoluuttisina 

lukuina. Molemmat uudistukset vaikuttivat arvioiden variansseihin vuoteen 

1962 verrattuna lisäävästi. 

Tätä kirjoitettaessa  tarkastetaan ja kooditetaan kulkulaitosministeriössä 

ostajien  vuoden 1968 luetteloinnin (luku  61)  lomakkeita. Luettelointityön  

nopeaa suoritusta  ajatellen  ei tälläkään kerralla katsottu  aiheelliseksi  luo  

pua  suuruusluokkien käytöstä  yleisimpien  hankintamäärien suuruuksien 

osalta,  vaikka siten ilmeisesti olisi saatu arvioiden varianssia lisätyksi.  

Tämän kirjoittaja  on sen  sijaan laatinut yksinkertaiseen  simulointiperiaat  

teeseen perustuvan  suunnitelman kyseisen  varianssin häviämisongelman  

»hävittämiseksi».  Sen mukaan luovutaan suuruusluokittaisten frekvenssi  

lukujen  muuntamisesta absoluuttisiksi puumääriksi  yhtä  tai kahta  vaihto  

ehtoista keskilukua käyttäen.  Idean käytännön  toteutuksessa ostajien  luette  

lointilomakkeen suuruusluokat jaetaan edelleen  esimerkiksi  10—30 alaluokkaan,  

joille  lasketaan vastaavista  luokkarajoista  keskiarvot.  Näitä arvoja  sovelletaan 
vastaavien alkuperäisten  suuruusluokkien  havainnoille ostajien  frekvenssijakau  

masta kullekin  alaluokalle laskettujen  todennäköisyyspainojen  osoittamassa  

suhteessa satunnaisesti. 

Kirjoittajan  suorittamien haastattelujen  perusteella  on metsäneuvojilla  

yleensä  muun  toimintansa (etenkin  leimauksen)  sekä muiden keräämiensä 

tilastojen  (hakkuuilmoitukset,  raakapuun  hintatilastot)  perusteella  hyvät  

mahdollisuudet tunnistaa toiminta-alueensa ostajat  sekä arvioida niiden 

hankintamäärien suuruusluokka. Kun toisaalta tiedetään arvioiden korre  

laation alueittainen ja ostajien  suuruusluokittainen vaihtelu,  voidaan esittää 

hypoteesi,  että tällaisen luetteloinnin suorittaminen on  metsäneuvojille  hei  
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dän monien muiden tehtäviensä ohella ylimääräinen  rasitus,  josta  halutaan 

selvitä  mahdollisimman vähin vaivoin,  vaikka  luettelointi onkin sijoitettu  

metsäneuvojien  muiden töiden suhteen hiljaisimpaan  vuodenaikaan (helmi— 

maaliskuuhun).  

Kun tehdyille  hankintamääräarvioille löydettiin  osituksen  ja otoskokojen  

määritystarpeiden  lisäksi  uutta arvokasta  käyttöä  1) piirimetsälautakunnit  

taisen markkinahakkuiden jakauman regressioestimointiin  vuositilastotie  

dustelun toteutusten välivuosina sekä 2)  regressioestimoinnilla  tapahtuvaan  

vuositilastotiedustelun  otoskeskiarvojen  tarkentamiseen (luku  631),  on osta  

jien luettelointimenetelmän kehittäminen entistä tähdellisempää.  

Jo  hakkuutilastollisilla  neuvottelupäivillä  v. 1965 painotettiin  metsä  

talous- ja metsänhoidonneuvojien  tiiviin yhteistoiminnan  tarvetta tässä  

työssä.  Sitä olisi kuitenkin edelleen tehostettava. Piirimetsälautakuntien 

metsänhoitajien  tulisi nähdä entistä  selkeämmin ostajien  luetteloinnin pää  

määrä  ja tästä työstä  myös  piirimetsälautakuntien  toiminnan suunnitte  

lulle koituva hyöty  entisiä tarkempien  alueittaisten hakkuutilastojen  muo  

dossa sekä tehostaa luettelointityön  valvontaa. Samoja  ostajaluetteloita  ja 

niiden sisältämiä hankintamäärien arvioita voitaisiin varmaan käyttää  hy  

väksi myös metsätalousneuvojien  Metsäntutkimuslaitokselle keräämässä 

raakapuun  hintatilastossa. Ylimalkaan voitaisiin lisätä  toisaalta ostajaotan  

taan perustuvan  hakkuutilaston  käyttöarvon  ja toisaalta edellisien ostajaluette  

loiden alueittaista käyttökelpoisuutta  osoittavien analyysitulosten  tehokasta, 

tiedottamista metsäneuvojille  (»feedback»).  
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1 INTRODUCTION 

11 Concept of and  need  for removal statistics 

Roundwood production is  defined as a series  of events  during which  trees  are felled  

and  transported,  either as they are or after treatment (pruned, bucked, barked) to 

the site  of consumption. The  necessary  data for  removal  statistics  can be  collected  at 

any  phase  of roundwood  production, since  differences  in  roundwood  quantities included  
in  the  statistics are mainly due  to  time  lags between  the  phases of production.  

The forest owner sells  the timber  from his  forest unit  either in  the  form of round  

wood (with or without  delivery  contract)  or  as standing trees  marked  for cutting and  

sale.  In the present  paper  roundwood  buyer refers to all  business  companies, private  
individuals, co-operative corporations,  state establishments  and other juridical or 
natural persons  who  buy roundwood and/or  stands  marked for cutting straight  from  
the forest owners. The  forest  owner producing roundwood from  his  own forest  for  his  

own processing plant (e.g. sawmill)  with  the purpose  of selling the processed pro  

ducts, and/or directly  for exports,  is also  classified  as a roundwood  buyer. The  term  
statistics on roundwood  removed  for  sale  is  used  in  the  following as  referring to the 

removal  statistics  collected from roundwood  buyers.  

Efforts have  been  made  recently  in  Finland  to observe  continuously  the  regional 

development of  forest balance.  This balance  is  composed of allowable  cuts calculated  on 
the basis  of forest inventory data for the whole  country and/or certain  regions,  on 
the one hand, and  of forest  drain  estimates  for the  same regions,  on the  other. Since 
the drain  in Finland  is  estimated  by  measurements  at the sites of roundwood  con  

sumption, it has  proved necessary when  forest balances  by regions were  needed  to  
define separately the  districts which  supplied these  roundwood  quantities. 

Calculations  for the whole country indicated  that the drain  increased  rapidly in  

1960—61.  The  year  1961  indicated  the  peak,  up  to  then, in  roundwood  exports,  and  the  

future developments of exports  were unsettled.  This  was the  situation  which gave  the  

impetus for experimenting  with  removal  statistics  based  on buyer samples.  Statistical 

data on removal  were also  foreseen  as being useful  in the following main  ways:  (a) 
national  income  calculations  in  national accounting, (b)  forecasts for  the demand of 
labour  in  planning relief  work  and  the  national  budget, (c)  regional planning in general 

and  the  planning of traffic channels  in  particular.  

12 Purpose of the study  

It was questionable whether  it would  be  possible to compile a list  of buyers  on 

which  to base the  sample. Thus the  compilation  of a serviceable  list  and  its updating 

was the basic  problem in  developing removal  statistics  based  on a buyer sample. From 

preliminary  hypotheses, the  gist  of  the  problem was whether  the  coverage  of the  list  
of buyers  and  the  removal  statistics based  on it could  be  suitably  limited.  
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The  use of a  mailed  questionnaire for collection  of information  from  roundwood  

buyers  seemed  practicable  for  large-scale buyers  (cf.  Yates 1949, p. 58).  But the  

vast majority of the buyers were small, and  frequently they had  no detailed  book  

keeping and  employed  no suitable  personnel to answer the  questionnaire. The  second  

problem in  the  planning of  removal  statistics  based on a sample of  buyers  was whether  
the  economically  favourable  mailed  questionnaire method  for  obtaining data required 

for the statistics would  be suitable for the work. 

The  compilation of the  removal  statistics was divided  into  three  parts: (a) acquisi  

tion  of an appropriately  limited  regional list  of buyers suitable  to serve  as sampling 

frame, (b)  planning of a method  of removal  statistics which, relying  on mailed  ques  

tionnaires, could  continuously  record  the  development of  quantities removed  for sale  

by roundwood  supply  districts and  estimate the flows  of roundwood  from supply 

areas to  the  sites of consumption, and  (c)  the  improvement of the  removal  statistics 

obtained  so as to reflect  the seasonal  variation  in  quantities of roundwood  removed  

for sale  by  supply  areas. 
The object of  present study was to create methods  of  providing, at minimum  expense,  

statistical  data  on removal  with  a sufficient accuracy  on which  to base  practical  and scien  

tific  decisions.  

The main  stages of the  study are as follows.  Chapter 2, using the  systems  design,  

defines  the requirements of data classification  presented by  the  users of the  removal  

data, and  suggests  the  hypothetically  most appropriate points  at which  the  measure  

ments  should  be  taken  for the statistical data. Chapter 3 describes the method  by  

which  the population of roundwood  buyers  was listed,  and  analyses the suitability  

of the resulting list  as a sampling frame for removal  statistics. Chapter  4 describes  
the methods of the experimental  annual  statistics for roundwood  removal  for sale, 

and  the accuracy  of  the results.  The experimental monthly statistics are  presented 

in  Chapter 5,  and  the current  phase of the  continuous  removal  statistics based  on a 

sample of  buyers,  and  the  possibility  of  improvements, are described  in  Chapter 6.  

2 SYSTEMS DESIGN OF REMOVAL STATISTICS 

A  frame model  of  the  forestry  control  system  (Fig. 2.1)  is  the  proposed background 

to  the  systems  design of  the  removal  statistics. Forestry  has  been  divided  on a functional  
basis  into  control  and  production systems,  and  the  control  system  into  decision  and  infor  

mation  systems.  The purpose  of the  information  system  is to collect  data  required by  

the  decision  system,  mainly inside  forestry  production but  partly  also  outside  forestry,  

in  order  to  feed  them in the  desired  form into  the  decision  system and  also  partly  to 

outsiders.  On the  basis of the  information  obtained, the  decision  system  plans the  lines  

of  action  in  forestry  along which  efforts are made  to control  production with  impulses 

affecting  the  production system, or by  forest policy  means. 
The  systems  design for  removal  statistics  was  begun by  an analysis  of the  informa  

tion flow  C -> D in  Fig.  2.1. An inventory of  the  sectors  which  may use the  removal  

data to be  produced was carried  out. The individual  tasks,  and  the decisions  they 

required, were to be  specified mainly by  interviews; they represented the ultimate  

uses of removal  data. The tendency was to create  the clearest  possible idea  of the  

form, periodic  distribution  and  other  classification, and the  accuracy  of  the  information  

desired. In addition  to removal  data, the  main  parallel information  required for  deci  

sions  was analysed. The  results  of the analyses  are shown in  Figs.  2.2 and  2.3. Finally  

the alternative sources of information  flow E -> D in  Fig. 2.1 were analysed. 
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Fig.  2.4 is  a preliminary attempt to outline  the phases  of roundwood  production 
for  which  the buyers  already had  measuring vouchers, and  to choose  from among  

these  alternatives those  that most  closely  coincided  with  the date of felling, on the  

basis  of data production techniques and  the intended  uses.  From this  analysis,  the 

records  of  roundwood  output  at the point when  the roundwood was measured  for 

delivery/acceptance,  obtained from the  buyers  vouchers,  were assumed  to be  the  most 
suitable for compiling  annual  statistics of  roundwood  removal  for sale (Fig. 2.4, 
box  14). This assumption was maintained  when  the seasonal  statistics, for removals  

based  on delivery  sales  by  sellers  (other than  the  State  Board  of  Forestry)  were  planned. 
However, when  the  buyer cuts  from his  own stand  for his  own account  or cuts  any 

standing timber  he  has bought, the  hypothesis was that  the  roundwood  quantities were 
best  recorded  from the  measurement  which  was carried  out before  cutting and  haula  

ge  wages  were paid and  the  relevant  vouchers  written  (box 11). 

3 ROUNDWOOD  BUYER POPULATION  

31 Listing  the population 

Before  subtotals  can be  estimated,  the  list  drawn  up  must  specify  all  the  roundwood  

buyers,  by  roundwood  assortments  removed  per  supply  district.  The  classification  of 

buyers by  the quantities removed, estimation of sample sizes,  and  the use of the  

regression estimation  methods are  essential  to  the  planning of  removal  statistics  based  

on buyer sample. Data  indicating the  size  of removals per  buyer to  total  population 

are  also  required for all  these  purposes.  

Since there  was no up-to-date list  available  of roundwood  buyers  in  the different 
districts  which  would  have  met the above requirements, it  was decided  to create one, 

with  the help of the organizations for promotion of private  forestry.  Roundwood  

buyers  during the calendar  year  1962 were listed  under  the supervision of Esko 

Salo. Thanks  to the  central  foresty  societies and  forestry  boards the actual  listing  

was entrusted  to  some 300  forestry  instructors.  Each  forestry  board  district  appointed 

a forester  (B.Sc.)  to  supervise the  listing within  the  district. 

In  all  the 550  communes of Finland, the forestry  instructor completed a form 

(Appendix 1), based  on his  local  knowledge, for each roundwood  buyer who  had  

worked  in  the  commune during the  year  1962. On the  basis  of this  compilation  of the  
initial  list,  the form used  was amended  as deemed  necessary.  The  new form and  its  

contents  in  English translation  are attached as Appendix  2. This form was used  
in  listing  the buyers  during 1964 and  1966. The  comparative results  of the  lists  of 

buyers  in  1962  and  1964 are given in  Table 31.1. 

32 Serviceability  of  the lists of buyers  

321  Lists of buyers  compared with  buyers'  reports 

3211 Identification  of buyers 

As  will  be  explained in  Section  41 below,  the buyers  were grouped in  order  to 

make  (stratified)  sampling possible into  three  strata by  removal  quantities based on 

the forestry  instructors'  estimates, by employment districts. The buyers  with the  

biggest  quantities were referred to stratum 3.  The data required  for the removal  
statistics  were collected from each of these  buyers,  whereas  for  strata 1 and  2,  samples 
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were  drawn  in  each  district. For  estimation  of the  totals for  the  whole  population and  

the  sub-domains, it  was necessary to ascertain  from  data  reported by  the  sample buyers  
whether  the  forestry  instructors  had  been  able  to identify  with  sufficient  accuracy  the  

buyers  of heavy timber, industrial  cordwood  and  fuelwood  separately for stratum 1 

(small  buyers)  and  stratum  2 (medium buyers).  

For this purpose, the  buyer frequencies for 1962  based  on the estimates by  forestry  

instructors  and  those  based  on the buyers' own reports were compared. The zero 

hypothesis (H 0
)  made  was that  the  distribution, within roundwood  assortment  groups  

in  strata 1 and 2, of  the buyer frequencies, obtained  from the two sources do not 

differ statistically  significantly.  The  statistical  test  chosen  was the chi  square  test  

of two independent groups  of observations  (equation 3211.1). As a  result  of tests  
carried  out separately  for five districts,  the  zero  hypothesis was kept in  force at a 

one per  cent risk  level.  An example of the testing is  given in  Table  3211.1. 

3212 Estimation of roundwood  removals  

The accuracy  of  the forestry  instructors'  estimates of removals  compared with  
the  buyers'  own reports was measured  with  U analysis  (T he i  1 1968, pp.  31—48). 

The  inequality coefficient  U was calculated  from the  equation 3212.1 for both  series  

by  employment districts. It is  seen from the  structure  of  the  formula  that where  the  

forestry  instructors'  estimates were exactly  equal to the quantities reported by  the  

buyers,  coefficient  U = 0. When  the U = 1, the  accuracy  was minimal.  The  values  
of  U  therefore ranged from 0  to 1. Equations (3212.5) could  be  used  to describe  approxi  

mately  the causes why  the  forestry  instructors'  estimates of the removals  differed  

from the  buyers'  reports. The  estimates  calculated  from  equations (3212.1)  and  (3212.5) 
from buyer  samples drawn by  employment districts are  presented  in  Table  3212.1.  

In nine  of the eleven  districts  the  errors  in estimates of forestry  instructors  were 

mainly  attributable  to the difference  in  variances, shown in Column  U s of Table 

3212.1, between  the forestry  instructors'  estimates and the removals  reported by  

the buyers.  

The usual  product-moment correlation  coefficient, Pearso  n's, is unsuitable  
for  the  measurement of  the  accuracy  of forecasts  and  estimates. But there are certain  

other  aspects  in the planning of removal  statistics based  on buyer samples, such  as 

the  stratification  of buyers  by  removal  estimates  and  trial  for  suitability  of  regression 

estimators, according to which  the results  obtained  by correlation  analysis  (e.g.,  
Tables  3212.1 —3212.3) on serviceability  of roundwood  removals  as estimated  by  

forestry  instructors  can be utilized.  

322  Analysis  of changes in  the structure  of  buyer population 

3221 Changes in size struture 

Changes  in  the  structure  of  roundwood  buyer population in  the intervals  of  compila  

tion  of population lists  provide an essential  problem when  the competence of  this  popula  
tion  as a  sampling frame for  removal  statistics is considered.  Changes  are produced by  
the  varying quantities removed, varying  areas of  supply,  in  extreme  cases shut-downs, 
and  newcomers to the  market.  The buyers  who  shut  down  in  the  interval  of censuses 

increase  the sampling variance  of removals and so reduce  the  precision  of removal  

statistics  based  on a buyer sample. The  resulting change  in precision  can be  continuously  

checked, however, by standard  error calculations  based  on data  collected  from the 
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sample buyers.  However, the new buyers who  start business  during the interval  
between  censuses introduce, in the  removals  estimated  from the samples,  a systematic  
error which is  more difficult to check. It may be said, in  general, that the  smaller  
the  structural  changes the  better  suited  is  the  buyer  population to  serve as  the  sampling frame 

for removal  statistics. 
Section  31 described  the  compilation of the  lists  of the  population of roundwood  

buyers  in  1962, 1964  and  1966. The  data per  commune and  buyer in these  lists  were  

punched on cards  per  buyer and  employment  district. By sorting these  cards, the  

structural  changes among the buyers  during the intervals  could  be  analysed, (1)  for  

changes in  the quantity of  roundwood  removed  within  a  supply area (employment  

district),  and (2) on the  transition  into  another  supply area (employment district).  
Tables  3221.1  a and b analyse separately for  each district the transition  of 

roundwood  buyers  from one stratum  to another  (columns  3—7)  over a  period of  two years,  
from 1964 to 1966. The relative  1966 frequencies of the buyers  of a given stratum 
on the  basis  of the 1964  buyer frequencies in columns  4—7  are calculated  in  columns  

B—ll.  They can be  taken  as estimates  of the  probabilities of  buyers'  moving from one 
stratum to another.  

3222 Changes in removal  district structure 

Table  3222.1  analyses  the  regional  transitions  of roundwood  buyers.  Lines 3—13, 

column 2, give  the roundwood  buyer frequencies per  employment district in  1962.  

The  figures in  line  2 refer to new  buyers  in business  in  1964  but not  included  in  the  

1962 lists. Line  3 reveals  that 170 of the 272  buyers  of District  1 (Helsinki)  in 1962  

had  gone  out  of  business  by  1964, and  99 had continued  business  in  the  same district, 
while  three  had  moved  to District  2 (Turku).  Line  2 of column  4 shows  that 74 new 

buyers  had  started  business  in  the  District  of Helsinki  between  1962  and  1964.  Line  

14 gives  the  roundwood  buyer  frequencies in  1964 in  employment districts I—ll.1 —11.  The  

Helsinki  District,  for  example, had  173 buyers.  
A study of the  lower  section  (lines 15—28) of Table 3222.1  gives  an idea  of the  

suitability  of  roundwood  buyers  as the sampling frame for  statistics on roundwood  

removal  for  sale.  Every fourth  buyer, on average,  had  retired  from business  between  

1964  and  1966.  These  changes  can be  observed  by  information  collected  continuously 

from sample buyers.  The  new  buyers  starting work in the  interval  between  the  com  

pilation  of lists  are a more  difficult  problem, but  their  total  number  is only  half  that  

of the  buyers  retiring from business.  The  vast  majority  of both  the  retired  and  the  

new  buyers,  according to the results  of the analysis  in  Tables  3221.1  a and  b,  is  

among  those  who  removed  the  smallest  quantities. 
The  new buyers  who  had  started  business  during the  two-year  interval  represented 

about 10  per  cent  of all  the 1966  buyers,  but  the  quantities of roundwood  they had  

removed  was less  than one per  cent  of  the  1966  total.  There  were about  200  new buyers  

in  the whole country in  1966. If lists were compiled annually, the  probable number  
of newcomers,  estimated  on this  basis,  would  be  about  100 per  year.  A scrutiny  of  the  

list  of  buyers  kept  by  the  Ministry  of  Communications  showed  in  fact that  80  new buyers  

had  been  entered  on the  list  for the  whole  country in 1967, compared with  1966.  The  aggre  
gate quantity they had  removed  was,  however, only 0.2  per  cent  of the  removals  by  

the  total  population. 
Efforts can be  made  to control  the  systematic  error  caused  by  new  buyers  in  the  

removal  statistics  based  on the  sample of buyers.  A method  is  then  required by  which  

the quantity of  roundwood  removals  by  the new buyers  can be  forecast sufficiently  



118 Matti  Palo  63.1 

accurately.  The  method  based  on Markov chains  has  already  been  tried  for the  

purpose  (Palo 1967, pp.  73—79). Before  the  method  can be  introduced  in  practice,  

it  must be  tested  and  finalized  after the 1968  census of buyers  is  completed. 

4 EXPERIMENTAL ANNUAL  STATISTICS ON ROUNDWOOD REMOVAL 

FOR SALE 

41 Experimental  annual  statistics 1962  

411 The sampling method  

When  the experimental removal  statistics for 1962 were planned, the survey  of 

the whole  buyer population was abandoned, primarily  for  reasons of economy.  With 

the  money  currently  available, the  experiment could  only be  carried  out on the  basis 
of a sample. 

Section  31 describes  the method  by  which  the roundwood  buyers  of 1962 were 

listed.  On  the  basis  of  this  census,  every buyer could  be  identified, and  the  estimates  of 

forestry  instructors  for  the roundwood  quantities that  each  had  removed  were available.  

This was the only advance  information  on the variance  of the variable  (roundwood 

removal  for  sale)  to  be  measured. The  weakness  of these  estimates  in  view of the  vari  

ance calculations  for estimation  of sample sizes  was that the  classification  for heavy 

timber  had  4 and that for industrial  cordwood  and fuelwood 3 classes. The stratifica  

tion, therefore, was approximate. If the estimate for each class were converted 

into  cubic  volumes  equal to the  mean of the stratum limits, the variance  in  round  

wood removals  would  be  systematically  underestimated.  An extreme  case would  consist 

of buyers  who  had  removed  from one commune a given quantity of one roundwood 
assortment  group  and  whose  purchases  would  equal the  mean for  the  stratum concerned.  

The  systematic  underestimation  of the  variance  was reduced, however, by  the  practice 

of entering removals  in  the lists  as  estimated  per  commune (with few exceptions,  

communes are small  geographical areas) and  on the  basis of a division  of roundwood  

assortments  into  three  categories. 
The  stratum frequencies of the forms for  listing  the  buyers  per  commune (appen  

dices I—2) were converted into commensurate roundwood  quantities by applying  
mean values  per  class weighted by  the frequency distributions of buyers  in classes  
other  than  the  lowest.  However, an effort was made  to prevent  the  disappearance of the  
variance  of the estimates in  the lower  classes by applying, in  the order  the buyer 
forms were treated, to every  other  buyer of the  relevant  category the  corresponding 

weighted mean, to which  was added  the estimated standard  deviation  of the 
class concerned, and to the other buyers the same weighted mean from  which  

was subtracted  the same estimated  standard  deviation.  The  procedure is theoretically 
justified  and  leads  to an unbiased  estimate  of the  variance  within  a class.  (The original 

advice  was given in personal communication  by Heimo  Järvinen, and  its 

theoretical  basis was explained by  Leo Törnqvist.)  

The  data punched on cards  were treated  so that the  estimated  removals  by  each  

buyer  were  combined  into  sum total  cards per  employment district. These cards  were 

sorted  into  descending order  of quantity, separately for each district. The buyers  

in  the  order  of  their  removals, by  districts, were »listed» to form the frame for  sampling. 
The  frequency distributions  of roundwood buyers  showed  considerable  skewness  

(Fig. 411.1). To control  the strong positive skewness  of buyer distributions  and  
the extensive  range  of variation  in  quantities removed, it was decided to plan the  
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sampling so that buyers  were stratified  on the basis  of the  estimates  available  on the  

removals  within  each  district. Preliminarily  it  was decided  to  form four  strata. Buyers,  

from the sampling  frame in order of magnitude,  were placed  in each  stratum 
so that the  total  removals  by  buyers in  each group  were as far as possible equal 

(Hansen et al. 1962, p. 219).  

For  the application of stratified  random  sampling using optimum allocation, the  

sample sizes  per  district  were  estimated  by  equations (411.1) and  (411.2).  The accuracy  

of  the  mean estimate  was  to be  within  the  confidence limit  ±lO  per  cent  of the  true  

population mean, with  a five per cent  risk. The preliminary size  of the sample for  

the  whole  country  was  690  buyers.  The  sample size  estimated  per  district  was divided  

into  strata using optimum allocation, excluding cost factor (equation 411.3).  The  
results  of these  calculations  for a few  labour  force districts  are given in Table  411.1. 

On the basis  of  Table  411.1, and  the  parallel results  obtained  for  other  districts, 
the preliminary stratification of buyers according to the model  of Table  411.1  was 

organized  on a new basis.  In each  district, the  preliminary  strata 2—4 were combined  
into  a stratum 3,  with  all  its  buyers  included  in  the  sample. From the  way  the  prelimi  

nary  strata I—41 —4  had  been formed, as described  above, the  final  stratum 3 comprised 

approximately three-quarters of the total removal  in  each district. The preliminary  

stratum 1, which  contained  the  smallest  buyers,  was  split  to  make  final  strata 1 and  2,  

with  the quantities removed  being as close  as possible  in  each (Table 411.2).  

Sample sizes corresponding to certain  alternative  accuracy  requirements were 

first calculated  from equation (411.2) for  the population in final  strata 1 and  

2 formed as  described  above  (Table 411.3). The next stage was to analyse the  

effects of the various  accuracy  alternatives  of Table  411.3  on the standard  error of 

the aggregate roundwood  removal  in  strata  I—31—3 of each district, when  the samples 
were allocated to strata 1 and  2 by  equation (411.3). The  standard  errors  of the  esti  
mated  totals  were calculated  from equation (411.4). 

Chapter 2 analysed the need  for statistical data on removal  of roundwood  for 

sale  to specify  the  accuracy  requirements of the  removal  data  collected.  As the  need  

could  not  be  quantified by  this  means, the  changes in cost  from experience in  similar  

previous data collections were inferred  as a function  of the sample size,  aiming  at 
maximum  accuracy  within  the bounds  of  the funds allocated.  The sample sizes  to 

correspond to an accuracy  requirement of the estimate of the combined  mean of 

strata 1 and  2 arrived  at were ± 20  per  cent in  the  Turku District  and  ± 25 per  cent 
in the  other  districts. The  standard  error  forecasts,  accordingly,  for  the  total  removals,  

are presented  by  districts  and  strata in Table  411.4.  The standard  error forecasts  for 
the estimate  of the  total  by  strata I—31 —3  averaged 3.2  per  cent  in  the  different  districts  

and  l.i  per  cent  for the  whole country. 

The  sizes  of the  final  samples and  populations per stratum in  the  different  employ  
ment  districts  can be  seen from Table 411.5.  The  final sample size  for the  whole  country 

was 550  buyers,  i.e.  15 per cent  of  the  total  population.  In the  first  stage of  the  estimation  

of  sample sizes,  a sample of 690  buyers  had  been  calculated  for the  whole  country for 4- 

stratum populations with  an accuracy  requirement of  10 per  cent (which equals a standard  

error  of  5  per  cent  with  roughly  5  per  cent  risk).  In  the  final decision, therefore, the  number  

of  sample buyers  fell  by  20 per  cent,  allowing  the  accuracy  requirement to be  6.5  per  cent. 

412 The observation method  

Data  on regional removals  were collected  from sample buyers  by  a form attached  

as Appendix 4  (cf.  the  English translation  of Appendix 5),  mainly by  mailed  inquiries. 
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The  necessary  data had  to be  obtained  by  interviews  from 60 buyers,  mainly small, 

which  was 11 per  cent of the buyers of the total sample. Non-response rate  was nil.  

413  Accuracy  of results  

4131 Biases due to the obsevation  method  

The  potential errors due  to the  respondents (buyers)  were divided  into  two  groups,  
different  in  principle:  (1) those  unrelated  to buyers,  and (2)  those  buyer-correlated.  

The  mean of the  observation  errors  of Type 1 in  the  whole  population was  zero. Their  

approximate  effect on the  results  emerges  when the  standard  errors of the estimates 

are  calculated by  the  equation (411.4). Errors of  Type 1 reduce  the accuracy  of the  

estimates, and  their elimination  is  therefore  appropriate. If the  data  collected  contain  

buyer-correlated errors,  equation (411.4) gives biased  estimates to the standard  errors. 

Since  correlations  of the errors of this type are usually  positive,  the  standard  error  

estimates  systematically  remain  too  low.  (Cochran 1963, p. 389.)  

The errors of these  two groups  were controlled  to some  extent by  a careful and  
detailed  check of the questionnaires returned  by  the buyers.  Forms filled in  incom  

pletely or contradictorily  were  supplemented by  means of another  inquiry by  letter  

or  telephone, or by  personal interview, depending on the case. 

4132 Problem  of the commensurability of round  wood  lots 

The roundwood  quantities reported by roundwood  buyers  for the 1962 annual  
statistics  of removal  for sale  were based, as far as the  buyers'  own forests  were con  

cerned, either  on the  measurement  in  connection  with  payment of the  wages  for  some  

phase  of work,  or on measurement as the  wood  was delivered at mill  site.  For  bought 

roundwood, data were requested on the  measurement required as the  seller  delivered 
the right of ownership to the buyer. Traditionally, heavy timber  has  usually  been  

measured  in Finland  in  solid  measure per  buck, and  other  roundwood  in  piled measure.  

The potential errors arising  in measurement  can be  divided  to those  due  to  the  

measurer,  the characteristics  of the wood  lot measured, and the method  of measure  

ment. Since no study  results  are available  on the  systematic  errors  in  the  total removals  
these  three factors would produce in subdomains  of interest  for the present study,  
the  hypothesis  was made that any  errors  which  may  have  arisen  under  their  influence  

are,  in  the  main, independent of one another.  The  potential errors  due  to measurement, 

therefore, would  belong to  group  1 of Chapter 4131  and  be  controllable  by  the  custom  

ary standard error  calculations.  

The uniform  measurement unit  used  in  the present study  was  cubic metre, solid  

measure, of unseasoned  wood  excluding bark  (m 3
). The  questionnaire sent to the  

buyers  (Appendix 4) requested detailed  information  on factors affecting this  conver  
sion.  On their  basis, a  conversion  coefficient was  selected  for  each  lot  of roundwood 

assortment from tables  vised  in  wood  consumption studies (Pöntynen 1963). 

These  tables, however, were mainly based  on studies  in  1929—39 (Aro 1965, p.  272),  

and  were at least  partially  obsolete  in  1962. The  regional distribution  of  the data 

was probably not even originally detailed  enough for  this  type of study.  

When  calculating the 1962 results,  experiments  were made  to find  a means of  using 
a computer in  the laborious  search for conversion  figures, with  the aid  of  regression  
models developed for the  purpose.  The idea  was not implemented, however, until  the  
calculation  of the results  of the 1967  annual  statistics,  when  the conversion  coefficients  
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of the  most important roundwood  assortments  were checked  from recent  fundamental  

research in  the  field.  An  example of the conversion  functions  is  the  model  estimated  

for birch veneer logs (4132.1), which  has a 100  per cent  degree of  determination  being 
derived  theoretically (Palo 1969  c).  

It may be  useful  to emphasize here  that the conversion  figures available  at a 

given point of  time  are usually  based  on material  temporally or  geographically different  

from that for which  they are  used.  For this  reason  almost  without  exception,  a con  

siderable risk  of error  is  contained  in the vise of conversion  figures. The conversion  

figures should  be  looked  upon as forecasts, their accuracy  declining at an increasing rate  

as  forestry  becomes  increasingly dynamic, a fact which  transforms the premises of  

conversion figure studies.  

4133 Precision  of results  

The  unbiased  estimate  of the  mean of a stratified  random  sample and  its  variance  

are calculated  from equations (4133.1) and (4133.2). The unbiased  estimate of the  

total and its variance  are  calculated  from equations (4133.3)  and (4133.4). (E.g.,  

Cochran  1963, pp.  89—91.) 

The  estimates of the total  quantities removed  for sale, by  employment districts  
and  for the whole  country, were calculated  for  Table  4133.1  from the  formula  (4133.3) 

and  their  standard  errors from the equation (411.4).  The  relative  standard  error  for 

the  whole  country was estimated at 1.5 9 per  cent, and  for  the  various  districts  from 
3.18  per  cent for Jyväskylä  to 7.09  per  cent for  Vaasa.  The  mean relative  standard  

error  of all  districts  was 4.8 3 per  cent. 

The  deviations of the final  relative  standard  errors  per  employment district, 

presented in  Table  4133.1, from the  corresponding target values  of Table 411.4  were 

explained by linear  selective regression analysis.  Of the five  alternative  dependent 
variables, a model  (4133.5) was estimated.  All  its coefficients differed  from zero by  

a 2  per  cent  risk.  The  model  accounted  for 60  per  cent  of the variations  per  district  of 

the  relative  standard  error. The  best  explanation was given by  the  variable  x 
t
 which  

was the  difference  in  the variation  coefficients (per cent) between estimates  by  forestry  
instructors  and  reports by  buyers  in  stratum 2 (medium buyers). 

For  the best  dependent variable, the result  of the regression analysis  could be  

compared with  the results  earlier  obtained  by  U  analysis. Table  3212.1  shows  that  the  

main  dependent variable  in  the inequality  between  removal  estimates by  forestry  

instructors  and  quantities reported by  the  buyers,  in  9  cases  out  of 11, was  the  different  

size  of the variances, and  in  no case  an inequality  in  the  means (bias)  of the  series.  
In addition, in  means per district,  the standard deviation  of estimates by forestry  

instructors  in  stratum 1 was 24 per  cent  and  in  stratum 2 73  per  cent  smaller  than  
that of  reports  by  buyers. The  errors  in  variance  estimation  are therefore  concentrated  

in stratum 2. Based on convergent results obtained by two different methods, the  

hypothesis was retained  according to which  the variation  per  district  of the relative  

standard  error  in  final estimates  of roundwood  removals  was mainly due to  the small  

variance  in  preliminary  removal  estimates  made  by  forestry instructors  for medium  buyers  

(stratum 2).  

To  obtain  an approximate  idea  of whether  the distribution  of estimates  calculated  

from samples drawn from buyer populations  was  normal, it was decided  to study  
the situation  from  the 1962 buyer list  of Joensuu District. This had  a total of 301 

buyers,  against an average  number  of 324  for all  districts.  In  addition, the  correlation  
between  estimates by  forestry  instructors and  reports  by  buyers  was high in  all  three  
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strata of this  district. It could  be  assumed,  therefore, that the  distribution  of the list  
\ . 

of buyers  with  an accuracy adequate for this  purpose  was similar  to that  of the  true  

population. It was  calculated  with  an inequality (4133.6) that  the  sample size  should  be  

not less  than  55 buyers  before 95 per  cent confidence limits  could  be  calculated  with a 6  

per  cent risk  of  error. The  actual  sample size  in  the  Joensuu  District was 53 buyers.  

Considering the variation  per  district  of  the  number  of  buyers  (X)  in  the  population 
shown  in  Table 411.5  and  its  direct  effect on the  coefficient  G

2
 of inequality (4133.6),  

it may be  said  that the sample sizes  per  district  were approximately  large  enough 

to permit  conclusions  from the confidence  limits  of the estimates calculated  from 

them and  based  on normal  distribution,  with  a  95 per  cent probability and  a risk  

of error  remaining at a  level  of 6  per  cent. (Cochran 1963, pp.  38—43.)  

4134 Comparison of removal  and consumption statistics 

Owing to the  many  potential sources of error  described above  the  combined  effect  

was  difficult to assess. A yardstick  often used to  measure  the  correctness  of the  results  

obtained  is  a comparison with  existing  knowledge of the  phenomenon studied.  In 

this  case  the  statistics  of roundwood  quantities used  afforded  the  best  control  material.  

The  comparison  is shown  in  Table 4134.1.  

According  to  Table  4134.1, the  size  class  of  the  present results  for  the  whole  country 
would  seem to agree  with  the data in  the roundwood  consumption statistics. The  

groups  »roundwood used  for other  purposes  in  rural  districts, market  boroughs and  towns»  
collected  for the  removal  statistics are excluded  from the  comparison. Their share  of  total  

industrial  roundwood  was 0. 2 per  cent, of  total  fuelwood 62  per cent. The  finding was 

that  roundwood  removal  for these  purposes  could  not  be  estimated  with  adequate precision  

from  the  population of  the  present study (Palo 1964  a, p. 8). 

414 Effectiveness  of the sampling method  used  

This section  analyses  in  strata 1 and 2 the  effectiveness of the  stratification  and  

optimum allocation  used, compared with simple  random  sampling and  stratified  
random  sampling using proportional allocation.  Stratum 3 was not included  in  the  

analysis.  The effectiveness of the stratification  was measured  by calculating the  
internal  variance  of the  strata (V )nt

) from  the  quantities reported by  the  sample buyers  
with  the formula  (414.1),  and total variance (Vtot)  with  the formula  (414.2). The  

effectiveness of the stratification used is seen from Table 414.1, column  2. The  

effectiveness  of the regional stratification  of the whole  country was estimated  at 46 

per  cent. 

With formula (414.3) it was possible to estimate approximately the variance  of 
the  sample  mean, if  the  sampling method  used  had  been replaced by  simple random  

sampling  without  stratification.  Had  the  stratification used  in  reality  been  retained, 
but  proportional allocation  been applied instead  of  optimum allocation, the sample 

variance  of  the  mean could  be  estimated  with  the formula  (414.4).  The effectiveness  

of  simple random  sampling and  that of stratified  random  sampling with  proportional 
allocation  can be compared using formula  (414.5). (E.g., Sukhatme 1963, pp.  
91—94.) 

As an average  for all  districts, Table  414.1 may be  summed  up  as indicating that, 

compared with  simple random  sampling, the proportionally allocated stratified  random  

sampling would  have  reduced  the  sampling variance by  about half, but  with the  optimum 
allocation  of  the  present  study  it  fell  to about  a quarter. 
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415 Final  appraisal  of the 1962 experimental annual  statistics 

The targets  outlined  in Section  12 for  the first and  second  components of the  

study  were,  by  and  large, attained.  The  population could  be  appropriately restricted  

to buyers  removing roundwood  for exports, for industrial  uses and  communications.  
The mail-inquiry method  gave a return of 89 per  cent  of the  buyers,  which  means 
that this  method  of observation  proved  highly serviceable.  

42 Experimental annual  statistics 1964  

The questionnaire for the  experimental annual  statistics on roundwood  removed  

for sale in  1964 is  attached  as Appendix 5, both  in  its original form and  in  English 
translation.  In addition  to the data collected  in  1962, the buyers  were  requested to  

report the areas where  the roundwood  lots  they had  removed  had been utilized.  

This  time  an estimate  of the  distribution  of  removed  quantities by  forest-owner  groups  

has  also to  be  made:  (1)  state, (2)  forest  industry  companies, (3)  others  (mainly  private  

individuals). For  this  purpose,  the total  removal  quantities from state (1)  and  company  

(2)  owned  forests were recorded.  The  quantities for  group 3 (others)  were obtained  by  

subtracting the quantities removed  by  the above  groups  1 and  2 from those  of all  

forest owner groups  collected  on the main  questionnaire (Appendix 5) according to 
the  1962  survey  (Grönlund-Kurikka 1966, p.  21).  

The observation  method  for the  1964  experimental annual  statistics was in  prin  

ciple  as described  in  Section  412.  There were  12 cases of non-response,  all  small buyers.  
The results  obtained  for  the whole  country were compared with  the corresponding 

roundwood  consumption quantities in  Table  42.1. 

5 EXPERIMENTAL SEASONAL STATISTICS ON ROUNDWOOD REMOVAL 

FOR SALE  

51 Preliminary  study  

The preliminary  study  was  intended  to throw  light on questions associated  with  

the  bookkeeping  of roundwood  buyers  and  the  purchase of  roundwood.  The objective  
was to develop a  statistical method  and  a questionnaire as well  suited  to the  purpose  

as possible,  after ascertaining the  wishes  of the  users  of removal  statistics.  (Figs.  2.2  

and  2.3).  The  preliminary  study covered  the  felling  year  1962/63. The  population for 

the sampling was composed of the buyer samples  of the 1962 experimental annual  
statistics  (Table 411.5). A subsample of 45 buyers  for the  whole country was drawn 

from  strata 1 and 2,  and  49  buyers  from stratum 3. They were allocated  proportionally 
into  three regional strata.  

Main  attention  was focused  on the  big  buyers  of stratum 3, who  were  interviewed.  

The small buyers  were asked  certain  essential  questions by  letter.  The general con  
clusion  from the  preliminary  study  was that the  shorter  the  periods  on which  removal 
data were desired, the fewer  were  the characteristics  and classifications  to be  included  

in  the questionnaire. About  90 per  cent of the buyers  were able  to give from their  

bookkeeping the data on quantities removed. All  the buyers  with  no bookkeeping 

were small buyers.  

52 The sampling method  

The purpose of the experiment  with  seasonal  statistics  was  to discover  whether 
seasonal  variation  in  the  quantities of roundwood  removed  for  sale  could  be  measured, 
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with  minimum  delay and with  adequate accuracy, from data  collected  monthly based  

on roundwood  buyer samples. During the  experiment, data  on the  removal  of round  

wood for  sale  from July 1964  to June 1965  was collected  in  parallel  with  the  existing  

removal  statistics  kept  by  the  Ministry  of Communications  and  Public  Works. Subse  

quently the  new method was  placed  at the  Ministry's  disposal (Palo 1965 b, p. 1). 

On the basis  of the variance calculations  related  to the 1962 experiment  with  

annual  statistics,  the  sample  sizes  were increased, by  employment districts, so that 

the sample  for the whole  country grew from 549 in  1962 to 819  buyers.  Otherwise  
the  sampling method was built  on the  basis  of the  stratified  random  sampling applied 

in  1962.  Owing  to the  results obtained  in  the  annual  statistics  experiment  (see  Section  

4134) it  was  decided  to restrict  these  statistics to roundwood consumed  by  industry  

and  communications, or exported. The 819  buyers  drawn  for the  sample were  asked, 

by  letter, whether  they had  obtained  roundwood  of these  statistical  categories in  1964 
and  1965.  The  buyers who  replied  in  the  negative were excluded, after due  inspection, 
from the  population.  The  number  of buyers  in  the population per employment district  

and  strat  nm  was reduced  proportionately with  the  above  exclusions  from the  sample 
of buyers (Palo 1964  b,  p. 3).  

In the course of the seasonal  statistics experiment,  the middlemen  buyers  were 

further  excluded from the population. This group covered  the buyers  who  had  no 
forest  industry or  communications  establishment  of their own and  who  did  not  export 

roundwood.  Another  stipulation was  that the  roundwood  was sold  to another  buyer  
who  also  obtained roundwood  directly  from forest  owners. This  restriction  was accepted 
on the  basis  of a special  study  of  the  subject (Vähävihu 1965). After the popula  
tion  based  on the 1962  list  of roundwood  buyers  had  been  treated  as  described, the  

samples and populations of the  experiment  of seasonal  statistics  concerning removal  
for  oundwood  for sale  in  the  felling year  1964/65 were as shown  in  Table 52.1.  

53 The observation  method  

The  observation  method  first used  was  a mail  inquiry.  The  non-response  cases  and  

unclear  replies  were complemented, as far as  possible,  by  personal interviews  or  by  

telephone. The ultimate  non-response  total  (all  small  buyers)  in  the whole  country 

was 3 in July—September,  5  in  October
—December, 8 in  January—March  and 2 

in  April
— June. Removals  of roundwood  for  sale  by  the  so-called  delivery  sales from 

private  forests, specified  by  month  and employment district, according to  measure  

ment on acceptance,  were asked  separately by  questionnaires mailed  quarterly to the  

sample buyers  (see Appendix 6). The  removals  carried  out by  the buyers  who  had  

bought standing timber  or felled  their  own forests,  and  the  removals  by  the  National  
Board  of Forestry  made  up  an aggregate group which  was entered in  the statistics 
on the  basis  of measurements  carried  out for the payment  of cutting and  haulage 

wages.  The  date of the  measurement decided  the  month of entry in the  statistics. 

54 Accuracy  of results  

The  standard  errors per  employment district  were calculated  for  each  month  from 

the formula  (411.4) used  in  the 1962 statistics experiment. The  absolute  standard 

errors in  the  results  are presented, in  terms  of thousand  cubic  metres, solid  measure,  

in  Table  54.1  and  the relative standard  errors,  in  percentages,  in Table  54.2. 

Figs.  54.1—54.4  compare  the  results  for 1962 and  the felling  year VII/ 1964—VI/  
1965 as recorded  in  the  experimental statistics on removal  of roundwood  for sale  of 
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the Forest Research  Institute (M)  and  the earlier  removal  statistics of  the Ministry  
of Communications and  Public  Works  (K).  The  former  statistics  of the  Ministry  were 
discontinued  owing to  conceptual obscurities and  partly  biased results,  and  the  Ministry 

adopted the present newly developed  method  of monthly statistics on roundwood  
removal  for sale  as from July 1965.  

6 CONTINUOUS STATISTICS ON ROUNDWOOD REMOVAL FOR SALE 

61 Current  practices  

At  the  beginning of July  1965  the  Ministry of  Communications  and  Public  Works 
abandoned  the method  of removal  statistics  they  had  used  previously and  adopted 

the  method  described above  in  Chapter  5.  The  new samples  were drawn  by the  Forest  

Research  Institute from a 1964 census of buyers (Palo 1967, pp. 114—115). The  
removal  of industrial  roundwood  according to these statistics was compared with  the  

corresponding consumption of roundwood  in  1964 —1967.  The result  obtained  was 

that  the former  was 0.50  per cent smaller  than  the  latter (V irt  a 1969, p.  32).  

Since  1966 a census of  roundwood  buyers has  been  made  annually under the  

supervision of the Ministry  of Communications  and  Public  Works. The intention  is  

to continue  this  practice  in the  future.  

The  annual  statistics on roundwood  removal  for  sale  have up  to now (1969), been  

compiled under the present writer's  supervision for  1962, 1964 and  most recently,  

under  the supervision  of Esko P älä of the Ministry  of Communications and  
Public  Works,  for  1967. Owing to the  additional  burden  of work and  expenses  incurred, 
the next data collection will  probably  be  undertaken for 1970 and  subsequently at 

2—3 year  intervals.  

62  Development of seasonal  statistics 

621  Estimation  by regression method  

An  idea which  cropped up  in  the early  stages of the present study  was that the  
estimation  by regression method  should  gradually be introduced  in  the seasonal  

statistics on removal  of roundwood  for sale. Like stratification, these methods  are 

designed to increase the accuracy  of the results  obtained  from  sampling, with  the  

aid  of parallel data  known  already about  the  population, or obtained  from the samples. 

The  estimation  by  regression of the mean and  its variance  applied to the removal  

statistics are  calculated  from formulas  (621.1) and (621.2) (F ree s e 1962, pp. 

37—39; Hansen  et  ai. 1962, pp.  456—464; Sukh a t m  e 1963, pp.  193—222). 

Table  621.1  gives examples of the  effectiveness of estimation  by  regression compared 

with  simple random  sampling. 

622  Partial  replacement of samples 

The  theory of  calculating the  current  volume  of removals  with  partial  replacement 
of samples was analysed according to Ware and Cunia  (1962). The  estimators  
of the  mean and  its  variance, presupposed by  the  method, were presented  in  the  form 

of  the  formulas (622.1) and  (622.2).  The  effectiveness  of  partial  replacement of samples 

compared with  simple random  sampling can be  estimated  according to  formula  (622.3).  
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It was deduced, on the basis  of the effectiveness  estimates of Table  622.1  and  the  

auto-correlation coefficients of the removals  in  Table  622.2  that the accuracy  of the  

seasonal  statistics on roundwood removal  for sale  can be  further  increased  by  future 

transition  to partial  replacement of samples.  

623 Forecasting models  

Sections  621  and  622  described  the  prospects of improving the sampling method  

for  the  compilation  of  seasonal  statistics on roundwood  removals  for  sale.  Experiments  

on increasing the  practical  value  of the seasonal  statistics on roundwood  removal  for 
sale have  also  been  carried  out  on other  lines  (Palo 1969  b).  They aimed  at devel  

oping a method  of short-term forecasting of roundwood  removal  for sale  which could  

suitably  be  added,  in  the form of a  library  program,  to the  current  results-calculation  

program  of the seasonal  statistics by the  Ministry of Communications  and Public  
Works. The purpose  of the  new forecasting method is that, without  exceeding the  

cost of the  exist  ing method  of  the  Ministry,  it  would  supply  considerably more accurate  

forecasts for  the  whole  felling year  and any  of its  parts.  

An  example of the  experiments is  the  forecasting model (623.1), estimated  for the  
total  removal  for sale  of deciduous  heavy timber  from privately  owned  forests during 
the  felling year, provided the  statistical  data for July—

October of the relevant  year  

were available.  The multiple correlation  coefficient  of the model  is  R = .9  9 8 and  

R 2  = 99.  6 per  cent. All  regression coefficients  differed  from  zero  with  a 2 per  cent  risk.  

63  Development of annual  statistics 

631  Outlook  for application of regression estimators  

From  a comparison of the autocorrelation  estimates  of Table  631.1  with  the  effec  
tiveness  figures  of  Table  622.1, it  was  deduced  that  the  accuracy  of  the annual  statist  ics  

on roundwood  removal  for sale also  can be  improved in  the future  by  adopting the  

method  of partial  replacement of samples.  

A second main  line  along which  regression estimators can be  applied to the annual  

statistics of roundwood  removal  for sale  is  the utilization  of the forestry instructors'  

predictions for  removal  of roundwood  for sale  accrued  as the  population of roundwood  

buyers  is listed.  Table  631.2  presents  the  correlation  in strata 1 and  2 in  1966  between  

these  predictions and  the actual  total  quantities reported by  the  buyers  themselves  
in the 12 months of the seasonal  statistics on roundwood  removal  for sale. Since the 

data on stratum  3 are collected  in  the  form of total  material, estimation  by  regression 

can be applied  for  strata 1 and 2. The  variance  of an estimate  by  regression is  always,  

at the  most, equal to that of simple random  sampling, and  the  more below  the  latter  
the  higher the correlations  (Section 62). In the  next  annual  inquiry it  will  apparently 

be  possible to use this effective method  of increasing  the  accuracy  of  results  for  strata 
1 and 2. 

According to Section  61, reasons of economy  forbid  the  compilation of the  annual  
statistics on roundwood  removal  for  sale every  year,  at least  for the  time  being. The  

idea  of a regression estimator (631.1) using two types of parallel information, was  

suggested to  increase  the  accuracy  of the  calculation  of  the  supply district  distribution  

of roundwood  removals  for  sale  in  the intervening  years,  when no annual  statistics 

were compiled. 
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632  Application of systematic  sampling 

The autocorrelogram between  roundwood buyers  in descending order of quantities 
removed  is concave upwards. It has  been  shown  that, in  these  cases,  systematic  

sampling gives  at least  as accurate  estimates  as the  corresponding random  sampling 
(Cochran 1963, pp.  219—221). In addition, there  are  several  comparisons according 

to which  systematic  sampling  in  natural  populations gives more accurate  results  than 

random  sampling (Cochran 1963, pp. 221 —224; Nyyssönen et ai. 1967, 

pp.  30—37).  

Table  632.1  shows  a comparison  of the accuracies  of different  sampling methods, 

calculated  on the basis  of replicated samples drawn  from a  population of roundwood  

buyers.  The systematic  sampling with random  start, without  replication, proved  
to be  the  most precise  method.  The difficulty  in  its use is  that precise  estimation  of 
the  random  error inherent in  the sample  is  impossible without  special  measurements. 
For  this  reason it  was decided  to adopt,  in  the 1967 annual  statistics on roundwood  
removed  for sale, a stratified systematic  sampling with random  start  and one repli  
cation. The  unbiased  estimators of the sample estimate under  this  method  and  its  

variance  are  presented in  formulas  (632.1)—(632.3), and  the  estimator  of the  standard  

error in  formula  (632.4) (Törnqvist 1963, p. 18; Sukhatme 1963, pp.  265  

267). Table  632.2 presents  the  results of these  precision calculations.  In employment 
districts with  a large number of buyers,  I—6,1 —6,  efforts were made  to keep the  relative  
standard  error  at 3  per  cent, and  in  the  others  still  lower.  For  districts  I—6,1—6, the  calcu  

lated  standard  error ranged from 1.9 6to 5. b0 per  cent.  A considerable contributory  
factor to this  variation  was that  the  sampling frame  used  had  to be  based  on the  census 

of buyers  for  the preceding year  (1966), while only the new buyers  and  shutdowns  

were checked for 1967. 

64 Development of the method  of listing the buyers 

This chapter gives some aspects  concerning  intensified  listing of the  buyers  and  
treatment of the  stratum estimates of the  removed  quantities in  the  census forms so 

as to obtain more useful  variance  estimates. 
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Liite 2 Raakapuun  ostajien luettelointilomake vuonna  1964.  

Appendix 2  The census  form  for roundwood buyers  in 1964. 
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 kunnat, valtionlaitokset ym. vastaavat, jotka 
ovat

 
hankkineet

 
raakapuuta

 
ko.

 
kunnan

 
alueelta

 
yllä

 mainittuna aikana suoraan kotimaisilta 
metsänomistajilta

 
(yksityisiltä,

 
kunnilta,

 
seurakunnilta,
 säätiöiltä, osuuskunnilta, yhtiöiltä ym. yhteisöiltä, 

ei

 
kuitenkaan

 
yksin-

 
omaan

 
metsähallitukselta,
 metsäntutkimuslaitokselta tai 

puolustuslaitokselta).

 
Mikäli

 
metsänomistaja
 (esim. metsäteollisuusyhtiö) on hankkinut 

raakapuuta

 
omasta

 
metsästään

 
omaa

 
jalostustoimintaa
 (esim. sahausta) varten tai vientiin (ilman 

välittäjiä),

 
luetaan

 
myös

 
hänet

 
ostajaksi.  Tarkoitus

 
on

 
luetteloida
 ainoastaan sellaiset ostajat, joiden hankkima 

raakapuu

 
on

 
mennyt

 
tai

 
menee

 
todennäköisesti
 vientiin tahi teollisuuden ') tai liikenteen 

2
)

 
käyttöön.

 
Lisäksi

 
luette-

 
loidaan

 
kaikki

 
ne

 
ostajat,
 joiden hankkimien raakapuuerien käyttötarkoituksesta 

ei

 
olla

 
varmoja.

 
Tästä

 
tehdään

 
asianmukainen
 merkintä lomakkeeseen (ks. kohta 7). 

Luetteloimatta

 
jätetään

 
ainoastaan

 
sellaiset

 
ostajat,
 joiden hankkimia raakapuueriä ei missään 

tapauksessa

 
tulla

 
käyttämään
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1.

 
Kunta:

 kunta, josta hankinnat ovat 
tapahtuneet.

 
2.

 
Ostajan

 
nimi:

 
käytetään
 apuna ostajajärjestöjen jäsenluettelolta, 

kuten

 
myös

 
kohdassa

 
3.

 
3.

 
Ostajan

 kotipaikka: etenkin pienten ostajien 
kohdalla

 
tärkeä.

 
4.

 
Ostajan

 postiosoite: etenkin pienten ostajien 
kohdalla

 
tärkeä.

 
5.

 
Hankintatapa:

 
merkitään
 rasti vastaavaan ruutuun. Mikäli sama ostaja 

on

 
hankkinut

 
raakapuuta

 
sekä

 
omasta

 
metsästään
 että muilta metsänomistajilta saman kunnan 

alueelta,

 
täytetään

 
tästä

 
ostajasta
 kaksi lomaketta.  

6.

 
Ostomääräarviot:

 puutavaralajeittain arvioidaan ko. kunnan alueelta 
hankitut

 
määrät

 
ja

 
merki-

 
tään

 
rasti

 
arvioitua

 hankintamäärää vastaavan suuruusluokan ruutuun. 
Mikäli

 
hankittu

 
erä

 
on

 
suurempi

 
kuin

 
100

 
000

 
j'
 tukkipuun osalta tai 10 000 p-m

3 ainespino- 
ja

 
polttopuun

 
osalta,

 
merkitään

 
hankitun
 määrän arvio j':na tai p-m*:nä 

vastaavaan

 
sarakkeeseen.

 
Mikäli

 
ostaja

 
on

 
hankkinut
 raakapuuta myös metsähallitukselta, 

metsäntutkimuslaitokselta

 
tai

 
puolustuslaitokselta,
 jätetään nämä erät pois 

ostomääräarvioista.

 
Jos

 
hankittuja

 puutavaralajeja ei esiinny lomakkeella valmiiksi 
painettuina,

 
merkitään

 
nämä

 
tyhjille 

riveille.  
7.

 
Huomautukset:

 
Mikäli
 hankittujen raakapuuerien käyttötarkoituksesta 

ei

 
olla

 
tietoisia,

 
merki-

 
tään
 asia 

tähän.
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Appendix  2 

INSTRUCTIONS  

I

 
Buyer*
 included in 

the

 
census

 
. 

In

 
the

 
period

 
April

 
1,

 
1964
 to March 31, 1965. Roundwood buyers for 

the

 
present

 
purpose

 
consist

 
of

 
all

 
individuals,

 companies, corporations, communes, state establishments, 
etc.,

 
which

 
have

 
obtained

 
roundwood

 
from
 the area of the relevant commune during 

the

 
said

 
period

 
directly

 
from

 
domestic

 
forest

 owners (private individuals, communes, parishes, 
foundations,

 
corporations,

 
companies

 
and

 
other

 bodies, but other thap solely from the National 
Board

 
of

 
Forestry,

 
Forest

 
Research
 Institute or Defence 

Forces).

 
If

 
a

 
forest

 
owner

 
(e.g.

 
a

 forest industry company) has removed roundwood 
from

 
his

 
own

 
forest

 
for

 
his

 
own

 
processing

 
plant
 (e.g. sawmill) or for exports (without 

middlemen),

 
he

 
is

 
also

 
classified

 
as

 forest 
buyer.

 
The

 
list

 
is

 
to

 
include

 
only
 those buyers who obtained roundwood 

definitely

 
or

 
probably

 
for

 
ex-

 
ports

 
or

 
for

 
consumption
 by industry ') or communications 2). Furthermore, 

all

 
buyers

 
are

 
listed

 
whose

 
intended

 
use

 
of

 
the
 roundwood is not definitely known, with 

a

 
relevant

 
entry

 
on

 
the

 
form

 
(see

 
Item

 
7).

 
Only

 
buyers
 who in no case will use their roundwood 

for

 
the

 
purposes

 
mentioned

 
above

 
(e.g.

 
schools

 
and

 banks using the fuelwood bought to heat 
their

 
own

 
buildings)

 
and

 
the

 
buyers

 
which

 
obtained

 roundwood solely from the National Board 
of

 
Forestry,

 
Forest

 
Research

 
Institute

 
or

 Defence Forces, are to be excluded 
from'

 
the

 
census.

 
How

 
to
 complete 

the

 
form

 
The

 
form

 
is

 
completed

 with the aid of lists of stands marked for 
cutting,

 
obligatory

 
cutting

 
site

 
reports,

 
notebooks,

 telephone inquiries and other sources based on 
memory.

 
The

 
target

 
is

 
to

 
make

 
the

 
list

 
of

 
buyers

 
as

 complete as possible. For information on 
removals

 
carried

 
out

 
by

 
com-

 
panies

 
from

 
their

 
own

 forests and possible sales to outsiders, the 
local

 
agents

 
of

 
such

 
companies

 
should
 be contacted.  

1.

 
Commune:

 
the

 
local
 government district from which the 

roundwood

 
was

 
removed.

 
2.

 
Buyer's

 
name:

 membership lists of buyers' organizations may 
be

 
used;

 
also

 
for

 
Item

 
3.

 
3.

 
Buyer's

 domicile: important especially 
for

 
small

 
buyers.

 
4.

 
Buyer's

 
postal
 address: important especially 

for

 
small

 
buyers.

 
5.

 
Obtained

 
by:

 
one

 
of

 the two alternatives is to be marked with 
a

 
cross.

 
If

 
the

 
same

 
buyer

 
has

 
obtained

 
roundwood

 both from his own forest and from the forest 
of

 
other

 
owners

 
within

 
the

 
same

 
commune,
 two forms are to be completed 

for

 
this

 
buyer.

 
6.

 
Estimated

 
quantities
 removed: the quantities obtained from the 

area

 
of

 
the

 
relevant

 
commune

 
are

 
estimated

 
according
 to timber assortments and indicated by 

a

 
cross

 
in

 
the

 
appropriate

 
square.

 
Where

 
the

 quantity obtained exceeds 100 000 cu.ft. heavy 
timber

 
or

 
10

 
000

 
cu.m.

 
piled

 
measure

 
industrial
 cordwood and fuelwood, the estimated 

quantity

 
is

 
entered

 
in

 
the

 
column

 
in

 cu.ft. or cu.m. piled 
measure.

 
If

 
the

 
buyer

 
has

 
also

 bought roundwood from the National Board 
of

 
Forestry,

 
Forest

 
Research

 
Institute

 
or

 
the

 
Defence
 Forces, these lots are to be excluded from 

the

 
estimates

 
of

 
quantities

 
bought.  

If

 
timber

 
assortments

 other than those printed on the form have 
been

 
bought,

 
they

 
are

 
tobe

 
entered
 in the space 

provided.

 
7.

 
Remarks:

 
if

 
the

 
intended
 use of the roundwood quantities removed 

is

 
not

 
known,

 
this

 
should

 
be
 noted.  
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Liite 4 Markkinahakkuiden vuositilastokokeilun 1962 tiedustelu  

lomake. 

Appendix 4  Inquiry form in  the  1962  experimental  annual  removal  statistics.  

METSÄNTUTKIMUSLAITOS 

Metsäekonomian tutkimusosasto 

Unionink. 40 A,  Helsinki. Puh. 61 401/9  
Tiedustelu raakapuun hankinta-alueista 

Olkaa hyvä  ja paluttakaa  tämä  lomake täytettynä mahdollisimman pian.  — Kiitos! 
Tutustukaa kääntöpuolella oleviin täyttämisohjeisiin. Se helpottaa  lomakkeen  täyttämistä. 

A YKSILÖINTITIEDO" r:  

(1  —6)  a) Ostajan nimi 

c) Postiosoite 

b) Puh.n:o 

B HANKINTA-ALUE: 

(14  —15) OO a) Työvoima >iiri 

(20) (21) 

b)  Osa-alueen  n:o Q (Katsokaa  karttaa) c) Q Osite  

C KÄYTTÖTARKOITUS: (merkitkää  rasti  (x)  vain yhteen ruutuun 

. (—I Teollisuuden 
(22) ' 1—1 raaka-aineeksi 

_ 1—| Teollisuuden 
I—1 polttopuuksi 

3 

4 

I—| Raakapuun 
1—1 vientiin 

I—I Liikenteen 

1—1 käyttöön  

5 

6 

—I Muihin tarkoituksiin 

—I kaupungeissa  ja kauppaloissa  

—j Muihin tarkoituksiin 
—I maaseudulla 

Muuhun tarkoitukseen: 

D  RAAKAPUUMÄÄRÄT: (jotka  olette v.  1962 hankkinut  suoraan  kotimaisilta metsänomistajilta) 

Puutavaralaji 
Mitta- 

yksikkö * 

Tukkien  

mittauskohta; 
Ainespinotavaran 

Tukki-  

pölkkyjen 
keski-  

kuutio * 

Pölkkyjen 
keski-  

pituus 
* 

Lehti-  

puiden 

prosentti- 

nen osuus 

Hankitut  

puumäärät 
em. yksikköä 

Ei 

täytetä 

Huomautukset  

ja selitykset 

a b c d  e f g h i  

(23-24)  
Tarpeeton vaihtoehto iivataan yli 

(28—35) (25—27) 

01 Havusahatukit P. kpl  
latvasta,  keskeltä 

kuoren alta, k. päältä i 3 i 

02 Vaneritukit i'. kpl  
latvasta,  keskeltä 

kuoren alta, k. päältä i 3  i %  

03 Koivusahatukit i". kpl  
latvasta, keskeltä 

kuoren alta, k. päältä j
3

 j_  

04 Pylväät  j 3 , m 3 ,  kpl 
latvasta, keskeltä 

kuoren alta, k. päältä  m3
,j

3 m,  j 

05 Parrunaiheet j 3, m 3 , kpl 
latvasta,  keskeltä 

kuoren alta, k. päältä m
3

.]
3

 m,  j 

06 Ratapölkkyaiheet j 3
,  m 3 , kpl 

latvasta,  keskeltä 
kuoren alta, k. päältä m

3

.]
3

 m,  j %  

Muu järeä  puutavara:  
07 

latvasta,  keskeltä 
kuoren alta, k. päältä m

3,j3 m, j %  

08 Kuusipaperipuut 3

"

 ' kuorellinen, puolip., 
p m nilap., vuoltu m 

09 Mäntypaperipuut p-m
3 

kuorellinen, puolip., 

nilap., vuoltu m 

10 Lehtipaperipuut p-m
3 kuorellinen, puolip., 

nilap., vuoltu — 

m 

11 Kuitulevypuut p-m
3 kuorellinen, puolip., 

nilap., vuoltu m %  

12 Lastulevypuut  p-m
3 

kuorellinen, puolip., 

nilap., vuoltu 
—  

m %  

13 Kaivospuut p-m
3 

kuorellinen, puolip., 

nilap., vuoltu m * l 

14 Ohutpuut (latvaläpim. 7-5 cm) p-m
3 

kuorellinen, puolip., 

nilap., vuoltu m % 

Puumassateollisuus  % 

Kuitulevy » % 

Lastulevy » % 

Muu ainespinotavara: 
15 

kuorellinen, puolip., 
nilap., vuoltu 

_

 j %  

16 
kuorellinen, puolip., 

nilap., vuoltu m. j % 

17 Koivuhalot p m m 

18 Havuhalot p-m
3 

m 

19 Sekahalot p-m
3 

m % 

20 Polttohakerangat 

Muu pinotavara: 

21 

22 

p-m
3 

m 

m 

m 

% 

% 

% 

| *  Ellei  käytettyä mittayksikköä esiinny ao. sarakkeessa  painettuna, mainitkaa  se  sarakkeessa  i  

Päiväys 

4046-63,11 

/ 1963 
Lomakkeen  täyttäjän allekirjoitus ja 

leima  
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TÄYTTÄM1 SO HJ E ET  

1. Ilmoitettavat raakapuumäärät  

Lomakkeeseen  merkittäviin  raakapuumääriin  tulee sisäl- 
tyä 

a) Teidän metsänomistajien  (myös  valtion laitosten,  kun-  
tien ja seurakuntien) kanssa  tekemistänne  pysty-,  han- 
kinta- ja käteiskaupoista kalenterivuoden 1962 aikana 
vastaanottamanne puumäärät  sekä 

b) Teidän omista metsistänne kalenterivuoden 1962 aika-  
na omaan  käyttöönne (mieluummin lukuunottamatta 
maatilojenne  kotitarpeiksi käytettyjä  eriä)  tahi suo- 
raan ulkomaiselle ostajalle hankkimanne puumäärät.  

On erityisesti  huomattava, että tiedustelu ei käsitä  sel- 
laisia raakapuueriä,  jotka olette saaneet haltuunne vaih- 
tojen kautta taikka jotka olette ostaneet puutavaran 

välittäjiltä.  Metsäntutkimuslaitos haluaa siis  tiedot vain 
suoraan kotimaisilta metsänomistajilta tekemistänne han- 
kinnoista, jolloin vältytään laskemasta samoja  puueriä  
useaan  kertaan.  Ulkomailta tuodut puuerät  eivät sisälly  
tähän tiedusteluun. —  Niistä, jotka ovat em. tavalla 

hankintoja suorittaneet, käytetään seuraavassa  nimi- 
tystä raakapuun ostaja. 

2. Miltä alueilta ilmoitukset halutaan 

Kultakin ostajalta  tiedustellaan vain siitä työvoimapiiristä  
hankittuja eriä, mistä se  on tullut mukaan arpomalla 
otettuun näytteeseen.  Suuret  ostajat  ovat voineet tulla 
mukaan useammistakin piireistä.  Teiltä halutaan tietoja 

vain niistä työvoimapiireistä,  joiden kartat seuraavat 
ohessa ja tälle lomakkeelle vain siitä piiristä,  joka on 
valmiiksi kirjoitettu  lomakkeen  kohtaan B. Metsänhoito- 

lautakuntien rajat  jakavat työvoimapiirien  alueet 1—5 
osa-alueeseen.  Tiedot halutaan osa-alueittain. 

3. Montako lomaketta täytätte 

Lomaketta on vaihdettava 

a)  kun  osa-alue (kohdassa  B) vaihtuu tai 

b) kun  käyttötarkoitus  (kohdassa  C) vaihtuu. 
Sama tiedustelulomake soveltuu siis useiden puutavara-  

lajien  ilmoittamiseen, mutta yhdellä  lomakkeella voitte 

antaa tietoja  vain  samalta osa-alueelta samaan  käyttö-  
tarkoitukseen  hankitusta raakapuusta. 

C Käyttötarkoitus: Merkitkää  rasti  (x)  vain yhteen  ruu- 
tuun. Valitkaa se ruutu, jossa esitettyyn tarkoitukseen  

todennäköisesti tullaan käyttämään tai on käytetty  
ne puumäärät, jotka  ilmoitatte kohdassa D. — 

Ruutu 4. liikenteen käyttöön, tarkoittaa rautateiden, 
posti-  ja lennätinhallituksen,  tie- ja vesirakennus-  
hallituksen,  sähkö-  ja puhelinlaitosten,  höyryalusten 
sekä uittoväylien käyttöön menevää raakapuuta. — 
Ruudun 5 tai  6 valitsette silloin,  kun mikää ruuduista 

1—4  ei ole sopiva.  Kysymys  on silloin lähinnä ko.  
alueilla käytettävistä rakennuspuista sekä  kiinteistö-  
jen  polttopuista. — Ruudun 7 voitte valita silloin,  jos  
ette ole varma minkä ruuduista 1—6 valitsisitte.  

Selittäkää tällöin käyttötarkoitus  tyhjällä  rivillä.  

D Raakapuumäärät:  

Vaakarivillä 05, parrut,  ei  ilmoiteta Egyptin  parruja.  
Merkitkää ne riville 15. Kirjoittakaa  riville 07 riveillä 
01—06 mainitsemattoman järeän  puutavaralajin nimi  
ja muut  tiedot. Sellaisia ovat esim. Saksan  tukit, Hol- 

lannin  pelkat, junttapaalut,  haapatukit, suksipuut,  
lainekoivu, visakoivu, hirret,  pärepuut  jne.  Jos olette  
hankkinut useampia niistä, voitte käyttää  rivejä  21 
ja 22 tai ottaa  uuden lomakkeen  käyttöön.  — Riveille 
15 ja  16 (tai 21 ja 22) kirjoitatte riveillä 08—14 
esiintymättömän hankkimanne  ainespinotavaralajin. 
Sellaisia ovat mm. Egyptin  parrut,  betonituet,  rulla- 
puut,  aitapuut,  kuusiriu'ut  jne.  

Kuutioikaa parrut,  ratapölkyt, hirret, lehterit ja 
Egyptin  parrut  mikäli mahdollista tukkiaiheina. 

Pystysarakkeissa  b—e olevat kohdat pyydetään täyt- 
tämään huolella,  sillä niiden perusteella  muunnetaan 

eri puutavaralajien määrät metsäntutkimuslaitoksessa  
kiintokuutiometrimääriksi. Tähän painetuista yksi- 
köistä: j

3 = Englannin kuutiojalka  ja p-m
3 = pino-  

kuutiometri. Ilmoittakaa pituudet  1 jalan tai 0,1 met-  
rin sekä keskikuutiot  0,1 j 3 :n tai 0,01  m 3

:n  tark- 
kuudella. Ilmoittakaa saman pinotavaralajin  eripitui-  

set ja  eri  kuorima-asteiset  erät  joko eri riveillä (15,16, 
20 tai 21)  tahi tilanpuutteessa eri lomakkeilla. 

4. Lomakkeen täyttäminen 

A  Yksilöintitiedot: Täyttäkää  kohdat  a, b  ja c.  
B Hankinta-alue:  Täyttäkää  vain kohta b. Katsokaa  

kohdassa  a  mainitun työvoimapiirin  kartalta  osa-alue,  
josta hankkimanne puumäärät  ilmoitatte tämän lo-  
makkeen kohdassa  D. Merkitkää osa-alueen numero 

tyhjään ruutuun kohdassa  b.  

Täyttäkää  myös  sarake  f. 

Raakapuumäärät merkitään  pystysarakkeeseen g. 

Uusia  lomakkeita lähetetään pyynnöstänne.  Lisäohjeita 
annamme  mielellämme kirjeitse ja puhelimitse, puh. Hel- 
sinki 61 401/90, metsänhoitaja Palo. 
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Liite 5 Markkinahakkuiden vuositilastokokeilun 1964 tiedustelu  

lomake. 

Appendix  5 Inquiry form in the 1964 experimental annual removal  statistics.  

METSÄNTUTKIMUSLAITOS Markklnapuututkimus  
Metsäekonomian osasto Vuositilasto 

Käsitellään luottamuksellisesti 
Unionink. 40 A,  Helsinki 

Puh. 61791/35 i r 
Tutustukaa täyttämisobjeisiin kääntöpuolella 

A. Perustiedot: a)  Vastaajan nimi  

b)  Postiosoite c) Puh. n:o 

B. Hankinta-alue: metsänhoitolautakunta osa-alueen n:o O 

C. Käyttötarkoitus (Tällä lomakkeella ilmoitetaan vain  yhteen alla esitetyistä käyttötarkoituksista  käytettävät  raakapuu  määrät. 
Merkitkää rasti [X] asianomaiseen ruutuun) 

□ 1. Teollisuus □ 2. Vienti □ 3. Liikenne □ 4. Muu käyttötarkoitus  

D. Raakapuumäärät, jotka olette vastaanottanut kotimaisilta metsänomistajilta kalenterivuonna 1964 

• b c d e f g  h 

Puutavaralaji 

o. luetteloa kääntöpuolella) 

Tukki-  Pölk-  

kyjen 
keski-  

mittaus-  

pinopuun 

kuorimis-  

aste  

Kunta, missä  ilmoitettu  < 

käytetään 

»rä 

0 Vastaanotettu 

määrä 

Mitta-  

yksikkö  

pölk- 

kyjen 
Ei 

täytetä 

Selityksiä 

koo-  

di 
Nimike  

keski- 
kuutio pituus Nimi  °/o 

E. Eräiden puutavaralajien jakaantuminen eri käyttötarkoituksiin:  

Mäntytukit: sahaukseen %, hiokkeeksi %, selluloosaksi ' 

Kuusitukit: » %, » %, » ' 

Koivuhalot: teollisuuden ainespuuksi %, teollisuuden polttopuuksi  

Havuhalot: » » %, » » 

1965 

Paikka  ja aika  

4264—«5/12 

% 

Yo 

% 

% 

komaktoen dtyu* is « aNekirjoitui 
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TÄYTTÄMISOHJEET 

1. Raakapuu määrät, joita tiedustelu koskee Teollisuuden käytöllä tarkoitetaan jalostustoimintaan (sahatavaran,  

Lomakkeeseen merkittäviin raakapuumääriin  tulee sisältyä v ?"erin '1 las,u
-  ' a  kui,ulev

'"'',  selluloosan jne valmistukseen)  käytettä-  
. vaa raakapuuta,  samoin  kuin kaikkien teollisuuslajien kiinteistöjen 

a)  Teidän kotimaisten metsänomistajien kanssa tekemistänne lämmitykseen tai voimanlähteeksi käytettävää  raakapuuta,  
pysty-, hankinta- ja käteiskaupoista kalenterivuonna 1964 vastaan-  
ottamanne  raakapuumäärät  (ei kuitenkaan puunjalostusteollisuutta "oakapuumäärät, jotka olette vastaanottanut  kotimaisilta metson-  
harjoittavilta  yrityksiltä  vastaanotetut  eikä metsähallituksen suoraan omistajilta kalenterivuonna 1964 
tehtaan tai  sahan varastoon  toimittamat raakapuuerät) 

Alla on lueteltu markkinapuutavaralajit. Merkitkää rastit niiden 

b)  Teidän omista metsistänne em.  vuonna omaan  jalostustoimin- Puutavaralajien eteen, jotka  ilmoitatte tällä lomakkeella Siirtäkää ne 
taanne  tai  suoraan  ulkomaiselle  ostajalle hankkimanne raakapuuerät  ja y ks ' te" e " lomakkeen p/st/sarakkeeseen  a  siten, etu  voitte  hei-  

. . r ' posti  tayttaa sarakkeessa n tiedustelemamme käyttöalueet.  Jos olette 
c) Huom.:  koskee vain  puunjalostusteollisuutta harjoittavia hankkinut sellaisia puutavaralajeja, joita ei ole  mainittu luettelossa, 

yrityksiä:  Teidän omista  metsistänne  hankkimanne raakapuumäärät,  ilmoittakaa  myös  näistä lomakkeessa kysymämme  tiedot. Mikäli ette  
jotka olette myynyt tai  tulette myymään toiselle yritykselle  tahi pysty  erittelemään jotakin puutavaralajia puulajeittain, arvioikaa ky-  
vaihtanut tai tulette vaihtamaan toisen  yrityksen  kanssa. seist en puulajien osuudet ilmoittamastanne erästä ja merkitkää  ar-  

Tiedustelu ei käsitä tuontipuuta  eikä niitä eriä,  jotka olette saanut viot lomakkeen selityssarakkeeseen.  
haltuunne vaihdosso tai  välittäjiltä. Metsäliitolta ja Alands  Skogsägar- Samln pinopuutavaralajin eripituiset ja  -kuorimisasteiset erät ilmoi-  
förbundilta saadut puuerät luetaan välittäjiltä saatuihin eriin eikä tetaan  eri riveillä.  
niitä  siis ilmoiteta. Metsänhoitoyhdistykset, skogsrevir'it  tms.  lue- T..

 ' 
.

 . . . 
.

  
taan  metsänomistajiin Tayttakaa  myös  pystysarakkeet  d—f, silla  naiden tietoien perus-  

' * teellä muunnetaan  eri puutavaralajien  kaupallisissa mitoissa ilmaistut 
Raakapuuksi  katsotaan tassa  myös  parruiksi,  ratapölkyiksi  ja lehte- määrät kiintokuutiometreiksi, 

reiksi  metsässä veistetty tai kenttäsirkkelissä sahattu tavara  silloin, 
„
 

....
 

.

 ...  .....  . . ...  . .  .  .,  . ....  . . . 
..

 
kun  veistäjänä tai sahaajana on  toiminut  se  metsänomistaja, jonka 

Ilmoittakaa tukk,polkky,en  ke.k.kuut..t 0.1 ,»:n  ,a  pölkkyjen  keski-  
metsästä  puut ovat  peräisin. P ,tuudet 1 i alan «'  °'1  metrm  tarkkuudella. 

Tukkipölkkyjen  mittaustavat: 
2. Miltä alueilta tiedot halutaan 1 = |atV asta kuoren alta 

Haluamme Teiltä tietoja vain  siitä metsänhoitolautakunnasta/niistä 2  = latvasta kuoren päältä 
metsänhoitolautakunnista, joka/jotka on rajattu oheiseen karttaan 3 = keskeltä kuoren alta 
punaisella värillä. Metsänhoitolautakunta/-kunnat on jaettu osa-aluei- = keskeltä kuoren päältä 
siin.  Pyydämme Teitä antamaan  tiedot näiltä osa-alueilta, erikseen 5 = tyvestä kuoren päältä 
kultakin. Ainespinopuun kuorimisasteet: 

3. Montako lomaketta täytätte 7 I püollpuhd"  (käsinkuorinta)  
Lomaketta on vaihdettava 8 = konekuorittu 

a) kun osa-alue (kohdassa  B)  vaihtuu, ' = vuoltu 
b)  kun käyttötarkoitus  (kohdassa C)  vaihtuu. Merkitkää ainoastaan  mittaustavan  

tai
 kuorimisasteen numero

 sille  
Sama lomake soveltuu siis  useiden puutavaralajien  ilmoittamiseen, ..  

mutta  yhdellä lomakkeella saa antaa  tietoja  vain  yhdeltä osa-alueelta P/ / r een - 
samaan  käyttötarkoitukseen  hankitusta raakapuusta. Pystysarakkeessa  h tiedusteltu käyttöalue  täytetään seuraavasti: 

1)  Teollisuuden käyttöön  menevät erät  

4. Lomakkeen täyttäminen Merkitkää sarakkeeseen h se kunta, missä  kullakin  rivillä  ilmoitettu  
puuerä  käytetään.  Mikäli  kyseinen  puuerä  käytetään  useammassa  kun- 

'V P®ruff,e< ' ot nassa,  ilmoittakaa kunkin kunnan alueella käytettävän  erän osuus  
Täyttäkää  kohdat a,  b ja c. 10 prosenttiyksikön tarkkuudella. Jos  olette sarakkeessa b ilmoitta-  

B. Hankinta-alue manne  erän vaihtanut toisen yrityksen  kanssa tai  myynyt sen toiselle  

Katsokaa oheisesta kartasta punaisella rajattu metsän  hoi  tolau takun ta yritykselle,  mainitkaa se kunta,  missä  ko. erä todennäköisesti käyte-  
sekä osa-alue, josta hankkimanne puumäärät ilmoitatte kohdassa D. tään. Ilmoittakaa tällöin selityssarakkeessa  sen  yrityksen  nimi,  jonka 
Merkitkää lomakkeeseen metsänhoitolautakunnan nimi  ja osa-alueen kanssa vaihto on tapahtunut tai jolle olette erän myynyt, 

numero sille varattuun ruutuun. 2) Vientiin menevät erät  
Kunkin erän kohdalla merkitkää  se satama, jonka kautta ko. erä  

C.  Käyttötarkoitus laivataan. 
Merkitkää rasti  (x)  vain  yhteen ruutuun samalla  lomakkeella. 3) Liikenteeseen ja muihin käyttötarkoituksiin  menevistä eristä  ei 

Valitkaa se ruutu, jossa  esitettyyn tarkoitukseen on käytetty tai käyttöaluetta  tarvitse ilmoittaa,  
tullaan käyttämään ne, puuerät jotka ilmoitatte kohdassa D. Teidän ei 
siis  tarvitse itse  käyttää  ko. puueriä mainittuihin tarkoituksiin,  vaan E - Eräiden puutavaralajien jakaantuminen eri  käyttötarkoituksiin  
käyttötarkoituksen  ratkaisee se, mihin nämä puuerät raakapuuna Arvioikaa kuinka monta % lomakkeessa ilmoittamistanne mänty-  
kotimaassa lopullisesti käytetään.  Huom. VAPO:lle myydyt  poltto- ja kuusitukkieristä olette itse käyttänyt  tai tulette käyttämään 1. 

puuerät kuuluvat ryhmään  »muu käyttötarkoitus.». sahaukseen,  2. hiokkeen ja 3. selluloosan valmistukseen sekä  miten 
Liikenteen käytöllä tarkoitetaan rautateiden, posti-  ja lennätin- halot jakaantuvat 4. teollisuuden raaka-aineeksi ja 5. teollisuuden 

hallituksen, tie- ja vesirakennushallituksen, sähkölaitosten, puhelin- polttopuuksi. Arviot pyydämme tekemään niin tarkasti kuin mah- 

laitosten, höyryalusten  ja uittoväylien käyttämää  raakapuuta. dollista. 

PUUTAVARALAJILUETTELO 

1.  Tukkipuu II. Ainespinopuu III. Polttopuu 

□ mäntytukit □ Saksan tukit □ mäntypaperipuut □ koivukaivospuut □ koivuhalot 

□ kuusitukit □ Italian tukit □ kuusipaperipuut □ mäntyparrunaiheet □ muut lehtipuuhalot 

□ koivuvaneritukit □ mänty Hollannin pelkat  □ koivupaperipuut □ kuusiparrunaiheet □ mäntyhalot 

□ mäntyvaneritukit G kuusi Hollannin pelkat G haapapaperipuut G koivuparrunaiheet □ kuusihalot 

□ pylväät □ sorvipölkyt □ mäntyohutpuut □ rullapuut □ mäntypolttohakerangat 

□ mäntyratapölkkyaiheet  □ mäntytelinepuut □ kuusiohutpuut □ mäntybetonituet □ kuusipolttohakerangat  

□ koivuratapölkkyaiheet □ kuusitelinepuut □ mäntylastulevypuut □ kuusibetonituet □ koivupolttohakerangat 

"3! mäntyjunttapaalut G mäntylaatikkolautapuut □ kuusilastulevypuut □ mäntypaperirangat □ muut lehti  puu poltto-  

ni kuusijunttapaalut G kuusilaatikkolautapuut G koivulastulevypuut n kuusipaperirangat hakerangat 

H mäntypuomit G koivulaatikkolautapuut G mäntykuitulevypuut G sulfaattisekapuut 

G kuusipuomit G mäntypikkutukit G kuusikuitulevypuut (Lapin  »maapuu») 

~] haapatukit G kuusipikkutukit G mäntykaivospuut 
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Appendix 5  FOREST RESEARCH INSTITUTE Appendix 5 
Economics Department 

Confidential 

Unionink. 40 A, Helsinki Study  of roundwood 

Tel.  61 791/35 1 See instructions overleaf 
Annual statistics 

A.  Primary  data: a) Respondent's name  

b)  Postal address c)  Telephone 

B. Supply district Forestry  Board district, sub-domain No. □ 

C. Intended use (This  form  is  to be used  to compile total roundwood quantities only intended for one of the uses  below. 

Please indicate the use by  a cross  0 in t he appropriate square) 

□ 1. Industry  □ 2.  Exports  □ 3.  Communications □ 4. Other 

D. Roundwood quantities you have  received from domestic forest owners  in  c :alendar year 1964 

a b c i  
d e f g h 

Method  of 

Timber assortment 

(see list  overleaf) Quantity 

received  

Unit  

of 

Mean  

cubic  

of 

timber  

Mean  

length 

of 

bolts 

ment 

of heavy 
timber/ 

degree of  

Commune where  the reported 

Leave quantity will be used  
blank  

Remarks  

Code Item  

bolts  
industrial 

cordwood 
Name  

Per  j 

E. Distribution of certain timber assortments by intended uses:  

Pine logs: sawing per cent, pulp per cent, cellulose per cent 

Spruce logs: » » » » » » 

Birch fuel wood: industrial cordwood per cent , industrial fuelwood I per cent  

Coniferous fuel wood: » »  » » » » 

Place  and date Completed by, signature 



11 

INSTRUCTIONS 

1. Roundwood quantities covered by  the inquiry Consumption by  industry covers  roundwood used in industrial 

The roundwood quantities entered on  the form  should contain P r°"ss (faction  of sawn  goods, plywood.  particle  board,  fibre-  
a)  The roundwood quantities you

 have  received during  calendar ulose etc.),  and  roundwood  used for  heating of bmldings  
year

 1964 on  the basis of sales contracts  for standing timber,  delivery ® or any ranc o in ustry. 
sales and cash sales concluded with domestic forest owners, (excluding, 
however, the roundwood quantities received from firms  engaged in D. Roundwood quantities you have from domestic forest owners in 

woodworking industries and those delivered by  the National Board calendar year 1964 
of Forestry  directly to mill or  sawmill  storage) A list  of roundwood assortments  on the market is  given below. 

b)  The roundwood quantities you delivered in  the  said year  from p| ease  cross  the assortments  reported  on  this form, then transfer 
your own  forests for your own industrial operations or directly to a  them individually  to the vertical column »a»  of the  form, so that it  
foreign buyer,  and j s  easy to  complete  the  supply  area  inquiry  of column  h.  If  you have 

c) N.B. This  concerns  only  firms  engaged in woodworking  industry: obtained assortments  not  included in  the  list, please  provide  the data 
The roundwood quantities you have removed from  your own  forests requested on  the form. If  you cannot  specify  an  assortment  by  tree 
which you have sold or  will  sell  to another firm  or which you have species, please  estimate the proportions  of the tree species  in  the 
exchanged  or will exchange with another firm. lot reported  and enter  the  estimates in  the remarks column of the 

The  inquiry  does not cover  imported wood or any lots you  have form, 
received through exchange transactions  or from a middleman. Any p0 r  a quantity of cordwood, the lots  of different lengths and 
quantities obtained from Metsäliitto and Alands Skogsägarförbund different degrees of barking  should entered on  different lines-,  
are considered as  quantities obtained from  middlemen, and are  there- p| eaSe complete the vertical  columns d—f, since on the basis of 
fore not to be reported.  Forest  owner  associations, »skogsrevir»,  etc., this information the quantities of different timber assortments  ex-  
are considered forest owners. pressed in commercial  measurements  will  be converted into  cubic 

Roundwood in the present context also  covers  timber hewn  in metres, solid measure,  
the forest or sawn in a  portable sawmill  into square timber, sleepers p| ease  indicate the mean volumes of bolts with  an accuracy of 
and rafters  whenever hewn or sawn  by  the forest owners  from whose 0.1 cu.ft. and  their mean lengths  with  an  accuracy of 1 ft. or  0.1  metres,  
forest the timber  was  removed.  

-
 

a
 . 

-
 

..
 .  . 

.
 

..
 . . Various ways of measuring the diameters of bolts: 

2. Regions from wnicn information  is  required ' ° 
1  = top, excluding bark  

You are  requested  to supply  information only for the forestry 2  = top, including bark 
board district(s) shown by  red demarcation lines on the attached 3 = middle, excluding bark  
map. The forestry  board district(s)  has/have  been divided into sub- 4 = middle, including bark 
domains. You are requested to supply information separately for each 5  = butt,  including bark 
of the indicated sub-domains. 

Degrees of barking industrial cordwood: 
3. Number of forms you are to complete ° °  

6 = including bark 
A separate form is required 7 = partly  barked (by hand) 
a) for each sub-domain (Item B), 8 = machine-barked 

b)  for each intended use  (Item C). 9 = clean 

One form is suitable to supply  information on several  timber 

assortments, but a new form  should always be  used to supply Please enter only the number of the measurement  method or 
the data on roundwood obtained from eatch sub-domain for the degree of barking in the relevant vertical column, 
same  intended use. The consumption area  inquiry  of vertical column h  is  completed 
. - . 

*
 as follows: 

4. How to  complete the fornn The quanti tles for industrial  use  
A.  Primary data Please  write in column h the name  of the commune

 in which 

Complete  items  a,  b and c. the timber quantity of each  line is  utilized. If  the quantity  is  utilized 
B Supply  district in severa'  communes,  the  proportions of the lots used in  each corn- 
See attached 

map
 for the forestry  board district and sub-domain mune should be indicated with an  accuracy  of 10 per cent.  If you 

demarcated by  red line, and fill  in  under Item  D  the quantities of ha* e  exchanged with some  other firm  the quantity indicated in  
wood you have obtained from  this area.  Please enter  the name  of the column b,  or  sold  it  to another firm, please  name  the commune in  
forestry  board district and the number  of the sub-domain in  the which the said lot  wi " probably  be used. In the remarks column, 
square

 reserved for the 
purpose.
 please  state  the name  of the firm  with which the exchange took 

place or  which bought the lot in question. 
C. Intended use 2. Quantities exported 
Cross (x)  only one  square per form. Mark the square indicating for each lot,  please  indicate  the port  through  which the shipment  

the purpose for which the timber quantity or quantities shown takes place. 
under Item  D have been or will  be used. It is  not  necessary that 3. The consumption area  for quantities intended for communica- 
you should yourself use these timber  quantities for  the said purposes. tions or other uses  need not be  indicated. 
The intended use is  decided by the final utilization of these round- 
wood quantities within Finland before being  processed.  N.B.  The  
wood sold to  State Fuel Office (VAPO) is  indicated under group »4. Distribution of certain timber assortments  according to  uses  
Other.» You are  requested to estimate the percentage of the pine and 

Consumption by communications covers  all roundwood used by spruce log quantities you have used or will  use yourself  1. for  sawing, 
the railways,  Administration of Post and Telegraphy, National Board 2. for  production of mechanical pulp  and 3. for cellulose, and how the 
of Public Roads and Waterways, electric power plants, telephone fuelwood is distributed between 4. industrial raw material and 5. 
services, steam vessels and floating channels. industrial fuel.  The estimates should be as  precise  as  possible. 

LIST OF TIMBER ASSORTMENTS 

1. Heavy  timber II. Industrial cordwood III. Fuelwood 

□ pine logs □ German logs □ pine pulpwood □ pine pit-props □ birch fuelwood 

□ spruce logs □ Italian logs □ spruce pulpwood □ birch pit-props □ other non-coniferous 

□ birch veneer  logs □ pine Dutch balks □ birch pulpwood □ pine  square timber logs fuelwood 
□ pine  veneer  logs □ spruce Dutch balks □ aspen pulpwood □ spruce square timber □ P' ne fuelwood 
□ poles □ bolts for rotary  cutting □ pine  thin-pulpwood '°8S □ spruce fuelwood 

□ pine sleeper logs □ pine scaffolding timber □ spruce thin- ■pulpwood □ birch square timber  logs □ pine fuel chip boles 
□ birch sleeper logs □ spruce scaffolding timber □ pine  particle board □ bobbin wood □ spruce fuel chip boles  
□ pine piles fl pine »roundwood» material □ pine conrete reinforce- □ birch fuel  chip boles  

□ spruce piles □ spruce »roundwood» D spruce P art,cle  board ments , □ other non-coniferous 
Iz . . 

L
 material □ spruce concrete  rein- fue | c hi p boles 

□ pine booms □ birch »roundwood» r-j  birch particle board forcements 
□ spruce booms □ pine small-logs material □ pine pulpwood boles 

□ aspen logs □ spruce small-logs □ pine fibreboard material  □ spruce pulpwood boles 

□ spruce fibreboard □ mixed  sulphate wood 
material  (fallen trees in Lapland) 



12 

Liite 6 Markkinahakkuiden  kausitilastokokeilun tiedustelulomake. 

Appendix 6 Inquiry  form in the experimental seasonal removal  statistics.  

METSÄNTUTKIMUSLAITOS 

Metsäekonomian tutkimusosasto  

Unioninkatu 40  A, Helsinki  

Puh. 61 791/35  

Markkinapuututkimus 
Kausitilasto 

Tiedustelulomake 

Olkaa hyvä  ja palauttakaa tämä lomake täytettynä mahdollisimman pian. — Kiitos! 

Tutustukaa kääntöpuolella oleviin täyttämisohjeisiin. Se helpottaa lomakkeen  täyttämistä 

A. Ostajan nimi: 

Postiosoite: 

B. Hankinta-alue: 

C. Aikajaks D: kuu  196 

Puh. n:o 

työvoimapiiri  

D. Tiedot teollisuuden ja liikenteen käyttöön sekä  vientiin todennäköisesti menevästä raakapuusta: 

a b d e < 
g 

Pysty  kau pat ja omat metsät Hankintakaupat 

Puutavaralajin 
Tekomittauksen mukainen 

Suoraan metsän- 

Selitykset 

Koodi Nimike Hakkuumäärä 
Mitta- 

yksikkö  

omistajilta vas- 

taanotettu 

raakapuu  määrä 

yksikkö  

01 Havusahatukit   

02 Koivuvaneritukit   

03 Koivusahatukit   

04 Pylväät   

05 Ratapölkkyaiheet  

25 Kuusipaperipuut  

26 Mäntypaperipuut  

27 Lehtipaperipuut  

28 Kuitulevypuut  

29 Lastulevypuut  

31 Kaivospuut   

42 Kuusiohutpaperipuut . 

46 Koivuhalot  

2904—65 66 

/ 19< 
Päiväy  Lomakkeentäyttäjän allekirjoitus ja leima 
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TÄYTTÄMISOHJEET 

1. Miltä alueilta ilmoitukset halutaan 

Teiltä halutaan  tietoja  vain siitä työvoimapiiristä,  jonka kartta  seuraa ohessa (niistä  työvoimapiireistä,  joiden kartat  
seuraavat ohessa). Kunkin työvoimapiirin  tiedot merkitään eri lomakkeelle. 

2. Miltä ajanjaksolta ilmoitus tehdään  

Tietoja pyydetään vain saattokirjeessä mainituilta kuukausilta. Kunkin  kuukauden tiedot merkitään 

eri lomakkeelle. 

Raakapuuerän tekomittauksen, vaneritukeilla pölkytyksen,  ajankohta  pysty  kau  poissa  (ks.  kohta  3 a)  ja  
omien metsien  hakkuissa  (ks. kohta 3 b) tai vastaanottomittauksen ajankohta hankintakaupoissa 

(ks.  kohta  3 c) ratkaisee,  mille kuukaudelle kyseinen erä kuuluu.  Jos esim. suurten kauppojen yhteydessä suoritetaan 
teko- tai vastaanottomittauksia hakkuun edistyessä, ilmoitetaan näiden välimittausten mukaiset määrät sitä mukaa kuin 

mittauksia tapahtuu. Tavoitteena on siis  mittaustuloksiin perustuvien  määrätietojen  keruu  mahdollisimman läheltä  todel- 
lista hakkuuajankohtaa.  

3. ilmoitettavat raakapuumäärät 

Lomakkeella ilmoitetaan suoraan kotimaisilta metsänomistajilta hankittu, vain todennäköisesti teollisuuden 1) 

tai liikenteen2) käyttöön tai vientiin menevä raakapuu  seuraavasti: 

a) tekomittauksen mukaisina  ne raakapuumäärät,  jotka oiette  itse hakannut tai hakkauttanut  pystykau-  

palla (myös metsähallitukselta) oMstamistanne leimikoista,  

b) tekomittauksen mukaisina omista metsistänne saamanne raakapuumäärät vain siinä 

tapauksessa, että olette ne 

1) käyttänyt  tai tulette ne käyttämään omaan  jalostustoimintaanne  (esim.  sahaukseen) edelleen myyntiä  varten ta i 
oman  teollisuuden polttopuuksi  tahi omaan  liikenteeseen (ks.  alaviitteet') ja 2),  tai 

2) myynyt  tai tulette ne myymään suoraan ulkomaiselle ostajalle,  tai 

3) vaihtanut tai tulette ne vaihtamaan toisen yrityksen (paitsi  VAPO n) kanssa,  tai 

4) (h u o m. koskee  vain puunjalostustoimintaa  harjoittavia yrityksiä) myynyt  tai 
tulette ne myymään  toiselle yritykselle/henkilölle (paitsi V A P  O I I e), joka tulee käyttämään Teiltä saa-  

mansa  puuerät  yllämainittuihin käyttötarkoituksiin.  

c) vastaanottomittauksen mukaisina ne puumäärät,  jotka olette  hankintakaupoista (käteis- 

kaupat  mukaanluettuina) vastaanottanut suoraan muilta kotimaisilta metsänomistajilta (yksityiset,  kunnat,  
seurakunnat, säätiöt jne.) paitsi metsähallitukselta ja p.uunjalostustoimintaa har-  

joittavilta yrityksiltä.  
Tiedustelu ei siis käsitä niitä raakapuueriä,  jotka olette saanut haltuunne 

vaihdoissa tai välittäjiltä. 

Raakapuuksi  katsotaan  myös  parruiksi,  ratapölkyiksi  ja  lehtereiksi metsässä veistetty tai kenttäsirkkelissä sahattu tavara 
silloin, kun  sahaajana  tai veistäjänä  on toiminut nimenomaan se metsänomistaja, jonka  metsästä  puut ovat peräisin.  
HUOM. Mikäli olette hankkinut vanhoja  hakkuutähteitä (maapuuta) tai kelopuuta,  otetaan myös  nämä erät mukaan 

tilastoon, mahdollisuuksien mukaan erillään muista puutavaralajeista. On huomattava, että jos olette  ostanut tätä lupa-  

kirjakaupalla metsähallitukselta,  on se rinnastettava  pystykauppoihin ja siis ilmoitettava. 

4. Lomakkeen  täyttäminen 

Täyttäkää  huolellisesti kohdat  A, B  ja C. Kohdan D  sarakkeeseen b on painettu  yleisimmät markkinapuutavaralajit. 
Merkitkää tyhjille riveille ne hankkimanne puutavaralajit, jotka eivät siinä esiinny  (ks.  liite 1). Epäselvissä tapauksissa  
on syytä  muutamalla sanalla selvittää puutavaralajin  käyttötarkoitusta  sekä  koko-  ja laatuvaatimuksia. 

Pystykauppojen ja  omien metsien  hakkuumäärät  (ks. kohta  3 b) ilmoitetaan sarakkeessa  c  sekä  hankintakauppojen vastaan- 

ottomäärät  sarakkeessa  e.  Vastaavat mittayksiköt  (j 3, p-m
3
, jne.)  merkitään sarakkeisiin  d ja f. 

')  Teollisuuden käytöllä tarkoitetaan jalostustoimintaan (sahatavaran,  selluloosan, vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms.  valmistukseen) käytettyä  

raakapuuta,  samoin  kuin kaikkien teollisuuslajien tuotanto-,  hallinto-, varasto- ja huoltorakennusten lämmitykseen tai voimanlähteeksi käyttä-  

mää raakapuuta.  Teollisuuden käyttöön ei siis sisälly teollisuuskiinteistöillä rakennustarkoituksiin käytetty ainesraakapuu  eikä asuin- 
rakennusten, saunojen ja vastaavien  lämmittämiseen, korjaamiseen jne. hankittu raakapuu.  

*)  Liikenteen käytöllä tarkoitetaan rautateiden, posti-  ja lennätinhallituksen, puhelinlaitosten, sähkölaitosten, tie- ja vesirakennushallituksen, 
höyryalusten ja uittoväylien käyttämää kaikkea raakapuuta, myös polttopuuta. 
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Appendix  6 

FOREST  RESEARCH INSTITUTE Study of round  wood  removal  

Economics  Department 
or  sa' e  

Unionink. 40  A,  Helsinki Seasonal  statistics 
Tel. 61 791/35 Questionnaire  

We ask  you kindly  to return this form, duly completed, as  soon  as  possible. 
Please read  the instructions overleaf,  which  will guide you in the completion of  the form. 

A. Buyer's  name Telephone No. 

Postal address  

B. Supply area employment district 

C. Period: month and  year   

D. Information on roundwood  probably consumed by  industry and communications, or exported: 

a b < d e | f g 

Bought  standing timber and 

respondeat's  own forests  
Delivery  sales 

Timber assortment  

According to measurement 
on cutting 

Quantity  of 
roundwood 

received Unit  of 
Remarks 

Code Item Quantity cut 
Unit of 

directly  
from  forest 

measurement  

measurement  owners  

01 Coniferous saw logs  ..  

02 Birch  veneer logs ....  

03 Birch saw logs   

04 Poles   

05 Sleeper  logs   

25  Spruce pulpwood ....  

26  Pine pulpwood  
27 Non-coniferous  pulp- 

wood  

28  Fibreboard material 
..

 

29  Particle board material 

31  Pit-props   

42 Thin spruce pulpwood 

46 Birch fuelwood  

Date 196 

Signature and stamp of the respondent  
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1. Districts  from which  reports  are desired 

You are asked  to kindly  supply  information only  on the employment district(s) shown on the attached map(s). Data  
for each employment  district are to be entered on separate forms. 

2. Period covered by the report  

Data are requested  only  for  months mentioned in the covering  letter. Data for each month are to be 
entered on separate forns. 

The month under which a given  quantity is  to be  entered is determined by  the date of measurement on cutting of 
a roundwood quantity,  or of  bucking of veneer bolts,  in sales  of standing timber (see  Item 3 a) and on removal from 
seller-owned  forests  (see Item 3 b), or  the data of measurement on acceptance in  delivery sales  (see Item 3 c). If in 

large-scale sales measurements on cutting  or acceptance  are carried out as  cuttings  continue,  the quantities of these inter-  
mediate measurements should be  reported  on the dates on which the measurements were  taken. The aim is  to collect  

quantity  data based on measurement results  as  close to the date of actual cutting as  possible. 

3. Roundwood quantities  to be reported  

The form  is intended only  to  report  roundwood  bought  directly  from domestic  forest  owners, probably intended for  

consumption by  industry 1)  or communications 2)  or for  exports,  as  follows: 

a) the roundwood quantities,  as  measured on cutting,  you have  cut  or have  had cut (also  bought from the National Board  
of  Forestry)  from  stands of  your own marked for  cutting  under  a sales contract of standing timber. 

b) the roundwood quantities,  as  measured on cutting,  obtained from your own forests  only  in the event that: 
1. you have  used  or will use them for  your own processing  plant (e.g. sawmill) for  sale efterwards, o r as fuel for  

your  own  industry, o r your own  communications (see footnotes  1 and 2),  or 
2. you have  sold or  will sell them directly to a foreign buyer, or 
3. you have  exchanged or will exchange them with another firm (excluding the State Fuel Office VAPO), or 
4. (N.B.  this applies only  to firms engaged in woodworking) you have  sold or will sell them to some  other  firm/ 

person  (excluding VAPO), which or who will use  the quantities obtained from  you for  the above uses.  

c) the  timber quantities,  as measured on acceptance,  which you have  received  from delivery sales (including cash sales) 

directly from domestic forest  owners  (private individuals, communes, parishes, foundations,  etc.), excluding the 
National Board of Forestry and firms engaged in woodworking. 
The  inquiry,  therefore, does not cover the roundwood quantities you have 
obtained by exchange or from middlemen. 

Roundwood in the present  context also  covers  timber  hewn in the  forest or sawn, in  a  portable sawmill,  to square timber, 

sleepers  and  rafters,  whenever  sawn  or hewn  by  the forest  owner from whose forest  the timber was  removed.  N.B. If 

you have  obtained  old logging waste (fallen  trees)  or trees dried on the stump, these items  should also be  included in the 

statistics, but separately from the other  timber assortments  wherever  possible.  It should be noted  that if you 

purchased this  on the strength  of  a special  purchase  deed from the National Board  of Forestry, it  is  comparable with 
the purchase of standing timber and  must therefore by  reported.  

4. How to  complete  the  form 

Please complete carefully Items A, B and C. Column b of |tem D lists  the most common  timber  assortments on the 
market. Please enter on the vacant lines  the timber assortments you may have removed  but which are not listed (see  

Appendix 1). In unclear  cases, it is  advisable to describe biefly  the intended  use, size and  quality requirements  of the 

assortment concerned. 

The  quantities logged  under sales contract of  standing  timber and from the respondent's  own forests  (see  Item 3 b)  are 
indicated  in Column c, and  the quantities  accepted  under delivery sale contracts in Column e.  The corresponding  meas-  

urement units (cu.ft., cu.m.  piled measure, etc.) are entered in columns d and f.  

')  Consumption  by industry  refers to all roundwood used  in industrial process (production of sawn goods, cellulose, plywood, particle boards,  
fibreboards, etc.),  and all roundwood used for heating of all  buildings serving industrial  production, administration, storage and servicing, or 

generation of power.  Consumption by industry  therefore excludes any industrial roundwood used to build the industrial buildings and 
any  roundwood intended for heating, repair  etc. of living houses, sauna  buildings and the like. 

*) Consumption by communications covers  all roundwood, including fuelwood, used by the railways,  Administration of Post 
and Telegraphy, telephone services, electric power plants, National Board of Public  Roads and Waterways, steam  vessels,  and floating channels 
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Alkusanat 

Metsäntutkimuslaitoksen suontutkimusosaston ja Helsingin  yliopiston  suo  

metsätieteen laitoksen piirissä  toimiva tutkimushenkilökunta on suorittanut 

kauan laajoja  ja perusteellisia  suopuustojen  ravinteita ottavaan juuristoon  

kohdistuneita  tutkimuksia  puiden  elinehtojen  ja toimeentulon selvittämi  

seksi.  Siksi  tekijäkin  sai  opinnäytetyökseen  ojitetulla  suolla  kasvavan  kuusi  

kon juuristoja  koskevan  ongelmaryhmän  selvityksen.  

Opettajani,  professori Leo Heikurainen on  suhtautunut opin  

näytetyöhöni  alusta  loppuun  myönteisesti.  Kaikissa  työvaiheissa,  koealojen  

etsinnästä aina aineiston käsittelyyn  ja opinnäytetyönä  esitykseen  saakka  

hänen antamansa neuvot ovat  ratkaisevasti  edistäneet työtäni.  Olen hänelle 

tästä kaikesta kiitollinen. 

Tutkimuksen kenttätyöt  ja suuren osan laboratoriotöistä olen  saanut 

tehdä ollessani Helsingin  yliopiston  metsäharjoitteluasemalla  Hyytiälässä  

aluksi  oppilaana  ja sittemmin kurssiassistenttina.  Kiitän tästä esimiehiäni  ja 

useita koealojen  mittauksessa avustaneita kurssitovereitani.  Erityisesti  

haluan kiittää  Helsingin  yliopiston metsänhoitajaa,  tohtori Juhani 
Sarastoa hänen osoittamastaan myönteisestä  suhtautumisesta työhöni.  

Siirryttyäni  metsäntutkimuslaitoksen suontutkimusosaston palvelukseen  

sain osaston esimiehen,  professori  Olavi Huikarin luvalla käyttää  

työaikaa  opinnäytetyön  valmiiksi  saattamiseen. Tästä ja saamistani arvok  

kaista  neuvoista olen hänelle erittäin kiitollinen.  Samoin kiitän  professori  

Peitsa Mikolaa ja maat.- ja metsät, lisensiaatti Kimmo Paar  

ia h t  e  a siitä,  että  he  ovat  tutustuneet opinnäytetyön  käsikirjoitukseen  ja 

antaneet sitä  koskevia  hyödyllisiä  neuvoja.  Tilastomatemaattisissa  kysymyk  

sissä  minua ovat  opastaneet  f  il. maisteri Erkki Ahti ja maat.- ja 

metsät,  maisteri Pentti Kanerva vaikuttaen ratkaisevasti aineiston 

tilastomatemaattiseen käsittelytapaan.  Suomen Metsätieteelliselle Seuralle 

olen kiitollinen apurahasta,  joka kannusti  minua suuritöisessä aineiston 
keräämisvaiheessa. 

Opinnäytetyöhön  pohjautuvan  käsikirjoituksen  lyhentelyn,  täsmentämi  

sen  ja kaiken  muun viimeistelyn  olen saanut suorittaa metsäntutkimuslai  

toksen suotutkimusosastolla professori  Olavi Huikarin kriittisessä  

ohjauksessa.  Hänen  lisäkseen  ovat  tässä  vaiheessa  käsikirjoituksen  tarkasta  
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neet professori  Sakari Saarnijoki,  tohtori Eero Paavilai  

nen, maat.- ja metsät, lisensiaatti Kimmo Paarlahti ja valt. 

kandidaatti Risto  Seppälä.  Lyhennelmän  on kääntänyt  metsänhoi  

taja Kari Mustanoja.  Kiitän heitä sekä kaikkia  metsäntutkimus  
laitoksen suontutkimusosastolla työskenteleviä  henkilöitä,  jotka  ovat  joutu  

neet tekemään työtä  tutkimukseni hyväksi.  

Helsingissä,  huhtikuun 5 päivänä 1969. 

Matti Aitolahti 
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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA PÄÄMÄÄRÄT  

Puiden juuristojen  rakenteen ja rakennemuutosten tunteminen on eräs  

niin soiden kuin kangasmaidenkin  metsätaloudellisen käytön  perusteista.  

Siksi  sekä meillä Suomessa että  naapurimaissamme  on jo vuosikymmeniä  

sitten tehty  merkittäviä  selvityksiä  juuristoista.  Varsinkin 1960-luvulla on 

monissa maissa suoritettu laajoja,  eri  olosuhteissa  kasvavien  puiden  juuristo  

jen rakennetta ja kehitystä  valaisevia tutkimuksia (esim. Interna  

tional Symposium  USSR 1968).  

Useat Suomessa julkaistut  juuristotutkimukset  ovat pystyneet  varsin  

perusteellisesti  selvittämään sekä kangasmailla  että luonnontilaisilla,  ojite  

tuilla ja lannoitetuilla soilla kasvavien  männiköiden juuristojen  ekologiaa  ja 

morfologiaa  (esim.  Multamäki 1923,  Kokkonen 1923, Laita  

kari 1927,  Kalela 1946, 1949, 1954 ja 1955,  Yli-Va k  k u r  i 1953, 

Heikurainen 1955 a ja 1955 b, Paavilainen 1963, 1966 a,  

1966 b,  1967 a,  1967 b  ja 1968).  Myös  koivikoiden,  kuusikoiden ja sekametsi  

köiden juuristoista  on saatavissa  tietoja  useista  julkaisuista  (esim. Laita  

kari 1934, Kalela 1949,  Heikurainen 1958, Paarlahti ja 

Vartiovaara 1958, Paavilainen 1966 c, Yallo 1951). Eri 

puidajien  taimien juurten  kehitystä  on lisäksi  vertailtu (esim. Hui  kari  

1954 ja 1959 a). 

Kuitenkin on todettava,  että toistaiseksi  tiedetään melko  vähän esimer  

kiksi  soilla kasvavien  kuusikoiden juuristoista  ja että nämäkin suhteellisen 

niukat tiedot  on saatu sekametsiköitä  koskevista tutkimuksista.  Osittain 

tämä selittynee  sillä, että hyvätyyppisillä  turvealustoilla yleensä  tavataan 

useampien  puulajien  muodostamia metsiköitä,  joiden  juuristokuvauksia  ei 

useinkaan ole haluttu tehdä. 

Tällä tutkimuksella pyritään  selvittämään useita vuosikymmeniä  sitten 

ojitetuilla  soilla  kasvavien  kuusikoiden juuristojen  rakennetta ja  kehitystä.  

Päätavoitteena on  selvittää,  miten juurten  määrät sekä syvyys-  ja paksuus  

jakauma  muuttuvat puuston  kehittyessä  samanlaisissa olosuhteissa taimis  

tosta järeäksi tukkipuustoksi.  Lisäksi  tarkastellaan,  mistä puuston  maan  

päällisten  osien  tunnuksesta juurten kokonaismäärä on voimakkaimmin 

riippuvainen  ja millainen tämä riippuvuus  on. 
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Useissa  tutkimuksissa on  todettu,  että ojitus muuttaa suopuiden  juuris  

toja  kangasmailla  kasvavien  puiden  juuristojen  kaltaisiksi  (esim.  Mu 11 a  

mä k  i 1923,  Heikurainen 1955 b).  Koska  tämän tutkimuksen koe  

alat sijaitsevat  jo 1910-luvulla alustavasti ojitetuilla,  varsin hyvin kuivu  

neilla korpisoilla,  voidaan juuristojen  osalta suorittaa vertailuja  mustikka  

tyypin  kuusikoihin  ja toisaalta kuusi-  koivusekamestsiköihin.  

2. TUTKIMUSMENETELMÄ  JA AINEISTO 

Tutkimukseen soveltuvat  kohteet etsittiin kesällä  1964 Pohjois-Hämeestä  

Korkeakosken hoitoalueelta, joka sijaitsee  Heikuraisen (1959)  esit  

tämän metsäojituksen  ilmastollisen  vyöhykejaoituksen  I  vyöhykkeen  poh  

joisosassa.  Mahdollisen koealakohteen puuston  kuutiomäärä selvitettiin 

alustavasti  relaskooppimenetelmällä.  Samalla tehtiin myös  vertailevia kai  

rauksia  puuston  kasvusta  ja silmävaraisia havaintoja  kohteiden yleisen  sopi  
vuuden selvittämiseksi.  Lukuisten kohteiden alustavan tutkimisen jälkeen 

päädyttiin  kuudella koealalla kuusten juuristojen  tutkimiseen ja mittaami  

seen. 

Rehevillä ojitusalueilla  esiintyy  yleensä  kuusen ja koivun muodostamia 

sekametsiköitä,  ja hakkuidenkin  jälkeen  tavataan useimmiten koivua aina  

kin  vesaikkona. Siksi  puhtaan  kuusikon vaatimuksista oli pakko  hieman 

tinkiä.  Niinpä  kolmella koealalla esiintyi  vesaikon lisäksi  myös  varttunutta 

koivua. Kuitenkin koivun osuus  kuutiomäärästä oli tällöinkin vain 0.5— 

3.0 %.  

Kasvualustan erilaisen hyvyyden  ja kuivatusasteen vaikutuksen elimi  

noimiseksi pyrittiin  koealat  sijoittamaan  mustikkakorpimuuttumaa  edusta  

ville  vanhoille ojitusalueille,  joilla oli  turvetta vähintään 1 metri. 

Valituilla kuudella koealalla suoritettiin syksyllä  1964 puuston  mittauk  

set,  joiden  tulokset on esitetty  taulukossa 1. Lisäksi  tehtiin tällöin pohja  

vesimittaukset ja kasvipeiteanalyysit.  Turvelajin  ja sen maatumisasteen 

Taulukko  1. Koealojen puusto.  
Table  1. Stand,  description of sample plots.  

Kuutio-  

määrä 

Ikä  ri 

korkeu  

nnan- 

delta, Runko-  

Juokseva  

Pohja- Keski- Keskiläpi- vuotuinen 

pinta-ala, pituus, mitta, kasvu  
1/ AÜO I  O \ 

Age 

bre  

heig  

yea 

at 

ist 

ht, 

rs 

luku, 

kpl/ha 

Stems, 
no./ha 

jvucaia  

Sample  

plot 

Kuorineen, 

m 3/ha 

Volume 

incl.bark,  

m 9 /ha 

m 2 /ha m cm Current  annual 
Basal 1 Average Average increment 

area, 1 height, diameter,  

m
2/ha J m cm m

3 /ha % 

1  24 2 90 5.9 7.5 9.7 i 2.6 13.2 

2 53  2 5 15 40 11.4 i 9.0 11.3 4.7 !  10.6 
3  92 3 1 7 80 15.4 10.5 I 12.9 7.0 9.2 
4  128 5 8 10  17.5 | 14.5 j 18.2 7.2 6.5  
5  181 9 7 10  22.7 18.5 24.2 5.8 3.8 

6   228  8 5 50 22.8 1 20.5 | 23.6 8.6 i 4.4 
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2 14346—69 

Taulukko  2. Pohjaveden pinnan etäisyys  (cm)  maan  pinnasta eri  koealoilla  4. 10. 1964. 

Table 2.  Depth of  groundwater table,  em from soil surface,  in  the  sample plots  on October  4, 
1964. 

määritykset  suoritettiin laboratoriossa juurten  tutkimisen yhteydessä  näiden 

mittausta varten tuoduista turvenäytteistä.  

Kuutiomäärä ja useat muut puuston tunnusluvut muuttuvat varsin 

säännöllisesti  koealojen  numerojärjestyksen  mukaan. Suurimman poikkeuk  

sen  sarjasta  muodostaa koeala  5, jonka  puusto  on vanhinta ja kasvultaan 

jo heikentynyttä.  

Pohjavesimittauksin  pyrittiin  selvittämään koealojen  kuivatusaste-eroja,  

mutta kasvukautista  pohjavesipinnan  vaihtelua ei ollut mahdollista tutkia. 

Siksi  suoritettiin pohjaveden  pinnan  syvyyden  mittaus kerran neljästä  eri 

kohdasta kultakin  koealta. 

Havaitaan,  että koealoilla sisäinen vaihtelu on huomattavan suuri. Koe  

alalla 6  pohjaveden  pinnan  etäisyys  maan pinnasta  on  selvästi  suurin ja koe  

Kuva 1. Esimerkki  koealan  juuristonäytteiden otosta ja pohjavesikaivoista.  Näytteenottopaikat on 
merkitty  pisteillä  ja pohjavesikaivot  ympyröillä.  

Figure 1. Example of location  of root sampling  sites (dots)  and groundwater wells  (circles ) in  
a sample plot.  

Koeala 

Sample  

Pohjavesikaivo  — Groundwater well 

Keskimäärin 

Mean 
i 2 3 4 

plot  
Etäisyys, cm — Depth, cm 

1  28 33 30 13 26 

2 29 32 26 22 27 

3  25 22 19 21 22 

4   27 30 26 20 26 

5  29 28 23 29 27 

6   36 58 41 36 43 
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alalla 3  pienin.  Koealojen  1, 2,  4  ja 5  keskiarvot  ovat  likimain samansuurui  

set.  Kuivana kesäkautena koealojen  väliset erot ovat  kuitenkin saattaneet 

olla huomattavasti  suuremmat. Siksi  kasvukauden eri vaiheissa suoritetuilla 

mittauksilla olisi saatu kertamittauksia  luotettavampi  kuva  kuivatusaste  

eroista (vrt. esim. Hui kari 1959 b).  

Kunkin  koealan kasvipeite  analysoitiin  15:ltä satunnaisesti valitulta,  

0.2  5  m 2
:n  koeruudulta. Lisäksi  merkittiin muistiin myös  ne koealoilla esiin  

tyvät  kasvilajit,  joita  ei  tavattu näyteruuduilla.  Havaittiin,  että koealoilla 

4 ja 6  suosammalien osuus  oli  alle 25 %,  joten niillä kuivuminen oli edisty  

nyt  turvekangasasteelle  (vrt. Sarasto 1961, Heikurainen 1964).  

Yleinen piirre on, että  mitä varttuneempaa  puusto  on, sitä pienempi  on 

suosammalien osuus. Muiden sammalien,  etenkin Hylocomium  proliferumin  

sekä Vaccinium myrtilluksen  osuus  sitävastoin kasvaa  puuston  kuutiomää  

rän noustessa. Koeala  5  muodostaa ilmeisesti laskuojan  tulvaisuuden vuoksi  

selvän poikkeuksen  yleisestä  suunnasta. Kasvilajien  lukumäärä on suurin 

koealoilla 5  ja 6. Koealalla 6  esiintyy  runsaasti vaateliaitakin kangasmaan  

kasveja.  

Tutkittavista  turvekerroksista  selvitettiin makroskooppisesti  turvelaji  ja 
maatumisaste v.  Postin (1922)  mukaan. 

Ainoastaan koealalla 5 esiintyy  aivan pinnassa  metsärahkaturvetta. 

Muualla turve on  metsäsaraturvetta. Turpeen  maatumisaste eri  koealoilla 

kohoaa syvempiin  kerroksiin  mentäessä lukuunottamatta koealaa 6,  jolla  

maatumisaste ei  muutu. 

Juurinäytteiden  keruussa  peruspisteeksi  valittiin  koealan keskipiste.  Toi  

set pisteet  otettiin koealan lävistäjiltä  koealan mitoista riippuvin  määrä  

välein  keskipisteestä  lähtien (kts.  kuva  1). Siinä tapauksessa,  että näytekohta  

olisi tullut metriä lähemmäksi puun tyveä,  siirrettiin sitä  tiettyjen  sääntöjen  

mukaisesti  lävistäjältä  poispäin.  Samoin meneteltiin,  jos näytekohta  olisi 

sattunut mättääseen tai  painanteeseen.  Täten huomattava osa  näytteistä  

jouduttiin  ottamaan lävistäjien  ulkopuolelta,  joten  näytteet  edustavat koe  

alan tasapintaa  aivan  puiden  läheisiä osia  lukuunottamatta,  mikä seikka  

Taulukko  3. Koealojen turpeen lajit  (t) ja maatumisaste  (H) eri  syvyyksillä.  

Table  3. Peat  types (t)  and  degrees of  humification (H) at  various  depths at  the  sample 
plots.  

Turve-  ] ioeala -  -  Sample  plot 

kerros,  

cm 
l 2 3 4 5 « 

Peat layer,  
cm t H t H t H t H t H t H 

0—10  
...

 

10—20  . 
..

 

20—35  
...

 

MC 

MC 

MC 

3 

7  

8 

MC 

MC 

MC 

4 

6  

7  

MC 

MC 

MC 

3 

7 

7 

MC 4 

MC 7  

MC 8 

MS+MC 

MC 

MC 

3  +  5 

6 

6 

MC 

MC 

MC 

7 

7 

7 
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nähtävästi  oleellisesti pienentää  juurten  määrän vaihtelua. Tutkimuksessa  

käytettiin  Heikuraisen (1955  b) kehittämää  näytteenottolaitetta  ja 
menetelmää sellaisenaan. Näytteitä,  joita ei laboratoriossa  voitu välittö  

mästi  tutkia,  säilytettiin  mikrobitoiminnan estämiseksi  jäädytettyinä.  

Laboratoriossa  näyte  jaettiin  siihen maastossa tehtyjen merkintöjen  

perusteella  kolmeen kerrokseen.  Pintakerros oli o—lo0—10 cm:n ja keskikerros  

oli  10—20 cm:n syvyydeltä.  Pohjakerroksen  yläraja  oli 20 cm:n  ja alaraja  

näytteenottolaitteen  lyhyyden  vuoksi 35—40 cm:n syvyydellä.  Jokainen 

näytekerros  käsiteltiin erikseen.  Juurten turpeesta erottelussa,  lajittelussa  

ja mittauksessa käytettiin  samoja  menetelmiä kuin Heikuraisen 

(1955  b)  tutkimuksessa.  Kaikki  yli  0.5  cm:n pituiset  elävät  kuusen juuret 

otettiin talteen. Pintakerroksessa  olevien juurten  erottaminen vieraista juu  

rista osoittautui helpoksi  kuusen  juurille  tyypillisen  muodon ja mykorritsa  

rakenteen vuoksi. Pohjakerroksesta  oli lyhyiden  juuripätkien  tunnistaminen 

huomattavasti vaikeampaa.  

Mittausta varten juuret  lajiteltiin  kolmeen paksuusluokkaan:  alle Imm, 

I—2 mm ja yli 2 mm. Yksityisen  juurenosan  pituuden  mittauksen tarkkuus  

oli  0.2  5  cm. Yli 0.5 cm:n pituiset  juurihaarat  laskettiin  Björkmanin  

(1942)  tavoin pitkäjuuriksi  ja otettiin mittauksessa  huomioon (vrt. Laiho 

1963).  Mitatut juuret  kuivatettiin  lämpökaapissa  -{-105°  C:en lämpötilassa.  

Tämän jälkeen  kunkin osanäytteen  paino  punnittiin  5 mg:n tarkkuudella. 

Noin puolet  koealojen  1, 2, 3,  4 ja 6  juuristonäytteistä  on  kerätty  10.— 

11. 10. 1964. Loput  näiltä koealoilta olevista  näytteistä  ja kaikki  koealan 5  

näytteet  on kerätty  5.—18. 9. 1965. Aineistosta saadut tulokset  kuvaavat 

täten juuriston  tilaa syksyllä.  Tällöin kosteus- ja lämpötilasuhteiltaan  eri  

laiset kasvukaudet ovat saattaneet aiheuttaa pieniä  systemaattisia  eroja 

juurimääriin  (vrt.  Ladefoged  1939, Kalela 1955, Heikurai  

nen 1955 a, O  vin g t  o n ja Murray 1968).  Suoritettujen  tarkastelu  

jen  perusteella  vaikutti siltä,  että  aineistossa  nämä erot peittyivät  kuitenkin  

muista syistä  aiheutuneeseen hajontaan.  

Jokaiselta koealalta otettiin tutkittavaksi  15 turveprofiilia,  joten kaik  

kiaan juuriaineisto  käsitti  810 erikseen mitattua näyteyksikköä.  Laborato  

rioon tuodusta 340 dm 3
:n turvemäärästä löytyi  juuria  yhteensä  2 320 m. 

Kuitenkin tämän juurimäärän  kuivapaino  oli vain 560  g.  

Koealoittaista juurimäärien  keskiarvojen  erojen  merkitsevyyttä  selvi  

tettiin transformoimattomasta aineistosta varianssianalyysin  avulla (vrt s.  

13). Vertailu suoritettiin Tukeyn  menetelmällä laskemalla HSD 5% 

(Snedecor  1956, Mattila 1966).  Puuston  tunnusten ja juurimäärien 

välistä riippuvuutta tarkasteltiin regressioanalyysillä.  
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3. TULOKSET 

31. Juurten kokonaismäärä koealoittain 

Koealoittaiset juurten kokonaismäärät esitetään taulukossa 4 sekä 

pituus-  että painosummina.  Hajonnan  havainnollistamiseksi  on taulukkoon 

keskiarvon  lisäksi  otettu 15 näytteestä  tavattu pienin  ja suurin  juurimäärä. 

Tuloksia tarkasteltaessa kiintyy  huomio juurten yhteenlaskettujen  

pituuksien  suuruuteen. Määrät ovat  noin kolme  kertaa niin suuria  kuin  lan  

noittamattomilta rämeiltä saadut vastaavat luvut (vrt.  esim. Heikurai  

nen 1955 b, Paavilainen 1963, 1966 a,  1968).  Ne ovat  myös sel  

västi isompia  kuin sekametsiköiden  kuusipuustojen  juurimäärät  (Heiku  

rainen 1958, Paavilainen 1966 c).  Sitä  vastoin Paavilainen 

(1966 c) päätyi  mustikkakorven koivun ja kuusen juuristoissa  likimain  

samansuuruisiin lukuihin kuin taulukossa  4 on  esitetty.  Saatu  tulos tuntuu  

kin  varsin luonnolliselta,  koska  kasvualusta  ja puuston  määrä ovat likipi  

täen samanlaiset näissä naapurikunnista  kerätyissä  aineistoissa.  Lisäksi  

ilmeisesti myös  Vilppulassa  puuston  juokseva  kasvu  on verraten korkea.  

Varianssianalyysissä  todettiin koealojen  välisten  erojen  selvittävän 68 % 

kaikkien näytteiden  kokonaisjuurimäärien  pituussummissa  olevasta vaihte  

lusta. Koealojen  välillä on erittäin merkitseviä eroja,  sillä F-luku on 35.16***  

(F O.i  % = 4.70). Keskiarvon keskivirhe S(x)  on 110 m/m 2 . Tukeyn  

menetelmän mukainen keskiarvojen  pienin  merkitsevä ero, HSD 5 % on  

451 m/m 2
.
 Täten koealan 1 juurimäärä  on merkitsevästi pienempi  kuin  kaik  

kien muiden koealojen  juurimäärä. Koealan 2 juurimäärää  merkitsevästi 

suurempi  juurimäärä  on vain koealoilla 3 ja 6.  Muut koealojen  väliset  erot 

peittyvät  nähtävästi satunnaisvaihteluun. 

Suurin  hajonta  juurien  pituussummassa  on koealalla 1. Koska  puusto  on 

siellä vähäinen,  voidaan syynä  pitää  sitä,  ettei juuristo  ole vielä  ehtinyt  val  

lata tasaisesti koko kasvualustaa.  Koealan 5 juurimäärän  keskimääräistä  

suuremman hajonnan  pääsyynä  taas voitaneen pitää,  että puuston  saavutet- 

Taulukko  4. Koealojen juurten kokonaismäärien  pituus- ja painosummat. 

Table 4. Sums of the total  root  lengths and,  weights in  the sample  plots.  

Juuria yhteensä  m 2 :llä — Roots  per  sq.m,  total 

Koeala 
m 

Sample plot  

minimi keskim.  maksimi minimi keskim. maksimi 

minimum mean  maximum minimum mean maximum 

1  590 1 357 2 041  77 233 445 

2 2 088  2 393 2 895 443  514  695  

3  2 452 3 028 3 550 377  623  1 064  

4  2 195 2 762  3 356 369  641  1255 

5  2 076  2 797  4 044  381 691  974 

6   2 366 3142 3 950 392  1 006  2 033  

x  1 961 2 580  3 306  340  618  1 078  
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tua  määrätyn kehitysvaiheen  sen  juuristo  alkaa vähentyä  (vrt. Karizumi 

1968). 

Juurten yhteenlaskettuina  painoina  esitetyissä  tuloksissa  koealojen  väli  

set  erot ovat  vielä suuremmat kuin  pituuksien  vastaavissa  luvuissa.  Painojen  

keskiarvoja  tarkasteltaessa  huomataan myös  toinen pituuksien  keskiarvoista  

poikkeava  seikka.  Juurimäärä kasvaa jatkuvasti  siirryttäessä  suurikuutioi  

sempiin  koealoihin päin.  

Painosummien hajontakuvio  on pituussummien  hajontakuvioista  poi  

keten selvästi  oikealle  vino. Huomiota herättää myös eri  koealojen  juurten 

minimimäärien tasaisuus ja taas maksimimäärien epätasaisuus.  Syynä  tähän 

on erittäin paksujen  juurten  esiintyminen  vain muutamissa näytteissä.  

Samasta syystä  kuvaavat  painoluvut  juurten  kokonaismäärää huonommin 

kuin pituusluvut.  

Koealojen  välisten erojen  selitysvoima  onkin painoilla  laskettaessa  vain 

50 %. F-luku  on 17.16***, S(x) 60.3 g/m 2
,  ja HSD 5 %on 247.2 g/m 2

.  

Koealan 1  keskiarvo  on täten muita keskiarvoja  merkitsevästi  pienempi.  

Koealan 6  keskiarvo  on taas muita  merkitsevästi  suurempi.  

32. Juurten ja puuston  tunnusten välinen riippuvuus  

321. Kokonaismäärät 

Koealojen  juurten  kokonaismääriä ja puuston  tunnuksia tarkasteltaessa 

haluttiin lisäselvitystä  siitä, mikä puuston  tunnus parhaiten  kuvaa  juurten  

kokonaismäärässä tapahtuvia  muutoksia  ja toisaalta mikä on kussakin  

tapauksessa  sopiva  regressioyhtälö  ja miten korkea  selitysaste  pystytään  

saavuttamaan (vrt. Kira ja Shidei 1967,  Ki  ra  ja Ogawa 1968, 

Karizumi 1968). Kysymyksiä  tarkasteltiin lähemmin regressioanalyy  

sillä. 

Menetelmällä pyrittiin  ensisijaisesti  vertaamaan erilaisten puuston  tun  

nusten hyvyyttä  juurten kokonaismäärän kuvaajina.  Tämä tapahtui  las  

kemalla,  millaisen osan juurten kokonaismäärän muutoksista regressio  

yhtälö  selvitti ja millainen osa  taas jäi  selvittämättä. 

Vasta toissijaisesti  regressioanalyysillä  pyrittiin  selvittämään,  millainen 

yhtälö  parhaiten  kuvaa  kokonaisjuurimäärän  ja puuston  tunnusten välistä 

riippuvuutta  ja mitä suuruusluokkaa saadun yhtälön  kertoimet  ovat.  

Tämän toissijaisuuden  vuoksi  ei katsottu aiheelliseksi  laskea estimaatin 

keskivirhettä  eikä  riippuvan  muuttujan  luotettavuusvyötä  (vrt.  esim. M at  

tila 1966).  

Jos kuvaajina  on käytetty  samaa muotoa olevia yhtälöitä,  käy  niiden 

keskinäinen paremmuus suoraan ilmi selvittämättömän neliösumman eli 

virheen suuruudesta (H  a  1 d 1955). Tämä seikka  ei työssä  tuottanutkaan 
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hankaluutta,  sillä  samaa muotoa oleva  yhtälö  osoittautui kaikissa  vertailu  

tapauksissa  parhaaksi  selittäjäksi.  Tosin  kuvaajina  ei yritettykään  käyttää  

toista astetta korkeampia  funktioita. 
Selittävistä  tunnuksista monet ovat voimakkaasti  toisistaan riippuvia. 

Tästä syystä  usean muuttujan  regressioanalyysi  katsottiin aiheelliseksi suo  

rittaa vain yhdessä  tapauksessa.  

Kuutiomäärä selittäjänä:  

Juurten kokonaismäärän ja kuutiomäärän välistä riippuvuutta  tarkas  

teltiin useamman erityyppisen  kuvaajakäyrän  avulla.  Ylivoimaisesti par  

haaksi osoittautui origon  kautta kulkeva hyperbelin  haara (kuva  2).  Sitä 

käytettäessä  suoraviivaiseen regressioon  siirtyminen oli käänteislukujen  

avulla melko helppoa.  Vakioiden määrääminen tapahtui  tavanomaisesti 

pienimmän  neliösumman menetelmällä. 

Kuvaajakäyrän  yhtälö  on seuraavaa  muotoa 

jossa  y  =  juurten  kokonaismäärä,  m/m 2 

ja x  = puuston  kuutiomäärä,  m 3 /ha.  

Kuva  2. Juurten  kokonaismäärän  riippuvuus puuston kuutiomäärästä. 

Figure 2. Correlation  of total  root  quantity with stand  volume. 

1 1 

r = 0.00025731 + 0.010933 —, 
y x 
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Yhtälön avulla voitiin selittää peräti  94.  s % koealoittaisesta juurten  

kokonaismäärien keskiarvojen  vaihtelusta ja vain 5.2  % vaihtelusta jäi  

selvittämättömään neliösummaan. Tässä  yhteydessä  on vielä syytä  mainita,  

että  yleisesti  käytetyn  eksponenttiyhtälön  y=  a x b avulla ei kyetty  sel  

vittämään enempää  kuin 79.3 % koko  neliösummasta. Virheen osuus  oli  

siis noin nelinkertainen edelliseen verrattuna. 

Pohjapinta-ala  tai keskipituus  selittäjänä:  

Juurten kokonaismäärän ja pohjapinta-alan  välille saatiin seuraava  

yhtälö  (kuva  3):  

jossa  y = juurten  kokonaismäärä,  m/m 2 

ja u = puuston  pohjapinta-ala,  m
2/ha.  

Yhtälön avulla  pystyttiin  selvittämään 95.2 % juurimäärän  keskiarvojen  

kokonaisvaihtelusta. 

Kuva  3. Juurten kokonaismääriin  riippuvuus puuston pohjapinta-alasta. 

Figure 3. Correlation  of total  root  quantity with  the basal  area of  the tree  stand.  

1 1 
r = 0.00017005 + 0.0032085  —, 

y U  
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Kuva  4.  Juurten  kokonaismäärän  riippuvuus puuston keskipituudesta 

Figure  4. Correlation of  total  root  quantity with mean tree height. 

Juurten kokonaismäärän ja keskipituuden  välillä on lähes edellisen kal  

tainen yhtälö (kuva  4): 

jossa  jälleen  y  = juurten kokonaismäärä,  m/m 2  

ja v  = puuston  keskipituus,  m.  

Yhtälön selitysaste  oli vain 61.3 %.  

Juurimäärän riippuvuutta  pohjapinta-alasta  ja keskipituudesta  kuvaa  

vat  yhtälöt  ja niiden kuvaajakäyrät  ovat  hyvin  paljon  toisiaan muistuttavia. 

Käyrät  ovat huomattavasti loivempia  kuin  juurimäärän  ja kuutiomäärän 

välinen selityskäyrä.  

Voidaan todeta,  että edellä tarkastelluista kuutiomäärän osatekijöistä  

pohjapinta-ala  pystyy  selittämään juurimäärän  muutoksia hieman parem  

min kuin  itse kuutiomäärä. Puuston  keskipituuden  selitysvoima  sitävastoin 

on melko  heikko.  Mainittakoon kuitenkin,  että Paavilainen (1968) 

on Kivisuon lannoituskoekentällä todennut männyn  keskipituuden  ja juur- 

1 1  

r = 0.0.001051037 + 0.003699715 —, 
y V 
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3 14346—69 

ten määrän välillä vallitsevan selvän  positiivisen  korrelaation,  jolloin  riippu  

vuusyhtälö  on muotoa v = 70.9 -f 0.2  2  x ja yhteiskorrelaatiokerroin  R  = 

0.861. 

Kasvu selittäjänä:  

Jtiurten kokonaismäärän ja kasvun  välillä vallitsee seuraava yhtälö  

(kuva  5): 

jossa  y  = juurten  kokonaismäärä,  m/m 2 

ja z  = puuston  kasvu,  m 3/ha/v.  

Nyt  jäi selvittämättömän  neliösumman osuudeksi vain 2.8 % koko  

neliösummasta. Koska virhe  on edellisiin tapauksiin  verrattuna erittäin 

pieni,  voidaan päätellä  juurten  kokonaismäärän olevan huomattavasti kiin  

teämmin riippuvainen  kuutiokasvusta kuin pohjapinta-alasta  tai kuutio  

määrästä (vrt. Karizumi 1968). Mainittakoon vielä,  että käytettäessä  

kuvaajana  eksponenttiyhtälöä  y = az»  kohosi  virheen osuus  6.5  %:iin.  

Kuva 5. Juurten  kokonaismäärän riippuvuus puuston kasvusta.  

Figure  5. Correlation  of  total  root  quantity with  stand increment.  

1 1 

r = 0.00011497 + 0.0015692 —, 
y z 
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Kuutiomäärä ja kasvu selittäjänä:  

Kasvu  ja kuutiomäärä selittivät  jo yksinäänkin  melko hyvin  juurten  

kokonaismäärää.  Siksi  niiden yhteistä  selitysvoimaa  tutkittiin  kahden selit  

tävän muuttujan  regressioanalyysillä.  Riippuvuuden  kuvaaja  on kolmiulot  

teisen avaruuden käyrä  pinta.  Sen yhtälö  on muotoa: 

jossa  y = juurten  kokonaismäärä,  m/m2

,  

x  = puuston  kuutiomäärä,  m
3/ha  ja 

z = puuston  kasvu,  m
3 /ha/v.  

Selvittämätön  osa  koko  neliösummasta oli 2.4 %.  

Voidaan siis  todeta,  että  kasvu  ja kuutiomäärä eivät yhdessä  pysty  

selittämään juurimäärän  muutoksia paljonkaan  paremmin kuin  kasvu  yksin.  

Tämä on luonnollinen tulos,  sillä myös kuutiomäärä ja kasvu  ovat  tutkimus  

metsiköissä melko voimakkaasti  toisistaan riippuvaisia.  Lisäksi  tulos  koros  

taa kasvun  merkitystä  juurten  kokonaismäärän selittäjänä.  

Muut puuston  tunnukset selittäjinä:  

Puuston ikä,  runkoluku,  keskiläpimitta  ja kasvuprosentti  osoittautuivat 

jo alustavissa  graafisissa  tarkasteluissa  keskipituuttakin  heikommiksi juur  

ten  kokonaismäärien erojen  selittäjiksi.  Siksi  näiden ja juurten  kokonais  

määrän välistä riippuvuutta  ei katsottu aiheelliseksi laskea. Seuraavassa 

tarkastellaankin vain lyhyesti  käsivaraisesti  tasoitettujen  riippuvuuskäyrien  

kulkua. 

Ikä mitattiin biologisena  rinnankorkeusikänä.  Siihen ei  lisätty  mitään 

korjaustekijää.  Havaittiin, että riippuvuutta  osoittavan kuvaajakäyrän  

nousu on aluksi  hyvin  jyrkkä.  Nousu  loivenee kuitenkin nopeasti  ja käyrä  

kääntyy  lopulta  lievästi  laskevaksi.  

Keskiläpimitta  ja juurten  kokonaismäärä kasvavat  puuston  varttuessa,  

joten  niiden välillä vallitsee positiivinen  korrelaatio. Jyrkkyydeltään  kuvaa  

jakäyrä  on suurin piirtein samaa luokkaa kuin pohjapinta-alan  tai keski  

pituuden  ja juurimäärän välinen käyrä.  Kuitenkin  esim.  säännöllisesti  

kehittyneissä  aasialaisissa  Cryptomeria /apomca-viljelymetsiköissä,  jotka  

mahdollisesti ovat samaa kloonia,  on juurten  kokonaismäärän selvittämi  

sessä  menestyksellisesti  käytetty  hyväksi  juurten  määrän ja rungon keski  

läpimitan  sekä  keskipituuden  välistä riippuvuutta,  sillä jälkimmäiset  tekijät  

ovat  helppoja  mitata (K  ir a ja Shidei 1967, Kira ja Ogawa 

1968, Karizumi 1968). 

Runkolukusarja  ei  hieman erilaisten hakkuiden vuoksi  noudata normaali  

metsän vastaavaa sarjaa.  Kuitenkin voidaan todeta,  että runkoluvun ja 

juurten  kokonaismäärän välisen korrelaation täytyy  olla negatiivinen.  Koe- 

1 1 1 
r = 0.00015004 4" 0.0029484 + 0.00116267 —, 

y x z 
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alametsiköiden perusteella  riippuvuus  voitaisiin esittää miltei suorana, joka 

on loivasti laskeva,  kun siirrytään  pienistä  runkoluvuista suuriin. 

Runkoluvun tavoin  myös  kasvuprosentti  pienenee  puuston  varttuessa. 

Siksi  juurten  kokonaismäärän riippuvuus  kasvuprosentista  on esitettävissä 

edellistä muistuttavan loivaa laskua  kuvaavan yhtälön  avulla.  

322. Juurimäärä kuutiomäärän ja kasvun  yksikköä  kohti  

Puuston  kuutiomäärää kohti  lasketun  juurimäärän  ja kuutiomäärän väli  

sen riippuvuuden  kuvaajista  osoittautui y  = ab x muotoa oleva yhtälö  

parhaaksi  (kuva  6).  Linearisoiminen suoritettiin tässä  tapauksessa  y-arvojen  

logaritmimuunnoksen  avulla. Riippuvuuskäyrän  yhtälö  on muotoa: 

jossa  y  = juurimäärä  (m/m 2 )/puuston  kuutiomäärä (m 3 /ha) 

ja x  =  puuston  kuutiomäärä (m 3/ha).  

Kuva  6.  Kuutioyksikköä  kohti  lasketun  juurimäärän riippuvuus puuston kuutiomäärstä. 

Figure  6. Correlation of  root quantity per  unit  stand  vaolume  with  stand volume.  

log  yr  = 1.807-24 0.00320244 X,  
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Kuva  7.  Puuston  kasvun  yksikköä  kohti lasketun  juurimäärän riippuvuus puuston kasvusta.  

Figure 7. Correlation of root  quantity per  unit  stand  increment  with  stand increment.  

Yhtälön avulla pystyttiin  selvittämään 96.9 %  juurimäärän  kokonaisvaih  

telusta. 

Puuston kasvun  ja kasvuyksikköä  kohti  lasketun juurimäärän  riippu  

vuuden parhaaksi  kuvaajaksi  osoittautui laskeva  suora.  

Suoran yhtälö  on muotoa (kuva  7):  

jossa  y  = juurimäärä  (m/m 2 )/puuston  kasvu  (m 3/ha/v)  

ja z  = puuston  kasvu  (m 3/ha/v).  

Selitysaste  jäi kuitenkin huomattavasti heikommaksi kuin edellisessä  

tapauksessa,  sillä  yhtälön  avulla pystyttiin  selvittämään vain 86.5 % puus  

ton kasvun  yksikköä  kohti lasketusta juurten  kokonaismäärästä. 

Sekä  puuston  kuutiomäärän että kasvun  yksikköä  kohti  lasketun juurten  

kokonaismäärän ja kyseisten  puuston  tunnusten välinen riippuvuus  on nega  

yr = 624.0649 29.20785 z, 
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tiivinen. Edellisessä  tapauksessa  juurimäärän  pieneneminen  on varsin voi  

makasta.  Kuitenkin myös  kasvun  osalta  riippuvuutta  kuvaavan suoran  voi  

daan todeta olevan kasvun  noustessa hieman laskevan,  joten nuorella puus  

tolla,  jonka  kuutiokasvun  määrä on vielä kaukana maksimistaan,  on käytet  

tävissään  vuosittain tuotettavaan puumäärään  verrattuna suurempi ravin  

toa  ottava juurten kokonaismäärä kuin kuutiokasvun maksimissa  tai sitä 
lähellä  olevalla puustolla.  

33. Juurten jakaantuminen  syvyyskerroksiin  ja paksuusluokkiin  

331. Syvyysjakauma  

Taulukossa o esitetään pituuksia  koskevat  tulokset ryhmiteltynä  syvyys  

kerroksittain ja paksuusluokittain.  Pituusmäärien prosenttiosuudet  näkyvät 

taulukosta 6. Vastaavat painomäärät  ja niiden prosenttiosuudet  esitetään 

taas  taulukoissa 7  ja 8.  Yhteenlaskettuina pituuksina  esitetyt  tulokset ovat 

huomattavasti luotettavampia  kuin painoina  esitetyt  tulokset,  joten tulosten 

tarkastelussa on syytä  antaa enemmän painoa  ensin mainituille. 

Koska  näytteet  jaettiin  huuhteluvaiheessa kolmeen keriokseen,  ei kat  

sottu  aiheelliseksi  laskea juuristojen  keskisyvyyttä.  Siksi  seuraavassa  tarkas-  

Taulukko  5.  Juurten pituus (m/m
2

) koealoittaisina  keskiarvoina  paksuusluokittain  eri  

syvyyskerroksissa.  

Table  5.  Root  length  (m/m 2),  means for sample  plots,  by  diameter  classes  at various  depths. 

x ) Näytteen alaraja vaihtelee  35—40  cm:n välillä.  
Lower  limit  of  sampling depth varies  between 35 and  40 cm.  

Syvyys- 
Paksuus-  

luokka,  
Koeala — Sample  plot 

kerros,  

cm 
mm 

Diameter 
1 2 3 4 

1 
5 6 1—6 

Depth layer,  
cm 

class,  

mm 
Juurimäärä, m/m 2  — Root quantity, m/m 2 

0—10  <i 937.9 1  761.2  2 111.1 2 119.9 1 501.6 1 759.5 1 698.5  

1—2 180.9 300.5 294.6 337.0  300.  o 400.1 302.2 

>2  26.0 42.4 44.6 61.5'  52.5 67.9  49.1 

<1 139.6 228.8  444.4 167.3 600.7 566.0 357.8 

10—20 1—2  35.5 30.0 96.7 32.5 1 195.4 145.6 89.4 

>2  2.6 0 15.5 0 32.2 42.5 15.5 

<1 24.7 27.6 12.7 41.3;  76.7 119.1 50.4 

20—35  !)  1-2 8.1  1.8 5.4 2.9 26.0 30.3 12.4 

>2  1.3 0 3.1 o 11.7 11.4 4.6 

<1  1 102.2  2  017.6 2 568.2  2 328.51 2  179.0 2  444.6 2 106.7 

2J 1-2 224.5  333.2 396.7 372.41 521.4 576.0  404. o 

>2  29.9  42.4 63.2  61.5 96.4 121.8 69.2  

0—10  1 144.8  2104.1  2 450.3  2 518.41 1 854.1 2  227.5 2 049.8  

10—20 2 177.7 259.7 556.6  199.8 828.3 754.1 462.7 

20—35  i)  34.1 29.4 21.2 44.2 1 114.4 160.8 67.4  

S 1 356.6 2 393.2 3 028.1 2  762.4 1 2  796.8 3142.4  2 579.9  
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Taulukko 6. Juurten pituuksien  prosenttiosuudet  koealoittaisina  keskiarvoina  paksuus  
luokittain eri  syvyyskerroksissa.  Koealan juurten kokonaismäärän  

keskiarvo  = 100.0 %.  
Table 6.  Percentages  of  root lengths,  means for sample plots,  by  diameter classes  at various  

depths. Mean  total  amount of roots  in  sample plot  = 100.0 %. 

*)  Näytteen alaraja vaihtelee  35—40  cm:n välillä.  
Lower  limit  of sampling depth varies  between  35 and 40  cm. 

Taulukko  7. Juurten paino (g/m 2 ) koealoittaisina  keskiarvoina  paksuusluokittain  
eri  syvyyskerroksissa.  

Table 7.  Weight of  roots  (g/m
2
),  means for  sample plots,  by  diameter  classes  at  various depths. 

*)  Näytteen  alaraja  vaihtelee  35—40  cm:n välillä.  
Lower limit  of  sampling depth varies  between  35  and  40  cm.  

Syvyys- 
Paksuus-  

luokka,  
Koeala — Sample  plot 

kerros,  
cm 

mm 

Diameter 
1 o 3 4 5 6 1—6 

Depth layer,  

cm 

class,  
mm 

Juurimäärä,  % — Root quantity, % 

<i 69.1 73.6  69.7  76.8  53.7 56.0 65.8  

0 1 o 1—2 13.4 12.5  9.7 12.2 10.7 12.7 11.7 

>2 1.9 1.8 1.5 2.2 1.9 2.2 1.9 

<1  10.3 9.6 14.7 6.0 21.4 18.0 13.8 

0 
1 o 1—2 2.6 1.3 3.2 1.2 7.0 4.6 3.5  

>2 0.2 0 0.5 0 1.2 1.4 0.6  

<1  1.8 l.l 0.4 1.5 2.8 3.8 2.0 

20 —35  !)  1—2 0.6 0.1 0.2 0.1 0.9 1.0 0.5 

>2 0.1 0  0.1 0 0.4 0.3 0.2 

<1 81.2 84.3 84.8 84.3 77.9  77.8  81.6  

r; 1—2 16.6 13.9 13.1 13.5 18.6 18.3 15.7 

>2  2.2 1.8 2.1 2.2 3.5 3.9 2.7 

0—10  84.4 87.9 80.9  91.2 66.3  70.9  7Ö5 

10—20 27 13.1 10.9 18.4 7.2 29.6 24.0 17.9 

20—35  !)  2.5 1.2 0.7 1.6 4.1 5.1 2.6 

* 100.0 100.0 lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o 

Syyyys- 
Paksuus-  

luokka,  
Koeala — Sample  plot 

kerros,  
cm 

mm 

Diameter 
1 2 » 4 5 6 1-6 

Depth layer,  
cm 

class,  

mm 
Juurimäärä, g/m 2 —  Root quantity, g Im 2 

<1  103 218  207 187 186 159 177 

0—10 1—2 44 137 97 115 87 135 103 

>2 58 132 142 320 129 469 208 

<i 12  16 33 10 73 40 31 

10—20 1—2 6 9  21 6 55 35 22 

>2 4 0  117 0 83 127 55 

<1 2 2  1 2 6 12 4 

20—35  !)  1—2 2 A 1 1 8 7 3 

>2 1 0  3 0 64 21 15 

<1  117 236  241 199 265 211 212 

y 1—2 52 146  119 122 150 177 128 

>2 63 132  262 320 276 617  278 

0—10 205 487  446 622 402 763  488 

10—20 22 25 171 16 211 202 108 

20—35  J) 5 2  5 3 78 40 28 

y 
jL, 2 232 514  622  641  691  1 005  618  
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Taulukko  8.  Juurten painojen prosenttiosuudet koealoittaisina  keskiarvoina  paksuus  
luokittain eri  syvyyskerroksissa.  Koealan  juurten kokonaismäärän 

keskiarvo  = 100.0  %.  

Table 8. Percentages  of  root  weights,  means for sample plots,  by  diameter  classes at various 

depths. Mean  total  quantity  of roots  in  sample  plot 100.0 %. 

1) Näytteen  alaraja vaihtelee  35 —40  cm:n välillä.  
Lower limit  of sampling depth varies  beticeen 35  and  40 cm.  

teilaan lähinnä vain eri  kerrosten  juurten  kokonaismääriä ja niiden prosentti  

osuuksia. 

Havaitaan (taulukot  5,  6,  7  ja 8),  että melko hyvin  kuivuneissa  ojitetuissa  

korvissa  keskimäärin vain noin 20 % juurien  pituussummasta  on yli  10 cm:n 

syvyydellä.  Osuus  on  huomattavasti pienempi  kuin  mihin koivu-  kuusiseka  

metsiköissä ja lannoitetuilla rämeillä on päädytty  (Paavilainen  1966 c, 

1968). Prosenttimäärä on kuitenkin yli  kaksinkertainen  erilaisilta rämeiltä 

yli  10 cm:n syvyydeltä  tavattujen  juurten  prosenttimääriin  verrattuna (vrt.  

esim. Heikurainen 1955 b, Paavilainen 1963, 1966 a, 1966 b, 

1967 a  ja 1967 b).  Yli 20 cm:n syvyydeltä  näissä rämemäntyjen  juuristoja  

koskeneissa  tutkimuksissa  tavatut juurimäärät  ovat  yleensä olleet o—l0—1 %:a  

juurten pituussummasta.  

Kalela (1949)  on todennut,  että mustikkatyypin  kuusikon  juurista  

yli  10 cm:n syvyydellä  on 28%.  Kokonaismäärästä on 14.7 % 10—20 cm:n 

syvyydellä,  9.3  % 20—30 cm:n syvyydellä  ja loput  4.0  % 30—40 cm:n 

syvyydellä.  Täten 10—20 cm:n syvyydelle  tunkeutuneiden juurten  prosentti  

osuus  ojitetussa  korvessa  on suurempi  kuin  kangasmaalla.  Kankaalla sitä 

Syvyys-  
I Paksuus-  

luokka,  
Koeala —-  Sample  plot 

kerros,  

cm 

mm 

i Diameter  
1 2 3 4 1 5 1 8 1-6 

Depth layer, 
cm 

class,  
mm 

Juurimäärä , %  — Root quantity, %  

<1 44.4 42.1 33.3 29.2 26.9  15.8 28.7 

0—10  1—2  19.0 : 26.7 15.6 17.9 12.6 13.1 16.6 

>2  25.0 : 25.7 22.8 49.9 18.7 46.7 33.7 

<1 5.2 1 3.1 5.3 1.6 10.6 4.0 5.0 

10—20 1—2  2.6 1.7  3.1 0.9 7.9 3.5 3.6 

>2  1.7 . 0 18.8 0 12.0 12.6 8.9 

<1 0.8 ;  0.1 0.2 0.3 0.9 1.2 0.6 

20—35  J ) 1—2  0.8 1 A o.l 0.2 1.2; 0.7  1  0.5 

>2  0.5 i 0 0.5  1 0 9.2  ;  2.1  2.1 

<1 50.1 45.9 38.8 31.1 38.1  21.0 34.3 

V 1—2 j 22.1 28.1 19.1 19.0 21.7  17.6 20.7 

>2 i 27.2  j 25.7 i  42.1 49.9 39.9  61.1  45.0 

0—10  88.1 :  94.8 71.7  1 97.0 58.2  |  75.9 79.0  

10—20 Z 9.5 4.8 27.5  [ 2.5 30.5  20.1 17.5 

20—35  i) | 2.1 j 0.1 0.8  | 0.5 11.3 !  4.0 3.5 

y V 100.O | 100.0 j lOO.o lOO.o lOO.o  lOO.o 100.O 
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vastoin yli  20 cm:n syvyydellä  on ollut korpi  kuusikkoon  verrattuna viisin  

kertainen määrä juuria.  

Mainittakoon vielä,  että  ojitetun  ohutturpeisen  korven  turpeessa  olevista  

juurista  37 % on ollut yli  10 cm:n syvyydellä  (R ave  1 a 1966).  Vastaava 

määrä rämeellä on ollut 20  %.  

Kun tarkastellaan tuloksia yhteenlaskettuina  painoina havaitaan,  että 

vielä edellä esitettyä  suurempi  osa  juurista  on pohjakerroksessa.  Siksi  pinta  

ja keskikerroksessa  olevien juurten  prosenttiosuus  kokonaispainosta  on hie  

man pienempi  kuin  prosenttiosuus  kokonaispituudesta.  

Jokaisella koealalla poikkeavat  eri  kerrosten  juurimäärät  niin paljon  toi  

sistaan,  että  kerrosten  välillä  on merkitsevät  erot. Tarkasteltaessa  koealojen  

välisiä  eroja  kerroksittaisina  pituussummina  havaittiin,  että saatu F-luku  

jokaisessa kolmessa kerroksessa on erittäin  merkitsevä (F  O.i  % = 4.70).  

F-luku ja koealojen  välisten  erojen  selitysprosentti  ovat  kuitenkin joka ker  

roksessa  selvästi  pienempiä  kuin  koko  aineistossa.  Molemmat myös  pienene  

vät siirryttäessä  syvempiin  kerroksiin. 

Pintakerroksessa koealojen  väliset erot selittävät 56 % yhteenlasketun  

pituuden  vaihtelusta. Keskiarvon keskivirhe  on 114 m/m 2 ja HSD 5% on  

468 m/m 2
.  Kuten juurten  kokonaismäärässäkin on koealan  1 juurimäärä  

merkitsevästi kaikkien muiden koealojen  juurimäärää pienempi.  Toinen,  

juurten  kokonaismäärästä jo  huomattavasti poikkeava  havainto on, että 

koealan  5  juurimäärä on pienempi  kuin koealojen  3 ja 4 juurimäärät. 

Keskikerroksessa  selitysprosentti  on 51 ja F-luku  15.98. S(x)  on 72  m/m 2 

ja HSD 5 % 297 m/m2
.  Nyt  koealat muodostavat kaksi  ryhmää,  joiden  välillä 

on merkitsevä  ero.  Pienten  juurimäärien  ryhmään kuuluvat koealat 1, 2  ja 

4. Suurten  juurimäärien  ryhmään jäävät  siten koealat  3, 5  ja 6. 

Pohjakerroksessa  koealojen  väliset erot  selittävät enää  30 % yhteenlas  

kettujen  pituuksien  vaihtelusta. F-luku on 6.79***. Keskiarvon  keskivirhe  

on  22 m/m 2 ja HSD 5 % on 89 m/m 2
.  Eroa edelliseen ryhmittelyyn  on  

sikäli,  että koeala 3  siirtyy  nyt  pienten  juurimäärien  ryhmään,  vieläpä  sen  

pienimmäksi  jäseneksi.  Koelan 6  juurimäärä on merkitsevästi suurempi  kuin 
kaikkien  pienten  ryhmän  koealojen  juurimäärät.  Koealan 5 juurimäärää  

merkitsevästi  pienempi  juurimäärä  on ainoastaan koealalla 3. 

Jokaisessa  kerroksessa  koealoittaiset erot selittävät painomäärien  vaihte  

lusta vielä pienemmän  osan kuin pituusmäärien  vaihtelusta. Painon perus  

teella saadut  koealojen  väliset  erot  ovat kuitenkin  yleensä  samansuuntaisia 

ja vielä selvempiä  kuin pituuden  perusteella  saadut erot.  Täten yhteenlas  
kettuina painoina  erot ovat  merkitseviä lähes samojen  koealojen  välillä kuin 

yhteenlaskettuina  pituuksina.  

Sekä pituusmäärissä  todettuja  koealoittaisia eroja  että etenkin pituus  

määrien prosenttiosuuksia  tarkasteltaessa todetaan,  että  puuston  kehittyessä  

järeämmäksi  keski- ja pohjakerroksessa  olevien juurten määrä lisääntyy.  
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Täten myös  juuriston  keskisyvyys  lisääntyy  iän  mukana. Tulos on saman  

suuntainen kuin  aikaisempien  tutkimusten tulokset  (Laitakari  1927,  

Kalela 1949, Heikurainen 1955 b,  Bergman 1961).  

Koealan 3 pohjakerroksen  pienen  juurimäärän  mahdolliseksi  syyksi  voi  

daan esittää,  että tällä  koealalla pohjaveden  pinta  on korkeammalla kuin  

muilla koealoilla. Otaksumaa,  että pohjavesipinnan  vähäinen etäisyys  maan  

pinnasta  vähentää pohjakerroksessa  olevaa juurimäärää  vahvistaa myös  se,  

että koealalla 6  on pohjakerroksessa  enemmän juuria  kuin muilla koealoilla 

(vrt.  Paavilainen 1966 c).  

Juuriston syvyysjakaumaa  selvittävät  tulokset  voidaan yhdistää  seu  

raaviin toteamuksiin. Ojitetun  korven  kuusikoiden juuristot ovat  pinnalli  

sempia  kuin mustikkatyypin  kuusikoiden ja kuusi-koivusekametsiköiden 

juuristot. Juustojen  sijainnin  painopiste  on kuitenkin selvästi  syvemmällä  

kuin lannoittamattomien rämeiden männiköiden juuristoilla.  Puuston vart  

tuessa sen  juuristo  syvenee  jonkin  verran.  

332. Paksuusjakauma  

Juurten keskimääräistä paksuusjakaumaa  yhteenlaskettuina  pituuksina  

tarkasteltaessa havaitaan,  että 81.6 % juurten pituussuunnasta  on alle 

1 mm:n paksuisia  ja vain 2.7  % juurista  on  yli  2  mm:n  paksuisia  (taulukot  5 

ja 6).  Heikurainen (1955  b)  on erilaisissa rämemänniköissä saanut seu  

raavan  keskimääräisiä  paksuussuhteita  luonnehtivan lukusarjan:  84.8 %,  

ll.i % ja 4.1 %.  Myös  muissa rämeitä koskeneissa  tutkimuksissa  on pää  

dytty  melko samanlaiseen jakaumaan  (esim. Paavilainen 1963 ja 

1966 a). Kalela (1949)  on kangasmaan  kuusikossa  päätynyt  seuraavaan  

lukusarjaan  60.0 %,  24.6 %ja  15.4 %,  missä  paksujen  juurten  edellisiä suu  

rempi  osuus  mahdollisesti aiheutuu erilaisesta tutkimusmenetelmästä. 

Vaikka kaikilla  korpikoealoilla  I—2 mm:n paksuisia  juuria  onkin keski  

määrin hieman enemmän kuin rämekoealoilla ja vastaavasti  yli  2  mm:n 

paksuisten  juurten  prosenttiosuus  on  korvessa rämeeltä saatua keskiarvoa  

jonkin  verran  pienempi,  voidaan todeta,  että ojitetuissa  korvissa  kuusikon  

juuriston paksuusjakauma  on lähes samanlainen kuin  erilaisilla rämeillä 

olevien männiköiden juuristojen  paksuusjakauma.  

Kun tarkastellaan yhteenlaskettuina  painoina eri paksuisten  juurten  

keskimääräistä  esiintymistä,  havaitaan,  että ohuiden juurten osuus  on vain 

runsas  kolmannes juurten  kokonaismäärästä. I—2 mm:n paksuisten  juurten  

osuus  kasvaa  pituustarkasteluun  verrattuna 5 %.  Täten paksujen  juurten  

osuus  muuttuu pituuden  osuuteen verrattuna miltei 20-kertaiseksi.  Niitä on 

nyt  lähes puolet  kaikista  juurista  (taulukot  7  ja 8).  

Alle 1  mm:n  paksuisten  juurten  yhteenlasketun  pituuden  kokonaisvaih  

telusta aiheutuu 62 % koealojen  välisistä eroista. F-luku on 26.56***. 
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Keskiarvon  keskivirheen  suuruus  on  102.6 m/m 2
,  joten HSD 5 %:ksi  tulee 

420.6 6  m/m 2
.
 Voidaan siis  todeta,  että alle 1 mm:n juurten  koealoittaisten 

keskiarvojen  välillä on  samanlaiset erot kuin kaikkien  juurten  keskiarvojen  

välillä,  sillä  koealan 1 juurimäärä on kaikkia  muita pienempi  ja lisäksi  koe  

alan 2 juurimäärä  on pienempi  kuin  koealojen  3 ja 6  juurimäärät.  

I—2 mm:n paksuisten  juurten  määrän vaihtelusta menee  koealoittaisten 

erojen  osalle 59  % ja F-luku pienenee  vain hieman edellisestä,  26.0 3***:een.  

S(x) on 25.0 m/m 2
,
 ja HSD 5% on  102.6 6  m/m 2

.
 Kaikkia  muita pienempi  

juurimäärä  on täten koealalla 1. Koealoilla 5  ja 6  taas on enemmän juuria  

kuin  nuorempia  kehitysvaiheita  edustavilla  koealoilla.  

Paksujen  juurten  vaihtelusta koealojen  väliset  erot selittävät  tasan  puo  

let.  Koealojen  välillä  on  erittäin merkitseviä eroja (F-luku  15.19***). S(x),  

8.21  m/m2 ja HSD 5 % 33.6 6  m/m 2 osoittavat,  että nyt  vain koealojen  5  ja 

6  juurimäärät  ovat muita merkitsevästi suurempia.  

Yhteenlaskettujen  pituuksien  merkitseviä  eroja  ja etenkin niiden pro  

senttiosuuksia  tarkastelemalla havaitaan,  että alle 1 mm:n juurten osuus  

pienenee  hieman puuston  vanhentuessa. Vastaavasti taas molempien  pak  

sumpien  juuriluokkien  osuus  näyttää  jonkin  verran  kasvavan.  Kehitys  

suunta  on siis  sama kuin  on  todettu muissakin  tutkimuksissa  (esim.  K  a  
-1e  1 a 1949, Heikurainen 1955 b).  Vaikka vaihteluväli on pieni,  

tulee kehityssuunta  esille jopa selvemmin kuin syvyysjakaumassa.  

Yhteenlaskettujen  painojen  koealoittaista sarjaa  tarkasteltaessa havai  

taan,  että  siirryttäessä  kohti suuripuustoisia  koealoja,  ohuiden juurten  osuus  

pienenee  paljon  voimakkaammin kuin pituuksia  tarkasteltaessa.  Nyt  myös  

I—2 mm:n paksuisten  juurten  osuus  pienenee  päin  vastoin kuin pituusmää  

rissä.  Näin ollen täytyy  paksujen  juurten  osuuden lisääntyä  voimakkaasti 

puuston  varttuessa. 

333. Eri paksuisten  juurten  syvyys  

Taulukossa 9  on esitetty,  kuinka suuri osa  kunkin  paksuusluokan  juurten  

kokonaismäärän  yhteenlasketusta  pituudesta  on  kussakin syvyyskerroksessa.  

Taulukko  9. Juurten  syvyysjakauma  yhteenlaskettuina pituuksina paksuusluokittain 
Table 9. Vertical  distribution  of total  root  lengths, by diameter classes.  

Paksuusluokka, Syvyyskerros, cm — Depth layer,  cm  
Yhteensä,  

mm 

Diameter 0—10 10—20 20—35 /o 

Total, 
class,  Juuria, % kokonaismäärästä  % 
mm  

Roots, % of total 

<1   80.6 2.4 lOO.o 

1—2  74.8  22.1 3.1 lOO.o 

>2   71.0  22.4 6.6 lOO.o 
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Taulukko  10. Juurten  syvyysjakauma  yhteenlaskettuina painoina  paksuusluokittain.  
Table  10. Vertical distribution  of  total root  weights, by diameter classes.  

Valtaosa kaikkien  paksuusluokkien  juurista  on pintakerroksessa.  Vain 

pieni osa  sekä ohuista että  paksuista  juurista  on enää pohjakerroksessa.  

Vaikka  yleissuunta  syvempiin  kerroksiin  mentäessä kaikissa  paksuusluo  

kissa  on hyvin selvästi  vähenevä,  on vähenemisnopeudessa  eri  paksuisten  

juurten  välillä selviä eroja. 

Taulukosta 10 voidaan kuten  edeltäkin todeta,  miten suuri osa  kunkin 

paksuusluokan  juurten  kokonaismäärästä  on eri syvyyskerroksissa.  

Nyt tulee kaiken paksuisten  juurten keskittyminen  pintakerrokseen  

edelliseen verrattuna hieman korostetummin esille. Muuten tulokset  ovat 

samanlaisia kuin yhteenlaskettuina  pituuksina  esitetyt,  sillä sekä pituus  

että painoprosenttiluvut  muuttuvat samassa  järjestyksessä.  

Yhteenvetona voidaan todeta,  että alle 1  mm:n paksuusluokan  juurten  

esiintymisen  painopiste  on  lähinnä maan pintaa.  Paksuimpien  juurten  esiin  

tymisen  painopiste  on taas kaikkein  syvimmällä.  Samanlaisen ilmiön  on  

He i  k  urainen (1955  b) jo aikaisemmin todennut rämemänniköissä. 

Tämän tutkimuksen kohteena olleissa kuusikoissa  eivät kuitenkaan erot 

eri paksuisten  juurten  syvyysjakaumissa  ole yhtä  suuria kuin rämeillä. 

Tämä aiheutunee pääasiassa  siitä, että ravinnon otossa tärkeitä ohuimpia  

juuria  on sekä suhteellisesti  että  etenkin määrällisesti syvemmissä  kerrok  

sissa  huomattavasti enemmän tehokkaasti ojitetuissa  korvissa  kuin  rämeillä. 

Turvelaji,  turpeen  vedenläpäisevyys  ja ravinteisuus ovat  juurten  syvälle  

tunkeutumista edistävinä tekijöinä  voimakkaampia  korvissa  kuin rämeillä 

(vrt. Paavilainen 1966 c, 1967 b,  Paaria hti 1964, Lähde 

1966).  Myös  vahvempien  juurten  syvyysjakauma  on rämeillä jonkin  verran  

pinnallisempaa  kuin  korvissa.  Paksujen  juurten  syvyys  lisääntyy  puuston  

varttuessa sekä rämeillä että  korvissa  suhteellisesti  enemmän kuin  ohuiden 

juurten syvyys.  

34. Juurten pituuden  ja painon  vertailu 

Juurten pituuden  mittaus  on paljon  työläämpää  kuin  punnitseminen.  

Siksi  pyrittiin  selvittämään,  missä  määrin etenkin ohuimpien  juurten  pituus  

mittaukset voitaisiin korvata painomittauksilla.  Lisäksi  haluttiin tietää,  

Paksuusluokka,  Syvyyskerros,  cm —  Depth layer,  cm 
Yhteensä,  

mm 

Diameter 0—10 O 1 to o  20—35 
0/ 
/o 

class,  

mm 

Juuria, % kokonaismäärästä 

Roots, % of total 

o/ 
/o 

<1   83.5 14.6 1.9 lOO.o 

1—2  80.5 17.2 2.3 lOO.o 

>2   74.8  19.8 5.4 lOO.o 
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Taulukko  11. Juurten pituus painoyksikköä  kohti (m/g)  koealoittaisina  keskiarvoina  
paksuusluokittain eri  syvyyskerroksissa.  

Table  11. Root  length per  weight unit  (m/g),  means for sample plots,  by  diameter  classes 
at various  depths. 

*)  Näytteen alaraja vaihtelee  35—40  cm:n välillä.  
Lower  limit  of sampling depth varies between  35  and  40 cm.  

miten suuria eroja  eri paksuusluokkiin  kuuluvissa juurissa  on grammaa 

kohti lasketuissa pituuksissa  ja onko samalla paksuusluokalla  painoyksikön  

pituusmäärissä  eri  kerroksissa  keskinäisiä eroja.  Tätä tutkittiin  laskemalla,  

montako metriä grammassa on juuria  kunkin koealan eri  syvyyskerroksessa  

ja  paksuusluokassa.  Tulokset esitetään taulukossa 11. 

Keskiarvojen  lisäksi  tutkittiin vielä yksittäisten  näytteiden  perusteella,  

miten paljon  grammaa kohti  lasketut  pituusmäärät  vaihtelevat. Vaihteluväli  

on esitetty  taulukossa  12. 

Grammassa on juuria  keskimäärin  4.17 m. Koska  paksujen  juurten  osuus  

on suurin puustoltaan  vanhimmilla koealoilla,  niin myös  gramman sisältämä 

juurten pituus pienenee  selvästi  puuston  varttuessa. Mitään selvää  kehitys  

suuntaa ei  voida havaita samojen  syvyyskerrosten  koealoittaisten pituuk  

sien välillä. Ohuita juuria  on grammassa keskimäärin 10 metriä. I—21 —2 mm:n 

juuriakin  mahtuu grammaan vielä mnsaat 3 metriä. Vahvoja  juuria,  joissa  

koealojen  välinen vaihtelu on suurin,  sopii grammaan ainoastaan 0.2  5  metriä. 

Kaikkien kolmen paksuusluokan  juuret  tulevat kevyemmiksi  syvempiin  
kerroksiin  mentäessä. Etenkin ohuissa juurissa  tämä selittynee  sillä, että 

pintakerroksen  juurissa  on mittaamatta jääneiden  lyhyt  juurten  tiheys  suu  

rempi  kuin  muiden kerrosten  juurissa  (Heikurainen  1955 b,  Berg  

Syvyys- 
Paksuus-  

luokka,  
Koeala — Sample  plot 

kerros,  

cm 
mm 

Diameter 
1 2 3 4 5 6  1—6 

Depth layer,  
cm 

class,  
mm 

Juurimäärä , m/g — Root quantity,  / nlg  

<i 9.11 8.08  10.20 11.34 8.07 11.07 9.60  

o o 1-2 4.11 2.19 3.03  2.93 3.45 2.96 2.93  

>2  0.45  0.32  0.31  0.19  0.41  0.14  0.24  

<1 11.58 14.30 13.47 16.73 8.23 14.15 11.54  

0 
1 

LO O 1—2  5.92 3.33 4.60  5.42 3.55 4.16 4.06  

>2  0.65  0 0.13  0 0.39  0.33  0.28  

<1 12.40 13.80 12.70 20.70 12.78 9.93 12.60  

20—35  l )  1—2 4.05 n. 4.13 5.40  2.90 3.25 4.33 4.13  

>2  0.33  0 1.03 0 0.18  0.54  0.31  

<1 9.42 8.55 10.66 11.70 8.22 11.59 9.94  

Z1 1—2 4.32 2.28 3.33  3.05 3.48 3.25 3.16  

>2  0.4 7 0.32  0.24  0.19  0.35  0.20  0.25  

0—10 5.58 4.32 5.49  4.05 4.61 2.92 4.20  

10—20 27 8.08  10.39 3.25  12.49 3.93 3.73 4.28 

20—35  i)  6.82  14.70 4.24  14.73 1.47  4.02 3.06  

Z S 5.84 4.66 4.87  "4.31 4.05 3.13 417 
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man 1961, Paavilainen 1963 ja 1966 a). Tulosta voitaneen ylei  
sestikin  pitää  osoituksena siitä, että juuret  ovat sitä  elinvoimaisempia,  

mitä lähempänä  maan  pintaa olevassa kerroksessa  ne ovat. 

Vaihteluväliä tarkasteltaessa joudutaan  yleisesti  toteamaan, että  koe  

alojen  keskiarvojen  ja etenkin  koealojen  yksityisten  näytteiden  välillä on  

varsin  suuria eroja. Vaihteluväli kasvaa  keskiarvoon verrattuna mentäessä 

syvempiin  kerroksiin. Samoin tapahtuu  paksumpiin  juuriin  siirryttäessä.  

Toisin sanoen vaihteluväli on suhteellisesti  sitä suurempi,  mitä pienempi  

näyteosan  juurten yhteenlaskettu  pituus  on.  

Jos koealan juurten  yhteenlaskettu  pituus  pyritään  selvittämään siten,  

että  mitataan esimerkiksi  vain yhden  näytteen  juurten pituus-  ja paino  

määrä ja kerrotaan tästä  saatavalla kertoimella muiden punnitusten  tulok  

set,  päästään  yhteenlasketussa  pituudessa  parhaaseen  tulokseen pintakerrok  

sen ohuissa juurissa.  Täällä saavutetaan myös suurin työajan  säästö. Virhe 

saattaa tällöinkin olla jopa useita  kymmeniä  prosentteja.  Näin ollen taulu  

kossa  12 esitettyjen  tulosten perusteella  ei voida suositella pituusmittausten  

korvaamista painomittauksilla,  jos tutkimuksen päämääränä  on tarkka  

ohuimpienkin  pitkäjuurten  yhteenlasketun  pituuden  selvittäminen. Jos  sitä 

vastoin päämääränä  on lähinnä juuriaineksen  kokonaismäärän selvittämi  

nen,  ovat  pelkät  juuriston  painomittaukset  tai painomittauksiin  perustuvat  

pituusselvitykset  tähän tarkoitukseen nähtävästi riittävän tarkkoja  (vrt.  

esim. Kira ja Shidei 1967, Kir a ja Oga  w  a 1968, Kari zu  mi 

1968, Fraser 1969). 

4. TULOSTEN TARKASTELUA 

Tutkimuksen merkittävimpiä  tuloksia on, että  puuston  pinnanmyötäisen  

juuriston  määrä on voimakkaimmin riippuvainen  runko-osan kuutiokas  

vusta  ja että kasvun  lisääntyessä  sen  yksikköä  kohti  laskettu juurimäärä  

vähenee. Siksi on syytä  yksityiskohtaisesti  vielä puuttua Cryptomeria japo  

nica-  viljely  metsiköitä  koskeneisiin juuristotutkimuksiin.  Karizumi 

(1968)  on todennut,  että pinta-alayksikköä  kohti laskettu alle 0.2 cm:n 

paksuisten  juurten  määrä saavuttaa maksimin metsikön iän ollessa  noin 20 

vuotta.  Tähän ikään  sattuu myös  neulaston määrän ja juoksevan  kasvun  

kulminaatiokohta.  Tämän jälkeen  juurten  määrä alkaa vähentyä  juoksevaa  

kasvua ja neulaston määrää  vastaavasti,  joten  on ilmeistä,  että  alle 0.2  cm:n 

paksuisten  juurten määrä ja yhteyttävien  osien määrä seuraavat saman  

laista aikasarjaa  kuin viljelymetsiköiden  kasvu  ja ovat tiukasti korrelaa  

tiossa metsiköiden tuottavuuden kanssa.  

Ojitetulla  suolla puuston  kehitys  ei ole yhtä tasaista kuin viljelymetsi  

köissä,  joten siellä juurimäärän todellisella riippuvuudella  puustotunnuk  



65.2  Juuriston  ja puuston tunnusten  välisistä  riippuvuussuhteista ojitettujen 31  

sista  on  mahdollisuus tulla vielä selvemmin esille kuin viljelymetsiköissä.  

Ojituksen  välittömänä seurauksena puuston  kasvu  nimittäin elpyy.  Elpy  

misreaktio  noudattaa tiettyjä  sääntöjä  mm. siten,  että elpymisessä  puuston  

koon  on todettu olevan huomattavasti määräävämmän tekijän  kuin puus  

ton iän (Heikurainen  ja Kuusela 1962).  Täten voisi  odottaa,  että 

kasvun  lisääntymisen  kanssa rinnan myös  vettä ja ravinteita ottavan  ja 

kuljetettavan  juuriston  täytyisi  lisääntyä  (vrt. Paavilainen 1966 a).  

Siksi tuntuisikin luonnolliselta,  että ojitetuissa  korvissa  nimenomaan juok  

sevan  kasvun  määrä korreloisi voimakkaasti  juurten  määrän kanssa.  Tällöin 

olisi helppo  ymmärtää,  että kaikki  puuston  tunnukset eivät pysty  selittä  

mään  juurten  kokonaismäärää yhtä  hyvin  korvissa  kuin kangasmailla  eikä  

varsinkaan yhtä  hyvin  kuin säännöllisesti kehittyneissä  viljelymetsiköissä.  

Kangasmailla  ja etenki i viljelymetsiköissä  puuston  kasvu  on normaalisti 

paljon  kiinteämmässä riippuvuussuhteessa  kuutiomäärään ja ikään kuin 

puustoa  kasvavina  ojitetuilla  turvemailla. Siksi  vaikuttaa mahdolliselta,  

että kangasmailta  todettu juurimäärän  voimakas korrelaatio puuston  kuu  

tiomäärän tai iän kanssa  on vain näennäinen seurausilmiö kasvun  ja juuri  

määrän välisestä riippuvuudesta.  

Toinen mielenkiintoinen ongelmaryhmä  on juurten  esiintymissyvyyden  

erot.  Syvyysjakaumaltaan  ojitetun  korven  kuusikoiden juuristot  asettuvat 

rämeiden ja kangasmaiden  puustojen  juuristojen  syvyyden  väliin. 20 cm:n  

syvyydelle  asti  korvella ja kangasmaalla  ei ole paljonkaan  eroa. Vasta  tätä 

syvemmällä  alkavat  juurten  syvälle  tunkeutumista estävät  tekijät  vaikut  

taa  huomattavasti voimakkaampina  korvissa  kuin kangasmailla.  

Kun sitten tarkastellaan,  mistä  merkitsevä ero  juurten  syvyysjakaumassa  

rämeisiin verrattuna perimmältään aiheutuu,  voidaan tärkeänä syynä  pitää  

rämeen ja korven  turpeen veden erilaista happi-  ja ravinnetaloutta (P  a a  

vilainen 1967 b).  Korvissa on nimittäin voitu todeta juurten  pysyvän  

hengissä jopa pohjaveden  pinnan  alapuolella,  kun liikkuva vesi sisältää 

tarpeeksi  happea  (Paavilainen  1966 e). Rämeillä sitä vastoin hitaasti  

liikkuva vesi ei anna juurille  riittävästi happea.  Juurten menestyminen  on  

siten ratkaisevasti riippuvainen  turpeen  ilman vaihdosta. 

Tämän tutkimuksen korpikoealojen  turpeessa  on puukomponentin  osuus  

niin suuri, että eräillä kohteilla voidaan puhua  metsäsaraturpeen  sijasta  

miltei pelkästä  metsäturpeesta.  Seurauksena on  pohja-  ja sadevesien  melko  

nopea liikkuminen,  jolloin  niiden happipitoisuus  säilyy  korkeana,  kuten jo 

kauan sitten on todettu (Hesselman  1910). Parantuneen happitalou  

denhan voidaan olettaa vaikuttavan juuriin  sekä  suoranaisesti  että välilli  

sesti  ravinteiden vilkastuneen mobilisaation kautta,  kun juuret  hakeutuvat 

sinne,  missä on käyttökelposia  ravinteita (vrt. esim. Mikola 1952, 

Paarlahti ja Vartiovaara 1958, Heikurainen 1953,  

Paaria hti 1964, Lähde 1966 ja Paavilainen 1967 b).  
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5. YHDISTELMÄ  

Tässä tutkimuksessa on selvitetty,  miten useita vuosikymmeniä  ojitet  

tuna olleilla korpisoilla  kasvaneiden  kuusikoiden juuristot  muuttuvat puus  

ton kehittyessä  taimistosta vanhaksi  metsäksi.  Lisäksi  on tarkasteltu,  miten 

juurten  kokonaismäärä on riippuvainen  puuston  maanpäällisten  osien tär  

keimmistä tunnuksista. 

Tutkimus kohdistettiin  puiden  väleihin,  suon tasapinnalle  levittäytynei  

den kuusen  pitkäjuurten  kokonaismäärän sekä niiden syvyys-  ja paksuus  

jakauman  selvittämiseen. Juuristojen tutkimisessa on  käytetty Hei k  u  

rais  en (1955  b) kehittämää menetelmää,  joka osoittautui tarkaksi  ja 

verraten nopeaksi.  Kaikille yli  0.5 cm:n pituisille kuusen  juurille  suoritettiin 

sekä  pituus-  että painomittaukset.  Erojen  merkitsevyyttä  testattiin varians  

sianalyysiin  perustuvalla  Tuk e  y  n menetelmällä. Juurten kokonaismää  

rien riippuvuutta  erilaisista puuston  tunnuksista selvitettiin regressioana  

lyysin  avulla.  

Havaittiin,  että juurten  kokonaismäärä saavuttaa jo puuston  ollessa  ver  

raten  nuorta tason,  jolta  se  ei  enää paljonkaan  muutu. Kuusikoissa  juuria  oli 

keskimäärin  2  580 m/m 2
.  Tätä vastaava juurten yhteenlaskettu  paino  oli 

618 g, joten grammassa oli juuria keskimäärin  4.17 m. 

Regressioanalyysillä  verrattiin, miten juurten kokonaismäärä on riip  

puvainen  puuston  kuutiomäärästä,  pohjapinta-alasta,  keskipituudesta,  juok  

sevasta kuutiokasvusta ja sekä kuutiomäärästä että juoksevasta  kuutio  

kasvusta  yhdessä.  Juurimäärien erot selittyivät  parhaiten  puuston  kuutio  

kasvun  avulla.  Myös  pohjapinta-ala  oli parempi  selittäjä  kuin  kuutiomäärä. 

Kahden selittävän muuttujan  regressioanalyysi  ei  parantanut  selittävyys  

astetta. 

Kuutioyksikköä  kohti laskettu juurimäärä  vähenee voimakkaasti,  kun 

puuston  kuutiomäärä kasvaa.  Myös kasvun  yksikköä  kohti  laskettu juuri  

määrä vähenee hieman siirryttäessä  kasvuisampiin  koealoihin päin. 

Tutkimuksen kohteena  olleiden ojitettujen  korpisoiden  kuusien  juuristot  

ovat  jonkin  verran  pinnallisempia  kuin kangasmaiden  puiden  ja soilla kasva  

neiden kuusi-koivusekametsiköiden juuristot.  Niiden syvyysjakauman  paino  

piste  on kuitenkin huomattavasti syvemmällä  kuin rämemäntyjen  juuristo  

jen  syvyysjakauman  painopiste.  Kun korven  puusto  varttuu,  niin sen  juuristo  

syvenee hieman. Keskimäärin oli o—lo0—10 cm:n kerroksessa  79.5 %, 10—20 

cm :n kerroksessa 17.9 % ja 20—35 cm:n kerroksessa  vain 2.6  % juurten  

yhteenlasketusta  pituudesta.  

Eri  paksuisia  juuria  esiintyy  keskimäärin  jokseenkin  samassa  suhteessa 

ojitetuissa  korvissa  kuin rämeillä ja sekametsiköissä.  Paksujen  juurten  osuus  

lisäntyy,  kun piuisto  kasvaa  isommaksi.  Alle 1 mm:n paksuisia  juuria  oli 

keskimäärin 81.6 %, I—2 mm:n paksuisia  juuria 15.7 % ja yli  2  mm:n 
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paksuisia  juuria  2.7 %.  Ohuiden juurten  suhteellinen osuus  on suurin pinta  

kerroksessa  ja paksujen  juurten  osuus  on siinä pienin.  Pohjakerroksessa  

suhde on päinvastainen.  

Pituusmittaukset  kuvaavat  juurimäärää  huomattavasti paremmin  kuin 

painomittaukset.  Syynä  on  lähinnä yli  2  mm:n paksuisten  juurten  suuri koon  

vaihtelu ja esiintyminen  vain harvoissa  näytteissä.  Pituusmittausten kor  

vaamista painomittauksilla  ei  voida suositella  ohuiden juurten tarkan mää  

rän selvittämiseen  pyrkiviin  tutkimuksiin. 
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SUMMARY 

Root/Above-Ground  stand  relationships in spruce  stands  growing' on 
drained  peatlands 

Purpose and  methods  of study 

The  purpose  of the  study  has  been  to describe  the  changes taking  place in the  root 

systems  of spruce  stands growing in  spruce  swamps  drained  several  decades  ago,  as 

the  stand  develops from the  seedling stage into  old  forest. The  ralationships between  

the total  root  quantity and  the principal  characteristics of the above-ground parts 

of the stand have also been studied. 

On a great number  of  field  sites,  preliminary  stand  investigations,  and  determina  

tions  of the nutrient  status and the  drainage efficiency  were made  in  order  to find a 

series  of stands  suitable  for  the  study, differing only  in  respect  to the tree  stand.  The 

tree  stand, groundwater level, peat quality and  vegetative cover of the  stands  selected  
for study were thoroughly studied  (tables 1,  2,  and  3). 

The  root  data  refer  to the  total  quantity, and  the  depth and  diameter  distribution, 

of the long roots  of spruce  on the  level  swamp  surface  at least  a meter  from the  base  

of the  closest tree. Figuare 1 shows  an example of  sample plot  location  and  the  location  

of  root  sampling sites, at equal intervals, and groundwater wells.  
In the laboratory root  studies, the method  development by  Heikurainen  

(1955 b)  was used,  since  it  was found  to be  accurate  and  relatively fast. The  lengths 

and  weights of  all  spruce  roots  exceeding 0.5  cm  in  length were recorded.  The  signi  

ficance  of the differences  was  tested by  analysis  of variance  and  Tuke y's method, 
which  is connected  with  it. The  relationships between  total  root  quantities  and  various  
characteristics of the tree stand  were determined  by  regression analysis.  

Results  of  the study 

It was found that a  fairly  constant level  of total  root  quantity is  attained  already 

in  a relatively  young  stand.  The  mean quantity of  spruce  roots  was 2 580  m/m
2

. The 

corresponding total  root  weight was 618  g/m
2
 (table 4), indicating 4.17 m of  roots 

per  gram, on an average  (table 11). 

Regression analysis  was used  to determine  the relationships of the total  root  

quantity  with  the volume, basal  area, mean height, current  volume  increment, and  
simultaneously the volume  and the current volume  growth, of the tree stand (figures 

2,  3, 4, and  5). 

The  root  quantity differences  were best  correlated  with  the  volume  increment  of 

the tree  stand.  Basal  area was also  more closely  correlated  than stand  volume.  The  

introduction  of a  second  independent variable  into the regression did  not  lead  to a 

significant reduction  in  the  residual  variance. 
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The  quantity of roots  per  unit  of stand  volume  decreases  considerably, as the 

stand  volume  increases  (figure  6).  The  quantity of  roots  per  unit  of  growth also  decreases  

slightly  toward faster-growing sample plots  (figure 7).  

It was found  that  the  root  systems  of the  spruces  in  the  spruce swamps studied  

are  somewhat more superficial  than  the  root  systems  of trees  growing on mineral  soils, 

and  of  spruce-  birch  mixed  stands  growing on peatlands. However, the  center  of  gravity  

of  their  vertical  distribution  is  considerably deeper than the  one for  pine root  systems 
in  pine swamps.  With increasing age,  the  root  system of the  trees  of spruce  swamps 

penetrates a little  deeper (tables 5,  6,  7,  and  8).  Of the  total  length of the  roots, 79.5 % 

were,  on an average,  in the  o—lo0 —10 cm  layer,  17.9 % in  the 10—20  cm  layer,  and  only  

2.6 %in the 20—35  cm  layer.  

The  ratios  of the roots  in  different diameter  classes  were about  the same, on an 

average,  in  drained  spruce  swamps  as in pine swamps  and mixed-forest  peatland  stands.  

The  proportion of thick  roots  increases  with increasing tree  size  (tables 5,  6,  7, and  8).  

The  mean relative  quantity of roots  under  1  mm  in  diameter  was  81.6 %, I—21 —2  mm, 

15.7 %, and  over 2 mm, 2.7 %. The relative  quantity of thin  roots  was greatest in  
the surface  layer,  of thick  roots,  the smallest in this  layer.  In the  bottom layer,  the  

proportions were reversed  (tables  9 and  10). 

Length  measurements  described the root  quantity much  better  than weight  
measurements. The main  reason was the  great size  variation  and small  frequency  of 
the  roots  over 2 mm  in  diameter  in  the samples. Replacing length measurements by  

weighing cannot  be  recommended  on the  basis  of  the  results  shown  in tables  11 and  12, 

in  studies  aiming  at determining the accurate  quantities  of thin  roots.  
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1. PURPOSE OF THE PRESENT STUDY 

Forest resources, wood utilization and forest drain in Finland have been 

studied by  means  of  national forest  inventories and wood utilization surveys,  

the former carried out by  the  Forest Research Institute's  Department  of  

Forest  Mensuration and Management,  and the latter by  the same Institute's  

Department  of  Forest Economics.  On the basis  of this  fundamental infor  

mation, the  departments  have,  together,  carried  out timber balance studies  

on development  and alternative forecasts for forest resources,  increment,  

allowable drain, total  drain and its  structure. 

The field work  for the first  three national forest inventories was  carried 

out in 1922—24,  1936—38 and 1951—53 (Ilvessalo  1956). Wood utili  

zation surveys  then estimated the drain in 1927, 1938 and 1955 (Saari 

1934; Osara, Pöntynen  and Erkkilä 1948; Pöntynen  1962).  

In the 19605,  the main principles  of  the study  methods have been largely  

unchanged  since these earlier  surveys  with only  minor amendments in 

technique.  However,  research  is now of  a permanent  character.  Field work  

for forest  inventories goes on every  year, and the results are obtained at 

shorter intervals  than before. The forest  drain each year is  estimated and 

published,  and a prognostic  figure  is  available in the  second half  of  the year. 

The need for information on the  timber balance (drain  compared  with the 

allowable cut)  has  increased markedly  in recent years as  fellings  approach  

the maximum level consistent  with a sustained yield. This information is  

required,  e.g. for forest  industry  expansion  projects,  distribution of felling  

for various districts, and the programming  of  forest  improvement  work,  as  

well as  for national forestry  and economic policy.  These requirements  

presuppose territorial  timber balances which should also be sufficiently  

reliable.  The latest  published  forecast  of  the timber balance for 1964 2  000  

was  made by  Ervasti  et ai. (1965).  A  revised  forecast  by  districts  has 

been made in 1969 for the Economic  Council  but is  not yet published  (E  r  

v  a s t i et al. 1969). 

Comparison  of the growing stock  volume,  increment and drain have 

already  aroused great  interest (e.g.  Saari 1948; Osara,  Pöntynen  

and Erkkilä  1948).  This earlier  work  has  provided  a  basis  for comparative  
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studies  of  individual estimates and of  the reliability  of  the  information on  

which the  development  of  forestry  and forest industries  have been  based. 

At  present  these comparisons  can  be  made in much  greater  detail than before 
and applied  to  individual areas of  the country,  since  estimates of  growing  

stock  volume and increment  are  available for 1951—53, 1960—63 and for 

almost  all the southern half  of  the country  for 1964—67,  together  with 

estimates of  the annual drain for 1953—68. Some of the  basic  data have 

been calculated according  to the forestry board districts  of  which,  there are  

20 including  Ahvenanmaa (the  Aland  Islands),  (see  Map 1, p.  6).  
The  comparison  of  the inventory  estimates  on growing stock  volume and 

increment on the one hand and the drain estimates on the other hand is 

made in the present  study  by  comparing  the growing  stock  volume at the 

end  of  the  period  with a calculation  of  the  same volume from the volume at 
the beginning  of  the period  plus  increment and minus  drain during  the  period.  
The fundamental data on the  results  of  the inventories (Appendix  1)  are 

taken from publications  by  Ilvessalo  1956,  1957,  1962,  1963; Kuusela 

1965, 1966 a, 1967; Kuusela and Salovaara 1968; Tiihonen 1966, 

1968; data on the forest drain from publications  by  Piintynen  1962;  

Ervasti  and Huttunen 1966, 1967;  Ervasti,  Salo and Tiililä  

1967; Huttunen 1968; Mikkola 1969; and summarized for timber 

balance comparisons  by  Ervasti  and Kuusela 1968. 



2. GROWING STOCK VOLUME AND INCREMENT 

21. Estimation of volume 

The Third National Forest  Inventory  (Ilvessalo  1956)  used  parallel  

survey  lines extending  across  the country.  The volume per  hectare of  the 

stands intersected by  the  survey  lines was  estimated ocularly  with the aid. 

of auxiliary  tables and by  measuring  the dominant height  of  the  stands.  

In addition,  there were  sample  plots  where the stock  was  both measured 

and estimated  ocularly.  Ocular  estimates  were checked and corrected by 

comparing  estimates  and measurement results  from the sample  plot  stands.  

In the Fourth Inventory  (Ilvessalo  1962) the volume estimate was  

obtained from 300 sq.  m. circular  sample  plots  along  continuous lines.  In the 

Fifth  Inventory  (Kuusela  1966 b)  the lines were  placed  on the  terrain 

by  tracts,  each  BxB km  tract  enclosing  a 5.2  km  long  line in the  form of  

a quadrangle.  Volumes were  estimated on relascope  sample  plots  at fixed 

spacing,  and a tallied tree of  a sample  plot  was  2  sq.  m. of  basal area per 

hectare. In reality,  the sample  plots  were concentric  circles,  each  class  of  

trees of  a given  diameter having  its  own circle.  The trees  to be referred to 

a sample plot  were verified  by  relascope,  and borderline cases  were re  

examined by  measuring  their diameter and distance from sample  plot  center.  

Hence the volume estimates  of  the growing  stock  were obtained from 

a systematic  sample.  The estimates involved some sampling  error,  the  extent 

of  which will be discussed below,  but  systematic  errors  of  an unknown  size  

may also exist.  In  the Third Inventory,  it  is not certain that the ocular  

estimates  along  the line and on sample  plots  were carried out in the same 

way.  In line plot  survey,  again,  the centers of  the plots  may »evade»  the 
densest parts of  the stand (Koivisto  1965).  A comparison  of  area esti  

mates based on linear squares along  parallel  lines or  inside Bxß km tracts  

reveals  that the  latter possibly  gave  systematically  larger  forest  areas  and,  

accordingly,  a larger  volume. The  reason  for the difference is  unknown. It is  

possible,  however,  that continuous lines may slightly  »evade» the wooded 

areas in the same way  as  this  may happen  when sample  plots  are  placed  along  

lines in the terrain. In  any  case  it seems  possible  that in tractwise  line survey,  

with the lines drawn on the terrain in small units, on the basis of  accurate 
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2 12200 —69 

1  :  20  000 maps and aerial photographs,  the  area estimate will  be  more 

accurate than if  the  continuous lines are used. 

All estimates  of  volume including  bark  have been converted into volumes 

excluding  bark with the  help  of  the percentages  of  wood excluding  bark  

quoted  in the report  on the results  of  the Third Inventory  (Ilvessalo  

1956). Since,  as  the structure of  growing  stock  changes,  the  percentage  of  

wood excluding  bark  also  undergoes  a slow change,  this  method may have 

produced  a systematic  error.  It was  considered,  however,  to be smaller  than 

the error  which  may arise from bark  thickness  estimates  by  bark  gauge in 

the various inventories. 

22.  Estimation of increment 

In the Third Inventory,  both  increment and volume were estimated  

ocularly  in  every  stand intersected by  the  line,  and the estimates  were  checked  

by  measurements on  sample  plots.  The growth of certain  sample  trees was  

estimated by measuring  the increment in diameter and height  annually  in 

the 5  years preceding  the inventory.  Change  in form was  estimated on the 

basis of the  average form change  percentages  (Ilvessalo  1948). The 

measurements thus involved the  growth  over  the last  five years of  the trees 

in the  forest at the moment of  the inventory.  This growth was  treated as  

if it were  the  total increment of  the growing stock.  To  obtain  the  true total 

growth,  the increment of  trees removed from the stand during  the  period  of 

measurement should have been added to the result.  This represents  about 

4 per cent of  the total increment. The increment  estimation in the  Fourth 

Inventory  was  based solely  on sample  plot  measurements,  and was  theoreti  

cally  similar  to that of  the Third Inventory.  

In  the Fifth Inventory  the volumes of  the trees of  the increment sample  

plots  (K  uusela 1966 b) were determined at the time of measurement  

while the volumes of  the trees 5  years  previously  were estimated by boring  

and from the lengths  of  annual shoots.  The  difference between these two 

volumes was  the increment during  the previous  5  years of  the trees in the 

forest at the time of  the  inventory,  which  was  calculated including  bark.  

Change  of form was  estimated as  a function of  the  mean height,  i.e. the 

correlation of  form with mean height  as  obtained from the volume  results  

of  the current  stock.  Increment inclusing  bark  was  converted into increment  

excluding  bark using average bark thicknesses.  Furthermore,  the Fifth 

Inventory  was  to estimate the increment of  trees removed from the forest  

during the  measurement period  for addition to the measured increment of  

standing  trees (Kuusela  1964).  

The results  obtained by  the  method of  the  Fifth Inventory  were  compared  

with those obtained using Ilvessalo's increment calculation tables. 
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The increment  of  sample  plot  stands  measured, in 1964 in the forestry  board 

districts  of  Lounais-Suomi and Satakunta was  calculated using  the methods 

of  both the Third and Fifth Inventories but disregarding  the  increment of  

removed trees.  The  results  did not differ. If  the increment of  trees removed  

during  the measurement period  is  taken into account,  the method of  the 

Fifth  Inventory,  if used in earlier  inventories would  have given  an estimated  

increment roughly  4 per cent greater than estimated by  the  method used in 

the earlier inventories. 

Verification measurements in connection with the Fifth Inventory  

revealed that some measurers  tended to overestimate  the height  increment 

in the  previous  5 years,  which  was  measured either  by  a height  meter or  

a scaled binocular  (Tiihonen  1967).  The overestimates  were  of  the order  
of  3—5 per cent in excess  of  the true value.  Efforts  are  made  to abolish the 

tendency  by  increased training  and by  emphasizing  the  care  needed in the 

measurement of tree heights.  
Since increment  estimates  are  obtained by  calculating  differences  bet  

ween  volumes or  volume components,  the increment figures  may suffer  from 

systematic  errors  similar  to  those involved in the volumes estimates. 

The increment figures  used in the  calculations are  nonadjusted  estimates 

recorded from inventories. They  indicate the average increment during  the 

5 years preceding  the inventory.  The estimates have not, therefore,  been  

amended to equal  the level corresponding  to  the average  climate.  For  this 

reason, the increment estimation within the estimation period (from the 

inventory  at  the end of  the period)  is  usually  more correct  than  that obtained 

outside  the estimation period  (from the inventory  at the  beginning  of  the 

period).  If  the period  of  the  comparison  and the period  of  increment  measure  

ment are identical and of  equal  length,  the estimated increment indicates  the 

quantity  of  timber  which has  been  produced  in the forest  during  the period.  

In  the comparisons  of  the present  study  the period  varies  from 9 to  13 years,  

the period  of  increment measurement of the later inventory  covering  the 

last  5 of  these years.  

From the studies  of  increment fluctuations  it seems  clear  that during  the 

period  of  the Fourth Inventory  increment measurement,  the climatic con  

ditions in Northern Finland were  worse than average. According  to calcu  

lations,  the increment of  conifers  was  7—B per cent less  than that recorded 
in the Third Inventory  (Tiihonen  1966).  

23. Confidence level of volume and increment estimates  

In the reports  of  the  National Forest  Inventories  the statistical confidense 

level  of  the estimates  has also  been  discussed (Ilvessalo  1956).  For  the 
whole country, or  if  the  area involved  covers  a minimum of 10 million 
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hectares,  the  standard error  in volume estimate does not exceed ±0.5 per  

cent. The maximum standard error  in the volumes for forestry  board dis  

tricts  is i 2.5  per  cent,  less  for the largest  districts  and more  for  areas  smaller  

than 0.5  million hectares. The density  of survey  lines was  greatest  in the 

Fifth Inventory,  smaller in the  Third and smallest  in the Fourth Inventory.  

Accordingly,  the standard error  may be assumed  to have been smallest  in  

the estimates of  the  Fifth  and largest  in those  of  the Fourth Inventory.  

Since the estimate of  increment is  based on the estimate of volume,  the 

relative sampling  error  in increment estimates is  always  greater  than the  

error  in volume estimates. From the  confidence analyses  carried  out it seems  

probable  that the  standard error  in increment estimates  for the whole 

country,  or  for a minimum of  10 million hectares of  forest  is  not greater than 

± 1 per cent and for forestry  board districts  not greater  than 3—5 per 

cent,  depending  on the  size  of  the  district.  

The possibility  of  systematic  errors  was  discussed briefly  above in con  

nection with the  methods of  inventory.  Although  no estimates can  be given 

of  the frequency  and  extent of  systematic  errors,  their possible  existence  

must be  borne in mind when conclusions  are  drawn from comparisons.  

Considering  all the potential  errors  in the inventory  results, it appears 

that if the  final volume,  calculated on the  basis of the estimates  of initial 

volume,  increment and drain, differs  from the final volume of  the timber 

balance period,  obtained by  inventory,  by  less  than 5  per cent for fo  

restry  board  districts  and by less  than ± 3 per  cent for larger  areas, the 

differences are  not usually  significant.  



3. TOTAL DRAIN 

31. Estimation of total drain 

In  Finland the total  forest drain is  derived from the utilization of  round  

wood measured when the  timber  is  used for the first time. The four main 

utilization groups currently  included in the calculation of  drain are:  forest 

industries,  real  estates,  exports,  and others.  Transportation  and storage  los  

ses,  logging  and clearing  waste added and the  result  is  the  logging  drain. 

After natural mortality is  added the total drain is  reached.  Collection of  

data used for the calculation  of the drain and the confidence level of  the 

results  are  briefly  discussed below. 

Data concerning  industrial use  of  domestic roundwood is  obtained mainly  

from the  industrial statistics  of the Central Statistical  Office;  the figures  

have required  some complementing  and checking.  The complementing  is  

primarily  concerned with the small  sawmills  not included in industrial  sta  

tistics.  The roundwood they  use  was calculated for  the first  time by  a sample  

survey in 1965 and, for  the  second  time in 1967. Earlier the use  of roundwood 

by  the  small sawmills was  included in uses  outside industries.  The checks  

are needed in estimates of  waste wood,  chips  made of  stems and included in 

waste wood,  and imported wood. 

The utilization figures  are  distributed, on the basis  of  separate  studies,  

over  the cutting  areas  under each forestry  board. The 1955—60 cutting  

area  distribution is based on studies in 1955, 1958 and 1960. Since the in  

quiries  failed to include the minor  sawmills  and since the cutting  area  distri  

bution  was  partly  based on less  reliable estimates  and on location of  indus  
trial  plants,  the method may have shown,  during  the period  in question,  

exaggeratedly  heavy  drains in coastal  districts and underestimations of 

those inland. 

The cutting  area  distributions  of  1961—66 were  based on the marketed 

timber studies of  1962 and 1964,  with samples covering  all  the wood-using  

industries.  The  results  may be considered relatively  reliable, the relative 

standard error  for the  whole country  and  all tree species  being  f 1.5 per 

cent (Palo 1967). 

The quantities  of roundwood exports  were obtained from the National 

Board  of  Customs  statistics,  and supplementary  data were  sought  on certain 
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points.  The  distribution into cutting  districts  was  also  based on the marketed 

timber studies  mentioned above.  

Utilization of  roundwood by  real  estates  was  recorded twice during the  

period  under review.  The record for 1965 used  twophase  sampling  for the  

collection of  the data. Nearly  5  000 real estates  were included  in the sample.  

The cutting  area was considered the same as  the rural  district  where the  

roundwood was used. For  urban districts, a separate  study was  carried  out. 

In the previous  Drain Survey,  1955,  this item did not appear separately  

but was  divided between several groups. In order to  create an idea of  the  

wood utilization on real estates  in the intervening  years,  the results  obtained 

for wood consumption  in 1965 were  projected  against  the  initial data ob  

tained in 1955,  in the greatest possible  detail. Using  rectilinear interpolation,  

a correction was  achieved based on the fundamental data for each year 

(1955 and 1965), of the quantities  used in each forestry  board district, 

according  to tree species,  in 1956—64. After 1965,  rectilinear extrapolation  

was applied.  

Other  uses  of  roundwood comparise  several  subgroups  with an aggregate  

total in 1966 of  only  0.36 million cu.m.  solid  measure. Since 1955 all the  

principal  subgroups  have been recorded annually.  

The percentages  of  logging  and clearing  waste for stateowned forests  are  

the same as  those used by the State Board of  Forestry,  with due consideration 

to  the fact that in the late 1950 s  there was more clearing  than usual.  These  

percentages  were  applied  to calculate the  quantity  of  logging  and clearing  

waste among the timber quantity  delivered by  the State Board of  Forestry.  

For  forests  under ownership  of  private  character,  logging  and clearing  

waste percentages  including  loss  from forest storage sites,  were obtained 

from M i k  k  o  1 a's  (1969)  studies in 1965—67. By  making  adjustments  for 

the areas  cleared each year, efforts  have been made to take into account 

the fluctuations of  the  quantities  removed by  clearing.  

The bulk of  transportation  losses  occurred  during  floating.  Since 1955,  

five inquiries have been made on this subject.  The intervening  years'  losses  

were estimated on the basis  of  these studies.  No  other transportation  loss  

was taken into account.  

Storage  losses,  with the  exception  of forest storage  sites have not  been  

surveyed  and are therefore  excluded from the  calculations. 
Natural forest  mortality  has not been measured in any  study,  so  that the 

calculations have be based on assumptions  only.  The mortality  at  the be  

ginning  of  the period  under review was assumed to amount to  1.2 million 

cu.m. solid measure and at  its end to 1.0 million cu.m. solid measure. 

The foregoing  information is primarily  true of  the 1955—1966 data. The 

total drain data for 1953 and 1954 were  collected directly  from the  files  of 

the Department  of  Forest  Economics  at  the  Forest Research  Institute. The 
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basis  of  calculation differed slightly  from that applied  in later years (see  

Pöntynen  1962,  pp. 105—106).  The differences were  most remarkable 

in the waste wood. In 1953—54 waste wood did not  include removals for 

clearing,  and the  total mortality  in those years was  assumed to  be 1.7 mil  

lion cu.m. solid measure. The cutting  area distribution of 1953—54 was  

assumed to have been the same as  in 1955,  a very approximate  assumption.  

It  was  adopted,  nevertheless,  in order to make the  results  of  forest inventories 

and  total drain calculations somehow comparable  chronologically.  

32. Sources of error  in total drain estimation 

In  any examination of  the sources  of  error  in the calculation of  drain 

derived from utilization of  roundwood in 1955—56,  it must be borne in mind 

that the calculation  was  based predominantly  on  total data. Total  calculation,  

however,  does away  with  no other sources  of  error  except  sampling  error. 

Errors in measurement and in the treatment of  the data rather tend to in  

crease  compared with the  sample.  

The following errors  probably  had a reducing  effect  on total drain: 

The quantity  of  roundwood used by  real estates,  mainly  firewood,  had 

fallen between 1955 and 1965 (the  reduction was almost  exclusively  in 

conifers),  but this  fall was  hardly  rectilinear  as  the method of calculation 

presupposed.  In actual fact,  in the  1950  s  the  reduction was  probably  much 

slower than in the  19605. The  quantities  of  coniferous roundwood in these 

calculations,  therefore,  would be  too  low for the 19505. The error  is  probably  

most perceptible  at  the turn  of  the decade.  

Not all  the very small utilization groups have been included in the  

statistics.  This error  affected the  early  half  of  the  period  under  review more  

than the  latter. The  quantities  involved were, however,  unimportant. 

Storage  loss,  apart  from forest storage  sites,  and transportation  loss,  

apart  from losses  in floating,  are  absent from the  calculations. The size  of 

neither of  these errors  is  known,  but the former,  in particular,  may be 

considerable. 

The errors  which probably  had an increasing  effect  on total drain, are  

outlined below. 

The  percentages  used by  the State Board of Forestry  for logging  and 

clearing  waste have been claimed  to be too high,  especially  by  its regional  

administrative officials.  The control measurements carried out in 1965—66 

showed that this was  probably  true, and that during  the early  half of the  

1960 s  the  quantity  of  logging  and clearing  waste in  the northern half of  the  

country  according  to  official statistics  exceeded  the  true figure  by  roughly  

O.i —0.2 million cu.m.  solid  measure  for pine  and O.os million  cu.m.  solid  



15 Reliability  comparisons of growing stock,  increment  and  drain  estimates... 68.3 

measure  for the other tree species.  This error  has not  been corrected  in the 

following  tables. 

It is not known whether  the following  errors  reduce or increase the  calcu  
lated total drain: 

The conversion factors  used make up a considerable source  of  error.  They 

have been used to convert the  quantities  of roundwood commensurable 

(cubic  metres solid measure, unseasoned wood excluding  bark).  Some of  

them are  obsolete and inaccurate. 

The figures  of roundwood consumption  given  according  to industries 

have had to be  thoroughly  revised for each year, and they  may still harbour 

a source  of  error. 

The mortality  in the calculations  is  merely  an intelligent  guess. Its  effects  

as  a source  of  error  cannot  be estimated.  

Sampling  errors:  The use  of  timber by  small  sawmills  and by  real  estates,  

and the determination of  logging  and clearing  waste based on samples.  The 

sampling  error  in these results  is  as  follows:  

The  confidence limits  for the use  of  round wood by  the small sawmills 

not included in the  industrial statistics  were  in the 1965 calculation with 

95 per cent probability  + 22 per  cent,  being  ±0.5  million cu.m. solid 

measure. Previously  this item was  included among the non-industrial  

uses,  where the confidence  of  the  results  is not known. 

For rounwood used by  real estates,  the  confidence  limits in the 1965 

calculation with  95 per  cent probability  were  +  8 per cent,  corresponding  

to ±O.B million  cu.m. solid measure.  The sampling  error  of  the earlier  

calculations  is not  known. 

The initial  data used for the determination of  the percentage  of logging  

and clearing  waste contained a sampling  error. The  confidence limits  for 

the southern half  of  the country, with 95 per cent probability,  were  ±  9  

per cent. The limits for the most important  tree species  of  this district 

were + 11—13 per  cent. 

The confidence  level of  the regional  figures  is perceptibly  lower than for 

those of  the whole country.  The regional  figures  were affected  by  the sampling  

error  in the samples  collected  and the relative increase in the influence of  the  

other sources  of  error  as  the region  became smaller. Moreover, the method 

by  which the  cutting  area  distribution  was  studied in the latter  half of  the  

1950 s  probably  exaggerated  the  logged  quantities  in the coastal districts  and 

minimized them in inland districts.  The systematic  error  in the quantity  

of  logging  and clearing  waste in state-owned forests  in the early  half  of  the 

19605,  and perhaps  a similar  error  in forest  mortality,  may have perceptibly  

affected the  confidence  level of  the results  for the northern parts  of  the 

country.  
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The current method of calculating  the total drain from the utilization 

of  roundwood contains some  inherent weaknesses in addition to the sources 

of  error described above: 

Measurements of  roundwood cannot be made comparable  with standing  

tree measurements,  and hence a timber balance analysis  e.g.  by  diameter 

classes  (or  by timber assortments)  is  impossible.  

Detailed location of  cuttings  cannot be determined
.  Hence it cannot be 

said whether or  not the  cuttings  in this  respect  are  carried out in accord  

ance with the allowable cut,  e.g., regenerating  the  stands of  low yield  

as  planned.  

Total drain is timed later than the true logging  date. The resulting  

disadvantage  for timber balance studies  is,  however,  small for the timber 

balance is  usually  analysed  on  the basis  of  mean values over  several  years. 

When total drain is  determined large  numbers of  conversion factors  are 

required,  which again  increase the potential  error. 

The calculations  are  based on a large  number of  groups of  wood uses  and 

waste wood,  among which the use  of  roundwood by  real estates  and the 

waste wood quantities  are  particularly  difficult  to estimate,  since they  

involve  a  large expenditure  of  effort  and finance.  

In  trying  to rid the  method of  these weaknesses  a  completely  new method 

may emerge. One possibility,  for example,  is  the calculations of  drain on 

the basis  of  stump measurements. The  current  method could also  be  improved  

in a  number of  ways  (see  pp.  24—27).  

Data filed on the calculation of total drain in 1953—54 are not even 

sufficiently  detailed to permit  assumptions  about the  potential  errors.  
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4. RELIABILITY COMPARISONS 

41. Method 

For the purpose of  reliability  comparisons,  the initial growing stock  

volume for the period  was  obtained from the  results  of  the  inventory  made 

at the beginning  of  the period,  and the final volume from that made at the 

end of  the period. The  drain of  the period  was  obtained by adding  together  

the annual drains obtained from the  results  of  the  Drain  Survey.  The in  

crement used may be  the annual increment estimate of  the inventory  either 

at  the beginning  or  the  end of  the  period  multiplied  by  the  relevant number 
of  years.  

The reliability  comparisons  were carried out separately  using  the esti  

mates of  pine,  spruce and deciduous species  and by  calculating  the final 

volume estimate of  the growing  stock  on the  basis  of  initial volume,  increment 

and drain. This  final volume estimate  was  compared  with  that  obtained from 

the inventory  which was  given  the  value 100. Calculations  were carried 

out according  to  forestry  board districts  where this was  feasible,  while the 

comparisons  for more extensive  regions  were  totalled from forestry  board 

district  results.  In  each forestry  board district  the length  of  the comparison  

period  corresponded  as  closely  as  possible  to the interval between inventories. 

Table 1 gives  an example of  a reliability  calculation.  The volume of  the 

total growing  stock,  i.e. the initial volume of the calculation  in 1952 was,  

according  to the  Third Inventory,  718.42 million cu.m. excluding  bark.  The 

final volume,  according  to the  Fifth  Inventory  in 1966, was 718.91 million 

cu.m. The calculation covered  the  area of  12 forestry board districts  in the 

southern half  of  the country  and the Pi'ovince of Ahvenanmaa (see  Map.  

1  p.  6).  The  period  covered the years 1953 —66 (the  ending  of  the  balance 

periods  for the  individual forestry  boards varied depending  on the  dates 

when field work  for the  Fifth  Inventory  was completed);  the  corresponding  

aggregated  drain estimate,  415.36 million cu.m., was obtained from the 

results  of  the Drain  Survey.  During  the 13-year  period,  the  quantity  cut 
amounted to  58  per cent of  the volume at the beginning  of  the  period.  

The  increment of  growing  stock  during  the period  is presented  in the 

form of  two estimates,  the left-hand estimate being  based on  the  1947—51 
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Table 1. Example of a reliability comparison on the  basis of the  results  of the  Third 
and  Fifth Inventories  and  the  Drain  Survey  for  areas 0 —12 (southern half  of Finland 

excluding Ostrobothnia), with  9 048  000  hectares  of forest. The  unit is  million  cu.m. 
timber  excluding bark and  the period 1953—66.  

increment assed  in the Third Inventory  and. the  right-hand  estimate on the  

1961 —65 increment  assed  in the Fifth  Inventory.  As  indicated  above (p.  10), 

the latter estimate is  better suited  as  an estimate of  increment  during  the  

balance period.  

When the estimated increment  is added to the initial volume and the 

estimated drain is subtracted from the sum, the result is the calculated 

estimate of the final volume. Since there are two alternative  increment 

estimates,  two calculated final volume estimates  are  obtained. In the present  

example,  they  were  699.5 4  million cu.m. and 725.51 million cu.  m. for total 

growing stock.  The final volume estimate using  the results  of  the Fifth Inven  

tory  was  718.91 million cu.m. The calculated final volume estimates differed 

from it by  —2.7 and -[-0.9 per  cent. 

Assuming  that the volume  estimates  obtained by  an inventory  are  correct 

(their  accuracy  is  apparently  better than that of other estimates),  the 

negative  difference is  due  either  to a too  small increment estimate or  a too 

high  drain estimate, while the positive  difference is  due either to a too high  

increment  estimate  or  too small  drain estimate. 

Assuming  that the drain estimate is  also  correct,  the increment estimate 

of  the Third Inventory  in our  example  is  too small to represent  the increment 

of  the period.  Had it been 19.37 million cu.m.,  about 5 per  cent higher,  an 

equilibrium  would have been achieved. With similar assumptions  the es  

timated increment of  the Fifth Inventory  would have been slightly  too  

high.  It must also  be pointed  out that the difference between the increment 

estimates  of  the Third and Fifth Inventories corresponds  to the approximate  
difference expected  from the increment of trees removed from the forest  

during the  period  of  measurement. When,  however,  the potential  sampling  

Species  Pine Spruce  Deciduous Total 

Volume 1952  282.23  280.10 156.09  718.42 

Increment 1947—51 and 

1961—65  139.33 130.78 157.39 

1 

202.06  J 99.76 89.61  396.48  422.45  

Drain   135.79 154.92 124.65 415.36  

Calculated  final  volume 
..

 285.77  277.22  282.57  327.24  131.20 121.05 699.54 725.51  

Final  volume according  to 

inventory 1966  274.16  304.61  140.14  718.91  

Difference between  calcu-  

lated volume and  inven-  

tory  estimate, per  cent  ..  +  4.2 +1.1  —7.2 +  7.4 —6.4 —13.6  —2.7  + 0.9  
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and systematic  errors  in all  estimates  are  taken into consideration,  the  dif  

ferences in the comparison  of  total volume are  not significant.  On the other 

hand,  the comparison  by tree species  shows differences which  must be dis  

cussed in detail  in the analysis  of  the results.  

It should also be  pointed  out that if  growing  stock  volume estimates 

show  such  large  errors  that the final volume estimate obtained by inventory  

differs  by  1, 2,  3,  etc.  per cent from the values in Table 1, p. 18, then the  

difference in calculated volume changes  by  an equal  percentage.  If the  in  

crement estimate should  change  from that of  Table 1, the difference in cal  

culated volume compared  with that obtained by  inventory  would change  

as follows: 

All  these relations show how the ratio of  the final  comparison  will change,  

if volume or  increment estimates (and  the  estimate  of  drain which is approxi  

mately  equal  to increment)  are  incorrect.  

42. Results 

The calculations are  presented  in Tables 2—4. Table 2,  p.  20,  contains 

the results  of  13 calculation area units of  sizes  varying  from 350 000 to  

1 300 000 hectares excluding  the province  of  Ahvenanmaa. A number of  

conclusions  can  be  drawn from these figures. 

The final  volume, calculated on the  basis  of  the initial volume, increment 

and drain, differs  most from that obtained by  inventory  in the small  units,  

but  the  differences compensate  each other, and the calculated final volume 

of  the total area  does not  differ  significantly  from that obtained by inventory.  

The calculated final volume usually  exceeds  that obtained by  inventory  

in the coastal  regions  where the  population  is  densest,  whereas inland the  

differences are reversed. The fluctuation is relatively  largest  for deciduous 

species.  The  differences may be  due to the fact  that for some of  the roundwood 

the place  of  origin  recorded in the neighbourhood  of  the place of  consumption  

or  export  harbour,  although  the  timber was  actually  logged  inland (see  also 

pp. 12 and 15). 

For  the example  of  reliability  calculation it was  pointed  out that,  had 

the increment of  trees removed during  the period  of  increment measurement 

been taken into account in the Third  Inventory  increment estimation,  the 

use  of  that estimate in the reliability  comparison  would  show almost as  

accurate a result  as  the increment estimate of  the  Fifth  Inventory.  The 

change in increment  estimate,  per  cent . 0 + 2 + 4 + 6 + 8 

difference between  calculated  volume  

and  inventory estimate, per  cent  ....  —2.7 —1.6 —0.5 + 0.6  + 1.7 
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Table 2.  Comparisons based  on the  results  of  the  Third  (1951—53) and  Fifth (1964—67) 
Inventories  and  Drain  Survey.  

Difference  between  the volume  calculated from estimated increment  and drain  and  

that  obtained  by  inventory, per  cent, when the  latter  is  given  the  value  100. The  period 
was 1953—66. 

Third Inventory  increment underestimated relatively  most the growth  of  

the spruce,  which is  natural because spruce  increment,  with the increasing  

stock  of  spruce,  is  also  on the increase. 
1-t Fifth Inventory estimate. 

Area 

(see  Map 1)  

Forest  

area ')  

Year  of 

increment  

Calculated volume differed from 

the inventory  volume, per cent 

1000 ha estimate 

Pine Spruce  Deciduous  Total 

0 55 
1952 

1964 

+ 37.6  

+37.6 

+  9.5 

+  9.5 

—57.8 

—31.1 

+ 12.8 

+ 16.8 

l 352  
1952 
1965 

—
 7.5 

— 5.6 

—12.2 
—10.5 

—82.0 
—60.5  

—21.4 

—16.5 

2 455 
1952 

1964 

+ 0.6  

+ 3.9 

—25.0 
—12.8 

—27.7  

—33.8 

—13.2 

— 7.1 

3 637  
1952 

1964 

+ 14.2 

+ 8.8 

— 8.5 

— 0.7 

—46.8  

—44.6 

—
 4.2 

— 2.5 

4 525  
1952 

1965 

—25.2 

—20.4 

+ 2.7 

+ 10.6 

+ 6.2  

—10.2 

—
 4.6 

— 1.2 

5 771 
1952  

1965  

—14.2 

— 6.5 

— 0.7 

+ 10.3 

—36.9  

—46.5  

— 9.9 

— 2.6 

G 584  
1952  

1965  

—12.9 

+ 9.8 
+ 3.9 

+ 13.0 
+ 1.9 

+ 0.8  
+ 2.9 

+ 9.2 

7  770  
1952  

1965  

+ 11.5 

+ 7.X 

—34.5 

—
 2.1 

-
 1.8 

—
 6.4 

—
 5.7 

+ 0.5  

8 598  
1952  

1966  

—11.8 

—15.9 

+ 9.5 

+15.0 

—49.6 

—43.4  

—
lO.o 

— 8.7 

9 503  
1952  

1966  

+ 16.2 

+ 8.4 

—
 0.5 

+  26.8  

+ 6.8 

+ 4.8 

+ 8.8 

+ 12.4 

10 1 289  
1952 
1966 

+ 14.9 

+ 7.6  

—14.6 

+ 3.2 

—
 3.7 

—13.6  

+ 1.0 

+  1.2 

11 1287  
1952  

1967  

— 6.4 

—
 3.9 

— 2.7 

+ 15.3 

+19.1 

+ 3.3 

+  0.7  

+  7.4  

12 1 222  
1952  

1967  

+ 15.5 

+ 2.5 

—  8.8 

+ 8.6 

+ 19.4 

—
 4.2 

+ 5.8 

+ 3.9 

0—12 9 048  
1952  

1964—67 

+ 4.2 

+ 1.1 

—
 7.2 

+ 7.4  

—
 6.4 

—13.6 

—
 2.7 

+ 0.9  
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By  tree species,  the differences are  larger  than for the total volume,  in 

other words,  the differences between estimates  of  individual  species  com  

pensate  each other.  There is  special  reason  to devote attention to the dif  

ferences arising  from the use  of  the Fifth Inventory  Increment,  which  for 

pine,  spruce,  deciduous species  and  total volume were +l.l, +7.4, —13.6 

and +0.9  per cent. Assuming  that  the  initial  and final volumes and  the 

estimated drain are  correct,  the  differences indicate that  spruce  growth was 

overestimated and deciduous tree growth underestimated. This may well 

be the case, since  the  increment of  trees removed during  the  period  of  in  

crement measurement was  assumed to have been relatively  the  same for 

all tree species,  although  it should  have been  relatively  higher  for  the species  

which  was  subject  to heaviest loggings  during  the period.  In other words,  

Table  3. Comparisons  for  identical  calculation units  based  on the  results  of the  Third  
(1951—53) and  Fourth  (1960—63) Inventories  and  on those  of the Third  and  Fifth  

(1964—67) Inventories.  

Difference  between the volume  calculated from estimated  increment  and drain and  
that obtained  by  inventory, per  cent, when the latter  is  given the value  100. The  
calculation  period between  the Third  and  Fourth  Inventories  was 8 years, between 

the  Third  and  Fifth Inventories  12—13  years.  

r ) Fourth  Inventory  estimate.  
2) Fifth Inventory  estimate.  

Area 

(see  Map 1) 

Forest  

area 1) 

Year of 

increment  

Calculated volume differed from 

the inventory  volume,  per  cent 

1000 ha  estimate 

Pine Spruce  Deciduous Total 

On  the  basis  of the  Third  and  Fourth  Inventory results  

CO 
I  

o 2  533  !)  
1952 

1961 

+ 3.3  

-
 0.1 

+ 2.2 

+ 1.2 

—15.6  

—21.5 

+ 0.3  

—2.3  

7, 9—11 3  892 
1952 

1961 

+  10.9 

+ 5.5 

—
 6.6 

- 4- 7 

+ 7.7  

+ 0.6  

+2.0  

—0.3  

ö, 6, 12 2  570 
1952 

1961 

+ 7.4  

+ 2.1  

—
 6.5 

—  2.4 

+ 5.5 

+ 3.7 

+  2.0 

+  0.9  

0—12  8 995 
1952 

1961 

+ 7.1  

+ 2.3 

— 3.7 

—  2.0 

+ 2.0 
— 1.9 

+ 1.5 

-0.3 

On  the  basis  of  the  Third  and  Fifth Inventory  results  

O 4- GO 2  622  2)  
1952 

1964—66  

—
 3.8 

-  4.2 

— 5.0 

+  2.0 

—39.5  

—37.4  

—9.4 

—6.0 

7, 9—11 3  849  
1952 

1965—67  

+ 5.8 

4- 1«5 

—  4.6 

+ 10.3 

+ 0.3  
—12.3  

— O.o 

+  3.2 

5, 6, 12 2  577 
1952 

1965—67 
+ 9.1 

+ 5.0 

—11.6 

+ 10.0 
+ 4.5 

—
 4.1 

+  0.5  

+  4.6 

0—12 9  048  
1952 

1964—67  

+ 4.2 

+ 1.1 

—
 7.2 

+  7.4  

—
 6.4 

—13.6 

—2.7 

+ 0.9  
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the larger  the drain during  the period,  the larger the  part  the increment  of  

removed trees plays  in total increment. Deciduous species  were  logged  rela  

tively  most  heavily  during  the period  of  increment measurement,  so  much 

so that the estimated drain of  deciduous species  exceeded the estimated  

increment by about 40 per cent.  Spruce  was  logged  least.  Its  estimated drain 

was  23 per cent  lower than the estimated increment. The drain of  pine  ex  

ceeded increment by  just under 4 per cent, and within  the lines drawn by  

the above assumption  the  increment estimate  for  pine  was the most accurate. 

Table 3, p.  21,  presents  reliability  comparisons  for the same districts  

on the basis of the  Third and Fourth,  and the  Third and Fifth, National 

Forest  Inventories. The figures  indicate that estimates  of  volume,  increment 

and drain agreed  better  when the estimates  of  the  Fourth than the Fifth In  

ventory  were  used. This conclusions,  however,  is obvious,  for the estimate  

of  growing  stock  volume calculated from the results  of  the Fourth Inventory  

in 1961 was  706.45 million cu.m. and the Fifth Inventory  estimate in (or  

about)  1966 was  718.91 million cu.m.,  although  the difference should be the  

opposite  since  after  1961 the  drain has been distinctly  bigger than before. 

The contradiction  between the estimates  is, however,  small enough  to fall  

within the limits of a sampling  error. 

Table 4, using  the results  of  the Third and  Fourth Inventories,  gives  

the reliability  comparison  for the southern and northern halves of  the 

country, and for the whole country. The balance for the southern half is  

roughly  similar to that for  the area  represented  in Table 3,  because the region  

Table  4. Comparisons based  on the  results  of the  Third  (1951—53) and  Fourth (1960— 
63) Inventories  and  the Drain  Survey.  

Difference  between  the volume calculated from estimated increment  and drain and 

that obtained  by  inventory, per  cent, when  the  latter  is  given the value  100. The  
calculation  period was 1952—61  for the  southern  half  and  1953 —62  for the  northern  

half  of Finland.  

')  Fourth  Inventory  estimate.  

Area 

(see  Map 1) 

Forest  

area *) 

Year of 

increment  

Calculated volume differed from 

the inventory  volume,  per cent 

1 000  ha estimate 

Pine Spruce Deciduous Total 

0—15  

Southern  

half  

10 822 

1952 

1961 

+ 7.7 

+ 2.8 

— 4.8 

—
 2.8 

+  0.9  

—
 2.9 

+ 1.1 

—
 0.6 

16—19 

Northern 

half  

8 630  

1953  

1962  

+ 10.5 

+ 8.2 

+ 13.8 

+  5.0 

+ 20.6  

+ 17.9 

+ 13.3 

+ 9.0 

0—19  

Whole  

country  

19 452  

1952—53 

1961—62  

+ 8.8 

+ 4.9 

— 0.2 

—
 0.8 

+ 6.9  

+ 3.4 

-f 5.0 

+ 2.4 
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of  Table 3  was the same except  that it  excluded three Ostrobothnian forestry  

board districts  (Districts  13, 14 and 15).  

The contradiction between estimates for  the northern half  of  the  country  

is  so  large  that it  can  hardly  fall within sampling  error  limits.  The  growing  

stock  volume in the northern half of  the country  has decreased more than 

it should have on the  basis of  increment and drain estimates.  On the other 

hand, the conditions in the northern half of Finland are much more severe  

than in the southern half. Mortality  and volume of  logging  and  clearing  

waste are  much larger  and more difficult  to estimate than in the southern 

half. Moreover,  volume and increment estimates are much more liable to  

systematic  errors.  In the Fourth Inventory,  furthermore,  the survey  lines 

in the most  northern districts, where the wasteland area growing  small  

sized  trees is  relatively  very extensive,  had such  a wide spacing  that Fourth  

Inventory  estimate of growing stock  volume may have an inherent  error  

which affected the  final result.  



5. SUGGESTED IMPROVEMENTS IN INVENTORY AND DRAIN 

SURVEY 

The reliability  comparisons  described show that data on Finnish  forest  

resources,  increment and drain of  growing  stock  and their development  can 

be relied upon, provided  they  are  not  calculated  for too small  areas.  Any  

review of  the  situation should take into consideration that  the inventory  

and drain surveys  are independent  of  each  other.  The total drain is  estimated 

on the basis  of  roundwood utilization,  the estimates  of  growing  stock  volume 

have been obtained by  systematic  sampling,  and increment estimate is  

based on diameter growth  studies  by  boring  and on appraisal  of  the length  

of  annual shoots of standing  trees from the  same systematic  sample.  The  

method of  estimating  the  increment involves  a considerable risk  of  systematic  

errors.  In addition,  the comparisons  were concerned with  a period  when 

forests  were logged heavily  while regeneration  and basic  improvement  of 

forests  were  extensive.  The growing  stock,  therefore,  has  undergone  marked 

changes.  Annual drain in the southern  half of  the country  was  4.5  and in 

the whole country  3.9 per cent of  the growing stock  volume. Such heavy  

handed utilization of forest means that a volume equalling  the  growing  

stock  is  logged  in the southern half  once every  22 years and in the whole 

country  once  every  26 years. 

Despite  their relatively  good  conformity  and reliability,  the basic  data 

required  for timber balance studies  have been no more expensive  in Finland  

than in the other comparable  forestry  countries. National forest  inventories,  

calculated per  increment  cubic meter,  in Sweden cost  about  twice that they  

cost in Finland,  while in Norway,  due to awkward  terrain conditions,  the 

inventory  of  forests  is  still  more  expensive.  

The  conformity  of  the basic data required  for those comparisons  can be 

illustrated  by examples.  Supposing  no  Fifth Inventory  had been carried out,  

and was  desired,  on the  basis  of  the Third National Forest  Inventory  and 

forest  drain studies,  to estimate the  growing  stock  volume in  1966 on the 

area of approximately  9 million hectares presented  in Table 2, p. 20,  the 

estimate would be  699.54 cu.m.,  which differs  only by  —2.7 per  cent from 

the Fifth Inventory  estimate.  In other words,  the total growing  stock  volume 
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in 1966 could have been estimated  with this  accuracy  without the Fifth  In  

ventory.  

Assuming,  on the other hand,  that no drain studies  had been  carried  out 

since the Third Inventory  while the Fifth  Inventory  had been carried out,  

the drain estimate for the area  of  Table 2  obtained on the basis  of  the growing 

stock  volume estimates  from the Third and Fifth  Inventory  results  and the  

increment estimate of the Third Inventory,  would have differed by  —4.5 

per cent from the estimate based on the Drain Survey.  Had the  increment 

estimate  of  the  Fifth Inventory  been used,  the  drain obtained by  calculations  

would have differed by +1.6 per cent from the  figure  based on drain 

studies.  

If neither of  the forest inventories had involved increment  estimation,  

which with measurement and calculation is  responsible  for about 10—15 per 

cent of  the inventory  cost,  an increment estimate calculated on the basis  

of  volume and  drain would have differed from  the Third Inventory  increment 

estimate by  +4.9  per cent and from the  Fifth  Inventory  increment estimate 

by  —1.6 per cent. 
These examples  show the conformity  of  volume estimates but do not 

imply that  the principal  study  projects  are unnecessary.  An  accurate  estimate 

of  standing  stock  volume is  only  one of the important  pieces  of  data needed 

for the  development of  forestry and forest industries  and not always  the 

most important. Without repeated  inventories  no information would be 

obtained on the development  of  growing  stock  on small component  areas,  

on the  type  of  cutting,  on silvicultural  and basic  improvement  measures  

and their progress, etc. Accordingly,  without drain studies no detailed 
information on the uses of  timber would be available. 

Reliability  comparisons  and a critical review of  calculation methods 

must lead to discussion  on  how the inventory  and drain studies could be 

improved  so that information obtained with  the amount of  money available  

might  be as  reliable and useful  as  possible.  It is,  however,  in this  connection 

unnecessary to  discuss  those aspects  of  the inventory  methods concerned 

with combinations of  aerial  surveys  and surveys  on land surface.  But in  

ventories have some inherent sources  of  potential  systematic  errors.  To 

improve  the  accuracy  of  area  and total volume estimates,  the  survey  lines 

and sample  plots  should be  placed  as  exactly  as  possible  on the sites  on the 

ground planned  in advance. If increment estimates are to  be based continu  

ously  on measurement of  the increment in diameter and height  of  standing  

trees, continuous attention should  be given  to the methods of  estimating  

height  increment and their careful application  in practice.  

Estimation of  total drain by  the  current method of  the study  of  timber  

utilization  seems  necessary.  In its  present  form, the calculation of  the drain 

contains a large  number of  sources  of  error, but  it seems  that the errors  tend 
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to cancel  each other out. Attention should be given  particularly  to the 

calculation of  the following  items of  drain: 

Industrial  use  of  domestic roundwood is  by  far the largest  item. The 

practical  aspects  of  annual inquiries  directly  with pulp  and wood based panel  

products  industries,  and perhaps  also  sawmills,  should be considered. In  
this way the final calculation of  total drain would be  accelerated by  almost 
a year. At  the same time closer personal  contact than at  present  with those 

supplying  the  data would improve  the confidence level  of  the data. 
If  the real  estate use  of  wood is  studied as a  separate  item,  its  estimation 

at 10-year  intervals which has been the practice  to date, leads to extremely  

uncertain results  at  the end, of  the period when the results  of  the preceding  

survey  must be used before  the next survey.  The interval  between surveys  

should be  reduced to 5  years. The studies should  be correctly  timed and  

coordinated with the Censuses of  the Real Estates.  Storage  loss  outside 
forest storage  sites,  and mortality  should also be estimated  by means  of 

surveys.  The conversion  factors  used to calculate the  drain should be  revised.  

The  factors  in current  use  are  obsolete,  and perhaps  inaccurate. 

Inventories have covered  measurement of  stumps  and  a separate  survey  

of the  waste wood left  in the forest.  Estimation of  total drain on the basis  

of  stumps  in simple enough,  but its  disadvantage  is  that the date of  cutting  

is  difficult to  determine from the stump.  On the basis  of  experience,  the best 

alternative  seems  to be the use of  permanent  sample plots  (Nyyssönen  

1967). This alternative,  admittedly,  also presents  difficulties,  the most  

important  being  to mark the sample  plots  so as  to  be  readily  traced for  

remeasurement,  without interfering  with cuttings in the area. 
If  permanent,  remeasurable sample  plots  alone were  to be  used in the 

inventory,  their  number,  because of  the expenses  involved,  would be  much 

lower than the number of  sample  plots  under the present  method. For  this  

reason, if permanent  sample  plots were used,  information on small  areas  

would be forfeited. But from the results  of  the Fifth Inventory,  data cal  

culated for areas not smaller  than about 150  000 hectares have been most 

in demand. Since recent heavy  cutting  have affected the forests  of  different 

areas  and of  different owners  unevenly,  with overcut  in some and undercut 
in others,  the data on small areas  are at the moment rather more valuable 

for practical  forest  management  than mean values for large  areas.  

Future  forest  inventories can, however,  be  organized  so  that in addition 

to temporary  sample  plots  a number of  permanent  sample  plots  will  be 

established and remeasured at suitable time intervals.  At the  same time the  

increment measurement and stump tally  practised  to date on temporary  

sample  plots  would be abandoned. The permanent  sample plots  would 

provide  for large  areas the growing  stock  data,  the volume of  trees removed 

by cuttings or  by  natural mortality  from the forest,  species  and diameter 
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class,  together with data on the type  of  cuttings  and of  stands  subjected  

to cuttings.  Furthermore,  remeasurement of  each permanent  sample  plot 

and estimation of  drain would provide  an estimate  of  the increment.  In  

crement data available on permanent  sample  plots  together  with the results 

of  increment studies  proper might  serve  forestry  better  than the  increment 

measurements on temporary  sample  plots  carried out during  inventories. 

Increased accuracy  and detail in forest  drain estimates would add to the 

potential  uses  and reliability  of  the results  of  timber balance  studies. 

If  sufficiently  accurate  estimates  of  total drain could be obtained from 

inventory  sample  plots  according  to areas, the laborious sampling  of  data 

on wood consumption  by  real  estates  and miscellaneous uses  could perhaps  

be  abandoned. The use  of  roundwood by  forest  industries  and for exports  

could be determined by  means of  total materials and samples, after which 

the  wood uses  for  real  estates  and miscellaneous purposes  could be  calculated 

from the total drain by  the  differential method. 
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APPENDIX 1. Growing stock,  increment and  drain  estimates  by  districts  in 1953
— 

1966 for reliability  comparisons.  

Area 

(see  

Map 1) 

Tree  

species 

Period 

began ended 

Volume at 

beginning/end  
of period 

Drain 

Increment 

measured 

before/at end 

of period 

0  

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total 

1952 1964 3.28 

2.03 

0.58  

5.89 

2.87 

2.11 

0.90  

5.88 

0.53  

0.68  

0.44  

1.65 

1.20 

0.96  

0.24  

2.40 

1.20 

0.96  

0.48  

2.64 

l  

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total 

1952 1965 12.10  

13.90  

3.40  

29.40  

13.58 

15.39 

5.44 

34.41 

4.87 

8.19 

5.02 

18.08 

5.33 

7.80  

2.60 

15.73 

5.59  

8.06  

3.77 

17.42  

2 

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total 

1952 1964 16.30 

13.86  

4.33 

34.51 

18.37 

16.71 

3.97 

39.05 

5.26 

8.89 

4.60 

18.75 

7.44  

7.56  

3.12 

18.12 

8.04  

9.60  

2.88  

20.52  

3 

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total  

1952 1964 18.80 

20.60  

6.10  

45.50 

17.85 

21.38 

5.51 

44.74  

7.30  

11.72 

7.01  

26.03 

8.88 

10.68 

3.84 

23.40 

7.92  

12.36  

3.96  

24.24  

4 

Pine  

Spruce 
Deciduous 

Total 

1952 1965 10.80  

27.00  

8.50  

46.30  

13.71 

27.83 

7.15  

48.69 

6.26  

14.67 

7.15  

28.08 

5.7 2 

16.25 

6.24  

28.21 

6.37 

18.46 

5.07  

29.90  

5 

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total 

1952 1965  18.90 

34.00  

8.60 

61.50  

21.76  

34.31 

8.15  

64.22  

9.34 

18.52 

9.57 

37.43 

9.10 

18.59 

6.11  

33.80 

10.79 

22.36  

5.33  

38.48  

G 

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total  

1952 1965  19.10 

21.00 

13.00 

53.10  

16.70 

23.08  

11.99 

51.77 

9.47 

11.43 

9.49 

30.39 

9.23 

12.61 

8.71 

30.55 

8.71 

16.51 

8.58 

33.80  

7 

Pine  

Spruce 
Desiduous  

Total 

1952 1966  30.49 

14.37 

20.62 

65.48  

29.22 

20.09 

19.97 

69.2 8 

14.67 

10.05 

14.14  

38.8 6 

16.77 

8.84 

13.13 

38.7 4 

15.47 

15.34 

12.22 

43.03 

8 

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total 

1952 1966  21.17 

18.84 

7.10  

47.11 

21.93 

18.88 

8.35 

49.16 

13.65 

10.00  

7.S3 

31.48  

11.83 

11.83 

4.94 

28.60 

10.92 

12.87 

5.46 

29.25 

9 

Pine  

Spruce 
Deciduous 

Total 

1952 1966 19.82 

10.82 

13.03 

43.6 7 

18.18 

11.90 

12.70 

42.78 

10. oo 

5.35 

8.17 

23.52  

11.31 

6.37  

8.71 

26.39 

9.88 

9.62 

8.45 

27.95 

10 

Pine 

Spruce 
Deciduous 

Total  

1952 1966 46.62 

28.14 

23.60 

98.36 

41.08 

29.94 

22.15 

93.17 

20.99  

15.95  

16.04 

52.98  

21.58 

13.39  

13.78  

48.7 5 

18.59 

18.72 

11.57 

48.88 
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Area 

(see  

Map  1)  j 

Tree  

species  

Period 

began ended 

Volume at 

beginning/end  
of period  

Drain 

Increment 

measured 

before/at end 

of period  

n 

Pine  

Spruce  
Deciduous  

Total j 

1952  1967 25.96 

41.57 

25.03 

92.56 

25.99 

47.03 

18.95 

91.97  

14.25 

19.59 

17.55 

51.39 

12.61  

23.79 

15.08  

51.48 

13.26  

32.24 

12.09 

57.59 

12 

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total 

1952 1967 38.89  

33.97  

22.18  

95.04 

32.92 

35.96 

14.91 

83.79 

19.20 

19.88 

17.64 

56.72 

18.33 

18.72 

13.26 

50.31  

14.04  

24.96  

9.75  

48.75  

0—12 

Pine  

Spruce 
Deciduous 

Total 

1952 1964 

—67 

282.23 

280.10  

156.09 

718.42 

274.16  

304.61  

140.14 

718.91  

135.79 

154.92 

124.65 

415.36  

139.33 

157.39 

99.7 6 

396.48  

130.78 

202.06  

89.61  

422.45  

0-4,  
8 

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total 

1952  1961 82.49 

96.33 

29.96 

208.7 8 

81.31 

95.82 

27.04 

204.17 

24.25  

33.24  

20.41  

77.90 

25.76 

34.88 

13.28 

73.92 

22.96  

33.92  

11.68 

68.56  

7, 
9—11 

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total 

1952 1961 76.86 

88.89 

43.7 8 

209.53 

69.30 

97.18 

37.25 

203.7 3 

22.55 

28.82 

20.95 

72.32 

22.56  

30.72 

17.28 

70.56 

18.80 

32.56 

14.64 

66.00 

5,  6,  
12 

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total 

1952 1961 122.89  

94.89  

82.36  

300.14  

116.59 

104.70 

77.26  

298.55  

36.03 

29.23 

32.08 

97.34 

38.32  

32.24 

31.20  

101.76 

32.16 

36.56 

29.84 

98.56 

0—12 

Pine 

Spruce 
Deciduous  

Total 

1952 1961 282.24  

280.ll  

156.10 

718.45  

267.20  

297.70  

141.55 

706.45  

82.83 

91.29 

73.44 

247.56  

86.64 

97.84 

61.76 

246.24  

73.92  

103.04 

56.16 

233.12  

0—4, 

8 

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total 

1952 1964 

—65 

82.45 

96.23 

30.03 

208.71  

88.31  

102.30 

31.32  

221.93  

37.87 

54.15  

32.05  

124.07 

40.40 

55.08 

20.98 

116.46 

40.04 

62.31  

21.62 

123.97  

7, 
9—11 

Pine 

Spruce 
Deciduous 

Total 

1952 1965 

—67 

76.89  

88.9 7 

43.7  8 

209.64  

71.38 

93.35 

35.05 

199.78 

38.01  

49.83 

36.70 

124.54 

36.66  

49.92  

28.08  

114.66 

33.54 

63.83 

23.66 

121.03 

5, 6, 

12 

Pine 

Spruce 
Deciduous  

Total 

1952 1966 

—67 

122.89  

94.90  

82.28  

300.07  

114.47 

108.96 

73.7  7 

297.20 

59.91 

50.94 

55.90 

166.75 

62.27  

52.39 

50.70  

165.36  

57.20 

75.92 

44.33 

177.45 

0—12 

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total 

1952 1964  

—67 

282.23  

280.10  

156.09  

718.42  

274.16 

304.61 

140.14 

718.91  

135.79 

154.92 

124.65 

415.36 

139.33  

157.39  

99.7 6 

396.48  

130.78  

202.06  

89.61 

422.45  
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Area Tree 

Period  
Volume at 

beginning/end  
of period  

Increment 

measured 

Map 1) 
species  

began  ended  

before/at end 
of period  

0—15  

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total 

1952 1961 329.28  

319.41  

175.49 

824.18  

310.80  

336.31  

157.7 3 

804.84  

107.86  

123.54 

94.63 

326.02 

113.40 

124.20 

78.30 

315.90  

98.19 

131.04 

72.27 

301.50  

16—19  

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total 

1953 1963 219.76  

130.66 

78.96 

429.38  

198.71  

111.28  

69.17  

379.16  

53.23 

34.97 

20.52 

108.72 

53.00 

31.00 

25.00 

109.00 

48.40  

21.20  

23.10  

92.70  

0—19 

Pine  

Spruce 
Deciduous  

Total 

1952 

—53 

1961 

—63  

549.04  

450.0 7 

254.45  

1 253.56  

509.51 

447.59  

226.90  

1  184.00  

161.09 

158.51 

115.15 

434.74 

166.40 

155.20 

103.3 0 

424.90  

146.59  

152.24  

95.3 7 

394.20 
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VORWORT 

Eingangs  der 1960er Jahre wurden in Südfinnland in den Pflanzschulen  

unerwartet schwere  Schäden der  Nadelholzspinnmilbe  (Oligonychus  ununguis 

Jacobi, Acarina,  Tetranychidae)  beobachtet.  Weil  über das Vorkommen der 

Nadelholzspinnmilbe  in Finnland nur recht spärliche  Angaben  vorlagen  

und ihre Bedeutung  als  Waldschädling  ganz unbekannt war, wurden genau  

ere  Untersuchungen  über die Art  in Angriff  genommen. Die Untersuchungen  

hatten zunächst den Zweck,  insbesondere das Vorkommen und die forstwirt  

schaftliche  Bedeutung  des  Schädlings  in Finnland aufzuklären.  Ferner  sollten 

einige mit der Bionomie der Milbe verknüpfte  Fragen  geklärt  werden, die 

bisher mangelhaft  untersucht waren, und deren Kenntnis dazu  beitragen  

kann, die zum Aufkommen der  Schäden führenden Umstände zu erfassen 

und die Notwendigkeit  von Abwehrmassnahmen sowie deren Möglichkeiten  

richtig  einzuschätzen. Die hier vorliegende Teiluntersuchung  befasst sich  

mit dem Vorkommen und der Schädlichkeit  der Nadelholzspinnmilbe  in 

Finnland. 

Mit den Untersuchungen  wurde im Sommer 1965 angefangen,  und sie 

wurden, was die Schädlichkeit der Milbe betrifft, bis zum Herbst  1968 

fortgeführt.  Anfänglich  wurden die Forschungen  im Landwirtschafts-  

und Forstzoologischen  Institut  der Universität Helsinki  gemacht,  später  

wurden sie  in der  Forstlichen  Forschungsanstalt  fortgesetzt.  Untersuchungs  

gebiet  war ganz Finnland. Weil das gesammelte Material sehr gross 

ist, konnte es in der vorliegenden  Untersuchung  bezüglich  mancher Teile 

nur  in grossen Zügen  behandelt werden. Das gesamte  Material ist in der 

Waldschädlingsabteilung  der  Forstlichen Forschungsanstalt  einzusehen. 

Der Gattungsname  Oligonychus  statt Paratetranychus  ist  nach P r  i t  c  

hard und Baker  (1955) angewandt  worden.  

Bei der Durchführung  der vorliegenden  Untersuchung  bin  ich  von vieler  

Seite unterstützt worden. Professor Esko Kangas  hat den Fortgang  

der Arbeit aufmerksam verfolgt  und das Manuskript  gelesen.  Prof.  Sakari  

Saarnijoki,  Dr.  Paavo Juutinen und Dr. Matti Nuor  

t e  v  a haben ebenfalls das Manuskript  durchgesehen  und mir viele wert  

volle Winke gegeben.  Die Anregung  zu  den Forschungen  über die Nadel  

holzspinnmilbe  habe ich von Cand. agr. et forst.  Ukko Rummukai- 
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n  e  n bekommen. Dr.  G.  L.  van Eyndhoven  und Dr.  W. Helle 

haben die Artbestimmung  von Oligonychus  ununguis  kontrolliert,  und der 

erstgenannte  hat auch die  Art  Eurytetranychus  bestimmt.  Die Thysanoptera-  

Arten sind von Lie.  agr. et forst. Pekka Köppä  bestimmt worden 

und die Pilzart  Cladosporium  herbarum von Lie.  agr. et  forst.  Arvi  Salo  

nen. Frau  Marianne Kahanpää  hat den Text in die deutsche 

Sprache übertragen.  

Die Gesellschaft  für Pflanzenschutz in Finnland hat mir ein Stipendium  

gewährt.  

Allen den oben genannten  und auch allen anderen Personen,  die mir bei 

meiner Arbeit  behilflich  gewesen sind,  sage  ich  an dieser Stelle  meinen tiefge  

fühlten Dank. 

Helsinki,  den 2. Juni 1969 

Kari  Löyttyniemi  
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1. VERBREITUNG 

Über  das Vorkommen der Nadelholzspinnmilbe  in Europa  liegen  Angaben  

aus folgenden  Ländern vor:  Finnland,  Schweden,  Norwegen,  Dänemark,  

Deutschland,  Belgien,  Holland, England,  Schweiz,  Italien,  Oesterreich,  

Tschechoslowakei  und Polen (B  a  k  k e 1960, Scheller 1962, S i  e  r  

p  i n  s k i 1966) sowie wahrscheinlich der  ganze europäische  Teil der Sowjet  
union (Volgin  und II e  k  k 1955, Eg  litis 1956). Ferner hat der  

Verfasser auf Grund von ihm vorgelegenen  Proben festgestellt,  dass die 

Nadelholzspinnmilbe  auch in Frankreich und Spanien vorkommt. 

In Asien tritt O.  ununguis  mindestens in Ost-Kaukasien auf (M  i t  r  o  

fanov 1967, s. auch Roskov 1966). In  Japan ist  die Milbe nicht 

nachgewiesen  (Dr. Keiji  Kanamitsu,  briefl.  Mitt.).  In Nordamerika 

wird die Art sowohl in Kanada wie in den Vereinigten  Staaten  angetroffen  

(D  o a  n e u.a.  1936, Pritchard und Baker 1955). Auch  ist die 

Milbe von den Bermuda-Inseln bekannt (Browne  1968). In  ihrer Über  

sicht über die Tetranychiden-Fauna  Afrikas  erwähnen Baker und 

Pritchard (1960)  die Nadelholzspinnmilbe  nicht. 

Auf der südlichen Halbkugel  ist der Schädling  aus  Australien und Neu  

seeland bekannt,  wohin er  jedoch mit eingeführten  Nadelbäumen verschleppt  

worden sein dürfte (Dumbleton  1932, Browne 1968). 

In Schweden und Norwegen  kommt  die Nadelholzspinnmilbe  im  ganzen 

natürlichen Verbreitungsgebiet  der  Gemeinen Fichte  vor (Brammanis  

1957, B a k  k  e 1968). In Mittel-Skandinavien tritt die Milbe im Gebirge  

bis  zu 500—600 m ü.d.M. auf (Brammanis  1957) und in den Alpen 

bis  zu  1  600 m Höhe (Scheller  1962). In Nordamerika in den Rocky 

Mountains hat die Milbe in einem Jungwuchs  von Pinns contorta Loud 

in etwa 1 800  m Höhe Schäden angerichtet  (Do  an  e  u.a. 1936).  

Vor den  im Zusammenhang  mit der vorliegenden  Untersuchungen  erhal  

tenen Angaben  fussten die Kenntnisse vom Auftreten der  Nadelholzspinn  

milbe  bei uns  nur  auf einigen  disjunkten  Beobachtungen  in Südfinnland. 

In  Tikkurila  in der Nähe von Helsinki wurden im Jahre 1927 an Lärche 

Eier von 0. ununguis  gefunden,  und 1957 wurden in einer Pflanzschule in 

Parainen an Fichtenpflanzen  Schäden angetroffen,  die von diesem Tier 

verursacht  waren (Vappula  1965). Brammanis (1957)  erwähnt,  
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in Finnland diesen Schädling  gefunden  zu  haben,  wahrscheinlich in den 

südlichen Landesteilen. Mit den jetzt  durchgeführten  Untersuchungen  ver  

knüpfte,  vorläufige  Meldungen  vom  Auftreten der  Nadelholzspinnmilbe  sind 

auch schon früher veröffentlicht worden (Rummukainen  1964,  

Löyttyniemi  1966, 1967).  

Aufschluss  über die Verbreitung  des  Schädlings  in Finnland wurde im 

Zusammenhang  mit den Nachforschungen  über die Schädlichkeit  der  Art 

gewonnen, indem die Wirtspflanzen  der Milbe untersucht  und  Milbenproben  

bei eigens  zu  diesem Zweck  in verschiedenen Teilen  des  Landes unternomme  

nen Exkursionen bestimmt wurden. An manchen Milbenproben  aus den 

Gebieten aller naturwissenschaftlicher Provinzen Finnlands wurde eine 

exakte  mikroskopische  Artbestimmung  gemacht.  Eine solche Bestimmung  

ist  von insgesamt  34 Gegenden  gemacht  worden. Im allgemeinen  begnügten  

wir  uns  jedoch  mit  der Bestimmung  von lebendem oder  in Alkohol  konser  

viertem Milbenmaterial mit dem Stereomikroskop.  Aus fast allen diesen 

Gegenden wurden Proben von Fichte,  Kiefer  und Wacholder bestimmt.  Es  

stellte sich  heraus,  dass die Nadelholzspinnmilbe  überall vorkam,  wo  Unter  

suchungen  gemacht  wurden,  in insgesamt  341 Ortschaften  in verschiedenen 

Teilen  des Landes. Der  nördlichste  Ort, wo  die Milbe  in Finnland  festgestellt  

wurde, war  Nuorgam  in Utsjoki,  wo sie allgemein  an Wacholder auftrat.  

Den in Enontekiö,  Inari und Utsjoki  gemachten  Beobachtungen  gemäss  

kam die Milbe an Fichte  und Kiefer  bis  zu deren nördlichsten Wuchsstätten 

vor. Beobachtungen  über das Auftreten der Nadelholzspinnmilbe  sind 

übrigens auch in Nord-Norwegen gemacht  worden. Dort wurde die Art 

u.a. in Vadsö an Wacholder und am Ufer  des Porsangenfjords  an Wacholder 

und an den dort stellenweise vorkommenden Kiefern gefunden.  Der nörd  

lichste  Standort war  Börselv  (etwa  70°30' n. Br.).  Im  Fjeldgebiet  in Inari  

wurde 0. ununguis  oberhalb von der  Baumgrenze  an Wacholder u.a.  am 

Kaunispää  bis zu 390 m Höhe und am Kiilopää  bis  zu  450 m Höhe ange  
troffen. Anderorts  in Finnland trat die Milbe  überall an Fichte,  Kiefer und 

Wacholder auf,  sogar  noch draussen im äussersten  Schärenhof  des Finnischen 

Meerbusens. Überall  in Finnland erwies die Milbe sich als  sehr gewöhnlich,  

ja sogar so weitgehend,  dass sie wenigstens  in Süd- und Mittelfinnland an 

fast  allen untersuchten,  etwas  älteren Baumindividuen gefunden  wurde. 

Aufgrund  der Untersuchungen  lässt  sich  also sagen, dass  die Nadelholz  

spinnmilbe  in Finnland allgemein  im ganzen Land vorkommt,  und dass  sie 

an Fichte,  Kiefer  und Wacholder im ganzen Verbreitungsgebiet  dieser  Bäume 

anzutreffen ist. Ausserdem ist  es  so gut  wie sicher,  dass die Milbe in Finn  

land überall autochthon ist  (vgl.  Thalenhorst 1961, Brammanis 

1957). 
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2. SCHADBILD 

Das Schadbild von 0. ununguis  hat schon Jacobi (1905)  recht  

eingehend  beschrieben. Später  ist  diese Beschreibung  u.a. von Trägärdh  

(1915), Cunliffe und Ryle (1923)  sowie Brammanis (1957)  

ergänzt  worden. Die Schadbeschreibungen  betrafen fast  ausnahmslos  Picea -  

Arten. Das  unten über das Schadbild der  Nadelholzspinnmilbe  an Fichte  

Gesagte  fusst  auf  den jetzt  gemachten  Beobachtungen.  Es  stimmt  im grossen 

ganzen mit den früheren Beschreibungen  überein,  vermag  diese aber  doch 

in vielen Punkten zu  komplettieren.  

Die Nadelholzspinnmilbe  saugt  Flüssigkeit  aus  dem Oberflächengewebe  

der Nadeln. An der Saugstelle  werden die Zellen  zerstört,  und es entsteht 

ein heller Fleck,  der sich  nach ein par Tagen  gelblich  und später,  oft  erst 

nach  Monaten,  bräunlich verfärbt.  Die Schädigung  betrifft  nur  das Paren  

chymgewebe  und bis  zu  gewissem  Grad die unmittelbar darunter  liegenden 

Zellen. Die Grenze zwischen den zerstörten und den lebenden Zellen ist 

anfänglich  scharf, obschon  der  Saugfleck  mit der Zeit grösser  wird, weil  die 

Zellen der Umgebung  vertrocknen.  Die Milbe saugt am gleichen  Fleck  nur 

einmal. Infolgedessen  findet man an  der Nadel viele Saugflecken  nahe bei  

einander,  so dass sie  mosaikartig  gemustert aussehen. Weil  die Mundteile 

der Milbe sehr klein sind,  reicht der Stich  nicht bis  zum  zentralen Teil, zum 

Leitgewebe  der Nadel,  umgekehrt  wie beispielsweise  bei den Blattläusen,  

und die  Nadel scheint  daher durch einige  wenige  Anstiche kaum angegriffen  

zu werden. Erst  wenn etwa die Hälfte der Nadelfläche mit Saugflecken  

bedeckt  ist, beginnt  sie  zu  vertrocknen  und fällt  vorzeitig  ab. Die Nadeln 

vertrocknen  aber erst dann,  wenn der Milbenbesatz sehr  gross ist,  und Nah  

rungsmangel  eintritt, denn normalerweise gehen  die  Milben schon  auf neue 

Nadeln über,  wenn  die vorigen  erst  leicht geschädigt  sind. Am  dichtesten 

sind die Saugflecke  an der Nadelbasis. 

In den Pflanzschulen  machen sich die Schäden der Spinnmilbe  durch 

Vergilben  und Vertrocknen der Nadeln an den verschulten Fichtenpflanzen  

geltend.  Auffallig  wird das Vergilben  der Pflanzen regelmässig  Anfang  

August, und im Lauf des  Herbstes wird der Schaden ständig  ärger. Im 

Frühjahr  nach  der Schneeschmelze sehen die Pflanzen  oft  viel  schlechter 

aus als  im vorherigen  Herbst,  weil die im Herbst meistens noch kaum 
wahrzunehmenden hellen Saugflecke  im Lauf des Winters braun geworden 

sind. Im  allgemeinen  vergilbt  in der Pflanzschule  nicht die  ganze Anbaufläche 

gleichmässig,  sondern der Schaden tritt in den verschiedenen Teilen des 

Gebiets inselweise und in unterschiedlicher Schwere auf. Am schwersten 

werden die Nadeln an den  untersten Zweigen  der  Pflanzen angegriffen,  weil 

die Besatzdichte dort  am grössten  ist, und weil  die unteren Zweige  auch 

ältere Triebe haben, die schon zwei oder drei Jahre  lang  befallen sind.  Die 
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Nadeln der Gipfeltriebe  vergilben  nur  ausnahmsweise. Die schwer  geschä  

digten  Nadeln vertrocknen und fallen ab.  Zuerst fallen die  älteren Nadeln 

ab,  und nur  in ganz ausserordentlich schweren Fällen auch die Nadeln vom 

gleichen  Jahr (vgl.  Abb. 1). Infolge des Nadel Verlustes gehen  die Pflanzen 

u.U. ein. 

Abb.  1.  Von der Nadelholzspinnmilbe geschädigte, vierjährige  
Fichtenpflanzen. Foto: Bildanstalt  der Universität  Helsinki.  

Kuva 1. Havupunkin vioittamia nelivuotisia kuusen taimia. 
Valok. Yliopiston kuvalaitos.  

An den  älteren Fichten  vergilben  die Nadeln im allgemeinen  nur  an den 

Tinteren Ästen.  Schätzungsweisen  Beobachtungen  gemäss  ist die Besatz  

dichte und damit der  angerichtete  Schaden bis  etwa zur  Höhe von 2 m am 

grössten.  Ausnahmsweise kommt es  vor, dass auch ausgewachsene  Fichten  



10 Kari  Löyttyniemi 68.4 

bis  zum Gipfel  vergilben.  Der chronische  Schaden,  den die Milben  an den 

unteren Zweigen  anrichten,  tritt ausser  durch Verfärbung  auch durch  

Schütterwerden der Benadelung  hervor,  weil die älteren Nadelgenerationen  

vorzeitig  abfallen. Die von der Nadelholzspinnmilbe  befallenen Fichten  sind 

im Wald,  wie auch in der Pflanzschule,  schon von weitem an der typischen  

graugelblichen,  »staubigen»  Färbung  zu  erkennen (s.  Farbfotos B r  a m m  a  

nis 1956, Stewart und Peterson 1960).  

In  der Kiefernnadel entsteht infolge  der  Besaugung  durch die Milbe 

ein etwas grösserer  Fleck  als  in der Fichtennadel. Der Saugfleck  bleibt 

mindestens einen Sommer lang  hell und scharf  begrenzt,  und die Vergilbung  

wie auch der Vertrocknungsprozess  überhaupt  geht  langsamer  vor  sich  als  
bei der Fichte.  Die  Saugflecke  sitzen auch bei der Kiefer  hauptsächlich  an 

der Nadelbasis.  Beim Wacholder stechen  die Saugflecke  nicht so deutlich 

von der Färbung  der  gesunden  Nadeln ab wie bei Fichte und Kiefer.  Am 

dichtesten sitzen die Saugflecke  an der Innenfläche der gebogenen,  flachen 

Nadeln in den Spitzenteilen  der Triebe. Vertrocknen der Kiefernnadeln 

infolge  des Milbenbefalls  konnte in manchen Fällen beobachtet werden,  

Vertrocknen der Wacholdernadeln aber nicht.  

Am empfindlichsten  scheinen die Nadeln der Lärche gegen die Besaugung  

der  Nadelholzspinnmilben  zu  sein. Ein  einziger  Saugfleck  nahm gelegentlich  

fast die ganze Nadelbreite ein,  und manchmal vergilbte  die Nadelspitze  

schon  infolge  von ein  paar Stichen. Vor dem Abfallen schrumpften  die 

Nadeln ein.  Im allgemeinen  vertrockneten  die Nadeln so schnell,  dass der 

ursprünglich  fast unauffällig  helle Saugfleck  garnicht erst  braun wurde. 

Deswegen  war  an den Lärchennadeln auch nicht die für  die Nadeln anderer 

Bäume typische  mosaikartige  Färbung  zu  sehen. Die grosse Empfindlichkeit  

der Lärchennadeln gegen die Milbenbesaugung  kommt vielleicht daher,  

dass möglicherweise  auch die Leitgewebe  in Mitleidenschaft  gezogen werden. 

Dass die besaugten  Lärchennadeln keine mosaikartige  Musterung  aufweisen,  

hat auch Scheller (1962)  beobachtet. Vertrocknen und Verhutzeln der 

Lärchennadeln infolge  von Milbenschädigung  hat Wegscheider  (1926)  

festgestellt.  Prell  (1942)  hat beobachtet,  dass ausser  den Nadeln auch 

die Rinde der Triebe vertrocknete. In Sibirien  führt die Paratetranychus-  

Milbe zum Verschrumpfen  der Lärchentriebe. Die geschädigten  Nadeln 

krümmen sich, fallen aber nicht ab (R o s k  o v 1966). 

Auf allen Baumarten gehört  zum Schadbild der Nadelholzspinnmilbe  

ein feines Gespinst,  das die Tiere  in der  für  die Spinnmilben  charakteristischen  

Weise zwischen den Nadeln spinnen.  Bei sehr schwerem Befall  sehen die 

Triebe manchmal  wie mit Gaze überzogen  aus  (Abb.  2).  Meistens hängen  in 

dem Gespinst  viele helle Larvenhäute. Deutlich sichtbar  trat das  Gespinst  

nur  bei  langen  Schönwetterperioden  auf,  sonst  werden die  Fäden vom Regen 

fortgespült.  
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Abb. 2. Gespinst der Nadelholzspinnmilbe an  einer Fichtenpflanze. An den Fäden  
hangen helle  Larvenhäute. Foto: Bo  Långström. 

Kuva  2. Havupunkin kehräämää  seittiä  kuusen  taimessa.  Seitissä  näkyy  vaaleita  toukka  
nahkoja. Valok. Bo Långström. 

Die ausgewachsenen  Milben sind knapp  0.5 mm gross, also eben noch  

mit blossem Auge sichtbar.  Die  Eier  sind  rund,  transparent  und  gelbgrünlich  

oder rötlich  gefärbt,  im Durchmesser 0.16 mm  gross (s.  z.B.  Löytty  

niemi 1966,  Abb. 2).  An der Fichte  sitzen  die meisten Eier  an den jüngsten  

Trieben und hauptsächlich  auf  der Sprossachse,  man findet sie  aber auch 

an  den Nadeln. Weil die Art im Eistadium überwintert, kann man ihr Vor  

kommen aufgrund  der Eier auch im Winter  feststellen.  

Früherer Befall  der Bäume lässt  sich  auch noch nach ein  paar Jahren 

nachweisen,  auch wenn  keine Milben mehr vorhanden sind.  Die transparen  

ten,  glashellen  Eierschalen bleiben lange  Zeit an den Sprossen  sitzen,  erwie  

senermassen  sogar über drei  Winter hinweg.  Ausserdem  sind die Saugflecke  

das ganze Leben der Nadeln hindurch zu  sehen. 

In der Praxis  lässt  sich  das Auftreten von 0.  ununguis  und die Ursache 

des  Schadens insofern leicht feststellen,  als  in Finnland am Nadelholz keine 

anderen Spinnmilben  mit entsprechender  Lebensweise beobachtet worden 

sind,  abgesehen  von einer bisher seltenen Ausnahme (s.S.  37). Auch verur  

sachen bei uns keine anderen Arten entsprechende  Nadelschäden. Zum 

Nachweis der Entwicklungsstadien  der Nadelholzspinnmilbe  im Freiland 

genügt  eine  Lupe  mit  etwa zehnfacher Yergrösserung.  Die Saugflecken  sind 

mit blossem Auge zu  sehen und zu  erkennen. 
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3. SCHÄDLICHKEIT  AN DER FICHTE 

31. Pflanzschulen 

Die ältesten Mitteilungen  über Schäden der Nadelholzspinnmilbe  in 
Pflanzschulen  stammen schon aus dem vorigen  Jahrhundert,  und zwar  aus  

Deutschland  (T  u  b  e  u f 1905). Auch in Schweden ist  die Milbe schon sehr  

früh in Pflanzschulen  aufgetreten  (Trägärdh  1915, 1919).  Heutzutage  

ist  0.  ununguis  in allen skandinavischen Ländern ein beachtlicher Schädling  

der Fichtenpflanzen  in den Pflanzschulen (Brammanis 1956, 1957, 

Beier—Petersen 1959, Bakke 1968). Ausserdem ist die Milbe 

als  Pflanzschulenschädling  auch in der  Schweiz (G  ü n  t  h  a  r  t 1945,  Mar  

t i  g n  o n i und Z e  m p 1956),  in Italien (C  i  a m p  o 1 i  n  i 1949),  England 

(Browne 1968), Tschechoslowakei (K  r  u  e  1 1957),  Neuseeland (D  u  m  

b  le ton 1932)  und Nordamerika (Stewart  und Peterson 1960)  

festgestellt  worden. In Europa  hat 0.  ununguis  in den Baumschulen ausser  

der gemeinen  Fichte  auch andere Picea-Arten  und Lärchen befallen. Über  die 
Schwere und die wirtschaftliche Bedeutung  der  Schäden liegen  nur  spärlich  

Angaben  vor. In Norwegen  richtet die Milbe im ganzen Land in den Pflanz  

gärten  Schäden an (Bakke  1968). Nach Brammanis (1957)  sind 

Massenvorkommen der  Nadelholzspinnmilbe  in Schweden in zahlreichen 
Pflanzschulen beobachtet worden. In Deutschland sind in manchen Fällen 

in den Baumschulen bis zu  50 % der Pflanzen eingegangen  (T  h a  1 e  n  

hörst 1962),  und in einem Falle ging  die ganze mit Fichte angepflanzte  

Fläche  zugrunde  (K  r  u e  1 1957).  Wirtschaftliche  Verluste kamen in Deut  

schland auch noch daher zustande,  dass nicht nur  viele Pflanzen abstarben,  

sondern dass auch der  Handelswert der weniger  geschädigten  Setzlinge  

herabgemindert  wurde (S  c  h  e  11 e  r  1962).  

In  Finnland hat 0.  ununguis den aus  der  Literatur  erhältlichen Angaben  

gemäss  im Jahre 1957 in einem Forstgarten  in Parainen Fichtenpflanzen  

geschädigt  (Vappula  1965).  Ausserdem sind in der vorliegenden  Unter  

suchung  enthaltene vorläufige  Mitteilungen  über  das Vorkommen der  Milbe 

in Pflanzschulen  auch schon früher publiziert  worden (Rummukainen  

1964, Löyttyniemi  1966, 1967).  

Das  Auftreten der Nadelholzspinnmilbe  an Fichtenpflanzen  in Pflanz  

schulen wurde in allen den beständigen  Forstgärten  Finnlands untersucht,  

in denen Fichtenpflanzen  gezogen werden. Als  beständig  wurden diejenigen  

Pflanzschulen  angesehen,  deren Bodenfläche mehr als  1  ha ist,  und in denen 
laufend Setzlinge  gezogen worden sind oder gezogen werden sollen,  insgesamt 

106  Gärten. Ausserdem wurden Untersuchungen  in 41 beliebig  ausgewählten  

kleinen Pflanzschulen mehr gelegentlicher  Natur ausgeführt.  In den  kleinen 

Pflanzgärten  sind die Untersuchungen  hauptsächlich  im Jahre 1968 gemacht 
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worden, aber in fast allen anderen 2—3 Jahre nacheinander 1965—1968. 

Dass nicht in allen Pflanzschulen mehrere Jahre nacheinander Untersuchun  

gen gemacht  werden  konnten,  wie es wünschenswert gewesen wäre, kommt 

hauptsächlich  daher,  dass dort Abwehrmassnahmen gegen den Schädling  

ergriffen  wurden. Das Material wurde entweder so beschafft, dass wir um 

Pflanzproben  baten,  oder,  wenn es  notwendig  erschien,  dass wir an Ort 

und Stelle eingehendere  Untersuchungen  machten. Eine solche genauere 

Prüfung  wurde in 48 Pflanzschulen durchgeführt.  Ferner wurden an die 

Pfleger  der Baumgärten  Fragebogen  verschickt,  mit  der  Bitte  um Angaben  

über die Pflanzschulen,  über die dort herrschenden Verhältnisse,  die auf  

getretenen Schäden und die eventuellen Abwehrmassnahmen. 

Die  Lage  der untersuchten Forstgärten  und das Vorkommen der  Nadel  

holzspinnmilbe  ist aus  Karte 1 ersichtlich. Es  stellte sich heraus,  dass  die 

Art in allen den Pflanzgärten  vorkam,  in denen Fichte  gezogen wurde. 

In Süd- und Mittelfinnland war  die Milbe in den Baumschulen gewöhnlich.  

In  manchen Gärten  von Ost-  und Nordfinnland dagegen  (u.a.  Pielisjärvi,  

Taivalkoski,  Sotkamo und Kittilä)  war  sie spärlich  und konnte erst  bei 

genauerem Nachsuchen gefunden  werden. Auch in nahe beieinander gelege  

nen Pflanzgärten  waren beträchtliche Schwankungen  in der Frequenz  der 

Art festzustellen. 

Schäden der Nadelholzspinnmilbe  an Fichtenpflanzen  wurden in 51  

Pflanzschulen angetroffen (35  % der untersuchten Gärten).  Als Schaden 

galt  es,  wenn die  pflanzreifen  Fichtensetzlinge  so stark angegriffen  waren, 

dass  ihre Tauglichkeit  zweifelhaft  war,  und dass  sie  wahrscheinlich  aussortiert 

worden wären.  Ausserdem mussten solche Pflanzen mehr als  vereinzelt auf  

treten. 

Wie aus der Karte ersichtlich  ist, waren Schadfälle überall  in Süd- und 

Mittelfinnland gewöhnlich.  Der schwerste  festgestellte  Fall  war  in Mikkeli  

i.J.  1967,  wo etwa 100 000 vierjährige  Pflanzen unbrauchbar wurden. Die 

übrigen  bemerkenswerteren Schäden waren  auf das Bereich  des Kreisforst  

amts  Itä-Häme konzentriert. Ein von den anderen ganz isolierter Schadfall 

wurde 1967 in Alatornio festgestellt.  Es  handelte sich  hier, wie auch in 

Kannus und Pyhäjärvi,  nur  um eine  ziemlich  kleine  Anzahl von Pflanzen.  

In  Nauvo und Tammisaari, wo  in den Untersuchungsjahren  kein Befall  

festgestellt  wurde,  war  die Milbe prophylaktisch  laufend durch chemische 

Mittel abgewehrt  worden. Befall  einzelner Pflanzen,  was  nicht als Schaden 

im eigentlichen  Sinne aufgefasst  wurde, konnte in fast allen geprüften  

Pflanzgärten  beobachtet werden. Sogar  noch in Rovaniemi wurden im 

Sommer 1968 einige durch die Nadelholzspinnmilbe  vergilbte  Pflanzen 

gefunden. 

Den Angaben  der Pflanzgärtner  gemäss  und aufgrund  unserer  eigenen  

Schätzungen  machte die Nadelholzspinnmilbe  im Jahre 1967 in ganz Finn-  
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Karte  1. Vorkommen der  Nadelholzspinnmilbe  in den untersuchten  Pflanz  
schulen.  O = Nadelholzspinnmilbe komrnt  vor, aber  nicht  als  Sohädling. 

• = Nadelholzspinnmilbe kommt  als  Schädling vor.  
Kartta  1. Havupunkin esiintyminen tutkituissa  taimitarhoissa.  O = havu  
punkkia  esiintyi,  mutta  ei  kihoa-aiheuttavana.  #  = havupunkkia esiintyi  

tuhoa-aiheuttavana.  
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land insgesamt  etwa 500 000 verschulte,  vierjährige  Fichtenpflanzen  untaug  

lich,  was  knapp  ein Prozent von der damaligen  Gesamtmenge  der pflanz  

reifen Fichtensetzlinge  ausmacht. Die Anzahl der geschädigten  Setzlinge  

pro Pflanzschulen,  in denen Schäden  vorgekommen  waren, war  somit durch  

schnittlich  relativ gering.  Nach der Grösse der  Baumgärten verteilten die 

Schäden sich derart, dass 30 Fälle in Pflanzschulen  vorkamen,  deren Boden  

fläche unter dem Durchschnitt  (4.3  ha)  lag,  und 21  in solchen mit über  

durchschnittlicher Bodenfläche. 

Nach Brammanis (1957)  sollen durch O. ununguis  insbesondere 

solche  Pflanzschulen  gefährdet  sein,  in denen mehrere Jahre lang  nachein  

ander Fichte  gezogen worden ist.  Im Zusammenhang  mit den jetzt  durch  

geführten  Untersuchungen  haben wir dies nicht bestätigen  können,  denn in  

20 Fällen betrafen die Schäden die ersten in den betreffenden Baumschulen 

gezogenen Fichtenpflanzen.  

Praktisch  genommen werden ausnahmslos verschulte,  vierjährige  Setz  

linge  angegriffen.  Nur in fünf Fällen waren ausser vierjährigen  Pflanzen  

auch dreijährige  geschädigt  worden,  nämlich in Loviisa 2 -)-l-jährige  Frei  

landpflanzen  sowie in Järvenpää,  Tammela, Kuru und Punkaharju  1  + 2-  

jährige,  in Plastzelten  gezogene Pflanzen.  Normalerweise blieben die gleich  

grossen,  wennschon ein  Jahr  früher verschulten,  im Plastzelt gezogenen 

Pflanzen verschont,  selbst  wenn im gleichen Baumgarten  die vierjährigen  

Freilandpflanzen  schwer  geschädigt  waren. Im Ausland sind Schäden an  

verschulten  drei- bis  fünfjährigen  Pflanzen vorgekommen  (z.B.  B r  a  m m a  

n  i s 1957).  In manchen Baumgärten  in Südfinnland haben wir die in Plast  

zelten wachsenden jungen  Fichtenpflanzen  untersucht,  ohne jedoch  Nadel  

holzspinnmilben  zu  finden. Bei Versuchen konnte freilich  festgestellt  werden,  

dass  die Art an den Fichtenpflanzen  sehr gut auch im Plastzelt  gedeiht,  

sofern die Pflanzen nicht sehr  oft  besprengt  werden. T u b e  u f (1905)  hat 

die Milbe  an Pflanzen von Sitkafichte  in einem trockenen Treibhaus in 

Deutschland angetroffen.  

Wie verbreitet 0. ununguis  an den Fichtenpflanzen  der  Baumgärten  

ist, zeigt  z.B.  der Umstand,  dass in Punkaharju  im Herbst 1967 von 500 

willkürlich  ausgewählten,  gesund  aussehenden,  vierjährigen  Pflanzen,  die wir  

kontrolliert haben,  an allen Milben gefunden  wurden. Die  jüngeren  Pflanzen 

waren stets  weniger  stark befallen als  die vierjährigen,  obwohl  die  Milbe 

sogar  auch an einjährigen  Pflanzen vorkam. 
Über  die Frage,  in welchem Umfang  und wie lange  die Milbenschäden 

früher in den Pflanzgärten  unseres  Landes aufgetreten  sind,  haben unsere  

Untersuchungen  keinen Aufschluss gebracht. Den Angaben der  Pflanz  

gärtner  gemäss  sind Milbenschäden — oder als  solche angesehene  Schäden 
— in grösserem  Umfang  erst  um die Wende der 1950— 1960er Jahre beob  

achtet worden,  wonach sie ständig  zugenommen haben sollen.  Nach einer  
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mündlichen Mitteilung  von Prof.  Paavo Yli-Vakkuri  wären der  

artige  Schäden schon um das Jahr 1950 vorgekommen.  S a ala s (1949)  

freilich  erwähnt nichts davon,  dass 0. ununguis  in Finnland festgestellt  

worden wäre. Weil  aber die  Nadelholzspinnmilbe  in der  Natur gewöhnlich  

und der Befall  in den Pflanzschulen  heutzutage  sehr verbreitet ist, darf 

man annehmen,  dass  auch schon früher Schäden aufgetreten  sind,  besonders 

wenn man noch berücksichtigt,  dass die Art u.a. in Schweden schon seit 

langem als Baumgartenschädling  bekannt ist (vgl.  Trägärdh  1915,  

1919). Höchstwahrscheinlich verhält es sich so,  dass  man den Milbenbefall  

nicht erkannt hat, sondern dass die Schäden beispielsweise  Pilzkrankheiten 

oder Bodenfaktoren zur  Last  gelegt  worden sind (vgl.  Trägärdh  1919, 

Brammanis 1956). 

32. Naturverjüngungen  

Aus dem Ausland liegen über das Auftreten  der Nadelholzspinnmilbe  in 

natürlichen Fichten  Verjüngungen  und in den Wäldern überhaupt  nur  spär  

liche Angaben  vor.  Nach Brammanis (1957)  kommt 0. ununguis  

gelegentlich  in grossen Mengen  im südlichen Mittelschweden in jungen  und 

auch älteren Fichten  Verjüngungen  vor, die auf  ungeeignetem  Boden  stehen. 

In Norwegen  hat  die Art  Schäden in natürlichem Jungwuchs  angerichtet  

(B  a  k  k  e 1960).  In Deutschland und in der  Tschechoslowakei ist  die Milbe 

als  Schädling  an Jungwuchs  angetroffen  worden,  der durch  die Beschattung  

der Überständer  gelitten  hatte (T  u b e  u f 1905, K r  u  e  1 1957). In  Finn  
land sind bisher noch keine Untersuchungen  über die Vermilbung  des 

natürlichen Fichtenjungwuchses  gemacht  worden.  

Um Aufschluss  über die von der Nadelholzspinnmilbe  in natürlichen  

Fichten  Verjüngungen  angerichteten  Schäden zu  gewinnen,  haben wir  nach 

dem Probeflächen  verfahren Fichten  Verjüngungen  in verschiedenen Gegenden  

Finnlands inventiert. Mit der  Inventierung  der Verjüngungen  begannen  

wir im Sommer 1966,  wobei Probeflächen gleichmässig  aus  verschiedenen 

Gegenden genommen wurden. Da  aufgrund  der  so erzielten Resultate eine  

gewisse  gebietliche  Verteilung  der  Schäden wahrgenommen  werden konnte,  

wurden die Probeflächen später  so  in den verschiedenen Gegenden  genommen, 

dass die Grenzen der festgestellten  Schadgebiete  präzisiert  werden konnten. 

Infolgedessen  sind die  Probeflächen zahlenmässig  ungleich  auf  die verschie  

denen Partien des Landes verteilt.  Die Probeflächegegenden  wurden auch 

im Hinblick darauf ausgewählt,  dass  sie  an passenden  Verkehrsverbindungen  

lagen,  um möglichst  schnell und mit geringem Kostenaufwand von einem 

Ort  zum  andern gelangen  zu können. In den auf diese Weise im  Voraus 

gewählten  Ortschaften  machten wir  an beliebigen  Stellen Abstecher in den 
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Wald,  und die Probefläche wurde dann in der  ersten für  den Zweck  geeigneten  

Fichten  Verjüngung  genommen. In  jeder  so  ausgesuchten  Verjüngung  nahmen 
wir  jeweils  nur  eine Probefläche,  1—10 Stück  in der gleichen  Gegend.  Die 

inventierten Verjüngungen  waren schon etwas ältere Jungwüchse,  wo die 

Bäumchen 0.5 —3.5 m hoch waren, und sie standen fast nur  auf Boden vom 

Myrtillus-Typ.  Etwa die Hälfte der Probeflächen wurde in freien Verjüng  

ungen genommen, und die andere Hälfte  in solchen,  die durch Überständer  
beschattet  waren. Die Jungwüchse  sollten  sowohl hinsichtlich  der Menge  

der  Bodenvegetation  wie  auch der  Dichte der Überständer  gern  möglichst  
gleich  beschaffen sein. Jede Probefläche umfasste 100 Jungbäume  und wurde 

so  abgegrenzt,  dass  ausgehend  von  einem bestimmten Punkt  die 100 nächsten 

Pflanzen genommen wurden. Der Zustand der Bäumchen wurde nach dem 

Augenmass  und mit Hilfe einer Lupe abgeschätzt.  Als  geschädigt  galten  die 

Fichtenpflanzen,  von  deren Benadelung  mindestens *4 wegen des Milben  

befalls  deutlich vergilbt  oder braun geworden  war.  Die  Schadgrenze  wurde 

deswegen  so  hoch angesetzt,  weil u.E. erst  ein  so grosser  Befall  die Entwick  

lung der Bäumchen deutlich beeinträchtigte.  Die Probefläche galt als  

geschädigt,  sofern  auch nur  eine einzige  Pflanze  geschädigt  war.  

Im ganzen wurden in 107 Gegenden  Natur  Verjüngungen  von Fichte  

untersucht,  51  700 Pflanzen. Die Ortschaften, wo  die Untersuchungen  ge  

macht wurden, sind aus Karte 2 ersichtlich.  

Die Resultate der Probeflächen-Inventierung  sind unten zusammen  

gestellt.  Das  Material ist der Frequenz  der Schäden gemäss in Teilgebiete  

gruppiert.  Die Grenzen der Gebiete gehen  aus  Karte 2  hervor. 

Am verbreitesten waren die Schäden auf Aland, und dort kamen sie 

fast  ebenso viel  in den freien wie in den unterständigen  Naturverjüngungen  

vor.  Der  Schweregrad  der  Schädigung  war  durchschnittlich recht  hoch,  denn 

Freie Verjüngungen  TJnterständige  Verjüngungen  

__
 Geschädigte  

Pflanzen, Probeflächen, 
St. o/o 

Geschädigte  
Pflanzen,  

% 

Aland  

Pflanzen,  
St. 

Geschädigte  
Probeflächen, 

% 

Geschädigte  
Pflanzen,  

%  

1 300 92.3 11.2 1 500 100. o 14.3 

Küstengebiet  von Süd- und  Südwest-Finnland 

4 800 64.6 1.7  4  900 91.8  8.2 

Südfinnland  und Küste des B ottnischen Meerbusens  mit 

Ausnahme  der Küstenstriche  Südfinnlands  

12 900 . . O.o O.o 

Binnen-  und  

14  300 

Nordfinnland  

57.3 1.4 

4 500 
..

 O.o O.o 7  500 O.o O.o 
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Karte  2. Auftreten von Milbenschäden in natürlichen Fichtenverjün  
gungen.  •  = Ortschaft,  wo mindestens 1 %  von den  untersuchten  
Pflanzen  geschädigt war.  O = Ortschaft,  wo  keine geschädigten Pflanzen 

gefunden wurden, oder  wo sie  unter  1  % von den  untersuchten  Pflanzen 
ausmachten. 

Kartta 2. Havupunkin aiheuttamien  tuhojen esiintyminen  luontaisesti  synty  
neissä kuusen  taimistoissa.  0 paikkakunta,  missä  vähintään  1 % tutki  
tuista taimista  oli  tuhonalaisia.  O = paikkakunta, missä  tuhonalaisia 

taimia  ei  esiintynyt  tai  niitä oli alle  1 % tutkituista  taimista.  
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bis  hinauf zum  Gipfel gänzlich  vergilbte  Bäumchen kamen häufig  vor.  Im 

Küstengebiet  von Süd- und Südwest-Finnland waren die Schäden schon 

beträchtlich seltener. Geschädigte Pflanzen kamen in den freien Jung  

wüchsen eigentlich  fast  nur  in den direkt  am Meeresufer gelegenen  Ort- 

Schaften vor.  Die schlimmste Schadstätte in diesem Küstengebiet  wurde in 
Parainen festgestellt.  Anderwärts  in Südfinnland etwa bis  zur  Höhe von 

Jyväskylä,  und an der Küste  des  Bottnischen Meerbusens auch noch weiter 

nördlich wurde schwererer  Befall  nur in Verjüngungen  unter Schirm  ange  

troffen. Die nördlichste geschädigte  Probefläche lag  in Siikajoki.  In Binnen- 

und Nordfinnland wurden im Rahmen des Probeflächenmaterials keine 

geschädigten  Pflanzen gefunden.  Nicht  ein einziges  Mal  konnte mit  Bestimmt  

heit nachgewiesen  werden,  dass Fichtenpflanzen  infolge der Milbenschäden 

eingegangen  wären. Im  südlichsten  Finnland dagegen  kamen so schwer  ver  

milbte Pflanzen vor, dass  es  fraglich  schien,  ob sie  am Leben bleiben würden,  

wenigstens  wenn sie noch länger der Besaugung  ausgesetzt  wären. An den 

schon abgestorbenen  Pflanzen,  deren Nadeln abgefallen  waren, konnte nicht  

mehr nachgewiesen  werden,  ob die Milben die Todesursache gewesen waren. 

Ausserhalb des  Probeflächen-Materials wurde eine vermilbte Pflanze in 

einem freistehenden Jungwuchs  in Lap  väärtti gefunden.  Ferner wurden in 

unterständiger  Verjüngung  einige vereinzelte milbengeschädigte  Bäumchen 
in Binnen- und Nordfinnland angetroffen.  Der nördlichste Standort des 

Schadens,  den wir gefunden  haben,  war  in Sodankylä,  wo  auf einer lückig  

mit Kiefern bestandenen EVT-Heide ein 1 m hohes Fichtenbäumehen bis  

zu etwa 40 cm Höhe schwer  vergilbt  war.  

Die Probeflächeninventierung  betraf ausschliesslich  schon etwas ältere  

Jungwüchse  auf Boden vom Myrtillus-Typ.  Den ausserhalb der Inventierung  

durch blosse Inspektion  gemachten  Beobachtungen  gemäss  bekamen wir  

den Eindruck,  dass die von der Nadelholzspinnmilbe  verursachten  Schäden 

auf den kargeren  Waldböden gewöhnlicher  waren. In den Waldtypen  der 

trockenen Heideböden waren die Milbenschäden offenbar auch an kleinen,  

kümmernden Pflanzen häufiger als  an  den schon grösseren,  über 0.5  m hohen 

Bäumchen. 

Um ein  exakteres  Bild von der Frequenz  der Nadelholzspinnmilbe  in 

den verschiedenen Waldtypen  und zugleich  von der Wahrscheinlichkeit der 
Schäden an verschiedenen Standorten zu  gewinnen,  haben wir Jungwuchs  

inventierungen  in verschiedenen Waldtypen  durchgeführt.  Die Unter  

suchungen  wurden in vier verschiedenen Waldtypgebieten  gemacht:  1. Süd  

finnland (Kankaanpää,  Loppi,  Ruovesi,  Punkaharju),  2. Nord-Pohjanmaa  

(Tervola,  Landgemeinde  Rovaniemi),  3. Wald-Lappland  (Sodankylä,  Kit  

tilä) und 4. Lappland  in der  Waldgrenzengegend  (Muonio).  In  den betr  

effenden Ortschaften wurden in den Fichtenverjüngungen  Probeflächen 

ausgewählt,  auf  denen dann alle  Pflanzen  systematisch  mit  der Lupe nach 
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Milben abgesucht  wurden. Bei jeder Pflanze wurde nur der Milbenbefall 

notiert, während die Besatzdichte ausser  acht gelassen wurde. Die Probe  

flächen wurden in den zu untersuchenden Waldtypen  einerseits in frei  

stehenden Verjüngungen  und andererseits  in unterständigem  Jungwuchs  

genommen, so wie  auch bei den früheren Inventierungen  der Fichtenpflan  

zen. In Südfinnland untersuchten wir  in allen vier Ortschaften  pro Waldtyp 

und Jungwuchsart  je eine Probefläche von 50 Pflanzen. Von jeder  Gruppe 

wurden also  insgesamt  200 Bäumchen kontrolliert.  In Nordfinnland war  es 

schwieriger,  geeignete  Probeflächenstätten ausfindig  zu  machen,  weshalb 

die Grösse der  Probeflächen und die Anzahl  der untersuchten Jungpflanzen  

je  Waldtyp  etwas  wechselten. Im  allgemeinen  wurden auch dort 200 Pflanzen 

jeder Art untersucht,  aber in den nördlichsten Gebieten mussten wir uns  

in  manchen Fällen mit  weniger  Pflanzen begnügen.  Die Zahl der Probe  

flächen in jeder  Gruppe  in Nordfinnland war  drei bis  sechs.  Die untersuch  

ten Bäumchen waren 0.2 —1.5 m hoch. 

Die  bei der Inventierung  der Probefläche erhaltenen Resultate gehen  

aus der  folgenden  Zusammenstellung  hervor. Erklärung  der Waldtypen:  

s.z.B.  Kalela (1961),  Lehto (1964).  

x) .. = keine  Beobachtungen. 

Gebiet und Freistehende Unterständige 

Waldtyp Verjüngungen  Verjüngungen  

% der Pflanzen von Milben befallen 

Südfinnland  

CT  ..*)  98.0  

YT  94.0 90.5 

MT  97.0 48.5 

OMT   92.5 40. o 

Bruchmoor   66.0  27.5 

Nord-Pohj anmaa 

ECT  O.o 21.0 

EVT  11.0 66.0  

VMT  16.0 42.5 

Bruchmoor   13.6 2. o 

Wald-Lappland 

MCC1T   O.o O.o 

EMT  O.o 13.0 

HMT  4.5 

Bruchmoor   O.o  

Lappland, 

W aldgrenzengebiet 
MCC1T   O.o O.o 

EMT  O.o 2.0  

HMT  2.0 9.0 
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Es  zeigte  sich,  dass 0. ununguis  in Südfinnland in den freien Verjüng  

ungen in allen Waldtypen  gewöhnlich  war.  In den unterständigen  Verjüng  

ungen dagegen  war  der  Milbenbefall umso  häufiger,  je karger  der  fragliche  

Waldtyp  war. In Nordfinnland ist die Milbe in den unterständigen  Ver  

jüngungen  deutlich gewöhnlicher  als  in den freien. Im allgemeinen  wird 

die Milbe umso seltener,  je weiter man nach Norden geht.  In den Bruch  

mooren war  der Schädling  überall spärlicher  als  in den Heidewäldern der 

entsprechenden  Gegenden.  

33. Kulturverjüngungen  

Im  Ausland sind von 0. ununguis  angerichtete  Schäden in Kulturen der 

Gemeinen Fichte  und insbesondere der Sitkafichte  gewöhnlich,  und zwar 

sowohl in Skandinavien (z.B.  Trägärdh 1915, Brammanis 1957,  

Beier —  Petersen 1959,  Bakke 1960) als  auch in Mitteleuropa  

(z.B.  Jacobi 1905, Cunliffe und Ryle  1923, Thalen hörst 

1962, Schneider 1962,  Hochmut 1968).  Die Art  tritt als  Scähdling  

auch in Nordamerika in Picea-Kulturen auf (Stewart und Peterson 

1960).T  halenhorst (1962)  hat in einem Falle  die Beobachtung  gemacht,  

dass sogar 50 % der  Bäumchen infolge  des Milbenbefalls eingegangen  waren. 

Jacobi (1905)  berichtet  von einer sechsjährigen  Sitkafichtenkultur,  die 

so stark vermilbt war, dass 30 % der Pflanzen rettungslos  verloren zu sein 
schienen. In  Finnland sind bei den  bisher durchgeführten  Untersuchungen  

über Schäden in Jungfichtenkulturen  keine von der Nadelholzspinnmilbe  

angerichteten  Schäden  festgestellt  worden (vgl.  Juutinen 1962).  

Obschon  bei  unseren  Jungwuchsuntersuchungen  das Hauptgewicht  auf 

die Naturverjüngungen  gelegt  wurde, haben wir  in engerem Rahmen auch 

das Auftreten von Milbenschäden in Kulturverjüngungen  untersucht. Die 

Kulturen wurden für diesen Zweck  nicht im Voraus ausgewählt,  sondern 

die Untersuchungen  wurden stets  dann gemacht,  wenn wir im Zusammen  

hang  mit  unserer  Arbeit in den natürlichen Jungwüchsen  passende  Kulturen 

fanden. Die Inventierungsmethode  war  sonst  die gleiche  wie auch bei den 

Naturverjüngungen,  nur  mit dem Unterschied,  dass wir, sofern die fragliche  

Jungkultur  sehr gross war, u.U. auch mehr als  eine  Probefläche nahmen. 

In allen inventierten Kulturen waren seit dem Anpflanzen  schätzungsweise  

höchstens zehn  Jahre vergangen. Ausser  auf  Waldböden stehenden Kulturen 

wurden auch Pflanzungen  auf altem Ackerland untersucht.  

Jungfichten kulturell auf Waldboden wurden in 27 Ortschaften unter  

sucht,  und zwar  53 Kulturflächen mit 14 400 Bäumchen,  und auf ehemaligen  

Ackerböden ebenfalls in 27 Ortsachaften 52 Kulturflächen mit 13  400 
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Karte  3. Auftreten von Milbenschäden in  Kulturfichtenverjüngungen auf  Waldböden. • = 
Ortschaft, wo mindestens 1 % von den untersuchten Pflanzen geschädigt war.  O = 
Ortschaft,  wo keine geschädigten Pflanzen gefunden wurden, Oder  wo sie  unter  1 %  von den 

untersuchten Pflanzen ausmachten.  

Kartta 3. Havupunkin aiheuttamien  tuhojen esiintyminen viljelykuusentaimistoissa  metsä  
mailla.  • = -paikkakunta, missä  vähintään  1  %  tutkituista taimista  oli  tuhonalaisia.  O = 
paikkakunta,  missä  tuhonalaisia  taimia  ei  esiintynyt  tai niitä  oli  alle  1 %  tutkituista  taimista.  

Bäumchen. Die  Gegenden,  in denen die Untersuchungen  gemacht  wurden,  

und das  Auftreten von Schäden sind aus den Karten 3  und 4 ersichtlich.  

In  den Jungkulturen  auf  Waldböden wurden von 0.  ununguis  geschädigte  

Pflanzen nur  im südlichen Teil Finnlands festgestellt,  und am zahlreichsten 

in den Küstengegenden.  Die nördlichsten Gegenden,  wo Schäden gefunden  

wurden,  waren Teisko und Punkaharju.  Von allen untersuchten Pflanzen 

waren  0.7 % befallen,  und von den Probeflächen wurden  in 19.4 % Schäden 

nachgewiesen.  In  Südfinnland war  bis  zur Höhe von  Jyväskylä,  also unge  
fähr in den  Gebieten,  in denen überhaupt  Schäden  vorkamen,  von den Pflan- 
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Karte 4. Auftreten von Milbenschäden in Kulturfichtenverjüngungen auf ehemaligen 
Äckern.  • = Ortschaft,  wo mindestens 1 % von den  untersuchten  Pflanzen  geschädigt  war. 
O = Ortschaft, wo keine  geschädigten Pflanzen gefunden wurden, oder  wo sie unter  1  %  

von den untersuchten  Pflanzen  ausmachten. 

Kartta 4. Havupunkin aiheuttamien  tuhojen  esiintyminen viljelykuusentaimistoissa  pelloilla.  
•  = paikkakunta, missä vähintään 1  % tutkituista  taimista oli  tuhonalaisia.  O = paikka  

kunta, missä  tuhonalaisia taimia  ei esiintynyt  tai niitä oli alle  1 % tutkituista  taimista.  

zen etwa 1 % geschädigt  und von den  Probeflächen 55 %.  Am ärgsten  war  

eine Verjüngung  in Halikko verseucht,  wo auf einer Kulturfläche 11 % der 

Bäumchen vermilbt waren. 

In den Fichtenkulturen auf  ehemaligen  Ackerböden waren  die Schäden 

häufiger  als  in den Kulturverjüngungen  auf Waldboden,  und sie kamen 

auch weiter nördlich vor.  Die  nördlichsten Gegenden  mit Milbenfall  waren  

Koivulahti und Tuusniemi. In Tuusniemi hatte der Schädling  schwere  Ver  

heerung angerichtet;  von 500 geprüften  Pflanzen waren  dort 42 % verseucht.  

Vereinzelt wurden erkrankte Bäumchen noch  in der Landgemeinde  Iisalmi 
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angetroffen.  Von allen untersuchten Pflanzen waren 6.9 % befallen,  und 

von den Probeflächen 52.2 %. In den Küstenstrichen von Süd- und Süd  
westfinnland,  wo  die Schäden am häufigsten  waren, waren von den geprüften 

Pflanzen etwa 10  % vermilbt und von den Probeflächen 78 %. 

Die verseuchten Bäumchen in den Kulturen waren oft  weitgehend  ge  

schwächt,  insbesondere auf den Äckern. Sicherlich sterben auf den  Acker  

böden viele Pflanzen infolge  des Milbenbefalls ab,  obwohl man dies an den 

schon eingegangenen  Pflanzen nicht  mehr sicher  nachweisen kann. 

Nach dem Alter der Pflanzen verteilten die Schäden in den Kulturver  

jüngungen  sich  folgendermassen:  

Den Resultaten  gemäss  wurden die Setzlinge  von  der Milbe am schwersten  

sofort  nach der Verpflanzung  angegriffen,  sie erholten sich aber, sobald 

die für die  Fichtenpflanzung  charakteristische  Wuchsstockung  überwunden 

war, und das Wachstum wieder in Gang  kam.  Die unmittelbar nach dem 

Auspflanzen  auftretende schwere Vermilbung stammte in vielen Fällen 

offenbar schon aus der Pflanzschule.  In dem Probeflächen-Material waren 

keine Kulturen enthalten,  seit  deren Verpflanzung  mehr als  10 Jahre ver  

gangen waren.  Einige  solche Verjüngungen  wurden jedoch in anderem 

Zusammenhang  in den schwersten Schadgebieten  geprüft,  es wurden aber 

keine verseuchten Bäumchen gefunden.  

Weil  im Lauf der Untersuchungen  beobachtet worden war, dass die 

beschattende Schirmvegetation  das Ausmass der Schäden beeinflusste,  

gruppierten  wir die Probeflächen dementsprechend  in drei  Kategorien.  Die 

Probeflächen jung  wüchse auf den Waldböden standen alle auf typischen  

Fichtenkulturflächen mit mindestens etwas Schirmholz  oder Niederwald. 

Ausserdem waren die Kulturflächen unterschiedlich stark vergrast.  Auch 
auf den ehemaligen  Äckern  wuchs in unterschiedlicher Menge  Gras und 

manchmal auch Schösslingsdickicht.  

Die Resultate sind aus  folgender  Zusammenstellung  ersichtlich: 

Auf Waldboden Auf Ackerboden 

Jahre seit der 

Verpflanzung  

Probeflächen,  

St. 

Geschädigte  

Pflanzen, 

% 

Geschädigte  

Probeflächen, 

% 

Probeflächen,  
St.  

Geschädigte  

Pflanzen,  
% 

Geschädigte  

Probeflächen, 

% 

1—3  60 1.1 26.7 51 9.2 68.6  

4— 6 37  0.8 24.3 59 7.  5 59.3 

7—10   47 0.2  6.4 24 0.5  20.8 

Auf  Waldboden Auf Ackerboden 

Schirm-  

vegetation  

Probeflächen, 

St.  

Geschädigte  
Pflanzen,  

% 

Geschädigte  
Probeflächen, 

% 

Probeflächen, 
St. 

Geschädigte  

Pflanzen,  
% 

Geschädigte  

Probeflächen,  
% 

spärlich .  . . 52 1.6 38.5 48 12.3 85.4 

mittelmässig  60 0.3 11.7 64 5.0 48.4 

reichlich . . . 32 0.1 3.1 22 0.« 13.6 
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Die Zunahme der Schirmvegetation  verminderte somit die Vermilbungs  

gefahr.  Ganz offene  Gebiete in den Wäldern waren  in dem Probeflächen- 

Material keine enthalten. Auf Kahlhieben,  wo  nicht einmal Schösslinge  

wachsen,  wird Fichte  ja auch nur  ausnahmsweise angepflanzt.  Einige  auf 

Kahlhiebsflächen angepflanzte  Fichten Verjüngungen  wurden freilich in 

Südfinnland untersucht, und auch Milbenbefall  wurde festgestellt.  Die Zahl 

der untersuchten Gebiete  war  aber zu  klein,  um Vergleiche  über die Häufig  

keit  der Schäden anstellen zu können. Besonders zahlreich waren  die Schäden 

in einer auf Schwendgebiet  angepflanzten  Fichtenverjüngung.  

34. Ältere Bäume 

Im Zusammenhang  mit den Jung  Wuchsuntersuchungen  gingen  wir  auch 

dem Vorkommen von Milbenschäden an älteren Fichten nach, ohne frei  

lich regelrechte  Probeflächen zu nehmen. In Südfinnland wurden ganz 

allgemein Fichten  angetroffen,  an deren unteren Ästen  die Benadelung  bis  
zur  Höhe von mehreren Metern vergilbt  war.  Besonders häufig  waren  solche 
Schäden auf Aland, wo im Sommer 1967 ausser  vereinzelten Bäumen auch 

einige  Fichtenbestände von mehreren Hektar Ausmass in dieser  Weise 

befallen waren. Die  fraglichen  Fichtenbestände wuchsen gut und standen 

auf Oxalis-Myrtillus-Böden.  In Aland wurden ausserdem noch mehrere 

5—15 m  hohe Fichten gefunden,  deren Benadelung  bis  hinauf zum Gipfel 

vergilbt  war. Ausser  auf  Aland und an der Südküste wurden solche gänzlich  

vergilbte Fichten nur  ganz selten angetroffen,  nämlich eine in Asikkala,  

zwei in Vaasa,  eine in Oravainen und drei in Rovaniemi. Die befallenen 

Fichten in Rovaniemi standen auf dem Ounasvaara ca. 180—190 m ü.d.M., 

und die Bäume waren  13, 14 und 15  m hoch. Diese  Fichten waren mindestens 

schon im Sommer 1967 schwer  geschädigt,  und im nächsten Sommer ver  

trockneten die Nadeln grösstenteils  und fielen ab.  Alle Bäume waren  bis  zu  

etwa 10 m Höhe sehr schwer  vermilbt, und geringere  Schäden gingen  bis  

hinauf zum Gipfel.  Am Südhang  des Ounasvaara,  wo die fraglichen  Bäume 

standen, gab  es  in  dieser Zeit eine  ungewöhnlich  starke Milbenpopulation,  

und fast alle Fichten  in einem Bereich von 3—4 ha waren  unterschiedlich 

schwer befallen. 

In Schweden und Deutschland ist  beobachtet worden,  dass die Nadel  

holzspinnmilbe  ausser  Fichtenpflanzen  besonders die Zweige  der  älteren 

Bäume bis  zu etwa 2  m Höhe bevorzugt;  die angerichteten  Schäden sind 

aber unbedeutend (z.B. Brammanis 1957, Schneider 1962).  

Dass grössere Bäume bis hinauf zum  Gipfel  vermilbt  waren, ist dagegen  

bisher in Europa  nicht festgestellt  worden. In Neuseeland freilich hat 0. 
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ununguis  ältere Picea-Waldbestände schwer geschädigt  (Dumbleton  

1932).  In Nordamerika ist  in älteren Beständen von Douglasie  in weiten 

Gebieten Milbenbefall vorgekommen  (Johnson  1958).  

35. Spezialkulturen  

Brammanis (1957, 1964) hat beobachtet,  dass die Fichtensamen  

plantagen  in Schweden dem Befall  durch  die Nadelholzspinnmilbe  besonders 

ausgesetzt  sind.  Um diese  Frage in Finnland aufzuklären,  haben wir in fast  

allen finnischen Samenplantagen,  seit  deren Gründung  zu  diesem Zeitpunkt  

mindestens zwei Jahre vergangen waren,  Untersuchungen  ausgeführt.  Im 

ganzen sind in zehn Ortschaften  (Janakkala,  Joroinen,  Kangasniemi,  Lammi,  

Loppi, Mänttä,  Simpele, Tammela,  Tervola  und Tuusula)  14 392 Fichten  

pfropflinge  untersucht worden,  und zwar  entweder  systematisch  alle  Pfröpf  

linge in der ganzen Plantage  oder in einem Teil davon. 

Überall  waren  die Pfröpflinge  von  der Nadelholzspinnmilbe  befallen, im 
allgemeinen  sogar  sehr stark,  mit Ausnahme von Tervola. Pfröpflinge,  von 

deren Benadelung  mindestens % vergilbt  war, fanden wir  97 Stück,  d.h. 

0.7 % von den untersuchten Stämmchen. Geschädigte  Pfröpflinge  fanden 

wir in allen den untersuchten Plantagen  mit Ausnahme von Tuusula;  in 

Tervola  allerdings  nur  einen einzigen.  Geringerer  Befall  wurde beträchtlich 

häufiger angetroffen,  und etwa 25 % von den untersuchten Pfröpflingen  

waren  mindestens bis  zu  einem gewissen Grad geschädigt.  Ob  die Schädigung  

durch  die Milbe in manchen Fällen zum Absterben des  Pfröpflings  geführt  

hatte, liess sich nicht mit Sicherheit nachweisen*. 

Die allermeisten Samenplantagen  in Finnland sind noch ganz jung,  und 

ständig  werden neue angelegt.  Ausserdem sind die Samenplantagen  in der 

Hauptsache  Kiefer.  Deswegen  liess  sich  kein klares  Bild  von der Bedeutung  

der Nadelholzspinnmilbe  als Schädling  der Samenplantagen  gewinnen.  

Trotzdem geben  die schon jetzt  erhaltenen Resultate und die in Schweden 

gemachten  Erfahrungen  Anlass zu der Vermutung,  dass man künftig  mit 

eventuellen Schäden  in den Fichtensamenplantagen  zu  rechnen hat. 

Weil  oftmals  beobachtet worden ist, dass 0.  ununguis  sehr zahlreich in 

dichten, beschnittenen Fichtenhecken auftrat, haben wir insgesamt  etwa 

320 Fichtenhecken in verschiedenen Gegenden Finnlands untersucht;  die 
nördlichsten  waren in Kittilä  und Pelkosenniemi. Mit zwei in den nördlich  

sten Gegenden  gelegenen  Ausnahmen wurde  die Milbe in allen untersuchten 

Fichtenhecken gefunden.  Der allernördlichste  regelrechte  Schadfall wurde 

in Raahe festgestellt.  Gewöhnlicher waren die Schäden nur  in Südfinnland. 

In den südlichen Küstenstrichen waren etwa 20 % von den Fichtenhecken 
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geschädigt,  und auf Aland fast jede zweite.  In manchen Fällen war  der 

Befall  sehr  schwer  und beeinträchtigte  weitgehend  den ästhetischen Wert  

der  Hecken.  Die Schäden machten sich  meistens  als  f  lecken  weises  Vergilben,  

Vertrocknen und Abfallen der Benadelung  geltend. In einer Handelsgärtne  

rei in Janakkala waren die 5-  bis  6-jährigen  Fichtenpflänzchen,  die zum 

Anlagen  von Hecken  bestimmt waren, sehr schwer  vermilbt.  

Auch in Schweden und Norwegen  ist  beobachtet worden,  dass  die Fichten  

hecken oftmals  von 0.  ununguis  befallen sind (Trägardh 1915, Bram  

manis 1957, Bakke 1960). An anderen als  Hecken angepflanzten  

Picea-Arten  hat  die  Nadelholzspinnmilbe  in Deutschland (Thalenhorst  

1961, Schneider 1962) und Nordamerika (S  t  e  w  a  r  t und Peter  

son  1960, Browne 1968) Schäden angerichtet.  

Auch einzeln als  Zierbäume im Rasen wachsende  junge  Fichten waren  

nicht selten vermilbt. Ganz besonders scheint die als  Zierbaum gezogene, 

dicht benadelte Fichtenform Picea Abies var.  pygmea Carr.  für  die Milbe 

anfällig  zu  sein,  was  auch Brammanis (1957)  festgestellt  hat. In 

diesem Zusammenhang  möge  noch erwähnt werden,  dass  in England  die 

Nadelholzspinnmilbe  ein unangenehmer  Schädling  der Christbaumplantagen  

ist (Browne 1968),  welche Gefahr  auch in Finnland besteht,  sofern 

Weihnachtsbäume künftig  planmässig  gezogen werden.  

4. SCHÄDLICHKEIT  AN ANDEREN HOLZARTEN 

41. Kiefer 

An  Kiefer  (Pinns silvestris  L.)  ist  die  Nadelholzspinnmilbe  nur  in Schwe  

den (Trägardh  1915,  Brammanis 1964, s.  auch Brammanis 

1957),  England  (Hirst  1920),  Polen (Sierpinski  1966) und Russland 

(Eglitis  1956, Mitrofanov 1967) festgestellt  worden. Schäden 

hat  die Art in einer Kiefernsamenplantage  in Mittelschweden angerichtet  

(Brammanis 1964), und in Polen ist an angepflanzten  6—8-jährigen  

Kiefern ein Massenvorkommen der  Milbe beobachtet worden  (Sierpinski  

1966). Die fraglichen  Kiefernsetzlinge  hatten unter Gasschädigung  durch 

die Industrie gelitten.  In Lettland nahe bei Riga  wurde im  Jahre 1950 ein 

Massenvorkommen der Milbe an Kiefer beobachtet (Eglitis  1956). 

Im Zusammenhang  mit den früher in  Finnland in Kiefern jung  wuchs 

durchgeführten  Untersuchungen  ist die Milbe nicht angetroffen  worden 

(vgl.  Elfving  1905, Kangas  1931, 1937, 1940, Lehto 1956).  

Das  Vorkommen von 0.  ununguis  an Kiefernpflanzen  wurde in 65  Baum  

schulen in verschiedenen Gegenden  Finnlands untersucht.  In 17 von diesen 

Pflanzschulen  wurden ausschliesslich  Kiefern gezogen. Die Untersuchungen  

wurden an Ort  und Stelle  in den Pflanzgärten  durchgeführt.  Von  der Nadel -  
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holzspinnmilbe  verursachte Schäden haben wir an den Kiefernpflanzen  

keine gefunden,  und überhaupt  kamen kaum Milben an den Bäumchen vor.  

Nur in zwei Baumschulen,  in Juupajoki  und in Punkaharju,  wurden an  den 

Kiefernpflänzchen  vereinzelte Milben gefunden,  und auch diese Vorkommen 

wurden erst  nach einer sehr  gründlichen  und umfangreichen  Untersuchung  

ausfindig  gemacht.  Die fraglichen  Pflanzen waren dreijährig.  

In Samenplantagen  haben wir in fünf Ortschaften in verschiedenen 

Gegenden  Finnlands (Eurajoki,  Jämsä,  Korpilahti,  Punkaharju  und Tuusula)  

Untersuchungen  angestellt,  und im ganzen sind 9  583 Kiefernpfropflinge  

untersucht worden. Seit  dem Anpflanzen  der fraglichen  Pfröpflinge  waren  

mindestens zwei Jahre vergangen. In  keinem  einzigen  Falle  konnten Milben  
schäden festgestellt  werden. In allen geprüften Samenplantagen  kamen 

an  einem Teil  der  Pfröpflinge  freilich  Milben  vor, aber im allgemeinen  nur  

ganz spärlich.  Nur an  ein paar kümmernden,  kleinen Pfröpflingen  waren 

die Milben etwas zahlreicher.  

Um Aufschluss über das Auftreten von Milbenschäden in älteren, ent  

wicklungsfähigen  Kiefern  Verjüngungen  zu  gewinnen,  haben wir  in derartigen  

Verjüngungen  Inventierungen  in ganz Finnland vorgenommen. Nach  dem 

entsprechenden  Verfahren wie bei den Fichten Verjüngungen  untersuchten 

wir  in Wäldern verschiedenen Typs  insgesamt 162 Probeflächen mit je 100 

Pflanzen. Ausserdem wurden noch  stichprobenweise  etwa 15 000 einzelne 

Pflanzen geprüft.  Von der Nadelholzspinnmilbe  verursachte Schäden  wurden 

in diesen Verjüngungen  aber keine gefunden.  

Um ein exakteres  Bild vom Auftreten der Nadelholzspinnmilbe  an den 

Kiefernpflanzen  verschiedener  Waldtypen  und in den verschiedenen Teilen 

des Landes zu bekommen,  haben wir Untersuchungen  in verschiedenen 

Waldtypen in freien und unterständigen  Verjüngungen  gemacht. Diese 

Untersuchungen  wurden genau auf die gleiche  Weise und im gleichen  Zu  

sammenhang  wie die entsprechenden  Untersuchungen  in den Fichtenver  

jüngungen  durchgeführt.  Die Kiefernpflanzen  wurden,  soweit möglich,  aus  

der gleichen  Probefläche genommen wie auch die Fichtenpflanzen,  oder 

in der nächster  Nähe. Die erzielten Resultate lassen daher auch die relative 

Häufigkeit  der  Milbe an der Kiefer im Vergleich  zur  Fichte erkennen. Die 

beim Inventieren der Probeflächen erhaltenen Resultate sind aus der  fol  

genden Zusammenstellung  ersichtlich: 

Gebiet und 

Waldtyp 

Siidfimiland  

Freistehende 

Verjüngungen 

% der Pflanzen  

Unterständige  

Verjüngungen  

von Milben befallen 

CT  13.0 62.0  

VT  11.0 50.5 

MT  2.0 10.o 

OMT  O.o O.o 

Reisermoor   0. o O.o 
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In dem Probeflächen-Material waren ein paar vereinzelte Pflanzen auf 

CT-  und YT-Böden in Südfinnland enthalten, an denen etwas  Milbenschäden 

vorkamen. Aus den Resultaten ist  ersichtlich,  dass die Frequenz  der Nadel  

holzspinnmilbe  an den Kiefernpflanzen  von Süden nach Norden und von den  

trockeneren Standorten zu  den frischeren hin  zunimmt. Die gleiche  Erschei  

nung wurde schon bei der Untersuchung  der  Schadvorkommen in den Fich  

tenverjüngungen  festgestellt.  In Reisermooren wurde die Milbe im Rahmen 

des  Probeflächen-Materials nicht an  Kiefern angetroffen,  und auch aufgrund  

von  einigen  anderen ziemlich  umfangreichen,  in Südfinnland durchgeführten  

Untersuchungen  konnte kein Vorkommen nachgewiesen  werden. An  ent  

sprechenden  Standorten war die Nadelholzspinnmilbe  an den Kiefern 

bedeutend spärlicher  als  an den Fichten (vgl.  S. 20).  

An den älteren, schon über das Pflanzenstadium hinausgewachsenen  
Kiefern wurden keine Milbenschäden beobachtet. Diese Bäume wurden 

nebenbei im Zusammenhang  mit anderen Untersuchungen  geprüft;  ent  

weder wurden sie bloss  inspiziert,  oder es wurden Zweige  an stehenden 

Bäumen abgebrochen,  oder es wurden im Zusammenhang  mit Hauungen  

frische Zweige  und Gipfel  untersucht. Am zahlreichsten war  die Milbe  an  

kümmernden,  auf  Felsen  wachsenden Kiefern im Schärenhof Südfinnlands 

und auf  Aland,  wo  gelegentlich  Milben und zugleich  geringere  Saugschäden  

in der ganzen Krone von 6—7 m  hohen Bäumen vorkamen. Anderwärts 

waren die Milben an den grösseren Kiefern spärlich,  und in Nordfinnland 

wurden überhaupt  keine festgestellt.  In einigen  Fällen in Südfinnland wurden 

Nadelholzspinnmilben  sogar in den Kronen von über 20 m hohen Kiefern 

beobachtet. 

Nord-Pohjanmaa 

ECT  O.o 10.o 

EVT  O.o 45.5 

VMT  O.o 9.0 

Reisermoor   O.o O.o 

Wald-Lappland 

MCC1T   O.o O.o 

EMT  O.o 1.5  

HMT  0. o 3.5 

Reisermoor   O.o 

Lappland, 

W aldgrenzengebiet 

C1T   O.o  O.o 

MCC1T   O.o  O.o 

EMT  O.o  6.0  

HMT  O.o 4. o 
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Das  einzige  Objekt,  wo  0.  ununguis  an der  Kiefer  reichlicher  gefunden  

wurde, und wo  auch Schäden vorkamen, waren die unter Kiefernschirm 

wachsenden »Kümmerpflänzchen«  (vgl.  Vaartaja  1951).  Auf trockenen,  

im allgemeinen  sandigen  Heideböden kommt unter dem erwachsenen Kie  

fernschirm leicht Naturverjüngung  auf. Sofern  die Überständer  jedoch  

genügend  dicht sind,  beginnen  die Pflanzen zu kümmern und gehen  all  
mählich ein. Diese Pflänzchen können,  auch wenn sie nur  einige  zehn cm 

hoch sind,  sogar Jahrzehnte alt  sein. Sie haben so gut wie garkein  Längen  
wachstum,  und die Nadeln sind dünne,  weiche Schattennadeln. Die  Boden  

vegetation  an diesen Standorten besteht  in der  Hauptsache  nur  aus  Moosen. 

Diese Pflanzen sind im allgemeinen  mehr oder  weniger vermilbt,  und aus  

gesprochene  Schäden kommen an ihnen sogar noch im nördlichsten Lappland  

vor. Das Vorkommen der Milben an diesen Bäumchen war chronisch,  und 

die Nadeln waren  nicht selten fast  gänzlich  von Saugflecken  bedeckt.  Ganz 

offenbar beschleunigten  die Milbenschäden,  obschon sie  kaum allein den 

Untergang  der  Bäumchen herbeiführen konnten,  jedenfalls  den Verkümme  

rungsprozess  und das Absterben. 

In Südfinnland kamen Schäden nur  an unter 1 m hohen Bäumchen vor, 

und auch an diesen höchstens  bis zu 50—60 cm Höhe. Je weiter nordwärts 

man kommt,  an umso kleineren  Pflanzen findet man Schäden. In Inari und 

Utsjoki  waren nur  ganz kleine Pflänzchen geschädigt,  und auch diese  nur 

bis höchstens  10—20 cm Höhe. 

Um irgendeine  Auffanssung  von der  Frequenz  der  Schäden an den frag  

lichen  unterständigen  Kümmerpflänzchen  zu  bekommen,  wurden in einigen  

Heidegebieten  an typischen Standorten der Nadelholzspinnmilbe  genauere 

Untersuchungen  gemacht. Nach der Linienprobeflächemethode  wurden 

Kreisprobeflächen  von 1 a Grösse inventiert,  auf  denen dann alle zu  der  

fraglichen  Pflanzenklasse gehörigen Bäumchen kontrolliert wurden. Im 

ganzen Material hatten die Pflanzen eine durchschnittliche Höhe von etwa 

30 cm. Als  geschädigt  wurden die Pflanzen angesehen,  von deren Nadelwerk 

mindestens %  deutlich durch die Besaugung  der Milbe gelitten  hatte. Die 

Resultate gehen  aus der folgenden  Zusammenstellung  hervor:  

Ortschaft  Probeflächen, 

Stück  

Untersuchte  

Pflanzen, 

Stück  

Geschädigte  
Pflanzen, % 

Bromarv  6 357  17.1 

Luumäki  8 645  11.6 

Kankaanpää  7 463 8.6 

Pyhäntä   6 614  3.9 

Kalajoki   5 377 9.3 

Langemeinde  
Rovaniemi  5 183 4.9 

Inari   6 359 3.9 

Utsjoki   6 129 3.9 
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Obwohl die oben besprochenen  Schäden in gewissen Gebieten sehr ver  

breitet auftreten,  dürften sie  keine wirtschaftliche oder praktische  Bedeu  

tung  haben. In Luumäki und Kankaanpää  konnte festgestellt  werden,  dass 

die früher geschädigten  Bäumchen sich  gut  zu  erholen  schienen,  als an ihrer 

Wuchsstätte  ein Kahlhieb vorgenommen und das Schirmholz  abgetrieben  

worden war. Die  Benadelung  war  schon zwei Jahre nach dem Kahlhieb 

üppiger  geworden,  und Milben wurden nur  noch gelegentlich  gefunden.  Die 

gute  Regenerationsfähigkeit  der  Kümmerpflänzchen  ist  in der praktischen  

Forstpflege  allgemein  bekannt. 

42. Wacholder 

Im Zusammenhang  mit der  Inventierung  der Fichten- und Kiefernver  

jüngungen  wurden in verschiedenen Gegenden  des  Landes  im ganzen etwa 

7  000  Wacholder ( Juniperus  communis L.)  untersucht.  Von der Nadelholz  

spinnmilbe  verursachte Schäden wurden aber keine festgestellt,  obwohl die 

Milben ziemlich  regelmässig  gefunden  wurden. Saugflecken  waren in der 

Hauptsache  an den Nadeln der Spitzentriebe zu sehen,  wir haben aber 

nicht  beobachtet,  dass die  Nadeln infolge der Besaugung  vertrocknet  wären. 

In  Schweden soll  die Milbe an Wacholder spärlich  vorkommen,  aber  in einem 

Falle hat sie  doch in Lund in einer Parkanlage  Schäden an Wacholder ange  

richtet (Brammanis  1957).  Andernorts ist  0.  ununguis  nicht an Wachol  
der angetroffen  worden. An  manchen anderen Juniperus-  Arten  dagegen  hat 

man die Nadelholzspinnmilbe  gefunden,  auch als  Schädling  (z.B.  Neis  

wander 1952, Meyer und Hellerich 1957).  

43. Lärche  

Dass  die Nadelholzspinnmilbe  an der Europäischen  Lärche  (Larix  decidua 

Mill.)  vorkommt,  ist  in vielen Ländern Europas  festgestellt  worden (z.B.  

Wegscheider  1926, Ciampolini 1949,  S  c  h  e 11 e  r  1962), und 

auch über Schadfälle wird berichtet.  In einer Baumschule in Deutschland 

ist  0.  ununguis  auch an der Japanischen  Lärche (Larix  leptolepis  (Sieb,  et 

Zucc.)  Gord.)  gefunden  worden (S  c  h  e  11 e  r  1962).  In Schweden hat man 

die Art an der  Europäischen  Lärche beobachtet,  offenbar aber nicht als 

Schädling  (Trägärdh  1915). In Sibirien hat die Milbenart  Paratetra  

nychus an jungen  Sibirischen Lärchen (Larix  sibirica  Ledeb.)  erhebliche 

Schäden angerichtet  (Roskov  1966). Höchstwahrscheinlich  handelt es  

sich um  die Nadelholzspinnmilbe  (vgl. Mitrofanov 1967).  In Finnland 

liegt  über das Vorkommen von 0.  ununguis  an Larix-Arten früher nur  eine 

Beobachtung  aus  Tikkurila  vor  (Vappula  1965).  
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Im  Zusammenhang  mit den numehr ausgeführten  Untersuchungen  über  

das Auftreten von 0.  ununguis  an  Lärchenarten wurden in verschiedenen 

Gegenden Finnlands Lärchenkulturen und einzelne Bäume kontrolliert.  An 

der Sibirischen  Lärche wurde die Milbe auf fast allen untersuchten Bäumen 

gefunden.  Der nördlichste festgestellte  Standort und zugleich  auch die  

nördlichste Untersuchungsstätte  war  Rovaniemi. Nur zwei Schädfälle wur  

den festgestellt.  Im Sommer 1967 waren  an einigen  etwa 4 m hohen Bäumen 

in Helsinki fast alle Nadeln vergilbt. An entsprechenden  Bäumen wurden 
ähnliche Schäden im Sommer 1968 in Karjalohja  beobachtet. In beiden 

Fällen standen die Lärchen an einer warmen, windgeschützten  Stelle am 

Rand eines Fichtenwaldes. Auch an den anderen untersuchten Lärchen  

arten (Larix decidua,  L. Gmelini (Rupr.)  Litv.,  L.  Leptolepis)  ist  die Milbe 

angetroffen  worden. In Lärchensamenplantagen  wurden Untersuchungen  in 

drei Ortschaften (Korpilahti,  Loppi  und Tervola)  durchgeführt,  und im 

ganzen wurden 1670 Pfröpflinge  kontrolliert.  Schäden wurden keine fest  

gestellt.  An manchen vereinzelten Pfröpflingen  in Loppi  traten die Milben 

im Sommer 1968 jedoch so zahlreich auf,  dass mit eventuellen Schäden 

gerechnet  werden musste. In  den Baumschulen kamen an den jungen  Lär  

chenpflanzen  nur  gelegentlich  Milben vor.  

44. Andere Nadelbäume 

Die Nadelholzspinnmilbe  ist in Europa  als  Schädling  an vielen Picea- 

Arten bekannt.  Besonders anfällig  für Schäden sind die in Europa  gezogenen 

amerikanischen Picea-Arten (z.B. Trägärdh 1915, Galoux 1954, 

Brammanis 1957, Meyer 1961, Ohnesorge  1966). An den als  

Zierbäume gezogenen Picea-Arten richtet die Milbe auch in Nordamerika 
Schaden an  (Stewart und Peterson 1960).  Über  das Auftreten der  
Art an ausländischen Picea -Arten haben wir  in den Kulturen in den Ver  

suchsgebieten  der Forstlichen  Forschungsanstalt  in Bromarv,  Tuusula und 

Punkaharju  Beobachtungen  gemacht.  Ferner wurden einzelne Zierbäume 

in verschiedenen Gegenden  Finnlands in etwa 50 Ortschaften  untersucht. 

So  schweren  Befall durch  0.  ununguis,  dass  die Bäume darunter litten,  wurde  

an folgenden  Holzarten gefunden:  Picea asperata  Mast, P.  Engelmanni  

(Parry)  Englm.,  P. glauca  (Moench)  Voss.,  P.  mariana (Mill.) B.S.P., P.  

pungens Engelm.  und P. sitchensis (Bong.)  Carr.  Die Schäden kamen in 

ganz Süd- und Mittelfinnland vor.  Besonders schwere Fälle wurden u.a. 

in allen Küstenstädten von Hamina bis  hinauf nach  Vaasa sowie auf Aland 

festgestellt.  In Binnenland traten Schäden u.a. in Tampere,  Lappeenranta,  

Jyväskylä  und Kuopio  auf.  Am ärgsten  war  der Befall  an jungen,  unter 

1 m hohen Bäumchen. An den erwachsenen Bäumen kamen Schäden nur 
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an den unteren Ästen vor. Besonders waren  die auf  offenen Rasenflächen 

stehenden Bäume durch die Milben gefährdet.  

Weil wir vermuteten, dass die Zierbäume schon beim Anpflanzen  ver  

milbt waren, haben wir die Kulturen der zwei grössten  Handelsgärten,  die 

Nadelbäume ziehen,  in Elimäki und Janakkala im Herbst 1967 untersucht. 

Dabei stellte sich  heraus,  dass die Jungpflanzen  der ausländischen Fichten  

arten im allgemeinen  schon in der  Baumschule schwer  von 0. ununguis  

befallen waren. In Elimäki  waren  die fünf- bis  sechsjährigen  Pflanzen fol  

gender  Fichtenarten fast  alle milbengeschädigt:  P.  asperata,  P.  Engelmanni,  

P. glauca,  P. mariana und  P. pnngens. In Janakkala  waren P. Engelmanni  

und P. mariana angegriffen.  Auch  an den anderen gezogenen Fichtenarten 

traten in diesen Pflanzgärten  reichlich  Milben auf.  

Von den ausländischen Pinns-Arten wurde Schädigung  durch die Nadel  

holzspinnmilbe  nur  an  der Bergkiefer  (Pinns Mugo Turra) festgestellt.  Ein 

etwa 1 m hohes Bäumchen dieser Kiefernart,  das auf einem Rasen in Helsinki 

stand,  war im Sommer 1966 schwer vermilbt.  Ziemlich zahlreich wurde die 

Milbe auch in einer Pinns contorta Loud.-Kultur in Juupajoki  gefunden,  

und die unteren Äste  der Bäume waren  auch etwas  geschädigt  (vgl.  Doane 

u.a.  1936). An Taxus-,  Abies-,  Thuja-  und Pseudotsuga-Arten  sind keine 

Schäden  festgestellt  worden. Im Ausland hat die Nadelholzspinnmilbe  von 

diesen Baumgattungen  an  Pseudotsuga  (Johnson  1958) und Thuja  

(S c  h r  e a d 1955) Schaden verursacht.  

5. FOLGESCHÄDEN  

Den von uns gemachten  Beobachtungen  gemäss  hat es  den Anschein,  

dass 0. ununguis  ein weitgehend  primärer Schädling ist, der auch ganz 

gesunde  Fichten  zu befallen vermag. Infolge  der Saugschädigung  wird der 

physiologische  Zustand der Nadeln und des ganzen Baums jedoch mehr 

oder  weniger  schwer  beeinträchtigt,  je  nach der Schwere des  von den Milben 

verursachten Schadens. Weil  die Schwächung  des Baumes  verschiedenerlei 

Folgeschäden  herbeiführen kann,  haben wir  diesen im Zusammenhang  mit 

unserer  Untersuchimg  besondere Aufmerksamkeit zugewandt.  Völlige  Klar  

heit  konnte über das Vorkommen von Folgeschäden  aber doch nicht ge  

wonnen  werden, weil  auch dann,  wenn die endgültige  Todesursache eines 

abgestorbenen  Fichtenbäumchens ermittelt werden konnte,  sich  nach dem 

Abfallen oder gänzlichen  Vertrocknen der  Nadeln nicht mehr mit Sicher  

heit  sagen liess, in welchem Grade an der Pflanze  vorher Milbenschäden auf  

getreten  waren. Nur solche Schaderreger  konnten beobachtet und berück  

sichtigt  werden,  die an den Fichten vorkamen,  ehe die Nadeln abgefallen  

waren. 
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Von irgendwelchen  Schädlingen  verursachte Folgeschäden  konnten  
nicht mit Bestimmtheit  nachgewiesen  werden. Der einzige  in Frage  kom  

mende Fall  wurde in Rovaniemi festgestellt,  wo  in Ounasvaara im  Sommer 

1968 der Fichtenbock (Tetropium)  eine von der Nadelholzspinnmilbe  stark  

vergilbte,  etwa 12 m hohe Fichte  befallen hatte. Der  Baum  war  jedoch  auch 

sonst schon ziemlich stark geschwächt  und am Stammende morsch (vgl.  

Juutinen 1955, 1958). In  Amerika hat  der  Borkenkäfer Dendroctonus 

pseudotsugae  Hopk.  von 0. ununguis  geschwächte  Douglasfichten  zum 

Absterben gebracht  (Johnson  1958).  

Es  wurde  festgestellt,  dass zwei  Schadpilzarten  mit den von 0.  ununguis  

verursachten  Schäden an Fichtennadeln zu  tun hatten. Der Pilz Lophoder  

mium piceae  (Fuck.)  v.  Höhn trat im allgemeinen  überall in Finnland an 

den von der  Milbe geschädigten  Fichtennadeln in den Wäldern und in den 

Baumschulen auf. Offenbar trug  eben dieser Pilz  dazu bei, dass  die im Herbst  

noch teilweise  grünen  Nadeln  im Lauf  des Winters  und Frühlings  vertrock  

neten  und abfielen. Der Pilz  wurde fast  nur  an den alten Nadelgenerationen  

gefunden.  Ob Lophodermium  piceae  in den Wäldern an vermilbten Nadeln 

häufiger  vorkam als an solchen,  die aus anderen Gründen vertrocknet  

waren,  konnte  nicht geklärt  werden. In den Baumschulen dagegen  war  
dieser Schadpilz  nach dem Augenmass  geschätzt  an den von der Milbe 

geschädigten  Nadeln deutlich gewöhnlicher  als  an denjenigen,  deren physio  

logischer  Zustand aus  anderen Gründen beeinträchtigt  war.  Junge  Nadeln,  

die keine Saugflecken  oder sonstige Schäden aufwiesen,  scheint der  Pilz  

nicht befallen zu  haben. Lophodermium  piceae  gilt  an der Fichte  für ein 

Saprophyt  oder höchstens  als ein Parasit geschwächter  Bäume (z.B. 

Kujala  1950).  

Der Pilz Cladosporium  herbarum (Link.)  Fr. wurde im Zusammenhang  

mit  der Nadelholzspinnmilbe  und mit der Milbenart Nalepella  haarlovi 

var.  piceae-abietis  Löyttyniemi  in 18 Pflanzgärten  in Süd- und Mittelfinn  

land gefunden.  Die schwarzen Oberflächenmyzel  des Pilzes erschienen an 

den Nadeln der diesjährigen  Triebe der  Fichtenbäumchen im Juli. Die 

Nadeln wurden zunächst grau, später  im Herbst braun  und fielen dann ab. 

Die Nadeln, an denen der  Pilz auftrat, hatten stets in unterschiedlichem 

Grad durch Milbenbesaugung  gelitten.  In vier Fällen hatte in den fraglichen  

Pflanzgärten  die Nadelholzdpinnmilbe  grössere  Schäden angerichtet,  und 
in fünf  Fällen die Nalepella-MiYbe.  In diesen Fällen kam Cladosporium  

ziemlich reichlich vor, aber sonst wurden von dem Pilz  angegriffene  Pflanzen 

nur  vereinzelt  gefunden.  Nach Liro (1924)  und Pohjakallio  (1963) 

ist  Cladosporium  herbarum ein Saprophyt  oder kann  höchstens geschwächte  

Pflanzen oder Pflanzenteile befallen. Ausserdem ist der Pilz in Finnland 

gewöhnlich  und kommt  an vielen Pflanzenarten vor.  An  Nadelholzarten ist  

Cladosporium  herbarum früher in der Tschechoslowakei  festgestellt  worden, 
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wo der Pilz  Fichten und Lärchen im Gefolge  von Nadelholz spinn  milben -  

Schäden angegriffen  hat (W  egescheider  1926). In  Baumschulen ist  

der Pilz in England  an Sitkafichtenpflanzen,  die durch Kupfermangel  

gelitten  hatten, angetroffen  worden (B  e  n  z  i a  n 1965).  

Ob die von 0.  ununguis  geschädigten  Fichtenpflanzen  dem Befall  durch 

den Pilz Herpotrichia  nigra Hartig  ausgesetzt  sind,  konnte nicht festgestellt  

werden.  In Punkaharju  haben wir  in zwei  Jahren im Wald  und in der Baum  
schule diesbezügliche  Versuche gemacht,  bei denen wir  gesunde  und ver  

milbte Fichtenpflanzen  benutzten. Ein Teil der Pflanzen  wurde im Herbst 

mit Fungiziden  behandelt. An den Versuchspflanzen  trat aber kein  Schnee  

schimmel  auf,  weshalb kein Vergleich  gemacht  werden konnte (vgl.  J a m a  

1 ai ne n 1961). 

6. TAUGLICHKEIT DER GESCHÄDIGTEN  SETZLINGE 

Weil  praktisch  alle von den Forstgärten  gelieferten  Fichtensetzlinge  

mehr oder weniger  vermilbt  sind,  ist  es  wichtig  zu  wissen,  ob dieser Umstand 

das Gedeihen der Fichtenpflanzen  in dem sowieso schon schwierigen  Anfangs  

stadium beeinträchtigt  (vgl. Brammanis 1956, 1957). Ferner sollte  

man wissen,  ob die geschädigten  Pflanzen in den Baumschulen aussortiert  

werden müssten, oder ob sie zum Verpflanzen  tauglich  sind.  

Für den Fortgang  oder das Aufkommen von Schäden  ist  in erster  Linie 

die Entwicklung  der an der Pflanze  sitzenden Milbenpopulation  nach der 

Verpflanzung  ausschlaggebend.  Im  Frühjahr  1968 wurden in Tuusula  einer  
seits unter dichtem, ausgewachsenem  Fichtenschirm auf entwässertem 

Bruchmoor und andererseits auf einer weitständigen,  trockenen Kiefern  

heide jeweils  200 vierjährige  Fichtenbäumchen angepflanzt.  Die Setzlinge  

waren  stark mit Milben besetzt,  und die Benadelung  ziemlich stark  vergilbt.  

Die  Entwicklung  der  Milbenpopulation  wurde im Lauf  des  Sommers sowohl  

an den Setzlingen  wie auch an dem auf  der gleichen  Stelle wachsenden,  

kleinen,  unterständigen  Naturjungwuchs  verfolgt,  indem die Anzahl der  

Milbeneier  in beiden Fällen an 200 Sprossen  gezählt  wurde. Diese  Zählungen  

wurden am 15. 5.  und 17. 9.  vorgenommen. Die Resultate  sind  aus  folgender 

Zusammenstellung  ersichtlich :  

Anzahl der Eier von  0. ununguis,  Stück/Spross 

Frühjahr  Herbst  

Bruchmoor  

Setzlinge   28.0 0.5 

Naturverjüngung  .  .. A 0.1 

Kiefernheide 

Setzlinge   28.0 3.5 

Naturverjüngung .  . .  0.5 2.1 
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Die Dichte der  Milbenpopulation  sank  also  an den Setzlingen  im Lauf 

des Sommers auf  fast  das gleiche  Niveau wie an dem natürlichen Jungwuchs.  
Auf der lichten Kiefernheide war  die Populationsdichte  im Herbst sowohl 

an den gepflanzten  wie an den natürlichen Pflanzen grösser  als  in dem 

schattigen  Bruchmoor. Bei den im Sommer gemachten  Zwischenbeobach  

tungen  stellte  sich  heraus,  dass die Abnahme der Dichte im Juni am grössten  

war.  Alle  Versuchspflanzen  waren noch im September  am Leben. Auch in 

Punkaharju  haben wir im Sommer 1965 die  Entwicklung  der  Populations  

dichte  der Nadelholzspinnmilbe  an Setzlingen  im Wald verfolgt,  und die 

dort erzielten Resultate entsprechen  im grossen ganzen den obigen.  Im Som  

mer 1968 wurden von der Milbe geschädigte  Setzlinge  auf einer im Vorsom  

mer  geschwendeten  Kahlhiebfläche in Loppi  angepflanzt.  An diesen Pflan  

zen  nahm die Dichte der Milbenpopulation  im Lauf des Sommers kaum ab,  

und der Schaden ging  weiter.  Von den  angepflanzten  150 Bäumchen gingen  
bis  zum Herbst 19 % ein. 

Die Erholung  der von der Milbe schwer  geschädigten  Pflanzen wurde 

auch mit Hilfe  von längeren  Pflanzversuchen untersucht. Im Frühling  1965 

pflanzten  wir 100 Stück  geschädigte  vierjährige  Fichtenpflanzen  und 100 

Stück  gesunde  Pflanzen in vergleichbaren  Verhältnissen im Wald auf  einer 

mit Schösslingen  bedeckten Hiebsfläche in Punkaharju.  Die Benadelung  der 

geschädigten  Setzlinge  war  beim Anpflanzen  völlig vergilbt.  Im Lauf des 

ersten Sommers fielen fast alle alten Nadeln ab,  aber die neuen Triebe 

waren  gesund  und grün, wennschon  etwas kürzer  als  normalerweise. End  

gültig  wurden die Pflanzen im Herbst 1968 kontrolliert. Zu  dieser  Zeit 

waren  von beiden Pflanzensorten  98  Stück  am Leben,  und alle waren gesund. 

Es  wurde keine Milbenschädigung  festgestellt.  Schliesslich  sei  noch erwähnt, 

dass  vermilbte Fichtensetzlinge  auch in praktischem  Ausmass  ausgepflanzt  

worden sind,  und der Aussage  des Pflanzers  gemäss gediehen  die Setzlinge  

normal. 

Aufgrund  der obigen  Untersuchungen  und Beobachtungen  hat es den 

Anschein,  dass selbst Pflanzen,  die in der Baumschule schwer  von 0. unun  

guis geschädigt  sind, doch als  Setzlinge  taugen,  sofern sie unter Schirm  

angepflanzt  werden. Auf offenen Flächen dagegen  ist  das Fortkommen der 

Pflanzen ungewiss,  weil  die Gefahr besteht,  dass der Schaden weiter fort  

dauert. Die Resultate,  die bei den  vorn  besprochenen  Kulturpflanzenunter  

suchungen  erhalten worden sind,  wiesen in gleicher  Richtung.  Das gute  

Erholungsvermögen  der vermilbten Pflanzen in gewissen  Fällen hat auch 
Thalenhorst (1962)  festgestellt.  Eine ganz andere Frage  ist  es natür  

lich,  ob es  sich  lohnt,  irgendwie geschädigte  Setzlinge  überhaupt  zu  pflanzen,  

wenn genügend  gesunde  zur  Verfügung  stehen. Mindestens muss  man sich 

unbedingt  darüber vergewissern,  dass  ein ausgesprochen  von  der Nadelholz  

spinnmilbe  verursachter Schaden  in Frage  steht,  und keine Schädigung  der 
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Fichtenpflanzennadeln  aus anderen Gründen, was im Hinblick auf die 

Tauglichkeit  der Setzlinge  gefährlicher  sein könnte.  Ferner ist es ange  

bracht,  beim Pflanzen von geschädigten  Setzlingen  mit besonders grosser 

Sorgfalt  zu  arbeiten. 

7. ANDERE ANGETROFFENE NADELSCHÄDLINGE  DER FICHTE 

Im  Zusammenhang  mit den  Untersuchungen wurden  ständig  auch  andere Arten 

beachtet, die  die  Fichtennadeln  durch  Besaugung schädigen. Die  im  folgenden darzu  

legenden diesbezüglichen Resultate  fussen  auf  dem  ganzen  bei  unseren Untersuchungen 

gesammelten, die  Fichte  betreffenden Material. Manche  Arten kamen  auch zum 

Vorschein, als die  natürlichen Feinde  der Nadelholzspinnmilbe untersucht  wurden.  

Nalepella haarlovi  var. piceae-abietis Löyttyniemi  

Im Zusammenhang mit  den  Untersuchungen  wurde  beobachtet, dass  an den  Fich  
tennadeln  ausser O.  ununguis noch  eine  andere  Milbenart  vorkam, nämlich  Nalepella 

haarlovi var. piceae-abietis  Löyttyniemi  (s. Löyttyniemi  1969  a).  Es  stellte  sich her  

aus,  dass  diese Milbe  an der  Fichte  allgemein im  ganzen  natürlichen  Verbreitungsgebiet 

dieses Baumes  in Finnland  vorkommt. Ausserdem wurde  sie  in allen  untersuchten 

Pflanzschulen  gefunden, wo sie  in  den  untersuchten  Jahren  ungefähr ebenso  schwere 

Schäden anrichtete  wie  die Nadelholzspinnmilbe. Die  von Schäden betroffenen  Pflanz - 

gärten lagen alle  in  Ostfinnland.  Wie  die  Nadelholzspinnmilbe  verursachte  auch  Nale  

pella nur an den  verschulten, vierjährigen Fichtenpflanzen Schäden. An  den  befallenen  
Bäumchen  vertrockneten  die  Nadeln  am Gipfel  und  fielen  ab, und  nicht selten  ver  
dorrte  auch  der Gipfeltrieb. Ausserhalb der Baumschulen  wurden  keine  von dieser  

Art angerichteten  Schäden festgestellt.  Die Art Nalepella und ihre Bedeutung als  

Schädling ist eingehender in  anderem  Zusammenhang besprochen worden  (s.  Loy t  

tyniemi 1969  b).  

Eurytetranychus  sp.  

Wir  konnten  feststellen, dass  an den  Fichten  in  Finnland  ausser O.  ununguis noch 

eine  andere  Spinnmilbenart  vorkommt, die zur Gattung Eurytetranychus gehört. 
Diese  Milbenart  wurde  nur in  drei  Ortschaften  angetroffen.  In Tuusula  wurden  an einer  

Fichtenpflanze ein  paar  Individuen  gefunden. In  Sodankylä  traten  die  Milben  an den  

unteren  Ästen einiger nahe  beieinander  stehender  erwachsener  Fichten  auf. In  Punka  

harju haben  wir  die  Milbenart  ausser an der  einheimischen  Fichte  auch an manchen  

ausländischen  Picea-Arten  festgestellt.  Die  Saugflecken  der  Art an den  Nadeln  erinnern  

weitgehend  an die  Saugflecken der  Nadelholzspinnmilbe. Sonst  konnten  keine  Beob  
achtungen über  die  Schädigungsweise und das Schadbild  der Art gemacht werden.  

Die  ausgewachsene Milbe war etwas grösser als  die  Nadelholzspinnmilbe und  hatte 
rote  Farbe.  Auch  ihre rötlichen  Eier  waren etwas  grösser  als  die  Eier  von 0.  ununguis. 

Obwohl  die  Milbe  vorerst nur auf  die  Gattung determiniert  werden  konnte, betreffen  
die Beobachtungen doch  mit  aller Wahrscheinlichkeit  alle  die  gleiche Art. Eurytetra  
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nychus-Arten sind  nicht viele  bekannt.  In Nordamerika  lebt  Eurytetranychus  admes  
P. et  B. an der  Gattung Juniperus (Pritchard und  Baker  1955). In Georgien  
in  der Sowjetunion kommt  an Thuja orientalis L.  die  Art  Eurytetranychus  thujae Rekk.  

vor (Mitrofanov 1967). Über  die  Schädlichkeit der Arten ist nichts  bekannt.  

Thysanoptera 

Die  Blasenfuss-Art  Taeniothrips pini Uz.  wurde  an Fichten  in  den  Wäldern  und  
Pflanzschulen  allgemein in Süd- und Mittelfinnland  beobachtet.  Der nördlichste  
Fundort war Rovaniemi.  Vom Blasenfuss verursachte Massenvorkommen oder 

Schäden  haben  wir  nicht festgestellt.  Unseren  Beobachtungen gemäss besaugte die  

Art  Fichtennadeln, an denen  infolgedessen ein  Fleck  entsteht,  der  an die  Saugflecken 

der  Nadelholzspinnmilbe erinnert.  Nach  Schneider  (1961) hat  die Art in  Deutsch  

land  Schäden  an der Sitkafichte  und  in  geringerem Ausmass auch an der Gemeinen  
Fichte  angerichtet;  infolge  der  Besaugung traten an den  jungen Trieben  Verkrümmun  

gen  und Missbildungen auf. In Finnland  ist die  Art T.  pini  früher  fast- im  ganzen  

Land  bis  hinauf ins  allernördlichste  Lappland beobachtet  worden  (H u k  k  i  n e n 

1942). Die  Wirtspflanzen der  Art, sind  Pinns-  und  Picea-Arten  (P riesner  1964). 

In Tuusula  kam an Fichten  im Wald  die Art Oxythrips  brevistylis  Tryb. vor, die  

früher  in Süd-  und  Mittelfinnland  gefunden worden  ist (Hukkinen 1942). Die  

Wirtspflanzen der  Art sind  Pinus-  und Picea-Arten  (P riesner  1964). Mit  Leim  

platten wurde  in  Tuusula  bei  den  Untersuchungen über  die  anemochore  Ausbreitung 
der Nadelholzspinnmilbe ausserdem  im Fichtenwald die Art Oxythrips  ajugae Uz.  
erbeutet, die  ebenfalls  aus Südfinnland  bekannt  ist (H u k  k  i  n e  n 1942). Ihre  

Wirtspflanzen sollen  Arten  der  Pinns-Gattung sein (P riesner  1964). Beide  oben  

genannten Arten waren in  der  untersuchten Ortschaft in  Tuusula  gewöhnlich. Uber  

ihre  Schadweise  sind  keine  Beobachtungen gemacht worden.  

Aphidoidea 

An  den  unteren  Ästen der  ausgewachsenen  Fichten  kamen  an den  Nadeln  ganz  

allgemein  Saugschäden durch  Blattläuse  vor. An  den  jungen Bäumchen  wurden  Nadel  
schäden  der  Blattläuse  seltener  festgestellt  und  in  den  Pflanzschulen  überhaupt keine.  

An allen  den  Bäumen, die  Saugschäden aufwiesen, kamen  die  Blattlausarten  Gna  

phalodes, Sacchiphantes oder Physokermes  vor. Bekanntlich  können  gewisse Stadien  

aller  dieser  Arten auch  Fichtennadeln  besaugen, obwohl  sie  allgemeiner als  Schädlinge 

an Trieben  bekannt  sind  (vgl.  z.B. S a ala  s 1949, Schmutterer 1956, Steffan 

1962).  Da  in  Finnland  wenigstens den  bisherigen Kenntnissen  gemäss allgemeiner keine  

anderen  Fichtennadeln  besaugenden Blattlausarten vorkommen, müssen die  jetzt  

festgestellten Schädigungen wohl  von diesen Arten verursacht sein.  Unseren  Beobach  

tungen gemäss hatten  die Nadelschäden  jedoch keine  praktische  Bedeutung. 

Bemerkt sei  noch, dass die  Blattlausart  Liosomaphis  abietina  Walker  bei  unseren 

Untersuchungen nicht  angetroffen wurde.  Diese Art ist  im Ausland, insbesondere  in  
ozeanischem  Klima, ein unangenehmer  Nadelschädling der Picea-Arten,  und sie  soll  
nicht  selten  zusammen mit  der  Nadelholzspinnmilbe auftreten (z.B. Dumbleton  

1932, Scheller  1963). Liosomaphis abietina  ist in Finnland  nur in  ein paar  Ort  
schaften  in  den  südlichen  Partien des Landes  gefunden worden  (Heikinheimo 

1963). 
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Wie bereits  erwähnt, wurden  in  den  Pflanzschulen  keine  Fichtennadeln besaugen  

den  Blattlausarten festgestellt.  Die  an den  drei-  bis vierjährigen Fichtenpflanzen 

allgemein angetroffenen Blattläuse gehörten zur Gattung Cinara, und sie  besaugen 

nur den Trieb. Cinara-Arten  wurden in  fast allen  Pflanzgärten im ganzen  Land  

angetroffen, es konnten  aber keine deutlichen Seähden nachgewiesen werden.  In  
manchen  Fällen  wurde  festgestellt, dass  das  Vertrocknen des Gipfeltriebs  der  Pflanze 
fälschlich der  Besaugung  durch Cinara-P>lattläuse  zugeschrieben worden  war, obwohl 
in  Wirklichkeit  die Nalepella-Milbe daran schuld war. 

8. ZUSAMMENFASSUNG 

In der vorliegenden  Untersuchung  wird das Vorkommen und die  Schäd  

lichkeit der Nadelholzspinnmilbe  (Oligonychus  ununguis  Jacobi)  in Finnland 

behandelt. Das  Material wurde in der Hauptsache  bei  Felduntersuchungen  

in den Jahren 1965—1968 gesammelt.  Den Anstoss  zu  der Untersuchung  

gaben  die eingangs  der 1960er Jahre in den Baumschulen aufgetretenen,  

von der genannten  Milbe angerichteten  Schäden. 

Es  wurde festgestellt,  dass 0.  ununguis  in Finnland im ganzen Verbrei  

tungsgebiet  ihrer drei  einheimischen Wirtspflanzen,  Fichte,  Kiefer und 

Wacholder vorkommt.  Das Auftreten der Art ist überall in Finnland au  

tochthon. Die Frequenz  der Milbe war  recht gross,  und in den Wäldern wurde 

sie an fast  allen grösseren  Fichten gefunden.  Ausserdem  kam sie an den 

Fichtenpflanzen  in allen Pflanzgärten  vor.  

Das  früher im Ausland beschriebene Schadbild der Nadelholzspinnmilbe  

an der Fichte  wurde in manchen Punkten ergänzt.  Ausserdem werden 

Beobachtungen  über  das Schadbild an Kiefer,  Wachholder und  Lärche be  

sprochen.  

In den Jahren 1965—1968 verursachte O.  ununguis  wirtschaftlich  be  

deutsame Schäden in jeder  dritten Baumschule,  in der Fichten gezogen 

wurden. Im Jahre 1967 schädigte  die Milbe im ganzen Land etwa 500 000 

Fichtenpflanzen  so  schwer,  dass  sie  unbrauchbar waren.  Die Schäden betrafen 

fast  ausschliesslich  vierjährige,  verschulte Pflanzen. Dreijährige  verschulte  

Pflanzen waren nur  ausnahmsweise zugrunde  gegangen. 

Die Nadelholzspinnmilbe  verursachte auch in den Fichten Verjüngungen  
in den Wäldern Südfinnlands Schäden. Am gewöhnlichsten  waren die 

Schäden auf  Aland und an der  Küste. In den Natur Verjüngungen  waren  die 

Schäden an unterständigem  Jungwuchs gewöhnlicher  als  in den freien Ver  

jüngungen,  und auf den kargeren  Waldböden häufiger  als  auf frischen.  

In den  jungen  Kulturen in den Wäldern kamen etwas weniger  Schäden vor  
als  in den Kulturen,  die auf  offenen Flächen,  beispielsweise  ehemaligen  

Äckern  standen. Vermehrung  der Schirmvegetation  verminderte die Schad  

gefahr.  Am reichlichsten waren  die Schäden  in den ersten Jahren nach dem 

Pflanzen. 
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An den erwachsenen  Fichten kamen in Südfinnland allgemein  Schäden 

an den unteren Asten  vor. Gelegentlich  waren  auch hohe Bäume gänzlich  
bis  hinauf zum Gipfel  vermilbt. An Fichtenhecken wurden in den südlichen 

Partien des Landes allgemein  Milbenscbäden angetroffen,  die nicht selten  

den ästhetischen Wert der  Hecken weitgehend  beeinträchtigten.  In  den 

Fichtensamenplantagen  war  knapp  ein Prozent der  Pfröpflinge  geschädigt.  

An Kiefern trat die Nadelholzspinnmilbe  in den Wäldern allgemein  in 

ganz Finnland auf,  aber Schäden wurden nur an unterständigen  Kümmer -  

pflänzchen  auf trockenen Heideböden festgestellt.  In den Baumschulen 

wurde die Milbe an Kiefernpflanzen  nur  gelegentlich  angetroffen.  An Wach  

holder wurden keine Schäden beobachtet,  obwohl sie ganz allgemein  von 

der  Milbe befallen waren.  

Von den ausländischen Nadelhölzern,  die in Finnland als Zierbäume 

gezogen werden,  hatte 0. ununguis  an Larix sibirica  und mehreren Picea-  

Arten sowie ausnahmsweise an Pinns  Mugo  Schäden verursacht.  

Als  Folgeschäden  an den von 0. ununguis  geschädigten  Fichtennadeln 

traten in den Baumschulen der Pilz Gladosporium  herbar um sowie in Pflanz  

gärten  und im Wald der  Pilz Lophodermium  piceae  auf.  

Im Zusammenhang  mit der  Untersuchung  wurden ausser  der  Nadelholz  

spinnmilbe  noch andere Arten gefunden,  die Fichtennadeln durch Besau  

ung schädigen,  und zwar  die Milbenart Nalepella  haarlovi var. piceae  

abietis,  eine Tetranychidae-Art,  einige  Thysanoptera-Arten  sowie manche  

Blattläuse. Mit Ausnahme von Nalepella  scheinen  die  genannten  Arten keine  

Bedeutung  als  Schädlinge  zu  haben. Nalepella  dagegen  verursachte in den  

Pflanzgärten  Schäden von der gleichen  Grössenklasse  wie 0. ununguis.  

Aufgrund der Untersuchungen  wurde  festgestellt,  dass die in den Baum  

schulen  von der Nadelholzspinnmilbe  geschädigten  Fichtenpflanzen  unter 

gewissen  Voraussetzungen  als  Setzlinge  tauglich  sind.  Die Pflanzen erholen 

s ich  im Wald gut,  und der Schaden geht  im  allgemeinen  nicht weiter.  
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SUOMENKIELINEN SELOSTUS 

Havupunkin (Oligonychus ununguis Jacobi, Acarina,  Tetranychidae) esiintymisestä  ja 

vahingollisuudesta Suomessa 

Edellä  esitetyssä  tutkimuksessa  käsitellään  havupunkin (Oligonychus ununguis 

Jacobi) esiintymistä  ja vahingollisuutta Suomessa. Aineisto on kerätty  pääasiassa 
kenttätutkimuksin  vuosina  1965—1968.  Virikkeen tutkimuksen  aloittamiselle  antoivat  

1960-luvun alkuvuosina  ilmenneet  havupunkin taimitarhoissa  aiheuttamat  tuhot.  

Havupunkin todettiin  esiintyvän yleisesti  Suomessa  koko maassa aina  pohjoisinta 
Lappia myöten. Lajin kotimaiset  isäntäkasvit  olivat  kuusi, mänty ja kataja.  

Havupunkin ulkomailla  aikaisemmin  esitettyä tuhokuvausta  on kuusen  osalta  

täydennetty  ja lisäksi  on esitetty  havaintoja tuhokuvasta  männyllä, katajalla  ja lehti  
kuusella.  

Vuosina  1965—1968  havupunkki aiheutti  taloudellisesti  merkittäviä  tuhoja joka 
kolmannessa  tutkitussa taimitarhassa, missä kasvatettiin  kuusen  taimia  (kts.  kartta  1). 

Vuonna  1967  punkki vioitti  käyttökelvottomiksi  koko  maassa yhteensä noin 500  000  

kuusen  tainta. Tuhot kohdistuivat  nelivuotisiin  koulittuihin  taimiin.  Kolmivuotisia  

taimia  oli  tuhoutunut  vain  poikkeuksellisesti.  

Havupunkki aiheutti  tuhoja myös kuusen  taimistoissa metsissä.  Yleisimpiä tuhot  
olivat  Ahvenanmaalla  ja rannikolla  (kts.  kartta 2 ja asetelma s. 17). Luontaisesti  

syntyneissä  taimistoissa  tuhoja esiintyi  yleisemmin  alkikasvostaimistoissa  kuin  vapaissa 

taimistoissa.  Viljelytaimistoissa metsissä  tuhoja esiintyi vähemmän  kuin  vanhoilla  

pelloilla olleissa  kuusen  istutuksissa.  Varjostavan kasvillisuuden  määrän  lisääntyminen 

vähensi  tuhon  vaaraa. Runsaimmin  punkkivioitusta esiintyi välittömästi  istutusta  

seuranneina  vuosina.  

Varttuneissa  kuusissa  tuhoja esiintyi  Etelä-Suomessa  yleisesti puiden alaoksissa ja 

poikkeuksellisesti  saattoi  koko  puu  olla  vioittunut  latvaa  myöten. Kuusiaidoissa  tuhot  
olivat  yleisiä.  Kuusen siemenviljelyksillä todettiin  vajaan yhden prosentin vartteista  
olevan tuhonalaisia.  

Männyllä havupunkin aiheuttamia  tuhoja todettiin ainoastaan  pienissä kituvissa  

alikasvostaimissa  kuivilla  kankailla.  Taimitarhoissa  havupunkkia esiintyi  männyn 
taimissa  vain  satunnaisesti. Katajissa  ei  punkkivioitusta  todettu.  

Ulkomaisista  Suomessa kasvatettavista  havupuulajeista havupunkki aiheutti  
vahinkoa  Siperian  lehtikuusella, useilla  Picea-lajeilla  ja yhdessä  tapauksessa  vuori  
männyllä. 

Seuraustuhoina  havupunkin vioittamissa  kuusen  neulasissa  esiintyi  taimitarhoissa  

Gladosporium herbarum-sientä  ja taimitarhoissa  ja metsissä Lophodermium piceae  

sientä. 

Havupunkkitutkimusten yhteydessä tehtiin  havaintoja  myös muista  kuusen  neu  
lasia  imemällä  vioittavista eläinlajeista. Esiintyneistä  lajeista  ainoastaan  kuusen  

neulaspunkilla  (kts.  Löyttyniemi 1969b) todettiin  olevan  merkitystä tuho  
laisena.  

Suoritettujen kokeiden  ja tehtyjen havaintojen perusteella todettiin, että havu  

punkin taimitarhassa  vioittamia kuusen  taimia  voidaan  tietyin edelletyksin  käyttää  

istutuksiin.  Taimet  toipuivat metsään  istutettuina  hyvin ja tuho  ei  yleensä  jatkunut. 
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ALKUSANAT 

Metsänistutustyö  on viime aikoihin saakka tehty käsityövälinein.  

Vasta 10. . .  15  vuotta sitten tulivat  erilaiset  laikkurit  yleiseen  käyttöön  

istutusta  edeltävään maanpinnan  valmistamistyöhön,  jolloin  noin puolet  

taimen istutustyöstä  on voitu suorittaa koneella. Nyt  markkinoille  tulleita 

metsänistutuskoneita käyttämällä  on voitu  edelleen lisätä konevoiman käyt  

töä. Niistä on  kuitenkin vain niukasti saatavana tutkimuksiin perustuvia  

tietoja.  Siksi  on katsottu  tarpeelliseksi  hankkia vertailukelpoisia  mittauk  

siin perustuvia  tietoja  niiden suorituskyvystä  ja niillä tehdyn työn  laadusta. 

Tutkimusta aloitettaessa oli metsäntutkimuslaitoksen metsäteknologian  

tutkimusosaston  päällikkönä  professori  Paavo Aro ja sittemmin hänen 

seuraajansa  professori  Veijo Heiskanen,  jotka  ovat  eri  tavoin  edes  

auttaneet tutkimuksen  valmistumista.  Käsikirjoituksen  ovat professori  

Heiskasen lisäksi  tarkastaneet Helsingin  Yliopiston  metsänhoitotieteen lai  

toksen  esimies professori  Paavo Yli-Vakkuri ja metsäntutkimus  

laitoksen suontutkimusosaston päällikkö  professori  Olavi Huikari,  

jotka  kaikki  ovat tehneet siihen arvokkaita  varteenotettuja  huomautuksia. 

Istutettujen  taimien kehitystä  koskevia inventointeja  suunniteltaessa on 
metsäntutkimuslaitoksen  metsänhoitotieteen tutkimusosaston metsänvilje  

lyn  erikoistutkija  tohtori Jaakko Lehto antanut hyödyllisiä  neuvoja.  

Taimien biologisen  tilan maastossa määritteli  metsänhoitaja  Leena 

Karjalainen  ja taimituhot maisteri Ukko Rummukainen 

molemmat e.m. metsänhoidon tutkimusosastolta. 

Koneiden ominaisuuksien tutkimista koskevia  näkökohtia on antanut 

metsänhoitaja  Kauko Turtiainen Maatalouskoneiden tutkimus  

laitokselta. Maanäytteiden  kokoomuksen  määrittelivät maisterit Olli  

Halonen ja Eino Mälkönen metsäntutkimuslaitoksen maan  

tutkimusosastolta. Taimien kasvua  koskevan  inventoinnin sekä tulosten 

laskentatyöt  suoritti pääasiassa  metsäteknikko  Hannu Kalaja.  Yhtenä 

työn  tutkijana  kenttäkokeen toteuttamisvaiheessa toimi ylioppilas  Heikki  

Pitkäpaasi.  Laboratoriotyöt  suoritti rouva Taija Havanto ja 

toimistotyöt rouva  Aune Rytkönen.  

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiön myön  

nettyä  allekirjoittaneelle  apurahan  metsänistutuskoneiden kehittämiseen ja 
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kokeiluun tuli tarvittavien tietojen  hankkiminen mahdolliseksi. Erittäin 

suuriarvoista myös  taloudellisesti  oli Enso-Gutzeit Osakeyhtiön  

metsäosaston antama käytännöllinen  tuki kenttäkokeen toteuttamisessa,  

jolloin  avainasemassa ovat  olleet metsänhoitajat  Tauno Turunen ja 

Matti  Piisilä, piiriesimiehet  Vilho Ikonen ja Eino Sierla 

sekä työnjohtajat  Toivo Olkkonen,  Aarne Ylä-Jussila 

ja Esko Salomaa. Keskusosuusliike Hankkija  ja 

Työväline  Oy osallistuivat asettamalla tutkimusta varten käyt  

töön sekä istutuskoneet että tarvittavat vetokoneet miehistöineen. Työ  

tehoseura r.  y. osallistui  tutkimukseen asettamalla käyttöön  työn  

tutkijat  Antti Muurin ja Raimo Leppäsen.  

Käsikirjoituksen  kieliasun on tarkistanut maisteri Laura Sivula. 

Käännöstyön  englannin  kieleen on suorittanut Mrs.  Valerie Vaino  

n e n. 

Kaikille edellä mainituille esitän parhaat  kiitokseni 

Helsingissä,  elokuussa 1969 

S.-E. Appelroth  
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1. JOHDANTO 

Metsänistutuskoneilla tarkoitetaan sellaisia kojeita  tai laitteita, joissa  

käytetään  konevoimaa metsäninstutuksessa.  Niillä pyritään ensisijaisesti  
lisäämään työn  tuottavuutta ja  siten alentamaan metsänistutuksesta aiheu  

tuvia kustannuksia.  

Metsänistutuskoneet voidaan jakaa toimintaperiaatteessa  auraaviin,  

kairaaviin  ja lävistäviin.  Auraavat istutuskoneet  ovat yleisimmät.  Ne 

soveltuvat verraten helppoon  maastoon, jossa  istutuskuopan  ei  tarvitse olla 

kovin  suuri ja missä  maa on  kohtalaisen pehmeää.  Vanhimmista auraavista 

istutuskoneista mainittakoon amerikkalainen viiden  hevosen vetämä Thomas 

A. Strattonin yksirivinen  kone,  jolla  hän metsäpäivänä  (Arbor  Day)  22. 4. 

1886 istutti Nebraskassa 11 200 tainta voittaen palkinnon  »suurimmasta 

yhden  henkilön istuttamasta taimimäärästä» (Anonymus  1888). Nykyisistä  

auraavista istutuskoneista  ovat yleisimmät amerikkalaiset  Lowther ja  
Whitfield.  Edellisiä on  valmistettu yli  10 000 kpl  ja jälkimmäisiä yli  7  000. 

Neuvostoliitossa valmistetuista auraavista istutuskoneista mainittakoon 

LMD-1 ja SLN-1. Kumpaakin  on valmistettu noin 5 000  kpl.  

Yleensä auraavat istutuskoneet ovat traktorin taakse kiinnitettäviä,  

joskin  myös  eteen asennettavia malleja  on  käytetty.  Näissä traktorin etu  

pyörät  sulkevat istutusraon. Auraavat  koneet ovat  joko traktorin kannat  

tamia tai hinattavia,  jolloin  koneessa  on  erilliset kantavat  pyörät.  Hinattavia 

malleja  on  yleensä  helppo  siirtää maanteillä esim. henkilöauton perässä.  

Toisaalta niiden suuri  kääntösäde aiheuttaa pienillä  uudistusaloilla hukka  

aikaa. Istutusraon avaa kapea  aura  eli vannas, joka on tavallisesti  takaa 

avoimen kengän  muotoinen,  minkä vuoksi  siitä käytetään  kansainvälisesti  

istutuskenkä -nimitystä.  Istutusraon avaamiseen on myös  käytetty  kiekko  

leikkuria.  kuten  Neuvostoliitossa valmistetussa koneessa SLP-2 ja koti  

maisessa  m/TTS, mutta se on nykyisin  jo varsin harvinaista. Suomessa 

kokeiltuja  auraavia istutuskoneita ovat Lowther Wild Land,  Heger, Ylö, 

SHS-3,  MH I, m/TTS, MH II ja Suo-istutuskone. Näistä  ovat SHS-3 ja 

MH I hinattavia,  muut  traktorin kannattamia koneita. 

Kairaavat istutuskoneet soveltuvat  käytettäviksi  silloin, kun  

istutuskuopan  tulee olla  suuri, pyöreä,  poikkeuksellisen  syvä  tai kun  maa on 

kovaa  ja kuopan  teko työlästä.  Suurin osa  koneen työajasta  kuluu istutus  

kuopan  kairaamiseen. Siirtymiseen  käytetyn  apuajan  osuus  jää  siten verra  

ten pieneksi. Näitä kairoja  käytetään  varsinkin suurikokoisten poppelien  
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istutuksessa Kaakkois-Euroopassa,  alueilla, missä pohjavesi  on syvällä  ja 

istutuskuopan  syvyys  saattaa olla yli 2  m. Kairat  kiinnitetään tavallisesti 

traktoriin, joka on samalla voimanlähteenä. Kone toimii jaksoittaisesti,  ja 

traktoria  joudutaan  seisottamaan jokaista  kairausta  varten. Suomessa 

kehitetty  Pinus-istutuskone  on  tämäntyyppinen.  Amerikassa,  Japanissa ja 

Keski-Euroopassa  käytetään  myös  yhden  miehen selässä kannettavia tai 

pyörillä  työnnettäviä  malleja.  Useaan moottorisahamerkkiin on myös 

saatavissa  lisälaitteeksi  maakairoja,  joita  on käytetty  metsänistutuksessa.  

Viimeksi mainittua edustaa meillä kehitetty  Moottorimyyrä.  

Lävistäviä  istutuskoneita käytetään  silloin,  kun  tarvittava istutus  

kuoppa  ei ole  kovin  suuri ja maa  on suhteellisen pehmeää.  Käytetyt  mallit 

ovat tavallisesti  hyvin yksinkertaisia.  Niillä painetaan maahan istutus  

kuoppia,  ja ne  toimivat yhtäjaksoisesti  niin, ettei  traktoria jouduta  välillä  

seisottamaan. Lävistävät  koneet voidaan jakaa  kahteen ryhmään:  traktorin  

pyöriin  tai teloihin kiinnitettäviin  ja erillisiin, traktorin  perässä  hinattaviin. 

Edellisistä mainittakoon amerikkalainen Gorecki Double Tractor Tree  

Planting  Bar sekä Twin Cat, jossa  taimet asetetaan istutusterien sisään. 

Tähän ryhmään  kuuluu myös kotimainen Holkki. Istuttajat  kulkevat 

traktorin mukana tai kävelevät  sen  perässä.  Traktori kulkee pysähtymättä,  

ja ajonopeus  hidastetaan istuttajien  työtahtiin  sopivaksi.  Hinattavista 

malleista mainittakoon Salzhausen-,  Tornauer- ja Robertsforss-jyrät.  Jos 

maan muokkaus on tarpeen,  on se yleensä  tehtävä erikseen. Hinattavia 

malleja  on kiinnitetty  myös  maanmuokkausvälineen perään.  Silloin  istutus  

suoritetaan käsin  kokonaan erillisenä  toimenpiteenä,  eikä  laitetta enää voida 

oikeutetusti nimittää istutuskoneeksi. 

Metsänistutuskoneiden runsaasta valikoimasta on  vaikea löytää kuhunkin 

käyttötarkoitukseen  sopivaa  konetta. Hankaluuksia aiheuttaa lisäksi se,  

että niiden käytöstä  ja  työn  tuloksista  on saatavissa  hyvin  vähän tutkimuk  

siin perustuvia  tietoja.  Myös  käytännöstä  saatuja  lukuja  on meillä kertynyt  
niukasti. Maasto,  taimilaji  ja  monet muut seikat vaikuttavat lisäksi  työn  

tuotokseen,  minkä vuoksi  saadut tulokset  eivät ole aina  keskenään  vertailu  

kelpoisia.  Näin ollen on tullut  tarpeelliseksi  suorittaa vertaileva  työntutkimus  

käytössä  olevista  metsänistutuskoneista. 

Koska  istutuskoneiden käyttö  ei ole meillä vielä vakiintunut ja kun 
niihin tehdään jatkuvasti  parannuksia,  ei  laajan  tutkimuksen suorittaminen 

ole tässä  vaiheessa aiheellista,  tarpeen  on lähinnä orientoiva tutkimus,  jolla  

saadaan vertailukelpoisia  viitteitä työn  tuotoksista ja niihin vaikuttavista  

tekijöistä.  Välilliseksi tavoitteeksi asetettiin edellisen  lisäksi  myös  mene  

telmien kehittäminen,  joka edellyttää  havaintojen  tekemistä  mahdollisista 

puutteellisuuksista  ja parannusehdotusten  esittämistä. Tutkimus rajoittuu  

selvittämään työn  tuotosta tehotyöaikana  eri  istutusmenetelmiä käytettäessä  
sekä suoritetun  työn  laatua.  



2 13945—69 

2. KÄYTETYT  KONEET JA TYÖVÄLINEET  

Tutkimuksen kohteeksi  valittiin istutuskoneet m/TTS, Ylö ja Holkki.  

Vertailuaineiston saamiseksi sisällytettiin  kokeeseen käsinistutus  kouru  

kuokalla ja meistillä  m/Ahlström.  

21.  Istutuskone m/TTS 

Tutkimuksessa  käytetyn  m/TTS-istutuskoneen  kaupallinen  valmistaja  

on Työtehoseura  r.y.  ja sen  edustaja  on Työväline  (kuva  1). Koneen sarja  

numero on 11. Jyrsimen  kulmavaihde on Kumpulainen  Oy:n  malli KV-180,  

i 467: 1,  numero 9829 v.  1967. Istutuskoneen päämitat  ovat  seuraavat: 

Jyrsimen paino  oli kenttäkokeen  päätyttyä  suoritetussa punnituksessa  

730 kg  ja istutusosan 370 kg  eli  yhteensä  1 100 kg.  Istutuskoneen etuosan 

muodostaa jyrsin,  joka kiinnitetään traktorin kolmipistenostolaitteeseen.  

Jyrsin pyörii  vaaka-akselin ympäri  

traktorin kulkusuuntaan. Voiman  

siirto traktorin voimanulosottoakse  

lista tapahtuu nivelakselilla,  jossa  on  

kitkakytkin.  

Jyrsinosan  taakse kiinnitetään ris  

tinivelellä varsinainen istutusosa. Jyr  

simen etukulmista istutusosan etukul -  

miin pingotetut  kettingit  toimivat  sää  

dettävinä alarajoittimina,  jotka  myös  

nostavat  istuinosan ylös,  kun jyrsin  

osaa kohotetaan. Istutusosassa on 

kaksi  auraavassa  asennossa  olevaa 24" 

kiekkoleikkuria,  joilla istutusrako ava  

taan. Leikkurit ovat jousitetut  ja 

jousia kiristämällä voidaan säätää 
Kuva  1. Istutuskone  m/TTS 

Picture 1. The  m/TTS tree  planter.  

Varsinainen istutusosa  Jyrsinosa  

pituus 175 cm  133 cm 

leveys 92 » 100 » 

korkeus 150 » 125 » 



10 S. -E. Appelroth 68.5 

istutusosan painon  jakautuminen  pyörien  ja  kiekkoleikkurien  kesken.  

Leikkureiden yläreunat  ovat suojatut. Taimet asetetaan rakoon käsin,  

ja 8.5 cm leveät 14": n läpimittaiset  metallipyörät  sulkevat raon.  Raide  

väliä voidaan säätää. Pyörien  päällä  on jousitettu  istuin, jonka etäi  

syys  traktorin nostovarsien päästä  on 260 cm. Sen korkeus  maasta on 

58 cm, ja maavara  sen  alla on 33  cm. Istuttaja  istuu kasvot menosuun  

taan. Hänen edessään on muovinen taimilaatikko,  jonka mitat ovat:  

pituus  60 cm, leveys  40  cm ja korkeus  23 cm.  Taimitilan pinta-ala  on siten 

24.2 dm 2 .  Istutusosan  takana on irrotettava kannatinpyörä,  jota käytetään  

siirtojen  aikana. Istuttajaa  suojaa  teräsputkesta  tehty  turvakehys,  jonka  

päällä  on  sadekatos. Teräsverkko  suojaa  edestä sinkoutuvilta  suurilta esi  

neiltä. 

Vetokoneena oli tutkimuksessa  Fiat  615  DT 4x4 -traktori, jonka  myy  

jän ilmoittama moottorin  teho on  72 hv.  Ajon  aikana käytetyt  renkaat 

olivat  edessä  9.5 X 24" ja takana 16.9 X 30".  Traktori oli varustettu suoja  

kehikolla  ja 85 l:n öljysäiliöllä,  joka oli sijoitettu  jäähdyttäjän  eteen. 

Tutkimuksessa  käytetyn  koneyksikön  hinnan koostumus  v.  1967 on seu  

raava:  

22. Istutuskone Ylö 

Tutkimuksessa  käytetyn  Ylö-istutuskoneen kaupallinen  valmistaja on 

Syväpaja  Oy  ja sen  edustaja  on Keskusosuusliike  Hankkija  (kuva  2).  Koneen  

sarjanumero  on 30/67.  Sen päämitat  ovat:  

Istutuskoneen paino  jyrsimilleen  on 600 kg  ja sen  kokonaispituus  235 cm.  

Istutuskoneen etuosan muodostaa pohjasta  36 cm leveä jyrsin,  joka 

kiinnitetään traktorin kolmipistenostolaitteeseen.  Jyrsin  pyörii  pystyakse  

linsa ympäri  vastapäivään.  Voimansiirto tapahtuu  traktorin voimanulosotto  

akselista  nivelakselilla  ilman kitkakytkintä.  Jyrsin  on nivelletty  siten,  että 

se  kohdatessaan kovan  esteen kääntyy  takakautta ylös  jousta  vastaan ja 

mk 

Istutuskone   3 300,— 

Jyrsin   3 300,—  

Nivelakseli  ja kitkakytkin  . 450,— 

7 050,— 

Vetokone   22 750  
—

 

Koko  koneyksikkö   29 800,— 

Varsinainen istutusosa  Jyrsinosa 

Pituus . . 145 cm 105 cm 

Leveys .  100 » 88 » 

Korkeus 145 » 115 » 
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palautuu  omalla painollaan  takaisin 

alas.  Tämän vuoksi  ei kitkakytkin  ole 

nivelakselissa tarpeen.  

Jyrsinosan  taakse kiinnitetään ris  

tinivelellä varsinainen istutusosa. 

Nivelen molemmilla sivuilla on 

kumilla pehmustetut  ulkonemat,  jotka  

toimivat sivurajoittimina.  Istutusosan 

kallistumista taakse  estää jyrsimen  ja 

istutusosan välinen teleskooppijousi.  

Painon jakautumista  jyrsimen ja istu  

tusosan kesken  voidaan säädellä trak  

torin työntö  varrella.  Istutusraon avaa 

istutuskenkä,  joka loivan etureu  

nansa ansiosta luistaa esteiden yli.  

Istutuskengän  päällä  on siirrettävä 

Kuva 2. Istutuskone Ylö. 

Picture  2. The Ylö tree  planter.  

istuin, jolla istuttaja  on selin  kulkusuuntaan. Istuimen keskipisteen  

etäisyys  traktorin nostovarsien päästä on 150 cm. Istutuskengän  

ollessa  kokonaan maan sisällä on istuimen  korkeus maan pinnasta  

16 cm.  Metallipyörät,  jotka  on erikseen  nivelletty  pystysuorassa  suunnassa, 

sulkevat  istutusraon. Niiden läpimitta  on 37 cm ja leveys  8 cm.  Pyörien  

raideväli on 5.5  cm. Kuusi  muovista taimiastiaa on puoliympyrässä  istuimen 

sivuilla  ja takana. Oikeanpuoleisen  pyörän  päällä on seitsemäs taimiastia. 

Taimiastioiden halkaisija  ylhäältä  on 21 cm,  pohjasta  30 cm,  korkeus  17.5 cm. 

Taimitilan pinta-ala  on  siten 24 dm 2
.  Istutusosassa on puoliympyrän  muo  

toinen peltisuojus,  joka  on päältä  katettu. Siinä  on myös  sähkökäyttöinen  

merkinantolaite.  

Vetokoneena käytettiin  tutkimuksessa Massey  Ferguson  65-traktoria,  

joka  oli  varustettu  turvakehyksellä  ja  hydraulisilla  Svedlund-puoliteloilla  ja 

jonka  moottorin teho myyjän  ilmoituksen mukaan on 62 hv.  Etupyörissä  

oli 200 kg:n  lisäpainot.  Renkaat  olivat  edessä  7.5 X 16" ja takana 13 X 30".  
Tutkimuksessa  käytetyn  koneyksikön  hinta  koostuu seuraavasti:  

Kun MF 65 -traktorin myynti  on lopetettu, on syytä  käyttää  vastaavan 

uudemman traktorin  hintaa,  jolloin saadaan 

mk 

Istutuskone jyrsimineen .  .  . 5 750,— 

Nivelakseli   205,— 

5 955,— 
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23.  Istutuskone Holkki  

Tutkimuksessa  käytetyt  Holkki-laitteet ovat  Syväpaja  Oy:n  valmistetta  

ja  niiden edustaja  on Keskusosuusliike  Hankkija  (kuva  3).  Nämä laitteet  

käsittävät  traktorin vetopyörien  vanteisiin  sopivat  pyöreät  levyt  vasta  

levyineen,  levyissä  oleviin korvakkei  

siin  kiinnitettävät  istutusterät,  joita  

on kahdeksan kumpaankin  vetopyö  

rään, sekä nostolaitteeseen kiinnitet  

tävän taimihyllykön.  Terät uppoavat  
traktorin  painosta  maahan ja tekevät 

istutuskuopan.  Kuoppien syvyyttä  

voidaan säätää siirtämällä teriä kor  

vakkeissaan.  Istutusriviparin  väli on 

190 cm. Istutuskuoppien  väli  rivissä 

on noin 65 cm. Taimihyllyjen  leveys  

on 84 cm ja pituus  86 cm.  Ylemmän 

hyllyn  voi kääntää ylös  ja lukita  ylä  

asentoon. Taimitilan pinta-ala  on 

siten 144.5 dm 2
.  Yhteen pyörään  tule  

van teräsarjan  paino  on  160  kg  ja hyl  

lystön  paino  on 80  kg.  Koko  laite pai  

naa siis  400  kg.  

Kuva  3. Istutuskone Holkki. 

Picture  3. The Holkki  tree  planter. 

Vetokoneena oli tutkimuksessa Massey  Ferguson  165-traktori, jonka  

moottorin teho myyjän  ilmoituksen mukaan on 65 hv.  Eturenkaat olivat 

7.7 5 X  16" ja takarenkaat 12 X 36".  

Koneyksikön hinta oli: 

mk 

Vetokone   
...

 12 300,— 

Puolitelat   4  850,— 

Etupainot 7 kpl   375,— 

Turvakehys   980,— 

18 505,— 

Koko  koneyksikkö   ...

 24 460,— 

Teräsarjat, kiinni  tyslevyi-  mk 

neen sekä  hyllystö   1 980,— 

Traktori   12 120,— 

Yhteensä   14 100.— 
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24. Käsikäyttöiset  työvälineet  

Vaikka työntutkimus  kohdistuukin varsinaisesti  istutuskoneisiin  on sitä  

täydennetty  sisällyttämällä  kokeeseen myös  kaksi  käsikäyttöistä  työväli  

nettä vertailuaineiston saamiseksi.  Nämä työkalut  olivat kourukuokka 

(kuva  4)  ja meisti (kuva  5). Jälkimmäisestä on käytetty  myös  nimitystä  

ruukkukaira,  mikä ei  ole  suositeltavaa. Seuraavassa tiedot tutkimukseen  

kuuluneista käsikäyttöisistä  työvälineistä:  

Kuva  4. Kourukuokka ja 1 m pituinen mitta. 

Picture 4. The semi-circular planting  hoe  and 
a one metre  long stick. 

Kuva  6. Kuokalla istuttaja kantoi  taimet  

muovisangossa.  
Picture  6.  The  planter  with  planting hoe  carried  

the trees in  a plastic bucket.  

Kuva  5. Meisti  ja 1 m pituinen mitta. 

Picture  5. The  planting punch and  a one- metre  
long stick.  

Kuva  7.  Meistillä istuttaja  kantoi  ruukkutaimet 
muovisessa laatikossa.  

Picture  7. The planter with  planting punch 
carried the  trees  on a plastic  tray.  
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Kuokalla istuttaja  kantoi taimet muovisangossa  (kuva  6) ja  meistillä  

istuttaja  kantoi  ruukkutaimet  muovilaatikossa (kuva  7).  

Valmistaja  
Kuokka  

Toijan Konepaja  Oy 

Meisti 

A. Ahlström  Oy 

Paino   1.75 kg  1.55 kg  

Koko  pituus  86 cm 90 cm 

Terän  pituus   . 23 » 17 » 

Terän  leveys  keskeltä . .  . .

 13.5 » 

Kourun  syvyys keskeltä . 55 » 

Terän  halkaisija alhaalta  5 cm 

Terän  halkaisija ylhäältä  8. 5 » 



3. TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO 

Työntutkimus  voi perustua  joko suuresta aineistosta kerättyihin  satun  -  

naisnäytteisiin,  jolloin  saadaan verraten luotettavia ja edustavia tuloksia 

keskimääräisistä työsaavutuksista,  tai pieneen  tarkoin määritetyissä  oloissa  

saatuun,  valikoituun näytemäärään,  johon sisältyy  vain totuudenmukaisia 

esimerkkejä  työsuorituksista  (Anonymus 1965). Esillä olevassa tutki  

muksessa  on käytetty  jälkimmäistä  vaihtoehtoa,  joka siis  sallii tyytymisen  

pieneen  aineistoon. Tulokset  kuvaavat  koneiden potentiaalista  työsuoritusta.  
Keskimääräisten  päivätuotosten  selvittäminen  olisi  edellyttänyt  niin suuren 

aineiston keräämistä,  ettei se  olisi ollut taloudellisista syistä  mahdollista. 

Hankaluuksia olisi aiheuttanut myös  se,  ettei tutkittavina olevien  koneiden 

ja laitteiden käyttö  ollut  tutkimusajankohtana  vielä yleistynyt.  

Mikäli kokeet suoritetaan kullakin  menetelmällä omalla erillisellä koe  

alueellaan,  on kovin  vaikea  päätellä  milloin tuloksista  kuvastuvat  maaston 

yms. olojen  eroavuudet tai missä  määrin ne todistavat koneiden toiminta  

mahdollisuuksien erilaisuutta.  Koealueiden eroavuuksien välttämiseksi  pois  

tivat amerikkalaiset vastaavanlaisessa kokeessa hakkuutähteet,  kannot ja 

pintakivet  puskutraktorilla,  mikä on kallista ja muuttaa myös  koealueen 

luonnetta (Anonymus  1959).  Tästä syystä  valittiin  nyt tutkimusmenetelmä,  

jossa  eri  työmenetelmiä  käytettiin  rinnakkain samalla alueella. 

31. Varsinainen istutustyö  

Istutuskokeet suoritettiin Enso-Gutzeit  Osakeyhtiön  metsäosaston Vuok  

senniskan piirissä  9.—19. 5. 1967 neljällä  eri  työmaalla  siten,  että ensin 

valittiin puu- ja taimilaji  kasvupaikan  mukaan. Tämän jälkeen  katsottiin,  

mitkä kyseisistä  istutuskoneista  voivat  käytännön  syistä  tulla kysymykseen,  

ja valittiin mielekkäät taimi- ja koneyhdistelmät.  Lisäksi  otettiin, kuten  
aiemmin on  mainittu, vertailuaineiston saamiseksi mukaan myös istutus  

käsikäyttöisillä  välineillä. Sitten arvottiin eri taimilajien  ja istutusmenetel  

mien rivien järjestys.  Uudistusalueella merkittiin rivit. Sama rivijärjestys  

toistettiin useamman kerran, mikäli maasto salli.  Kaikkien rivien pituudet  

olivat  samassa  toistossa  yhtäpitkät.  Jokaisella työmaalla  noudatettiin samaa  

menetelmää. Taimet,  joita  käytettiin  vertailun kohteena olevissa  istutus  

menetelmissä,  olivat samasta taimierästä. Koeajot  pyrittiin  tekemään kai  
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kiila koneilla samanaikaisesti  ja yleensä  ne suoritettiin enintään muutaman 

tunnin väliajoin.  

Istutuskoneiden käytöstä vastasivat niiden edustajat,  jotka saivat  

vapaasti  säätää  koneitaan ja harjoitella  koealueiden viereisillä alueilla.  

m/TTS-  ja Ylö-istutuskoneiden työryhmiin  kuuluivat kuljettaja  ja istuttaja  

Kaljaniemen  ja Tevanin alueilla.  Tervajoen  ja Laihajärven  alueilla oli lisäksi  

apumies,  joka  kulki  koneen perässä,  täydensi  ja viimeisteli  istutus  jälkeä.  

Aikatutkijoiden  tehtävänä oli  rivien istuttamiseen käytetyn  kokonais  

ajan,  tehoajan,  keskeytysten  ja niiden syiden  sekä  istutettujen  taimien luku  

määrän selvittäminen.  Lisäksi  tuli aikatutkijan  tehdä muistiinpanoja  koneen  

käytöstä,  siinä esiintyneistä  häiriöistä,  rikkoontumisista,  jne.  Taimien luku  

määrä otettiin kappalelaskurilla.  Ajat  merkittiin muistiin 10 taimen jaksoina.  

32. Istutusalojen  inventointi 

Istutetut koealat inventoitiin ensimmäisen kasvukauden jälkeen  loka— 

marraskuussa.  Joka kymmenes  taimi tutkittiin tarkemmin. Rivin  ensim  

mäinen tutkittava  taimi määrättiin arpomalla. Inventoinnissa luokiteltiin 

taimet kolmeen luokkaan eli  täysin  virheettömiin,  virheellisiin sekä  kuollei  

siin  tai  ilmeisesti  kuoleviin. Kaikista  koetaimista  mitattiin verson  pituus  sekä 

viimeisen kasvaimen pituus.  Juurien asento ja syvyys,  johon juuret olivat  

tunkeutuneet,  merkittiin muistiin. 

Tukkimiehen täin aiheuttamat vioittumat jaettiin  kolmeen luokkaan: 

tapauksiin,  joissa  kuori  taimen rungosta  oli syöty  ympäri  tai lähes ympäri  ja 

sellaisiin  joissa oli  joko ainoastaan yksittäisiä  puremia,  tai  ei ollenkaan. 

Maaston tunnukset vesipitoisuutta  lukuun ottamatta selvitettiin  inventoin  

nin yhteydessä  vasta syksyllä  siten,  kuin kohdassa 33 on  mainittu. 

33. Istutusmaasto 

331. Maalaji ja maan vesipitoisuus  

Maalaji  ja maan vesipitoisuus  määritettiin humuskerroksen alta noin 

15 cm paksusta  maan pintakerroksesta  keväällä istutustyön  yhteydessä  

otetuista näytteistä.  Maalajin  määritteli metsäntutkimuslaitoksen maan  
tutkimusosasto.  Vesipitoisuus  määritettiin näytteiden  tuore- ja kuivapainon  

erotuksena ja laskettiin sadanneksina kuivapainosta.  Nämä  tiedot on  esitetty  

seuraavassa  asetelmassa: 

Alue 

Kaljaniemi .  

Tevani   

Tervajoki  

Laihajärvi  .  ,  

Metsä- 

tyyppi  

Niitty 
VT'  

VT + 

MT 

Maalaji  

Hiesuinen, hietamoreeni  

Sorainen, hiekkamoreeni 

Hietamoreeni  

Sorainen, hietamoreeni  

Kosteus, % 
x s 

50 ±20 
22 ±4 

39 ±9 

31 ±5  

(Kuvat 8, 9, 10 ja 11). 
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Kuva 8.  Vasenkätinen istuttaja  ei  voinut käyt  
tää Ylö-istutuskoneen pyörän  päällä olevaa  tai  
miastiaa. Huomaa  mittanauha istutusvälien 

tarkkailua varten. Kaljaniemi. 
Picture 8. The left-handed operator could  not  use  
the  plant-shelter bucket.  Observe the tape  for 

spacing control. Kaljaniemi. 

Kuva 9. Tevanin alueella oli  ylivuotista  hakkuu  
tähdettä. 

Picture 9.  There was old brash on the Tevani 

Planting site. 

Kuva 10. Tervajoen alueella  eivät hakkuu  
tähteet olleet haitaksi.  

Picture 10. The brash  did  not  cause  any  trouble. 

Kuva  11. Laihajärven alue  oli  rinteessä.  

Picture  11. The Laihajärvi planting  site  was  
on a slope. 
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332. Kivisyys  

Istutusalalla olevat kivet jaettiin  inventoinnissa maanpäällisiin  ja  maan  

alaisiin.  Näistä maanpäälliset  haittaavat sekä  traktorin kulkua että istutus  

koneen työskentelyä.  Yhden metrin etäisyydeltä  istutusrivin  molemmin 

puolin  mitattiin maanpäällisten  kivien korkeus  ja leveys  kohtisuoraa ajo  

suuntaa vastaan yhden  senttimetrin tarkkuudella. Kivien  lukumäärä ajo  

väylällä  hehtaaria kohti  sekä niiden keskimääräinen korkeus  eri  työmailla  on 

esitetty  taulukossa 1. Niiden pohjapinta-ala  neliömetreinä hehtaaria kohti ja 

kohtaamispinta-ala  neliömetreinä ajokilometriä  kohti on esitetty  taulukossa 

2.  Koska  traktoreilla ajettaessa  väistetään esteitä,  on luonnollista,  että ajo  

väylälle  jääneet esteet olivat  keskimääräistä  pienempiä  kuin  koko  alueella. 

Mikäli kiven  keskipiste  oli ajoväylän  ulkopuolella,  ei  sitä  luettu eikä  mitattu. 

Suuret kivisyyden  vaihtelut kuvaavat  sitä,  miten epähomogeenista  metsä  

maamme pintakivisyys  on. Osittain  kivisyyden  vaihteluun oli syynä  myös 

aineiston niukkuus. 

Maan sisällä  olevat kivet  haittaavat vain istutuskonetta. Niiden runsaus  

määriteltiin painamalla  teräspuikko  maahan jokaisen  täyden  metrin kohdalla 

taimirivissä.  Puikko  työnnettiin  3  dm:n syvyyteen,  jota  syvemmällä  mahdol  

lisesti  esiintyvien  kivien  ei  katsottu  haittaavan työtä.  Puikon keskimääräinen 

painauma  sekä painauman  hajonta  eri taimilajeja  istuttaessa on esitetty  

taulukossa 3. 

Maa jaetaan  meillä kivisyysluokkiin  teräspuikon  painauma-arvojen  keski  

arvojen  eli kivisyysindeksien  mukaan,  jotka  ovat (Viro 1958):  

Taulukko  1. Kivien  lukumäärä  hehtaaria  kohti  sekä  niiden  keskikorkeus,  cm.  

Table  1. Number  of stones per  hectare  and  their average  height, cm.  

Taimilaji  — Planting  stock  

Kuusi —  -  Spruce 
Koivu 

Birch 
Mänty —  Pine 

1 + 1 2 + 2 1 + 1 1 + 0 l  + i  Vi + y
s
 

Kaljaniemi Tevani  

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka  
—

 Hoe 
....

 

Meisti 
—

 Punch 
....

 

157 35.5  

37 25.0 

124 22.1 

43 29.0 

74 50.0 

207 24.3 

133 29.3 

148 52.1 

90 36.9 

Laiha järvi  Tervajoki  

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka  —  Hoe 
....

 

Meisti — Punch 
....

 

304 14.1 

495 19.0 

533 20.9 

429 19.7 

463 18.2 

846 20.0 

321 26.0 

91 15.7 

83 21.6 

25 28.0 

177 24.2 

93 27.7 

48 27.5 

46 19.5 

100 24.0 

119 30.3  

33 41.8 
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Tämän luokituksen mukaan ovat siten kaikki  kokeeseen sisältyneet  

metsämaat kivisiä  ja kuuluvat kivisyysluokkaan  11. 

Taulukko  2. Kivien pinta-ala m
2
/ha ja kohtaamispinta-ala m 2/km 2 m  leveällä  ajo  

väylällä.  

Table 2.  Basal area of  stones and their face area m2/km on the 2 m.  wide  trail.  

Taulukko  3. Kivisyysindeksi,  cm.  

Table  3. Stoniness index, cm. 

Kivisyysluokka  Kivisyysindeksi  Kivisyyssadannes  

I vähäkivinen   21.1 cm 30 % 

II kivinen   21.0—12.1 » 30.1—60.  o % 

III erittäin kivinen 
.
 

.
 

.
 12.0 i> 60.1  % 

Taimilaji  — j Planting  stock  

Kuusi — -  Spruce  
Koivu 

Birch 
Mänty  — Pine 

i  +  i | 2 + 2 1 + 1 | 1+0 i + i  y2 + 

ra/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka  
—

 Hoe 
....

 

Meisti 
—

 Punch 
....

 

Kaljaniemi Tevani 

32.7 99 

6.0 29 

10.3 48 

7.9 41 

20.1 40 

13.8 70 

19.0 26 

26.0 131 

17.3 62 

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka  — Hoe 
....

 

Meisti — Punch  

Laihajärvi  Tervajoki  

11.6 58 

20.4 110 

24.2 120 

14.5 73 

28.3 141 

19.2 29 

5.1 26 

3.7 21 

10.0 36 

9.4 20 

18.6 52 

20.0 39 

11.7 20 

4.7 14 

8.0 33 

23.1 57 

11.0 18 

Taimilaji  —  Planling  stock  

Kuusi  — 
-
 Spruce  Mänty — Pine  

1 + 1 2  + 2 1 + 0 l + i Y%  + 54  

X 8 x s x s X S X s 

Tevani  

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka  
—

 Hoe 
....

 

Meisti — Punch 
....

 

18.5±3.9 

19.8±4.1 

19.2±5.2 

18.9±4.5 

19.0±4.3 

18.2 ±5.6 

18.2±4.8 
17.7 ±4.4 

18.0±4.4 

Laiha  järvi  Tervajoki  

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka  —  Hoe 
....

 

Meisti — Punch  
....

 

21.4±5.2 

13.0±5.0 

13.3±3.3 

12.5±4.9 

8.1  ±5.1 

17.2±5.9 

18.8±5.e 

20.4  ±3.5 

19.3±4.9 

19.9 ±4.2 

20.0±4.2 

20.3±3.7 

20.3  ±4.3 

19.7±4.8 

20.2  ±4.0 
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333. Kannot 

Istutusrivien kohdalla mitattiin myös  kannot samoin  kuin maanpäälliset  

kivet  yhden  metrin etäisyydeltä  taimirivin molemmin puolin.  Kannot hait  

taavat  sekä  traktorin kulkua että istutuskonetta. Myös  paksut  maanalaiset,  

pinnanmyötäiset  juuret  ovat  haitaksi istutuksessa.  Kantoja  koskevat  tiedot 

on esitetty  taulukoissa 4 ja 5.  

Taulukko  4. Kantojen lukumäärä  ajoväylällä  hehtaaria  kohti  ja niiden keski  
korkeus, cm.  

Table  4. Number  of stumps per  hectare  on the trail  and  their average  height, cm.  

Taulukko  5. Kantojen  pohjapinta-ala m 2/ha ja kohtaamispinta-ala m 2/km  ajoväylällä.  
Table 5. Basal  area of the stumps m

2/ha and  their  face area m
2 jkm on the trail.  



lis. s Tutkimus metsäniistutuskoneista  21 

Kantojen  määrä vaihteli  eri  rivien kohdalla samallakin alueella satun  

naisista  syistä  ja myös siksi,  että koneilla ajettaessa  väistettiin tarpeen  

vaatiessa  esteitä, mikä taas oli käsin  työtä  tehtäessä tarpeetonta.  Kannoista  

samoin kuin koneista voidaan kuitenkin todeta,  että traktorilla ajettaessa  

oli yleensä  pyritty  väistämään korkeimpia  esteitä. 

Kantojen  lukumäärän voidaan katsoa  olevan melko  suuri,  sillä ajoväy  

lällä oli yleensä  lähes 1 000 kantoa hehtaarilla. Neuvostoliittolaista  LMD-1- 

istutuskonetta voidaan Kisenk o v  i n, Masle t s  o v, Tshuberov 

(1967)  mukaan käyttää  maastossa,  jossa  kantojen  lukumäärä on  enintään 

800 .  
.
 

.
 900 kpl/ha  ja saksalaisten mukaan,  jos  niitä on  enintään 1 500 kpl/ha  

hiekkakankaalla (N oa c k 1967). 

Vuokilan (1956)  tutkimukset kannon korkeudesta  hoidetuissa kuusi  

koissa  osoittavat,  että minimikorkeus  eli  juurenniskan  korkeus  on kannon 

läpimitan  mukaan esim. 20 cm:n läpimittaisilla  20 ...  25 cm ja 30 cm:n 

läpimittaisilla  30 
.
 . . 35 cm. 1 1  vess  a 1 o (1947)  mainitsee,  että kantojen  

todellinen korkeus  on tätä juurenniskaa  10 
...

 15 cm korkeampi.  Vaikka 

otetaankin huomioon, että moottorisahojen  käytön  yleistyessä  kantojen  

korkeus  on pienentynyt  (Tiihonen  1968),  viime vuosina voidaan katsoa  

koealueilla esiintyneiden  kantojen  olleen suhteellisen lyhyitä.  

Kantojen  neliömetrimäärä hehtaaria kohti oli yleensä  noin 40 m
2 /ha.  

Kuuselan ja Salovaaran (1968)  mukaan on uudistuskypsyyden  

saavuttaneiden metsiköiden pohjapinta-ala  Etelä-Karjalassa  18.8 m
2 /ha  

männiköissä,  21.1 m
2 /ha  kuusikoissa  ja 18.2 m 2 /ha  lehtipuumetsiköissä.  

Pohjapinta-ala  kannon korkeudella  on tietenkin suurempi.  Nyyssösen  

(1955)  mukaan suurenee  minimikannon- ja rinnankorkeusläpimitan  suhde 

läpimitan  kasvaessa  siten,  että dj  3 ollessa 15.3, 22.8 ja 30.3 cm ovat  vastaa  

vat minimikannon läpimitat  21,  31 ja 41 cm eli  noin kolmanneksen rinnan -  

korkeusläpimittaa  suuremmat. Edellisestä voidaan päätellä, että kokeet  

suoritettiin alueilla,  missä  kantoja  oli vähintään keskinkertainen  määrä. 

334. Hakkuutähteet 

Hakkuutähteiden määrää ei mitattu rivien kohdalla. Koko uudistusalalla 

päätehakkuussa  kertyneestä  puutavaramäärästä  hehtaaria kohti sekä  hak  

kuuvuodesta saadaan kuitenkin käsitys  alueella olleesta hakkuutähteiden 

määrästä. Tevanin ja Laihajärven  alueilla olivat hakkuutähteet ylivuotisia.  

Tervajoen  alueella oli puutavara  korjattu  vain 3 ...  4 kuukautta  ennen 

istutusta. Puut oli juonnettu kokonaisina runkoina,  joten hakkuutähteet 

olivat  murskautuneet ja niistä oli siten vain vähän haittaa. Tiedot puutavara  

määristä eri  työmailla  esitetään seuraavassa  asetelmassa: 
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Amerikkalaisten mukaan saa  koneilla istutettavilla alueilla olla hakkuu  

tähteitä enintään 2 jalkaa  paksuna  kerroksena (Anonymus  1964 a). 

Millään tässä tutkimuksessa  kohteena olevalla  alueella ei ollut näin paksua  

kerrosta hakkuutähteitä. 

335. Maaston kaltevuus 

Uudistusalan maaston kaltevuus mitattiin 10 istutetun taimen pituisilla  

rivin jaksoilla.  Tämän lisäksi  mitattiin maksimikaltevuus yleisestä  tasosta  

selvästi  poikkeavista  jyrkänteistä  sekä näiden jyrkänteiden  pituus  istutus  

rivin suunnassa.  Koska  rivit oli  sijoitettu  rinteen suuntaan,  ei mainittavaa 

sivukaltevuutta esiintynyt.  Tiedot maaston kaltevuudesta  on esitetty  tau  

lukossa 6.  Yhdysvaltojen  länsirannikolle luokitetaan koneilla istutettaviksi  

alueet,  joilla maaston kaltevuus  on alle 30 %,  ja siellä on todettu,  että eräitä 

istutuskoneita voidaan käyttää  erilaisessa kaltevuudessa seuraavasti (A  no  

nym u s 1964 c): Rocky  Mountain Planter 40 %, Lowther ja Whitfield 

15%. Schreyer  (1967)  mainitsee Rocky Mountain Planter koneen  

osalta 45 %.  Tekemällä Lowther-koneeseen tiettyjä  muutoksia on  Man k  

Taulukko  6. Keskimääräinen  ja  suurin kaltevuus  (%)  ajoväylällä sekä jyrkänteen  
pituus, m.  

Table  6.  Average and  maximum  slope of the trail  in  per  cent and  length of maximum  

slope, m. 

Hakkuumäärä hehtaarilla 

Tevani Mä 402  j
3
 ; Ku 1 573  j

3
 Mä ja Ku 24 p-m

3
 Ko  p-m

3
 

Tervajoki Mä  258  j
3
 ! Ku 608 j

3
 Ko  4  j

3
 Mä ja Ku 33 p-m

3
 Ko  1 p-m

3 

Laihajärvi Mä  449  f  1 Ku 878 j
3
 Ko  198 j 3  Mä ja Ku 68  p-m

3
 Ko  18 p-m :  
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telowin (1967)  mukaan voitu istuttaa 58 % jyrkänteissä  Uudessa See  

lannissa. Tämän nojalla  voidaan katsoa maaston olleen jyrkänteissäkin  

kyseessä  olevassa tutkimuksessa  kaltevuudeltaan sellainen,  ettei sitä  ole  

katsottava yleisen  käytännön  mukaan liian vaikeaksi. 

34. Käytetyt  taimet 

341. Taimilajit  

Tutkimuksessa  käytettiin  männyn,  kuusen ja koivun taimia. Lukuun 

ottamatta nelivuotiaita kuusen taimia, jotka olivat  Itä-Savon piirimetsä  

lautakunnan Puupellon  taimitarhalta, olivat taimet Enso-Gutzeit  Osake  

yhtiön  Ukonniemen taimitarhalta,  josta  ne  oli  nostettu 24.—26. 4. välisenä 

aikana,  ja sen jälkeen  säilytetty  jäähdytyslaitteella  varustetussa taimi  

varastossa. Ukonniemen taimet oli kasvatettu  ensimmäisen vuoden muovi  

huoneessa jyrsinturpeessa.  Ruukkutaimet oli kylvetty  keväällä 1966 ja 

Taulukko 7. Taimien  verson ja juuriston  pituus sekä kuivapaino ennen istutusta. 

Table 7. Top and root length and  dry weight  of  the planting stock before planting. 

Taulukko  8. Neulasanalyysin tulokset  taimista  ennen istutusta.  

Table 8.  Result  of  a chemical analysis  of the needles before planting. 

Verson — Top Juuriston — Root 
VprGATl  1 n 

iaimiera 

Planting  slock pituus, cm 
length,  cm 

x s 

paino,  g 
weight, g 

x s 

pituus,  cm 
length,  cm 

x s 

paino,  g  
weight, g 

x s 

V ciauii j<1 

juuriston suhde 

Top root ratio 

Kuusi 

Spruce.  
Kuusi  

Spruce 

1 + 1 

2 +  2 

23.6 

30.8 

±7.4 

±9.9 

4.7 

13.0 

±2.5 

±7.6 

12.6 

27.0 

±4.3 j 

±9.4 

1.1 

3.6 

±1.0  

±2.1 

4.3 

3.6 

Mänty 
Pine V.+ 1/. 9.3 ±0.3 0.5 ±0.1 6.9 ±2.4 0.1 H-  0  to 5.0 

Mänty 
Pine  

1+0 19.7 ±3.8 1.5 ±0.4  15.7  ±4.5 0.3 ±0.2 5.0 

Mänty 
Pine  

1  + 1 21.2 ±4.0  6.4 ±2.1 13.3 ±4.1 1.4 ±0.7 4.6 

Taimierä 

Planting  stock  

Typpi % 

Nitrogen % 

Kalium % 
Potassium % 

Fosfori % 
Phophorus  % j 

Kalsium %  

Calsium % 

Optimi  — Optimum 2.00 0.60  0.18  
— 

Mänty 
Pine  V.+ 1/.  1.0(1  0.57  0.1 6 0.06  

Mänty 
Pine  

1+0 2.38 0.64  0.21  0.08  

Mänty  
Pine  

1 + 1 1.75 0.69  0.18  0.07  

Kuusi 

Spruce 
Kuusi  

Spruce 

1+1 

2 + 2 

1.89  

1.73  

0.50  

0.53  

0.19  

0.14  

0.38  

0.53  
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koulittu elokuussa EP-530-turveruukkuihin. Juurrutuksen jälkeen  ne oli 

siirretty  ulos. Taimien kokoa koskevat  tiedot on  esitetty  taulukossa 7. Tai  

mista otetut neulasnäytteet  tutkittiin Turvetutkimuslaitoksessa  ja niistä 
todetut ravinnemäärät on esitetty  taulukossa 8. 

Yhtiön  vakiotaimia edustivat 1  + 1  -vuotiaat taimet,  jotka  oli kasvatettu  

ensimmäisen kasvukauden muovihuoneessa. Koulimattomat männyntaimet  

edustivat  uutta kokeiltavana ollutta  taimityyppiä  sekä nelivuotiaat kuusen  

taimet Keskusmetsälautakunta Tapion  Puupellon  taimitarhan taimia. 

Verrattuna uuteen taimityyppiluokitusehdotukseen  (Sarvas,  Y  1 i-  

Vakkuri,  Huuri, Raulo ja Räsänen 1968)  kuuluivat  % + %-  

vuotiaat männyntaimet  eli  ruukkutaimet lyhimpään  eli  ensimmäiseen pituus  -  

luokkaan,  1 + 1  -vuotiaat kuusen-  sekä I+o -vuotiaat männyntaimet  toi  

seen ja 2 + 2 -vuotiaat kuusen- sekä 1 +  1 -vuotiaat männyntaimet  kol  

manteen pituusluokkaan.  

342. Taimimäärät 

Työntutkimus  käsitti  noin 7  600 taimen istuttamisen.  Tämän lisäksi  

istutettiin huomattava määrä taimia tutkimusalueita ympäröivässä  maas  

tossa  työryhmien  totuttamiseksi  sekä  koneiden säätämiseksi kullakin ahteella 

vallitseviin oloihin. Tutkimuksessa  istutettujen  taimien määrät on  esitetty  

taulukossa 9. 

Osa-aineistojen  suuruus  vaihteli  eri  työmailla  osittain  siksi, että ne  oli  

suunniteltu erisuuruisiksi,  sekä osittain sen vuoksi,  että työtavoitteita  ei 

kokeissa  kaikilta  osin saavutettu. Koska metsämaasto on  meillä yleensä  

pienikuvioista,  oli vaikea löytää  yhtä  suuria  oloiltaan homogeenisia  alueita 

niin läheltä toisiaan, että olisi  voitu  välttyä  kaluston siirtämiseltä toistuvasti 

kohtuuttoman kauaksi. Biologisista  syistä  ei  ollut mielekästä  istuttaa kaikkia  

taimia jokaiselle  kasvupaikalle.  Tämän vuoksi  istutettiin niitylle  ainoastaan 

nelivuotisia kuusia  ja  koulittuja  koivuja,  jolloin  jouduttiin  jättämään  koko  

naan pois  koejäseninä  mukana olleet Holkki  ja meisti  sekä koivun osalta 

lisäksi  m/TTS,  sillä  nämä koneet eivät soveltuneet tämänkaltaiseen istutuk  

seen. Kullakin alueella käytettäviksi  suunnitelluilla koneilla  oli istutettavana 

samaa taimilajia varten yhtä  monta yhtä  pitkää  riviä. Koska  Holkki  on 

kaksirivinen,  sillä tuli kuitenkin aina parillinen  määrä rivejä.  

Aineiston suhteen ei  päästy  suunniteltuihin tavoitteisiin neljästä  syystä.  

Rivejä  jäi  istuttamatta ensinnäkin koneiden rikkoutumisen  ja toiseksi  pai  

koin liian vaikeiden olojen  takia. Siksi  jäi osa  m/TTS-koneen  tehtävistä kai  

killa neljällä  työmaalla  suorittamatta. Kolmanneksi aiheuttivat  poikkeamiset  

tavoitteena olleesta istutusvälistä myös  poikkeamista  suunnitellusta aineis  

ton määrästä. Neljänneksi  ei yhden  työmenetelmän  hitauden vuoksi  kat  

sottu  kohtuulliseksi  pitää työttömänä  koko tutkimukseen osallistuvaa 
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4 13945 —69 

Taulukko  9. Tutkimukseen  sisältyneiden taimien lukumäärä.  

Table 9. Number  of trees planted in  the study. 

henkilökuntaa ja kalustoa ylimääräisiä  päiviä  samalla työmaalla,  vaan 

siirryttiin  seuraavalle työmaalle ja saatettiin jättää jonkin  menetelmän 

aineisto suunniteltua pienemmäksi.  Tämän vuoksi  jäi  vertailukohteena ollut  

aineisto kuokalla istuttamisesta Kaljaniemen  ja  Laihajärven  alueilla merki  

tykseltään  vähäiseksi.  

Ottaen  huomioon ettei  maassamme ole  lainkaan julkaistu  tutkimuksia 

tältä alalta,  katsottiin jo tällaisenkin suppean aineiston antavan orientoivaa 

tietoa metsänistutuskoneiden käyttömahdollisuuksista  sekä  viitteitä konei  

den edelleen kehittelyyn.  

Taimilaji  —  Planting  stock  

Kuusi -  -  Spruce  
Koivu  

Birch  
Mänty — Pine 

1 + 1 2 + 2 1 + 1 1 -f 0  1 + 1 H + Vt 

Kaljaniemi Tevani 

m/TTS  
Ylö I 

Holkki   

Kuokka  —  Hoe  ....  J 
Meisti  

—
 Punch 

234 

1 012  

174 

219 

97 

230 

50 

213 

251 

384 

185 

548 

221 

303 

Laihajärvi  Tervajoki 

m/TTS  
Ylö  

Holkki   

Kuokka  
—

 Hoe 
....

 

Meisti — Punch 
....

 

88 

216 

159 

367 

151 

112 

28 

101 

347  

192 

349 

203 

124  

369  

141 

268 

272 

Kaikk  —  All 

m/TTS  
Ylö   

Holkki   
Kuokka  —  Hoe  ....  j 
Meisti  

—
 Punch  

....

 \  

88 

216 

159 

234  

1 379  

325  

331 

135 

101 

577  

242  

562  

251 

587  

124 

554  

689  

489 

575  

Yhteensä  — Total\ 463 1 938  466  678  1 642  2 431 



4.  TUTKIMUSTULOKSET 

41. Työsaavutukset  

411. Istutus  

Metsänistutuksessa  työn  tuotokseen vaikuttavat  tekijät  voidaan jakaa  

kahteen osaan, varsinaiseen istutukseen ja siirtymiseen.  Kun työ teh  

dään käsin,  on siirtymisen  osuus  suhteellisen pieni  erillinen työvaihe.  Jat  

kuvatoimisia  istutuskoneita käytettäessä  taas siirtyminen  ja varsinainen 

istuttaminen tapahtuvat  samanaikaisesti. Työn tuotos on riippuvainen  

istuttajasta,  taimista, istutuskoneesta,  istutusvälistä,  vetokoneesta,  traktorin 

kuljettajasta,  maastosta jne. Istuttajan  työnopeus  on riippuvainen  hänen 

tottuneisuudestaan tehtävään,  sorminäppäryydestään  ja työtavoista.  Tai  

mien koko,  paino,  juurien  pituus  ja pakkaustapa  vaikuttavat myös  työn  

tuotokseen tekemällä työn  helpoksi  tai hankalaksi.  Istutuskone vaikuttaa 

tuotokseen sen mukaan,  kuinka hyvin  se selviytyy  uudistusalalla olevista  

esteistä,  miten jatkuvasti  se  avaa riittävän syvän  ja kunnollisen istutus  vaon, 

kuinka hyvin  se  sulkee sen,  missä  määrin se  töytäisee,  ravistelee tai väsyttää  

istuttajaa,  miten usein työ  on keskeytettävä  taimi varaston täydentämiseksi  

jne. Istutusvälit  vaikuttavat ratkaisevasti työn  tuotokseen hakkuualoilla 

siten,  että suuret taimien välit  rivissä  edellyttäisivät  suurempaa ajonopeutta,  

kuin mikä maaston takia saattaa  olla mahdollinen. Vetokoneen moottorin 

voiman riittäminen huippurasituksissa,  renkaiden tai telojen  otteen pitä  

minen jyrkänteissä,  liukkaassa  tai upottavassa  maastossa,  koneyksikön  hyvä  

tasapaino  eri työvaiheissa  ja traktorin  maavara  ovat myös työn  tuotosta 

määrääviä tekijöitä.  Ja tietenkin työn  tuotos on aivan ratkaisevasti  riippu  

vainen myös  traktorin kuljettajasta  eli  siitä, miten hyvin  tämä tietää,  kuinka 

kussakin  tilanteessa pitäisi  menetellä,  ja missä  määrin hän pystyy  ja haluaa 

toimia sen  mukaisesti. 

Työn  tuotokseen vaikuttavat  siis  lukuisat  tekijät.  Esitetyt  tulokset on 

saatu kaikkien näiden tekijöiden  vaikuttaessa tarkoin määritetyissä  oloissa 

edellä esitettyjä  menetelmiä käytettäessä.  

Työntutkimukseen  ei  ole sisällytetty  koko  työmaa-aikaa,  sillä tutkittavat 

työryhmät  istuttivat toisistaan erillään olevia yksittäisiä  rivejä,  ja työ  

jouduttiin  siten keskeyttämään  toistuvasti tutkimuksen takia. Kun esi  

merkiksi  koneiden rikkoutuminen aiheutti jopa usean tunnin keskeytyksiä,  
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katsottiin mielekkääksi laskea  työaikojen  keskiarvot  tehotyöajalle,  johon ei 

sisältynyt  keskeytysaikaa.  Työn  tuotosta kuvaavat  tulokset esittävät  siten 

vain tehoajan tuotosta. Kunkin koejäsenen  kaikkien  rivien keskiarvot  ja 

yhden  rivin käsittävät maksimiarvot  on  esitetty  taulukossa 10.  Esim. taimi  

säiliöiden täyttöön  kulunut aika  ei  siten sisälly  tehoaikaan,  vaan  ainoastaan 

ajoaika.  

Tutkimustuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon,  että aineiston 

suuruus  on eri  työmenetelmien  ja taimilajien  mukaan vaihdellut huomatta  

vasti,  jolloin  suurempaan aineistoon perustuva  tulos on luotettavampi.  Työn  

tuotosta tarkasteltaessa  on syytä  todeta,  että työb  aloitettiin Kaljaniemen  

alueella,  joka oli muokkaamattomana nurmena ollutta entistä peltoa.  

Istutustyötä  tehtäessä oli maassa  vielä edullinen kevätkosteus,  minkä 

vuoksi maa  takertui m/TTS-istutuskoneen  jyrsimeen siinä määrin, että 

koneen edustajat  ilmoittivat voivansa käyttää  vain koneen peräosaa  ilman 

jyrsintä. 

Kuusen- ja koivuntaimien istutus 

Työn tuotos oli niityllä  istutettaessa 2 + 2 -vuotiaita kuusentaimia 

keskimäärin  neljänneksen  pienempi  eli  23  tainta/min.  m/TTS-istutuskoneella  

kuin Ylö-istutuskoneella,  jolla se oli  31  tainta/min.  Tulokseen vaikutti 

osaksi se,  että m/TTS-istutuskonetta  veti raskas  nelipyörävetoinen  traktori,  

jota kostea  nurmi ei kannattanut varsinkaan ojia  ylitettäessä  yhtä  hyvin  

Taulukko  10. Työn tuotos  keskimäärin  ja istutettujen taimien  maksimimäärä  tehollista  
minuuttia  kohti.  

Table 10. Average  and  maximum  production in  numbers  of  trees  planted per  minute, 
effective work time. 

Taimilaji  — j  Planting  stock  

Kuusi -  -  Spruce  
Koivu 

Birch 
Mänty — Pine 

1 + 1 ; 2 + 2 1 + 1 1 + 0  1 1 + 1 Vi + >/2 

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka  — Hoe 

Meisti — Punch  

Kaljaniemi Tevani  

23.0 28.3 

31.1 54.0 23.2 34.4 20.3 21.1 

9.1 9.1 

21.2 23.3 

4.4 4.6 

1.4 1.7 

13.9 16.2 

9.6 10.5 

1.1 1.4 

3.2 4.5 

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka  —  Hoe 
....

 

Meisti  
—

 Punch 
....

 

Laihajärvi Tervajoki  

16.9 16.9 

16.1 17.6 

1.2 1.3 

17.7 18.2 

1.2 1.2 

12.9 16.1 

1.2 1.2 

14.5 17.0 

22.5 27.6 

13.1 18.2 

21.2 26.8 

1.5 1.8 

12.4 14.7 

16.3 20.7 

8.8 8.9 

1.5 2.3 

2.2 2.5 
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kuin kevyempää  puoliteloilla  varustettua traktoria,  joka veti Ylö-istutus  

konetta. 

Näitä keskimääräisiä  tuotoksia voidaan pitää  melko  hyvinä.  Ca 11 i n 

(1964)  mainitsee hyvissä  oloissa  saavutettavan pellolla  koneellisessa istu  

tuksessa  tuotoksen 30 tainta/min.  (tehoaikaa)  sekä suuremmassa  työntut  

kimuksessa  tuotoksen keskimäärin  23 tainta/min.  

Tarkastelemalla nopeimmin  istutetun kokonaisen rivin työnopeutta  

niityllä  voidaan todeta,  että Ylö-istutuskoneella oli maksimituotos lähes 

kaksinkertainen,  54 tainta/min.,  verrattuna m/TTS-istutuskoneen  tuotok  

seen, jolla  se  oli 28 tainta/min.  Niityllä  eivät kivet  ja kannot aseta rajoi  

tuksia traktorin ajonopeudelle,  sen  määräävät vain istuttaja,  istutuskone ja 
taimet. Koska  sekä m/TTS- että Ylö-istutuskoneella istutettiin saman erän  

taimia,  ei taimien erilaisuus ole mainittavasti vaikuttanut tulokseen. Istut  

tajat  olivat koneiden edustajien  palkkaamia  henkilöitä,  ja myyjät,  joiden  

intressiin kuului mahdollisimman hyvä tulos,  vastasivat  istuttajan  taidosta. 

Erot työn  tuotoksessa johtuivat  näin ollen pääasiallisesti  istutuskoneiden 

eroista. Istutettaessa istuttajan  työskentelyasento  on työn  tuotokseen vai  

kuttava tekijä  myös  niityllä.  Istuimen korkeus  maan pinnasta  oli  m/TTS  

istutuskoneessa  58 cm ja Ylö-istutuskoneessa 16 cm istutuskengän  ollessa  

kokonaan painautuneena  pehmeään  maahan. Näin ollen joutui istuttaja  

kumartumaan noin 40 cm syvempään  istuttaessaan m/TTS-istutuskoneella  

kuin Ylö-istutuskoneella.  Kun istuttaja  joutui  edellistä konetta käytettäessä  

liikuttamaan myös  vartaloaan,  oli työ  hankalampaa  ja hitaampaa  kuin jäl  
kimmäisellä  koneella,  jolloin  istuttajan  liikkeet rajoittuvat  lähinnä sormien,  

ranteen ja kyynärpään  taivuttelemiseen. Ylö-istutuskoneella saavutettu 

yhden  kokonaisen rivin maksiminopeus  54 tainta/min.  viittaa siihen,  ettei 

tämän koneen rakenne ole liioin asettanut rajoituksia  istuttavan henkilön 

työskentelynopeudelle  vaan  työn  tuotos on  riippuvainen  ensi sijaisesti  

istuttajasta.  

Koivuntaimia istutettaessa ei  voitu käyttää  m/TTS-istutuskonetta,  koska  

sen  maavara  oli vain  33 cm ja siten liian pieni sitä  jopa  kolme kertaakin suu  

remmille koivuntaimille.  Ylö-koneessa ei ollut tätä haittaa,  koska  pyörien  

päällä  ei  ollut  istutettavien taimien pituutta  rajoittavaa  estettä. Koivuntai  

met olivat suurikokoisuutensa vuoksi hankalia käsitellä.  Istutettaessa niitä 

Ylö-koneella niitylle,  jolloin  taimien käsittelynopeus  oli  minimitekijä,  oli  työn  

tuotos noin neljänneksen  pienempi  kuin nelivuotiaita kuusentaimia istutet  

taessa.  Silti pystyttiin  istuttamaan koivuntaimiakin  yhden  rivin käsittävällä 

maksiminopeudella,  joka vastasi  yli  34 tainta minuutissa. 

Kuusentaimien koneellinen istutus  Laihajärvellä  metsämaastossa oli  

huomattavasti hitaampaa  kuin niityllä  ja m/TTS-koneella  noin 17 tainta/  

min. Täällä tuotos oli m/TTS-istutuskoneella  poikkeuksellisesti  keski  

määrin suurempi  kuin Ylö-istutuskoneella,  jolla se oli noin 16 tainta/min.  
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Tämä kaipaa  lähempää  tarkastelua. Voidaan todeta,  että m/TTS-koneella  

istutettu aineisto  oli  kovin  pieni  ja käsitti  vain 88  tainta eli  kaksi  riviä,  joista  

toinen jäi  kesken.  Koneen edustaja  katsoi  työn  jatkamisen  kyseisessä  maas  

tossa  merkitsevän koneen tahallista rikkomista ja lopetti  istutustyön.  Ver  

taamalla em. riveillä  olleiden  kivien  ja kantojen  taulukoissa 1 .  .
 . 5  esi  

tettyjä  lukumääriä voidaan todeta,  että m/TTS-istutuskonetta  käytettäessä  

oli väistetty  kiviä,  mutta kannoista ei  ollut juuri välitetty.  Ylö-istutus  -  

koneella oli sitä vastoin  väistetty  jossakin  määrin sekä  kiviä  että kantoja.  

Kun  suurin kaltevuus,  jossa oli  pystytty  istuttamaan m/TTS-koneella  oli  

15 %:n nousu, oli Ylö-koneella istutettu vielä 26 %:n nousussa.  Mikäli 

m/TTS-istutuskoneella  olisi voitu istuttaa myös  suuremmat kuin  15 %:n 

nousut,  olisi  sen  tuotos ollut todennäköisesti keskimäärin pienempi kuin 

Ylö-koneen myös kyseisessä  maastossa. Tähän viittaa myös se,  että maksimi  

tuotos oli Ylö-koneella hieman suurempi  kuin m/TTS-koneella.  

Ylö-koneella oli työn  tuotos istutettaessa nelivuotiaita kuusentaimia 

Laihajärven  hakkuualueella n.  18 tainta/min.  eli  vain hieman  suurempi  kuin 

1 4- 1 -vuotisia kuusentaimia istutettaessa. Tuotos koivuntaimia istutet  

taessa oli hakkuualalla n. 13 tainta/min.  eli noin puolta  pienempi  kuin  nii  

tyllä,  missä  se  oli  n.  23 tainta/min.  

Avojuuristen  männyntaimien istutus 

Kaikki kokeeseen kuuluneet männyntaimet  istutettiin hakkuualoille. 

Työn tuotos oli  yleensä  hiukan  suurempi muutamaa kuukautta aikaisem  

min hakatulla Tervajoen  alueella kuin Tevanin alueella,  missä hakkuutäh  

teet  olivat ylivuotisia.  Tämä lienee selitettävissä lähinnä siten,  että runko  

iuonnon vuoksi  olivat hakkuutähteet murskautuneet vähemmän haittaa  

viksi  kuin ylivuotinen  paikalleen  jäänyt  hakkuutähde. 

Koulittujen  männyntaimien  istutus  m/TTS-istutuskoneella  jäi  vähäiseksi. 

Koulimattomia taimia sekä ruukkutaimia ei voitu ollenkaan istuttaa Teva  

nin  alueella koneen rikkoutumisen  vuoksi.  Tulos jäi melko merkityksettö  

mäksi aineiston pienuuden  takia. 

Avojuurisia  1  -|-  0 ja 1 + 1 -vuotisia taimia istutettaessa ei  työn  tuo  

toksessa  ollut mainittavia eroja  samaa istutuskonetta käytettäessä.  Niiden  

istutus oli  kuitenkin huomattavasti nopeampaa kuin  suurempikokoisten  

kuusentaimien Laihajärven  uudistusalueella. Tämä lienee johtunut  lähinnä 

siitä, että taimien käsittelynopeus  hidastuu luonnollisesti sen  mukaan, mitä 

pienempi  määrä niitä mahtuu kerralla käteen ja mitä useammin on otettava 

uusi kourallinen. 

Tervajoen  alueella oli  työn  tuotos  avojuurisia  1 -f- 0  -vuotisia männyn  

taimia istutettaessa m/TTS-koneella  keskimäärin vain n. 15 tainta/min.  eli  

65 % Ylö-koneen tuotoksesta ja  keskimäärin n.  13 tainta/min.  eli  62 %  
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1 -f- 1 -vuotisten taimien osalta.  Ylö-koneella olivat vastaavat tuotokset 

22.5 ja 21.2 tainta/min.  Istutuskoneiden tuotoksien erot olivat  lähes  saman  

laiset  vastaavissa  maksimituotoksissa.  Tämä antaa aihetta tarkastella lähem  

min Tervajoen  työmaalla  vallinneita oloja.  Oliko  maasto ehkä vaikeampaa  

m/TTS-istutuskoneen  rivien kohdalla kuin Ylö-koneen rivien kohdalla? 

Maanpäällisiä  kiviä  oli väistetty  niin, että niiden kohtaamispinta-ala  oli  

m/TTS-istutuskoneen  rivien  kohdalla vajaat  puolet  siitä, mitä se oli Ylö  

istutuskoneella tai  kourukuokalla istutettujen  rivien kohdalla. Kivisyys  

indeksi oli kaikilla näillä riveillä samaa suuruusluokkaa,  mikä onkin luon  

nollista,  sillä kuljettaja  ei  osaa  väistää  piilossa  olevia kiviä.  

Kantojen  lukumäärä hehtaaria kohti  ja niiden keskimääräinen korkeus  

oli kaikissa  vaihtoehdoissa lähes sama, joskin  m/TTS-istutuskoneella  istute  

tuilla riveillä oli kantojen  kohtaamispinta-ala  yleensä  muita hieman suu  

rempi.  Tämä viittaa siihen,  että kiviä  väistettäessä oli vastaavasti  tullut ajo  

väylälle  paksumpia  kantoja.  

Maaston keskimääräinen kaltevuus oli  kaikissa  vaihtoehdoissa lähes sama. 

Ylö-koneella ja kuokalla  istutettujen  rivien kohdalle sitä  vastoin  sattui pieni  

kallio,  joka  aiheutti huomattavat maksimikaltevuudet  näille kahdelle mene  

telmälle m/TTS-koneen  eduksi.  

Maasto ei ollut avojuurisia  männyntaimia  istutettaessa vaikeampaa  

m/TTS-koneella  kuin  Ylö-koneelia,  vaan pikemminkin  helpompaa,  ja työn  

tuotoksessa esiintyneet  erot ovat  lähinnä koneyksikköjen  erilaisuuksista  

johtuvia.  

Istutettaessa avojuurisia  männyntaimia kourukuokalla olivat keski  

määräiset ja vastaavasti  maksimituotokset  Tevanin työmaalla  melkein yhtä  

suuret kuin Tervajoen  työmaalla.  Myös  Holkki-laitteella istutettiin Tevanin 

työmaalla  avojuurisia  taimia käyttäen  lannoitettua jyrsinturvetta  täyte  

maana. Työntutkimuksen  kannalta oli  koe Holkki-laitteella puutteellinen  

sikäli,  että työryhmä  oli tehtäväänsä tottumaton, ja sen kokemus  rajoittui  

ennen koetta tapahtuneeseen  harjoitteluun  koealueiden vieressä. Työn  

tuotos oli keskimäärin vain 4.4 tainta/min.  ja enintään 4.6 tainta/min.  Ver  

taamalla tehollista istutusaikaa kourukuokalla koneelliseen istutukseen voi  

daan todeta,  että m/TTS-koneella  oli  tuotos noin kymmenkertainen  ja Ylö  

koneella lähes viisitoistakertainen sekä Holkki-laitteella vain noin kolmin  

kertainen. 

Ruukkutaimet 

Ruukkutaimet olivat  kovin  pieniä,  niiden verson  keskipituus  oli vain alle 

10  cm, kuten taulukosta 7  käy  ilmi. Ruukkutaimien koneellinen istutus  oli 

sekä  m/TTS- että Ylö-koneella keskimäärin  huomattavasti hitaampaa  kuin 

avojuuristen  taimien istutus. Niinpä  m/TTS-koneen  tuotos oli  ruukkutaimia 
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istutettaessa Tervajoen  alueella keskimäärin vain n.  12 kpl/min.  ja Ylö  

koneella n. 16 kpl/min. Tämä onkin luonnollista,  sillä ruukut ovat kovin  

hankalia ja hitaita  käsiteltäviä verrattuina avojuurisiin  taimiin,  joita  saattaa 

pitää kourallisen  toisessa  kädessä,  samalla kun niitä panee toisella istutus  

rakoon. Lisäksi  taimien pieni koko teki niiden käsittelyn  koneellisessa 

istutuksessa  hankalaksi.  Niinpä  Mankt  e 1 o  w  (1967)  katsoo 15 ...  20 

cm pituuden  olevan oleellisen tärkeää istutettaessa taimia Lowther Crank  

Axle -istutuskoneella. 

Mikäli  ruukkutaimet  olisivat  olleet  suurempia  ja verson  pituus  olisi  ollut  

noin 20 .  .  .25  cm, ei  istutettaessa  olisi syntynyt  hankaluuksia,  kun  koetet  

tiin peittää  ruukun yläpinta  kunnolla siten,  ettei verso kuitenkaan peittyisi  

liikaa. Varsinkin pehmeässä  maassa on pyörien  pintapaine  niin suuri,  että 

maa työntyy  osittain pyörien  edellä ja  muodostaa taimirivien kohdalla pie  

nen harjanteen,  joka saattaa  peittää  kokonaan kovin pienet  taimet. Vasta  

ensimmäiset istutuksen jälkeiset  sateet  madaltavat tämän harjanteen.  

Edellä mainitusta taimien pienestä  koosta aiheutuneen haitan lisäksi  

vaikeutti myös  ruukkujen  leveys  auraavien istutuskoneiden käyttöä,  taimi  

han asetetaan näissä kapeaan  rakoon. Lisäksi  jää  helposti  tyhjää  tilaa ruu  

kun  eteen, taakse ja sen alle. Työn  kannalta olisi edullista käyttää  litteitä  

ruukkuja,  jotka  ovat  kapeita  ja noin 10 cm syviä,  kuten Finnpot  FP-522 ja 

Paperpot  Bh 307 ja Bh  207. Näitä olisi voitu asettaa nopeasti  kapeaankin  

istutusrakoon,  jonka  avaaminen ja sulkeminen on helppoa.  m/TTS-koneen  

kiekkoleikkurit  avasivat 12 cm leveän istutusraon. Ylö-koneen edustajat  

ilmoittivat,  että koneeseen saadaan ruukkutaimien istutusta varten myös  

leveämpi  istutuskenkä kuin kokeessa  käytetty  6 cm:n levyinen.  

m/TTS-istutuskoneella  ruukkutaimien istutuksen tuotos oli vain vähän 

pienempi  kuin  avojuuristen  taimien istutuksen.  Vastaava ero  oli Ylö-koneella 

huomattavasti suurempi.  Tämä johtui  ilmeisesti suurimmaksi osaksi  siitä, 

että  sekä sen keskimääräinen tuotos että maksimituotos olivat suuremmat 

kuin vastaavat tuotokset m/TTS-koneella.  Ruukkutaimia istutettaessa oli 

tuotos  Ylö-koneella yli  kymmenkertainen  ja m/TTS-koneella  lähes kymmen  

kertainen verrattuna kuokalla istuttamiseen. 

Istutettaessa ruukkutaimia Holkki-laitteella  oli työn  tuotos n.  10 kpl/min.  

eli  lähes kaksinkertainen verrattuna avojuuristen  taimien istutukseen. Tämä 

johtuu  siitä, että avojuurisia  taimia istutettaessa oli lisätyönä täytemaan  

käyttö.  Holkki-laitetta eivät kivet  haitanneet mainittavasti. Sitä vastoin 

oli tarpeen  kiertää korkeita kantoja.  Hakkuutähteet vaikeuttivat istutus  

kuoppien  löytämistä,  ja traktoria jouduttiin  sen  vuoksi useasti  seisotta  

maan. 

Suhteellisen alhaiseen työn  tuotokseen oli lisäksi  vaikuttanut työryhmän  

tottumattomuus. Tätä tukevat myös  Kemin hoitoalueessa auratuilla alueilla 

todetut tuotokset,  jotka ovat olleet yli  5  000  rullatainta päivässä  Holkki  
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laitteella istutettaessa. Tämä on samaa suuruusluokkaa kuin vastaavalla 

Ruotsin metsäkorkeakoulun SHS-istutuskoneella saavutetut 4 000  ja mak  

simituotanto 5 800 tainta päivässä  (Siren 1966 ja 1967)  sekä  seitsemän  

nellä prototyypillä  yli  6  000 tainta päivässä (Siren 1968).  

Meisti  osoittautui nopeaksi  työvälineeksi.  Sillä saavutettiin huomatta  

vasti suurempi  tuotos kuin kourukuokalla,  mutta tämä aiheutui lähinnä 

siitä, että laikun teko eli  pintakasvillisuuden  poistaminen  jäi meistillä  

istutettaessa pois.  

Työn tuotos tehoaikana oli  samaa suuruusluokkaa istutettaessa sekä 

avojuurisia  taimia että ruukkutaimia kourukuokalla. Taimien noutoon sekä 

muihin keskeytyksiin  kulunut apuaika  oli tietenkin  suurempi  kyseen  ollessa 

paljon  tilaa vievistä ja painavista  ruukkutaimista.  

m/TTS- ja Ylö-koneen tuotosta voidaan pitää  kansainvälisesti  hyvänä.  

Amerikkalaisessa  kymmenen  istutuskoneen  merkin ja niiden muunnelmien 

testauksessa  kahdella eri alueella (Anonymus  1959) vaihteli tuotos 6  .  .  .  19 

kpl/min.,  ja useimmissa  (62  %)  eri koneiden koeajoissa  oli tuotos  10 ...  12 

kpl  min. taimivälien vaihdellessa 1.8 ...  3.2 m. Yksi  näistä koeajetuista  

koneista oli kannettava moottorikaira, jota seurasi kaksi  avojuuristen  

taimien istuttajaa.  Eräässä toisessa testauksessa (Anonymus  1967)  ilmoi  

tetaan amerikkalaisella istutuskoneella todetun tuotoksen  olleen n. 15 kpl/  

min. istutusvälien ollessa 2.5 8 m.  

412. Etenemisnopeus  

Etenemisnopeutta  on kuvattu koneiden osalta ajonopeudella,  ja se  

saatiin samoin kuin käsin  istutettaessa jakamalla  rivin istuttamiseen käy  

tetty tehoaika rivin pituudella.  

Ajonopeus  oli  sekä m/TTS- että Ylö-koneella keskimäärin noin 3 km/h  

niityllä  ja alle 2  km/h hakkuualoilla,  kuten  voidaan todeta taulukosta  11. 

Näitä arvoja  voidaan pitää  kansainvälisesti normaaleina. Amerikassa teh  

dyissä  istutuskokeissa  saaduista  ajonopeuksista  mainittakoon kuudesta eri  

merkkisestä koneesta viidellä olleen  yli  1.8 km/h:n  ajonopeus  ja yhdellä  
noin 2.2 km/h (Anonymus  1967), neuvostoliittolaisista mainittakoon 

SLCh-1 -koneen 2.52 km/h (Al'benskii,  Nkitin 1967),  saksalais  

ten neuvostoliittolaisesta LMD-1 -koneesta ilmoittama 0.9—1.8 km/h,  

kun hakkuualalla oli enintään 1 500 kantoa hehtaarilla (N  oa c  k  1967)  

sekä ruotsalaisesta SHS-istutuskoneesta 0.9 —1.4 km/h, kun helpossa  

maastossa pidetään  yli  1.5 km/h:n  nopeuksia  mahdollisina (Siren 1967).  
Viimeksi mainitun koneen alhainen ajonopeus  on luonnollinen seuraus  

sen  suuresta koosta sekä siitä, että sillä voidaan istuttaa ainoastaan hitaasti 

käsiteltäviä suuria paakkutaimia.  Koko yksikön  pituushan  on  noin 14 m 
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Taulukko  11. Keskimääräinen  etenemisnopeus tehoaikana  m/h. 
Table  11. The average travelled  distance  in  metres  per  hour, effective  work  time.  

ja paino  yli  10  tonnia,  joten siltä ei voida mitenkään edellyttää  samaa  

ajonopeutta  hakkuualoilla kuin tämän tutkimuksen kohteena olleilta taval  

lisilta pieniltä  ja ketteriltä  yksiköiltä.  

Helpossa  maastossa,  kuten  niityllä  Kaljaniemen  alueella,  rajoittavat  ajo  

nopeutta  taimien käsittelynopeus  ja taimiväli  rivissä.  Tällöin on erityisesti  

muistettava,  että suuret taimivälit rivissä  pakottavat  suureen  ajonopeuteen,  

ellei  työn  tuotoksesta tingitä.  

Metsämaasto,  missä  on kantoja,  kiviä,  hakkuutähteitä ym.  esteitä,  saat  

taa  asettaa minimitekijänä  rajoituksia  ajonopeudelle.  Se  missä  määrin tietty  

maasto rajoittaa  ajonopeutta,  on riippuvaista  lähinnä istutuskoneen  raken  

teesta ja traktorin maastokelpoisuudesta.  Keskimääräinen ajonopeus  vaih  

teli  m/TTS-koneella  avojuurisia  männyntaimia  istutettaessa  1.46 
.
 .  

.
 1.66 

km/h  taimilajin  mukaan. Vaihtelu siis  oli hyvin  pieni.  Vastaavat  ajonopeudet  

olivat  Ylö-koneella 1.91 . .  
.
 2.18 km/h eli vähän edellisiä suuremmat. 

Vetokoneiden keskinäinen maastokelpoisuus  kyseisillä  alueilla oli samaa 

suuruusluokkaa,  sillä  vaikka  m/TTS-koneen  traktori  oli nelipyörävetoinen,  

kompensoivat  tämän Ylö-koneen traktorin puolitelat.  Toisaalta oli m/TTS  

koneen traktorin moottori voimakkaampi  kuin  Ylö-koneen,  kuten aikai  

semmin on mainittu. Istutuskoneiden rakenne vaikuttaa oleellisesti siihen,  

mitä ajonopeutta  voidaan käyttää.  Tällöin on edullinen mahdollisimman 

lyhyt  kone,  jonka  painopiste  on hyvin  lähellä traktoria  ja mahdollisimman 

alhaalla.  Lisäksi  koneen  on  oltava rakenteeltaan sellainen,  että se  käyttäytyy  

joustavasti  kivien  ja kantojen  sattuessa istutusrivin kohdalle. 

Verrattuina muihin nostolaitteen kannatuksessa oleviin metsänistutus  

koneisiin ovat  sekä  m/TTS-  että Ylö-kone pitkiä  ja peräpainoisia.  Tämä joh  

Taimilaji  — Planting  stock  

Kuusi  -  -  Spruce 
Koivu 

Birch 
Mänty —  Pine 

1 + 1 2 + 2 1 + 1 1 + 0 l + i y2 + Vi  

Kaljaniemi Tevani  

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka — Hoe 
....

 

Meisti  
—

 Punch 
....

 

2 993  

3  032  2 926 1  933 

1 457 

2 183 

241 

138 

1 640  

524  

106 

314  

Laihajärvi  Tervajoki  

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka  
—

 Hoe 
....

 

Meisti — Punch 
....

 

2  064  

1 624  

103 

1 720  

113 

1 688  

155 

1 663  

1996 

1 487 

1 912 

146 

1 471 

1 340 

475 

138 

209 
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tuu siitä, että niissä on tavallisesta  poikkeavasti  traktorin ja varsinaisen 

istutusosan  välissä  jyrsin.  m/TTS-koneessa  lisää tätä peräpainoisuutta  60 % 

suuremman painon  ohella vielä se,  että istuttaja  on  sijoitettu  noin metrin 

kauemmaksi traktorin nostovarsien  päästä  kuin Ylö-koneessa. Tällöin tun  

tuvat  myös  esteiden aiheuttamat iskut  ja heilahdukset pitemmän vipu  

varren  päässä  vastaavasti  voimakkaammilta,  mikä jo  sinänsä estää ajamasta  

kovin  nopeasti  ja vaikeassa maastossa. Lisäksi  oli jyrsin  m/TTS-koneessa  

jäykkä,  niin  ettei se  antanut ollenkaan  periksi  iskiessään kiveen  tai kantoon. 

Se  ylittää  tällaiset esteet pyörähtämällä  kokonaan niiden päälle  ja tempaise  

malla samalla istutusosan  ylös  joustamattomien  rajoitinkettinkien  nykäyk  

sellä.  Ylitettyään  esteen  laskeutuu jyrsinosa  koko  istutuskoneen  painolla  

alas. Kun kiekkoleikkurit  kohtaavat  esteen ja pyörähtävät  sen  päälle,  

tempautuu  koneen perässä  oleva istuttaja  uudestaan ylös,  joskin  huomatta  

vasti  pehmeämmin  kiekkoleikkurien  jousituksen  ansiosta.  Sama este  antaa 

istuttajalle  vielä kolmannen töytäisyn,  kun istuimen  alla olevat  pieniläpi  

mittaiset pyörät  töksähtävät esteeseen. Pyörien  ylitettyä  esteen pudottavat  

joustamattomat  pyörät  töksähdyksellään  istuttajan.  Näitä töytäisyjä  voi 

lieventää tai estää keventämällä tai nostamalla istutuskonetta  traktorin 

nostolaitteella ja vähentämällä ajonopeutta.  Jos ajonopeus  on suuri, joutuu  

istuttaja  hakkuualoilla alttiiksi koville töytäisyille,  mikä  lisäksi  vaikeuttaa 

työskentelyä.  Istutuskonetta ylös  nostettaessa jäävät istutusvälit kovin  

pitkiksi,  ellei  ajonopeutta  samalla  vähennetä. 

Ylö-koneessa on  jyrsin  nivelletty  siten,  että se kohdatessaan esteen kään  

tyy  takakautta ylös  vastajousia  vastaan ylärajoittimeen  saakka.  Vasta sel  

laiset  suuret esteet,  jotka  eivät mahdu taakse  kääntyneen  jyrsimen  alitse, 

nostavat jyrsimen kehikkoa.  Istutusosa on kiinnitetty  tähän kehikkoon kaa  

revalla aisalla,  jonka  niveltävät etupäät  sekä  ristinivel takapäässä  sallivat 

jyrsinosan  ja istutusosan nousemisen ja laskemisen toisistaan riippumatta.  

Tämän vuoksi  eivät jyrsimen  kohdalle sattuneet esteet elleivät ne  ole  kovin  

suuria,  töytäise istutusosaa. Istutusosan loiva istutuskenkä eli  vannas  luistaa 

kohdalle sattuvan esteen yli  ja ajonopeudesta  riippuen  töytäisee  istutusosan 

ylös.  Jyrkkäreunaisen  esteen ylitettyään  istutuskenkä putoaa  alas ja töytäi  

see sen päällä  olevaa istuttajaa.  Töytäystä  voi kuljettaja  lieventää vain 

keventämällä nostovarsilla ja pienentämällä  ajonopeutta.  Jos este sattuu 

nivellettyjen  pyörien  kohdalle ne  nostavat vain istuttajan  jalkoja.  

Edelläesitetyt  seikat  asettavat  myös Ylö-koneen ajonopeudelle  hakkuu  

aloilla rajoituksia,  mutta se liikkuu  kuitenkin paljon  joustavammin  kuin 

m/TTS-kone.  Joustavuus lieneekin ollut pääasiallinen  syy  siihen,  että Ylö  

koneen ajonopeus  on m/TTS-koneen  nopeutta  suurempi.  

Ruukkutaimia istutettaessa oli ajonopeus  m/TTS-koneella Tervajoen  

alueella keskimäärin 1.4 7  km/h, siis käytännöllisesti  katsoen sama, kuin 
1 + 1 -vuotisia avojuurisia  männyntaimia  istutettaessa. Tämä oli ilmeisesti 
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aivan liian suuri nopeus, mistä kertoo  istutusvälien suuri vaihtelukin,  jota 

tarkastellaan lähemmin kappaleessa  431. Samaa seikkaa tukevat myös  

vastaavat  Ylö-koneen käytöstä  Tevanin työmaalla  saadut tulokset. Ajo  

nopeutena  oli tällöin 1.64 km/h.  Työn  tuotos oli 15 % pienempi  kuin Terva  

joen työmaalla,  missä  ajonopeus  oli vain 1.34 km/h.  Ruukkutaimet olivat 

hankalia käsiteltäviksi  nopeasti  ja täsmällisesti varsinkin  silloin,  kun ajo  

nopeus oli suuri ja istutuskone heittelehti epätasaisessa  maastossa.  

42. Työssä  todetut häiriöt  ja muut havainnot 

Yleisenä havaintona todettakoon aluksi,  että kyseisiä  koneellisia  istutus  

menetelmiä käytettäessä  sattui  suhteellisen paljon  sekä istutuskoneen että 

vetokoneen aiheuttamia häiriöitä. Tämä on luonnollista,  koska  konetyypit  

olivat  verraten uusia. Suoritetun kokeen yhteydessä  todettiin mm. seu  

raavaa:  

421. m/TTS -istutuskone-yksikkö  

Peruutettaessa koneyksikkö  kuljetuslavalta  alas  penkalle  9.  5.  katkaisi  

istutuskone traktorin kardaaniakselin,  joten vastaavien rasittavien 

siirtojen  ajaksi  olisi traktorin ja istutuskoneen välinen nivelakseli 

irrotettava. 

Kevätkostea maa takertui niityllä  jyrsimeen  niin, että jyrsinosa oli  

poistettava  kokonaan (kuva  12).  Työn kannalta olisi edullista, jos  

tarpeelliseksi  katsottava  maanmuokkaus suoritettaisiin jo edellisenä 

syksynä.  
Maan kosteuden takia ei  nurmi kantanut raskasta  traktoria, vaan  työ  

jouduttiin  useaan  otteeseen 10. 5.  keskeyttämään  traktorin juututtua 

kiinni nelipyörävetoisuudesta  huolimatta. Mikäli halutaan käyttää  

hyväksi  taimille edullista  kevätkosteutta,  on turvauduttava koko-  tai 

puoliteloihin.  Muussa tapauksessa  pitäisi  ensin odottaa maan kuivu  

mista.  

Traktorin perän  voimaohjaushammas  katkesi.  

Traktorin starttimoottori meni rikki 10. 5. 

Nivelakselin  kitkakytkin  laukesi  jatkuvasti  kovassa  rasituksessa ja 

joutui  epäkuntoon  11. 5. Ajonopeuden  pitäisi  siis  olla niin alhainen,  

että kantoja  ja kiviä  voidaan väistää ja että ehditään nostaa jyrsin  

ylös  sen kohdatessa esteitä. 

Istutusosan vasemman  alarajaajan  kiinnitys-sakkeli  katkesi  17. 5. 

Istutusosan pitäisi  ylös  nostettaessa lukittua  jäykästi  traktorin kulku  

suuntaan,  jottei  se heiluisi sivusuunnassa kuljetuksen  aikana. 

Voimansiirtolaite joutui  epäkuntoon  18. 5. 
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Kuva  12. Niityllä  käytettiin  m/TTS-istutus  
konetta  ilman jyrsintä. Kaljaniemen alue.  

Picture 12. The m/TTS planter  was  used on the  
meadow without rototiller. The Kaljaniemi 

planting site.  

Kuva 13. m/TTS-istutuskoneen perässä oleva  

pyörä  vääntyi  irti siirryttäessä  uudistusalalle.  

Picture 13. The rear wheel  on  the m/TTS planter 
was twisted  off,  when  moved  to the  planting site. 

Istutusosan perässä  oleva kuljetuspyörä  vääntyi  irti  19. 5.,  kun  istutus  -  

osa heilahti  kantoon siirryttäessä  uudistusalalta toiselle (kuva  13).  

Kun  istutusosan sivurajoitinkettinkejä  löysättiin,  jotta  istutusosa ei 

nousisi ylös  jyrsimen kohdatessa pienimpiäkin  esteitä,  roikkui  istutus  

koneen peräosa  käännösten aikana niin alhaalla, että  se usein kol  

hiintui kannoissa  ja kivissä.  

Jyrsimen muokkaussyvyys  vaihteli suuresti ollen yleensä  alle 10 cm  

ja kovassa  vauhdissa jäi maa kivien ja kantojen  takana kokonaan 

muokkaamatta. Pyrittäessä  em. syvempään  muokkaukseen olisi  ajo  

nopeuden oltava  huomattavasti pienempi.  

Jyrsin  sinkosi  maassa  olevia nyrkin  kokoisia  kiviä  kymmenien  metrien 

päähän  taaksepäin.  Työturvallisuussyistä  olisi jyrsimen taakse ase  

tettava suojus.  

Ruukkutaimet eivät  pysyneet  ahtaassa taimitilassa,  osa  putosi  istutus  

osan lattialle ja edelleen maastoon. 

Turvallisuussyistä  on istuttaja  hakkuualoilla istutettaessa suojattava  

kokonaan edestä,  sivuilta ja päältä  hakkuutähteiden varalta,  edestä 

lisäksi  niin tiiviisti, ettei  jyrsimestä  voi lentää maata hänen silmiinsä. 

Istuttajalla  tulee olla  täysin  esteetön nopea pakotie  takakautta ja 

merkinantolaite, jolla  hän voi olla  yhteydessä  traktorin kuljettajaan.  

Taimilaatikko on liian lähellä istuttajan  päätä  (kuva  14). Kiekko  

leikkurien  takaosa on suojattava  siten,  ettei istuttajan käsi  voi louk- 
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Kuva 14. Istuttajan pää joutui kumartuessa  
liian  lähelle taimilaatikkoa.  

Picture  14. The container  for the  trees  was  too  
close  to the  head  of the  operator. 

Kuva 15. m/TTS-istutuskoneen jyrsimen  terät  
kuluvat  huomattavasti.  

Picture  15. The  cutters of  the  tn/TTS rototiller 
wore  considerably during the  test. 

kaantua,  kun  hän asettaa taimen pyörivien  kiekkoleikkurien  väliin. 

Istuttaja  pitäisi  suojata  myös sateelta suurentamalla sadekatosta. 

Istutettaessa hakkuualueella m/TTS-koneella  kone ravisteli istuttajaa  

niin rajusti,  että hän kieltäytyi  jatkamasta  työtä  ensimmäisen päivän  

jälkeen  11. 5.  Istuttajaa  jouduttiin  vaihtamaan. 

Jyrsimen  terät  kuluivat  huomattavasti (kuva  15). 

422. Ylö  -istutuskoneyksikkö  

Merkinantolaitteen sähköjohto  katkesi  hakkuutähteiden repäistyä  sen  

irti 10. 5.  Sähköjohto  on suojattava  esim. paksulla  muoviputkella,  tai 

sitten on käytettävä  paristolla  toimivaa merkinantolaitetta,  jolloin  

traktorin ja istutuskoneen välillä  ei  ole  lainkaan sähköjohtoa.  

Nivelakselin lukitustappi  juuttui  kiinni  niin, ettei akseli pysynyt  

päällä,  vaan irtosi toistuvasti 11. 5.  

Vetovarsien kiinnityssokat  putosivat  12. 5. hakkuutähteiden takia 

usean kerran.  On käytettävä  muttereita tai muita laitteita, jotka  

eivät itsestään aukea. 

Traktorin oikean vetopyörän  ilmaventtiili katkesi  12. 5.  hakkuutäh  

teiden takia. Ilmaventtiileiden tulisi olla suojatut  kuten metsässä 

käytettävissä  traktoreissa  yleensä  onkin.  

Oikea vetovarsi katkesi  10. 5. vanhasta ruostuneesta murtumasta. On 

syytä  tarkistaa huolellisesti,  että kaikki  varusteet ovat  ehjät.  
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Kuva  16. Ylö-istutuskoneen  jyrsimen  vasem  
malla  puolella olevat  uppokantaruuvit avau  

tuivat toistuvasti. 

Picture  16. The screws  on the  left  side  of the  

rotary screefer of the Ylö  planter  frequently 
worked loose.  

Kuva 17. Ylö-istutuskoneen  iyrsimen terät  
kuluivat  huomattavasti. 

Picture  17. The screefer  of  the  Ylö  planter wore 

considerably during the  test. 

Jyrsimen  vasemmalla puolella  ylhäällä  olevat  uppokantaruuvit  avau  

tuivat  tärinästä usein,  ja niitä piti  jatkuvasti  kiristää.  Ruuvit  on 

lukittava niin,  etteivät ne  pääse  avautumaan (kuva  16). 

Painopyörien  suojusten  etukulmat kolhivat istuttajan  sääriä,  jotka  

hänen ilmoituksensa mukaan tulivat  mustelmille.  Pyörien  suojusten  

muotoa olisi muutettava. 

Istuttajan  ollessa kumartuneena eteenpäin  on sivusuoja  riittämätön,  

ja sitä pitäisi  jatkaa  taaksepäin.  Istuttajan  sääret  ja varsinkin  jalka  

terät  eivät  ole riittävästi  suojatut  työturvallisuutta  silmällä pitäen.  

Oikean  pyörän  päällä  oleva taimiastia oli  liian  kaukana istuttajasta,  

joten  siinä ei voinut pitää kädessä  olevan taiminipun  juuria suojassa  

auringolta  ja kuivattavalta tuulelta. Kyseinen  istuttaja  oli lisäksi  

vasenkätinen,  joten kävi  ilmi, että myös toisen pyörän suojuksessa  

tulisi  olla  reikiä  taimisäiliön kiinnitysmuttereita  varten (kuva  8).  

Istuttaja  ei ole eteen kumartuessaan suojassa  sateelta,  joten katosta 

tulisi pidentää  noin metrin verran  koko  leveydeltään.  

Sekä jyrsimen  alareuna että istutuskengän  etureunan alakulma kului  

vat huomattavasti (kuva  17).  Istutusosa heittelehti voimakkaasti  

sivusuunnassa siirtojen  aikana. Se tulisi olla  ylös  nostettaessa sivu  

suunnassa  liikkumaton.  Sivurajaimen  pehmuste  irtosi. 

Pyörät  olivat liian lähellä toisiaan ja vioittivat taimia kivisessä  maassa  

(kuva  18). 

Istutusosan sivurajoittajan  pehmikkeet  irtosivat (kuva  19). 
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Kuva  18. Ylö-istutuskoneen pyörät  olivat liian  
lähellä  toisiaan. 

Picture 18. The distance  between  the packing  
wheels  of the  Ylö  planter was too  small.  

Kuva  19. Ylö-koneen  istutusosan  sivurahoitta  

jien pehmikkeet irtosivat. 
Picture  19. The  padding of  the side  buffers  of  

the Ylö planter worked  loose. 

423. Holkki  -istutuskoneyksikkö  

Holkki-koneyksikössä  ei ilmennyt  häiriöitä kokeen aikana sen enempää  

traktorissa kuin istutuslaitteessakaan. Taimihyllykön  mitat eivät olleet 

parhaat  mahdolliset. Se  olisi hyvin  voinut  olla leveydeltään  2 m tai ainakin  

traktorin  vetopyörien  ulkoleveyden  suuruinen. Hyllyn  syvyys  (etäisyys  etu  

reunasta takareunaan)  oli sitä  vastoin  liian suuri. Tämä kävi  ilmi  istuttajien  

ottaessa taimia hyllyn  etureunasta,  jolloin  hyllyn  takareuna saattoi töytäistä  

istuttajan  rintaan hyllyn  ollessa  melko  korkealla.  Hyllyä  ei  voinut päästää  

nostovarsilla  kovin  alas,  koska  alahyllyn  alareuna sattui silloin kantoihin ja 

istuttajien  jalat  olivat vaarassa  jäädä hyllyn  alle  puristuksiin.  

43. Työn  laatu 

431. Taimien välit 

Tavoitteena olleet taimien välit  olivat  männyllä  1.5 X 2.0 m, kuusella 

1.7 X 2.0  m ja koivulla  2.0 X 3.0  m. Riveissä olevien taimien välit olivat 

pienemmät  kuin  rivien välit.  Neliömäiseen istutuskuvioon  verrattuna saavu  

tetaan tällaisilla  istutusväleillä mm. seuraavat  edut: 

Ajomatka  hehtaaria kohti  pienenee,  minkä vuoksi  kustannukset  ale  

nevat. 
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Taulukko  12. Istutus  välit  riveissä  metreinä.  

Table 12. The  spacing  of trees  in metres.  

Vaikeakulkuisessa maastossa,  missä ajonopeus  saattaa  olla  rajoitta  

vana  tekijänä,  voidaan tuotosta suurentaa käyttämällä  entistä ajo  

nopeutta.  

Jos hehtaarille istutettava taimimäärä on suuri, vähenee tällaisia 

rivien välejä  käytettäessä  vaara,  että ajetaan  edellisen rivin taimien 

päälle  esteitä  väistettäessä.  

Tasaisilla mailla,  kuten pelloilla  tai niityillä,  voivat koneet helpommin  

liikkua rivien väleissä.  

Viimeksi mainittua etua ei meikäläisessä metsämaastossa yleensä  voida 

käyttää  hyväksi,  sillä istutustyön  yhteydessä  rivien väliin jääneet  suuret 

kivet ja muut esteet tekevät liikkumisen vain tavallista vaikeammaksi. 

Tarkasteltaessa istutusvälejä  riveissä (taulukko  12)  voidaan todeta,  että 

m/TTS-k.oneella  istutettaessa  jäivät  keskimääräiset  istutusvälit aina liian 

pitkiksi  ja että ne lisäksi  vaihtelivat huomattavasti. Ylö-koneella saatiin 

välit keskimäärin lähelle tavoitetta,  mutta paikoin  niissäkin  oli melkoista 

vaihtelua. Holkki-koneella istutusvälit olivat yleensä  hiukan liian pitkät,  

mutta vaihtelu oli vähäistä.  

Kuusen- ja koivuntaimet 

Kaljaniemen  alueella niityllä  muodostuivat istutusvälit kuusen istutuk  

sessa  m/TTS-koneella  keskimäärin  noin 18 %  liian pitkiksi,  ja keskimääräiset 

Taimilaji  — Planting  stock  

Kuusi -  -  Spruce 
Koivu 

Birch 
Mänty —  Pine 

1 + 1 2 + 2 i + i l+O i + i H + H 

Tavoite  — Target ..  1.7  x2.0 1.7  x2.0 2.0 x 3.0 1.5 x  2.0 1.5 X 2.0 1.5 X 2.0 

x s x s X s X s X S  x s  

Kaljaniemi Tevani  

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka — Hoe 
....

 

Meisti  — Punch 
....

 

2.0 ±l.o 

1.7 ±0.3 

1.8 ±0.4 

2.0 ±0.2 

2.4 ±0.3 

1.6 ±0.8  

2.6 ±2.2 

1.9 ±0.7 

1.9 ±0.6 
1.7 ±0.4  

2.0 4-1.5  

1.8 ±0.6  
1.7 ±0.3  

1.7 ±0.5  

Laihajärvi Tervajoki  

m/TTS  
Ylö   

Holkki  

Kuokka  
—

 Hoe 
....

 

Meisti  — Punch 
....

 

1.8 ±0.9 

1.7 ±0.8 

1.6 ±0.8 

1.6 ±0.8  

1.5 ±0.9  

2.2 ±0.8  

2.2 ±0.2  

2.0 4-1.1 

1.5 ±0.8  

1.8 ±1.1 

1.5 ±0.9 

1.7 ±0.3 

2.1  ±1.8  

1.4 ±1.0  

1.8 ±0.4  

1.7 ±1.0  

1.5 4-0.4  
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poikkeamat  niiden keskiarvosta  olivat ±l.O m. Kun olot  ovat  koneelliselle 

istutukselle pellolla  lähes ihanteelliset, on  tällaisia istutusvälejä  pidettävä  jo 

kovin  epäsäännöllisinä.  Niiden aiheuttajana  oli ilmeisesti  toisaalta liian suuri 

ajonopeus  ja  toisaalta se seikka,  ettei  istuttaja  nähnyt  hyvin  istutettuja  

taimia (istuttaja  ei  siis  pystynyt  työn  aikana kunnolla tarkkailemaan istu  

tusta). Myös  istuttajan  paikan  sijainti  suhteellisen korkealla  oli hankaluutta 

lisäävänä tekijänä,  joka helposti  saa  aikaan  epäsäännöllisyyttä  taimiväleissä.. 

Ylö-koneella olivat tällä alueella keskimääräiset istu  tus  välit tavoitteen 

mukaisia eli 1.7 m ja 2.0 m ja keskimääräiset poikkeamat  kuusella vain 

±0.3 m  ja koivulla  ±0.2  m. Vaihtelut olivat  jopa pienempiä  kuin  kuokalla  

istutettaessa,  jolloin ne  olivat ±0.4  m ja ±0.3 m. Hyvä  tulos on ymmärret  

tävissä,  koska  Ylö-koneen jyräpyörään  oli kiinnitetty  mittanauha (kuva 8)  

ja istuttaja,  joka istui selkä menosuuntaan päin,  näki,  milloin mittanauhan 

pää  oli  edellisen taimen kohdalla. Kun  istutustyö  lisäksi  vaatii  vain pääasial  

lisesti  käsien  liikkeitä,  voitiin päästä  hyvin  suureen  täsmällisyyteen,  vaikka  

työn  tuotos olikin yli  30 tainta/min.  ja ajonopeus  noin 3 km/h. Hakkuu  

aloilla oli taimiväleissä sekä enemmän ylipituutta  että epäsäännöllisyyttä  

kuin niityllä.  

Istutettaessa kuusentaimia Laihajarven  alueella olivat istutusvälit keski  

määrin sekä m/TTS- että Ylö-koneella hyvin  lähellä tavoitetta. Istutus  

välien vaihtelu sitä  vastoin oli  suuri,  ja sekä  keskiarvo  että vaihtelu olivat  

m/TTS-koneella  hieman suuremmat kuin  Ylö-koneella. Suuri vaihtelu on 

luonnollista seurausta hakkuualueella olevista esteistä  ja hakkuutähteistä. 

Niinpä  istutusvälit vaihtelivat kuokallakin istutettaessa käytännöllisesti  

katsoen  yhtä  paljon  kuin istutuskoneita käytettäessä.  Kyseisellä  työmaalla  
oli m/TTS-koneella  istutettu toisesta rivistä vain helpoin  osa,  jossa  kivien  

pinta-ala  ajoväylällä  oli puolta  pienempi  kuin Ylö-koneella istutettujen  

rivien ajoväylällä  ja  jossa  ei ollut jyrkänteitä.  Ylö-koneella rivit istutettiin 

päästä  päähän.  Tulokset  eivät siten ole  täysin  vertailukelpoisia.  

Istutettaessa koivuntaimia Ylö-koneella ja kourukuokalla  olivat istutus  

välit keskimäärin samat, mutta niiden vaihtelu oli kuokalla istutettaessa 

huomattavasti pienempi.  

Männyntaimet  

Istutettaessa avojuurisia  männyntaimia  m/TTS-koneella  Tevanin työ  

maalla olivat  istutusvälit rivissä  aivan liian pitkät  eli  keskimäärin  2.6  m  

tavoitteen ollessa 1.5 m. Istutusvälien vaihtelu oli keskimäärin  hyvin  suuri,  

±2.2 m. Vain 56 % tavoitteena olleesta taimimäärästä saatiin sen vuoksi  

istutetuksi.  Näin heikko työn  laatu johtui  pääasiallisesti  siitä,  että ajonopeus  

oli m/TTS-koneelle  kyseisissä  oloissa ilmeisesti  aivan liian suuri huolimatta 

siitä, että se oli vieläkin neljänneksen  pienempi kuin Ylö-koneen. Työtä  
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haittasi myös  se,  ettei istutuskoneessa ollut merkinantolaitetta,  jolla  istuttaja  

olisi voinut olla  yhteydessä  traktorin kuljettajaan.  Tevanin alueella m/TTS  

koneella istutettu taimimäärä oli  kuitenkin niin pieni,  ettei  työn  heikko  

laatuisuudelle pidä  antaa suurtakaan merkitystä.  

Myös  Ylö-koneella istutettujen  avojuuristen  männyntaimien  välit olivat 

Tevanin alueella keskimäärin  liian pitkät  eli 1.6 m ja 1.9 m, joskaan eivät 

niin pitkät kuin m/TTS-koneella  istutettujen  taimien välit. Suurimmat 

istutusvälit syntyivät  ruukkutaimia istutettaessa siitä huolimatta, että ajo  

nopeus oli tällöin pienin.  Sama koskee  myös  istutusvälien vaihtelua. Tästä 

kuvastuu  selvästi,  miten vaikea on käsitellä nopeasti  pieniä,  ruukkuun kou  

littuja  taimia istutuskoneen liikkuessa  metsämaastossa. Ruukkutaimia 

istutettaessa oli  tosin ajoväylälle  jääneiden  näkyvien  kivien  lukumäärä ja 

pinta-ala  suurempi kuin avojuurisia  taimia istutettaessa,  mutta kantojen  

osalta  oli  tilanne päinvastainen.  
Holkki-laitetta  käytettäessä  olivat  sekä istutusvälit  että niiden vaihtelut 

vain hiukan pienemmät  kuin Ylö-koneella vastaavia taimia istutettaessa eli  

1.9 m ja 1.8 m, vaikka  työn  tuotos ja ajonopeus  olivat huomattavasti pie  

nemmät. Istutusvälit  saatiin parhaiten  lähelle tavoitetta,  ja niiden vaihtelu 

oli pienin  kuokalla  istutettaessa.  Hieman suurempi  vaihtelu meistiä käytet  

täessä johtui  ilmeisesti hakkuutähteistä,  jotka  jäävät  tällöin  poistamatta.  

Myös  Tervajoen  alueella olivat sekä istutusvälit että niiden vaihtelut 

m/TTS-koneella  suuremmat kuin Ylö-koneella. Edellisellä olivat kouli  

mattomien taimien istutusvälit  keskimäärin  2.0  m ja koulittujen  1.8 m. 

Jälkimmäisellä koneella istutettaessa ne  olivat molemmissa tapauksissa  

keskimäärin tavoitteen mukaiset,  1.5 m. Mainittakoon myös  että  avojuurisia  

taimia istutettaessa työn  tuotos ja ajonopeus  sekä ajoväylälle  jääneiden  

kivien  pinta-ala  olivat Ylö-koneella suuremmat kuin  m/TTS-koneella.  Tämän 

selittänevät jo  aiemmin kappaleissa  21 ja 22 mainitut istutuskoneiden raken  

teelliset eroavuudet. 

Istutettaessa avojuurisia  männyntaimia  kourukuokalla Tervajoen  työ  

maalla  poikkesivat  keskimääräiset  taimivälit tavoitteena olleesta enemmän 

kuin Ylö-koneella ja vähemmän kuin  m/TTS-koneella  istutettaessa. Taimi  

välien vaihtelu oli sitä  vastoin  pienin  kuokalla istutettaessa. 

Istutettaessa Tervajoen  alueelle ruukkutaimia olivat istutusvälit m/TTS  

koneella keskimäärin  noin neljänneksen  liian pitkät  eli  2.1  m, ja niiden keski  

määräinen vaihtelu oli m. Pääasiallisena syynä  tähän suureen  epä  

säännöllisyyteen  lienee ollut kyseisen  koneen liian suuri  ajonopeus,  joka oli 

1.4 7  km/h  eli  suunnilleen sama kuin istutettaessa  samalla alueella avojuurisia  

taimia. Istuttajan  oli mahdotonta noudattaa heittelehtivässä koneessa  

tavoitteena ollutta  taimiväliä.  Osaksi  on epäsäännöllisyyteen  voinut vaikut  

taa myös  se,  että istuttaja  on pitänyt  vähemmän silmällä  taimivälien sään  

nöllisyyttä,  kuin sitä,  että taimet istutetaan vain sellaiseen kohtaan,  missä 
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ne varmasti kasvavat  hyvin.  Ylö-koneella oli  vastaava taimiväli tavoitetta 

pienempi  eli  1.4 m ja taimivälin keskimääräinen vaihtelu lähes puolet  pie  

nempi  kuin m/TTS-koneella,  vaikka  työn  tuotos eli istutusnopeus  oli Ylö  

koneella pienemmästä  ajonopeudesta  huolimatta noin kolmanneksen suu  

rempi kuin m/TTS-koneella.  Työn laadun kannalta on siten tärkeää,  että 

ajonopeus  mukautetaan tarkoin maastoon ja istutuskonetyyppiin,  jolloin  

käyttämällä  riittävän pientä  ajonopeutta  saadaan aikaan laadultaan tasai  

sempi  ja parempi  työ  sekä  suurempi  työn  tuotos. Molempien  koneiden edusta  

jien  käyttäessä  koneitaan rinnakkain syntyi  kilpailua,  joka  ilmeni liiallisena 

ajonopeutena  ja työn  laadun huonontumisena. 

Istutettaessa ruukkutaimia Holkki-laitteella Tervajoen  alueella olivat 

istutusvälit  samoin kuin Tevanin alueellakin keskimäärin  liian  suuret,  1.8 m. 

Tämä johtui  siitä, että istutusterien tekemien kuoppien  väli oli noin 60 cm, 

jolloin jättämällä  aina kaksi  istutuskuoppaa  väliin taimiväliksi tuli noin 

1.8 m. Jotta istutusväli olisi keskimäärin ollut tavoiteltu 1.5 m, olisi  joka 

toinen kerta  täytynyt  jättää  vain yksi  tyhjä  kuoppa  väliin. Lähinnä inhi  

millisistä  syistä  siirtyi  istuttaja  mieluummin eteenpäin kuin taaksepäin  

istutuskuopan  ollessa kelvoton esimerkiksi  kiven tai peittävien  hakkuu  

tähteiden takia. 

432. Taimien sijainti maassa 

Istutuskohdan syvyys  

Istutuskohdan syvyydellä  tarkoitetaan tässä istutetun taimen kohdalla 

olevan maan pinnan  ja taimen molemmin puolin  olevan  koskemattoman 

maan pinnan  korkeuden välistä erotusta. 

m/TTS-istutuskoneen  jyrsin  heittää altaan maata ja kiviä.  Jyräpyörien  

tiivistäessä kuohkeaa maata painuu  maan  pinta  syvemmälle  kuin sivuilla 

oleva koskematon maa. Istutuskohdan syvyys  on riippuvainen  esimerkiksi 

maan laadusta,  kivisyydestä,  hakkuutähteistä sekä jyrsimisnopeudesta  ja 

tämän suhteesta  etenemisnopeuteen.  

Ylö-koneen jyrsin  työntää  hakkuutähteet,  pintakasvillisuuden  ja pinta  

maan sivuun,  jolloin  paljastunut  kivennäismaa on sivuilla olevaa maan pin  

taa syvemmällä.  Syvyyttä  voidaan jossakin  määrin säätää traktorin työntö  

varrella,  jota pidentämällä  jyrsinosa  nousee istutusosaa ylemmäksi.  

Holkki-laitetta käytettäessä  istutuskohdan syvyyden  määrää sitä edel  

tävä metsäauraus. Kyseisessä  kokeessa  ei voitu käyttää  metsäauraa, joten  

maan pinnan  käsittely  jäi  kokonaan  pois.  Kun  istutusterä tekee kuopan  

lävistämällä ja kampeamalla  lapion  tavoin,  säädetään terän ulkonema pitem  

mäksi  kuin  ruukun syvyys,  jotta  ruukku  saataisiin  riittävän  syvälle.  Ruukun 

yläpinta  peitetään  terän  kammetessa kuopan  viereen nostamalla kivennäis  

maalla kuivumisen  estämiseksi.  Ruukkiitaimi istutetaan siis  kuoppaan,  jonka  
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Taulukko  13. Istutuskohdan  syvyys,  cm.  
Table 13. The soil  surface depth at the planting spot in centimetres.  

syvyyttä  voidaan säätää  siirtämällä istutusteriä sisemmäksi  tai  ulommaksi 

traktorin vetopyörissä.  

Kourukuokalla istutettaessa tehdään ensin laikku,  jonka  keskelle  tulee 

istutuskuoppa.  Laikun  osalta kivennäismaa on paljastettu  ympäröivää  kos  

kematonta maan pintaa  syvemmälle.  Kourukuokalla istutettaessa tarkoite  

taan istutuskohdan syvyydellä  tätä syvyyttä.  

Meistiä  käytettäessä  tehdään istutuskuoppa  lävistämällä  kuitenkin  kam  

peamatta  Holkki-laitteen tavoin.  Meistin kartiomaisen terän sisään edellistä  

kuoppaa  tehtäessä  jäänyt  maa  työntyy ulos seuraavaa  kuoppaa  tehtäessä,  

ja tällä irtonaisella kivennäismaalla peitetään  ruukun yläpinta.  Ruukku  

taimet ovat  siten  vastaavanlaisessa  syvennyksessä  kuin  niitä Holkki-laitteella  

istutetut. 

Istutuskohta oli kaikilla tutkimuksen kohteena olleilla istutusmenetel  

millä keskimäärin  4 ...  10 cm syvemmällä  kuin ympäröivän  maan pinta,  

kuten taulukosta 13 nähdään. Istutuskohdan keskisyvyys  oli m/TTS  

koneella 4 
...

 9  cm, Ylö-koneella 5 
...

 10 cm,  Holkki-laitteella  5 
...

 7  

cm, kourukuokalla  5 ...  9  cm ja meistillä 5 ...  6 cm. Eri  istutusmene  

telmillä ei  siis  ollut  tässä  suhteessa suuria  eroja, vaikka  Ylö-kone tekikin 

vähän syvemmän  istutuskuopan,  kuin mikä saatiin aikaan  tavanomaisella 

kourukuokkamenetelmällä. 

Kaljaniemen  alueella niityllä  määräsi m/TTS-koneen  istutuskohdan  

syvyyden  pelkästään  istutusosan alla  olevien jyräpyörien  maan pintaan  

painama  jälki,  sillä jyrsinosaa  ei  käytetty  niityllä.  Nämä pyörien  jäljet olivat 

Taimilaji  — Wanting  Mock  

Kuusi -  -  Spruce  
Koivu  

Birch 
Mänty — Pine 

1 + 1 2 4-2 1 + 1 1 + 0  1 + 1 H + Vi 

X s x s  x s  X 3 X s X s 

Kaljaniemi Tevani 

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka  — Hoe 
....

 

Meisti  — Punch  
....

 

6 ±3 

7  ±2  

6  ±2  

9 ±2 

8  ±2 

9  ±2 

4 ±3 

8 ±2 
5 ±2 

7  ±2 

8 ±2  
6 ±2  

7  ±2 

6 ±2 

Laihajärvi Tervajoki  

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka  
—

 Hoe 
....

 

Meisti — Punch 
....

 

5 ±2 

7  ±2 

6 ±2 

5 ±3 

6 ±1  

10 ±3 

9 ±0 

9 ±5 

10 ±3 

7  ±3 

8 ±3 

6 ±2 

6 ±3 

6 ±2  
7  ±2 

5 ±2 
5 +2 
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keskimäärin  yhtä syvät  kuin kuokalla tehdyn  laikun pohja.  Ylö-koneen 

istutuskohdan syvyys  oli täällä keskimäärin  1 cm muita syvempi.  

Sekä Ylö-koneella että kuokalla  oli koivuntaimien istutuskohdan syvyys  

suurempi  kuin kuusen taimien. Ylö-koneella istutettujen  osalta se  oli 9  cm 

ja kuokalla istutettujen  osalta 8 cm.  

Laihajärven  alueella,  joka oli istutusalueista kivisin  ja kantoisin,  oli  

istutuskohdan syvyys  m/TTS-koneen  osalta keskimäärin vain 5 cm eli pie  

nempi kuin  kuokalla istutettaessa. Tämä onkin luonnollista,  sillä jyrsityn  

kerroksen  syvyys  jää pieneksi  ja maan tiivistäminen olemattomaksi,  kun 

toisen pyörän  reunaa  kannattaa kivi,  juuri  tai muu  kova  este. 

Ylö-koneella tehdyn  istutuskohdan syvyys  vaihteli sekä  kivisyyden,  kan  

toisuuden että jyrsinsyvyyden  säädön takia. Se oli  kaksivuotisten  taimien 

osalta 7  cm  ja nelivuotisten osalta  5 cm. 

Samoin kuin niityllä  muodostui istutuskohdan syvyys  myös metsä  

alueella koivuntaimia istutettaessa suuremmaksi kuin kuusentaimia istu  

tettaessa. Tämä koski  molempia käytettyjä  istutusmenetelmiä. Ero oli hiu  

kan  suurempi  hakkuualoilla kuin niityllä.  Istutettaessa koivuja  Laihajärven  

alueella oli  istutuskohdan syvyys  Ylö-koneella keskimäärin  10 cm  ja kuokalla 

9 cm. 

Myös männyntaimien  kohdalla istutuskohdan syvyydessä  on pientä  

vaihtelua sekä eri taimilajeja istutettaessa että eri  istutusmenetelmiä käy  

tettäessä. Ylö- ja m/TTS-koneella  istutettaessa  oli tämä syvyys  hieman suu  

rempi  kuin Holkki-laitteella,  meistillä ja kourukuokalla. On kuitenkin  mah  

dollista, että helposti  läpäisevillä  mailla syvempi istutuskohta  on matalaa 

edullisempi.  Vaikeasti vettä läpäisevillä  mailla sitä vastoin voidaan sitä  

pitää epäedullisena.  Laikkureiden käyttöä  vettä vaikeasti  läpäisevillä  mailla  

on arvosteltu siitä syystä,  että laikut muodostuvat »vesihaudoiksi»,  joissa  

taimet joutuvat kovin epäedullisiin  olosuhteisiin. Kuokalla tehdyt  laikut 

vastaavat niitä enemmän kuin m/TTS-  ja Ylö-koneella tehdyt  lähes yhte  

näiset istutusurat,  joita  pitkin  liikavesi purkautuu  keväällä ja syksyllä  pois  

epätasaisessa  maastossa. Johtopäätösten  teko kyseisten  erojen  merkityk  

sestä  on vaikeata.  Kysymys  vaatii erillistä lisäselvittelyä.  

Juurien syvyys  maassa 

Juurien syvyydellä  maassa  tarkoitetaan tässä sitä syvyyttä  istutus  

kohdan pinnasta  mitattuna, jossa  juurien  todettiin olevan ensimmäisen 

kasvukauden päätyttyä  taimia inventoitaessa. 

Juurien syvyys  metsämaassa oli kaikissa  istutusmenetelmissä samaa 

suuruusluokkaa. Kaljaniemen  alue erottui kuitenkin selvästi  muista.  Siellä 

oli juurien syvyys  kuusentaimillä m/TTS-koneella  istutettaessa  keskimäärin  
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Taulukko  14. Juurien syvyys, cm.  
Table  14. The root  depth in  centimetres. 

19 cm, kun se Ylö-koneella oli 15 cm ja kuokalla 10 cm, kuten taulukosta 

14 käy  ilmi. 

Pehmeällä niityllä  painuivat  m/TTS-koneen  istutusvaon avaajina  toi  

mivat kiekkoleikkurit  hyvin  syvälle.  Vaon syvyys  on tietyssä  määrin sää  

dettävissä löysäämällä  tai kiristämällä kiekkoleikkureiden jousia.  Ylö  

koneessa ei tällaista säätöä ole. Ainoastaan pidentämällä  traktorin  työntö  

vartta voidaan siinä siirtää osa jyrsinosan painosta  istutuskengälle,  mikä 

kovassa  maassa  on omiaan lisäämään istutusvaon ja juurien  syvyyttä.  

Tiiviillä maalajilla,  kuten hiesuisella muokkaamattomalla niityllä  Kalja  

niemessä, on kuuselle,  jolla  on ilmahakuiset juuret,  matala istutus,  kuten 

laaka- tai palleistutus,  ilmeisesti eduksi.  

Koivun juuret  olivat Laihajärven  alueella hieman syvemmällä  kuin  kuu  

sen. Tämä koski  sekä Ylö-koneella että  kourukuokalla  istutettuja  taimia. 

Laihajärven  alueella istutettujen  kausien  juurien  syvyys  oli  vain 7 ... 8 

cm eli  noin puolet  pienempi  kuin  koneilla  niittyyn  istutettujen  taimien juu  

rien. Tämän aiheuttivat aivan ilmeisesti kovempi  maa sekä kivien  ja  kan  

tojen runsaus.  Juurien syvyys  oli käytännöllisesti  katsoen  sama kaikkia  

istutusmenetelmiä käytettäessä.  Kun otetaan huomioon myös  istutuskohdan 

syvyyden  erot,  voidaan todeta että  juurien  syvyys  ympäröivän  maan pin  

nasta mitattuna  oli Ylö-koneella istutetuilla  taimilla  hieman suurempi  kuin 

m/TTS-koneella  istutetuilla.  

Männyntaimien  juurien  syvyys  oli sekä  Tevanin että Tervajoen  alueilla 

samaa suuruusluokkaa kaikkia eri istutusmenetelmiä käytettäessä.  Tevanin 

Taimilaji  —. Planting  stock  

Kuusi  -  -  Spruce  
Koivu 

Birch  
Mänty — Pine 

l + i 

X s 

2 + 2 

x s 

1 + 1 

x s 

1 + 0 

x s 

l + i 

X s 

Vz + Vi  

X s 

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka  
—

 Hoe 
....

 

Meisti — Punch 
....

 

Kaljaniemi Tevani  

19 ±4 
15 ±5 

10 ±2 

16 ±4 

12 ±1 

11 ±4 

11  ±5 

15 ±5 
11  ±4 

13 ±5 

14 ±3 
14 ±3 

13 ±3 

13 ±3 

Laihajärvi  Tervajoki 

m/TTS  
Ylö   

Holkki   
Kuokka  

—
 Hoe  

....

 

Meisti — Punch 
....

 

7 ±1 

8 ±2 

7 ±2 

8 ±4 

8 ±2 

8 ±3 

10 ±3  

9 ±4 

11 ±5 

11 ±3  

11 ±3 

13 ±5 
12 ±2 
12 ±3 

12 ±5 
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alueella se oli  kuitenkin  hiukan suurempi,  yleensä  yli  10 cm, kuin Tervajoen  

alueella johtuen  lähinnä siitä,  että kiekkoleikkurit  ja istutuskenkä painuivat  

helpommin  hiekkaisempaan  ja pehmeämpään  maahan. Juurien syvyys  oli 

m/TTS-koneen  osalta pienempi  ja Ylö-koneen osalta suurempi  kuin kouru  

kuokalla  istutetuilla taimilla. m/TTS-koneen  kiekkoleikkureiden  avaaman 

istutusvaon syvyys  ei  yleensä  ollut kovassa  metsämaassa paljonkaan  suu  

rempi  kuin jyrsityn  maan paksuus.  Vaikka koulimattomien muovihuone  

taimien juurien  pituus  oli  suurempi kuin  koulittujen,  eivät niiden juuret  

olleet silti syvemmällä  maassa.  
Ruukkutaimista voitiin havaita,  että juurien  syvyys  oli m/TTS-koneen  

osalta hieman pienempi  ja Ylö-koneen osalta suurempi  kuin kourukuokalla  

istutettujen  taimien juurien.  

Todettakoon,  että koska m/TTS-koneen  ohuet kiekkoleikkurit  tunkeutui  

vat ainakin  jyrsimen  kuohkeuttaman maakerroksen läpi, oli tämän kerroksen  

paksuus  enintään niin suuri kuin mutkalle jääneiden  taimien juurien  syvyys  

eli  keskimäärin alle 10 cm. 

Juurien asento 

Avojuuristen  taimien juuret  olivat m/TTS- ja Ylö-koneella istutettaessa 

puristuneet  yhteen  pystytasoon,  kuten taimitarhassa koulituilla  taimilla.  

Istutusraon syvyyttä  pitemmät  juuret  taipuvat  istutettaessa raon tasossa  

eteen- tai taaksepäin  sen  mukaan,  onko istuttajan  käsi  liikkunut nopeammin  

tai  hitaammin kuin  istutuskone päinvastaiseen  suuntaan. Mikäli  nämä vas  
takkaiset  liikkeet ovat yhtä  suuret,  menevät juuret  kasaan ja puristuvat  

sitten yhteen  pystytasoon.  Kourukuokkamenetelmällä jäävät  juuret  samoin 

yhteen  pystysuoraan,  joskin  kaarevaan tasoon. Mikäli juurien  pituus  on 

suurempi  kuin  kuopan  syvyys,  jäävät  syvyyttä  pitemmät  jauret  mutkalle 

joko lähes vaakasuoraan tasoon istuttajaan  päin  tai peräti  kaksinkerroin.  

Näin käy  erityisen  helposti  myös  istutettaessa avojuurisia  taimia Holkki  

laitteella. 

Ruukkutaimien juuret  pysyvät  suurin piirtein entisessä asennossaan, 

joskin ruukku  litistyy  jonkin  verran  m/TTS- ja Ylö-konetta käytettäessä  

sekä kuokalla istutettaessa. 

Eri menetelmillä istutettujen  taimien juurien  asento on esitetty  taulu  

kossa 15 sekä  piirroksessa  1. 

Istutettaessa kuusen taimia Kaljaniemessä  niittyyn  olivat 

m/TTS-koneen  osalta yhden  viidesosan,  Ylö-koneen osalta lähes puolen  

taimimäärän ja kourukuokan osalta  lähes kaikkien  taimien juuret  taipuneet  
mutkalle. Tämä oli loogista  seurausta juurien  istutussyvyyden  vaihtelusta,  

sillä pitkät  juuret jäävät  pakostakin  mutkalle matalassa istutusvaossa.  

Luonnostaan melko pinnanmyötäisten  koivuntaimien juurien  asento oli  Ylö  
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Piirros  1.  Istutettujen taimien  juurien asento.  Pylvään  leveys  osoittaa  eri  asentojen  sadanneksia  

näytteiden kokonaismäärästä.  Pylvään  korkeus  esittää juurien keskisyvyyttä.  

Figure 1.  Root depth and  root  position of  the  planted trees. 

koneella istutusraossa  pääasiallisesti  vaakasuora,  joskin lähes kolmannek  

sella olivat juuret  pystysuorassa  ja muutamalla sadanneksella kasassa.  

L a  i  h a  j ä  r  ven  alueella,  missä  kuusen  taimien juuret  eivät  olleet  

metsämaassa yhtä  syvällä  kuin Kaljaniemen  alueen niityllä, olivat  neli  
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Taulukko  15. Juurien  asento sadanneksina:  pystysuorassa,  mutkalla tai kasassa. 
Table  15. Root  position  in percent:  vertical, bented  or  crowded.  

vuotiaitten taimien pitkät  juuret  yleensä  mutkalla. Vain Ylö-koneella istu  

tettujen  lyhytjuuristen  kaksivuotiaitten taimien juuret  olivat vajaassa  puo  

lessa kaikista  tapauksista  suorassa, noin toisen puolen  ollessa mutkalla ja 

hyvin  pienen  osan kasassa. Nelivuotiaitten kuusentaimien juuret olivat  

valtaosassa sekä Ylö-koneella että kuokalla istutetuista taimista mutkalla 

ja pienessä  osassa  pystysuorassa  asennossa.  

Avojuuristen  männyntaimien  istutettujen  taimien juurien  asento maassa 

oli riippuvainen  juurien  pituudesta  ja istutussyvyydestä.  Siten oli niiden 

Tevanin alueella Ylö-koneella istutettujen  männyntaimien  osuus,  

joiden juuret olivat  jääneet mutkalle lyhytjuuristen  syvälle  istutettujen  

kaksivuotisten  osalta  pienempi  kuin matalampaan  istutettujen  pitkäjuuristen  

yksivuotisten  taimien osalta.  Samasta syystä  oli  T e  r  v  a  j o  e  n  alueella 

valtaosa m/TTS-koneella  ja  kuokalla matalaan istutettujen  avojuuristen  tai  

mien juurista  mutkalla,  kun  taas Ylö-koneella hieman syvempään  istute  

tuista oli  lähes puolella  juuret  pystysuorassa  asennossa.  Samoin oli  havaitta  

vissa,  että kourukuokalla Tevanin alueella pehmeämpään  maahan syvem  

pään  istutettujen  taimien juuret  olivat useammin pystysuorassa  kuin Terva  

joen  alueella matalampaan  istutettujen  taimien juuret,  jotka  olivat useimmin 

jääneet  mutkalle.  

Ruukkutaimien juuret  olivat  muuten luonnollisessa asennossa, paitsi  

että m/TTS- ja Ylö-koneilla sekä  kuokalla istutetut ruukut olivat kahdelta 

sivulta  litistyneet.  

Vertaamalla taimien juurien  pituutta (taulukko  7)  istutettujen  taimien 

juurien  syvyyteen  maassa  (taulukko  14), voidaan todeta,  että  haluttaessa 

Taimilaji  — j Planting  stock  

Kuusi  
-

 - Spruce 
Koivu 

Birch 
Mänty — Pine 

i  +1 2 + 2 1 + 1 1 + 0 l + i | Yi + Yi 

Kaljaniemi Tevani  

m, TTS  

Ylö   

Holkki   

Kuokka  — Hoe 
....

 

Meisti — Punch  
....

 

79 21 0  

56 44 0  

6 94 Ü  

31 63 6 

Ü 100 0 

57 43 0 

75 25 0 

75 25 0 

24 76 0 

52 48 0 

100  0 0  

100 0 0 

100 0 0 

100 0 0 

Laihajärvi Tervajoki  

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka — Hoe 
....

 

Meisti  
—

 Punch  
....

 

11 89 0 

42 53 5 

6 94 0 

19 75 6 

13 87 0 

13 87 0 

42 58 0 

12 88 0  

44 56 0 

.37 63 0 

100 0 0 

100 0 0 

100 0 0 

100 0 0 

100 0 0 
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välttää juurien  joutumista  mutkalle,  on juuria  typistettävä  etenkin kuokalla 

istutettaessa. Tekijän  kokemuksen mukaan onkin tämä yleistä  esimerkiksi  

Yhdysvalloissa.  Al'benskii ja Nki  ti n (1967)  ovat  Neuvostoliitossa  

todenneet,  ettei pitkillä  juurilla  ole  merkitystä  hyvälle taimettumiselle, 

vaan pikemminkin  päinvastoin.  Mutkalle jääneet  juuret johtavat taimen 

huonoon kehittymiseen.  Hekin suorittelevat siksi  juurien  typistämistä.  

Juurien asento kulkusuuntaan nähden vaihtelee melkoisesti.  Koneita 

käytettäessä  osoittavat  eteenpäin  taipuneet  juuret,  että tainta on viety 

istutusraossa kädellä nopeasti  taaksepäin  ja taaksepäin  taipuneet  juuret,  että 

istuttaja  on pitänyt  tainta hetken istutusraossa,  ennen kuin hän on  ohjannut  

taimen raon  sulkeutumiskohtaan. Mikäli juuret  eivät ole  liian pitkiä  ja jos 

istutusvako on riittävän syvä, voi m/TTS- ja Ylö-koneen istuttaja  asettaa 

juuret  haluttuiin asentoon pystysuorassa  tasossa.  Tästä on  vain annettava 

istuttajalle  selvät ohjeet.  
Kourukuokkamenetelmällä olivat taimien juuret jääneet mutkalle 

yleensä  kuokan tekemän raon  suuntaan tai istuttajaan  päin,  jolloin  juurien  

kärjet  olivat kuopan  pohjalla  lähes vaakatasossa. 

Mainittakoon tässä yhteydessä,  että juurien  asennolla on Huurin 

(1968)  mukaan huomattavasti  vähäisempi  merkitys  taimien alkukehitykselle  

kuin yleensä  on oletettu. 

433. Taimituhot 

Taimituhoista oli  pääosa  tukkimiehen täin (Hylobius  sp.)  aiheuttamia.  

Koetaimia koskevat  tiedot on esitetty  taulukossa 16. Tuhot oli jaettu  kol  

meen luokkaan: yksittäisiin  puremiin,  puremiin  lähes ympäri rungon ja 

puremiin  ympäri  rungon. 

Tukkimiehen täin puremia oli kaikilla hakkuualoilla siitä huolimatta,  

että taimet oli  käsitelty  hyönteismyrkyillä.  Puremien esiintyminen  oli  kui  

tenkin melko  epäsäännöllistä,  mikä  saattoi johtua  siitä,  että koetaimien luku  

määrä oli  kyseisen  seikan selvittämiseksi ehkä liian pieni.  On  myös  mahdol  

lista ettei hyönteismyrkky,  jolla taimet oli käsitelty  jo taimitarhalla,  enää 

suojannut  metsään istutettuja  taimia. Tuloksista voidaan kuitenkin  päätellä,  

että tukkimiehen täin puremia  oli eniten Ylö-koneella  istutetuissa taimissa. 

Näiden hyönteisvahinkojen  merkitystä  valaisevat myös seuraavassa  taulu  

kossa 17 esitetyt  kaikkien  taimien sadannekset täysin  virheettömistä,  vialli  

sista (ylärivissä)  ja kuolleista taimista sekä tukkimiehen täin ilmeisesti 

tappamien  taimien sadannes taimista (alarivissä).  

Kuusentaimet 

Kaljaniemen  alueella niitylle  istutettujen  kuusentaimien kuolleiden tai  

mien sadannes oli pienempi  kuin 1 % istutustavasta riippumatta. Sitä vastoin 
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Taulukko 16. Tukkimiehen  täin  puremat taimissa sadanneksina  koetaimista.  Yksit  
täisiä  puremia, puremia lähes  ympäri rungon  ja puremia ympäri  rungon.  

Table 16. The  pine  weevil-affected  plants as a percentage of the test  stock.  Indiridval  

bites,  bitten  around  almost  the entire  trunk, bitten  all  round  the trunk. 

Taulukko  17. Täysin virheettömien, vioittuneiden  (ylärivissä)  ja kuolleiden  taimien  
sadannes  sekä  ilmeisesti  tukkimiehen  täin  tappamien taimien  sadannes  (alarivissä).  

Table  17. The  percentage of  perfect,  defective (upper  line ) and  dead  trees, and  the  percentage 

of trees  evidently  dead because  of  pine  weevil  damage (lower line). 

Taimilaji  —  Planting  stock  

Kuusi — -  Spruce Mänty — Pine 

1 + 1 2 + 2 1 + 0 l + i '/a + H  

Kaljaniemi Tevani 

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka  
—

 Hoe  
....

 

Meisti  — Punch 
....

 

0  0 0 

0  0 0 

0  0 0 

0 5 0 

0 0 0 

5 5 0 

0 0 0 

8 0 0 

0  6 0  

0  0 0  

0 0 0  

0  0 3 

Laihajärvi  Tervajoki  

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka  —  Hoe 
....

 

Meisti  — Punch 
....

 

0 0 0 

4 0 11  

0 0 0 

0 3 0 

93 0 0 

0 0 0 

3 7 6 

0 6 6 

0 3 3 

0 5 0 

0 0 0  

0 6 0  

0 0 25 

0 0 0  

0 4 15 

Taimilaji  — Planting  stock  

Kuusi — -  Spruce  Mänty —•  Pine 

1 + 1 2 + 2 1 + 0 l + l Vt + y2 

Kaljanierai Tevani 

m/TTS  

Ylö   

Holkki   

Kuokka  
—

 Hoe 
....

 

Meisti  — Punch 
....

 

52 48 

0 0 

62 38 

0 0 

73 27 

0 0 

66 21 

13 4 

48 20 

32 0 

66 14 

20 6 

82 15 

3 1 

84 11 

5 1 

59 20 

21 8 

88 10 

2 2 

77 20 

3 1 

82 12  

6 3 

Laihajärvi  Tervajoki  

m/TTS   

Ylö   

Holkki   

Kuokka  — Hoe 
....

 

Meisti  
—

 Punch 
....

 

76 21 

3 0 

58 25 

17 4 

88 11 

1 0 

52 39 

9 1 

52 44 

4 0 

59 17 

24 8 

50 24 

26 17 

56 27 
17 9 

69 19 

12 8 

78 21  

1 1 

57 33 

10 1 

38 48 

14 7  

45 28 

27 10  

71 25 

4 1 

62 23 

15 6 
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oli eroavuuksia taimien kunnossa. Täysin  virheettömiä taimia oli m/TTS  

koneella istutetuista 52 %, Ylö-koneella istutetuista 62 % ja kuokalla 

istutetuista 73 %.  Vioittuneissa taimissa oli  huomiota herättävän runsaasti 

havupunkkien  (Oligonychus  ununguis)  aiheuttamia tuhoja.  Yleisenä ilmiönä 

esiintyi  vioittuneissa taimissa fysiogeenistä  kalvetusta,  jonka aiheuttajasta  

ei  saatu tarkempia  tietoja.  Lisäksi  ilmeni taimissa  jonkin  verran  sienitauteja  

ja hallavaurioita latvan kuivumisena. On aihetta olettaa,  että  kuusentaimet 

ovat kärsineet ilmahakuisten juurien  istuttamisesta syvään  muokkaamatto  

maan viljelysmaahan.  Tähän viittaavat myös  Bärringin  (1967)  tutki  

mukset viljelysmaan  metsittämisestä,  joissa  hän lisäksi toteaa, että paras 

kuusentaimien kasvu  saavutettiin istuttamalla taimet ohueen käännettyyn  

kyntöviiluun.  Viljelysmaan  metsittämisessä tulisikin ilmeisesti käyttää  sel  

laista istutuskenkää,  jonka muoto mahdollistaisi kuusentaimien laaka  

istutuksen,  ja istutus  pitäisi  tehdä joko muokattuun maahan tai käännettyyn  

turpeeseen.  

Mikäli m/TTS-koneen  jyrsintä olisi voitu käyttää  myös  Kaljaniemen  alu  

eella,  olisi sillä saatu  aikaan  perusteellinen  maan sekoittaminen ja suotuisa 
ilmanvaihto. Toisaalta ovat Mironov,  Eruralimskij  ja Anciferor 

(1968)  todenneet lautasäkeiden ja jyrsinlaitteiden  aiheuttavan voimakasta 

heinittymistä  havumetsävyöhykkeen  hakkuualoilla,  varsinkin  sellaisilla pai  

koilla,  missä on juurakkoheiniä,  kuten kastikkaa. Saman on Bärring  

(1967)  todennut juolavehnän  osalta.  

Laihajärven  alueella oli m/TTS-koneella  istutettujen  kuolleiden taimien 

sadannes 3 %, Ylö-koneella 17 % ja kuokalla 1 %. Ylö-kone osoittautui 

tässä aivan selvästi huonoimmaksi. Vioittuneissa,  etenkin Ylö-koneella 

istutetuissa männyntaimissa  esiintyi  tukkimiehen täin aiheuttamien vahin  

kojen  lisäksi  kolhiutuneisuutta tyvessä  sekä  jonkin  verran  kuusen karistetta 

neulasissa.  Erään taimen tyvi  oli ympäri  kuorittu tavalla, joka  viittasi myös  

myyrien  esiintymiseen.  

Ylö-koneella istutetuista 1 + 1 -vuotisista kuusentaimista oli 11 % 

tukkimiehen  täin lähes ympäri  kuorimia.  Tämän hyvin  huomattavan tuhon 

syy saattaa olla siinä,  että koneen jyrsin  työntää  sen edessä olevat oksat  

sivuun vasemmalle puolelle  karhelle aivan  taimirivin läheisyyteen,  ja täältä 

voidaan olettaa hyönteisten  lisäännyttyään  käyvän  istutettujen  taimien 

kimppuun  (kuva  9).  

Hyönteistuhot  eivät  kuitenkaan selitä  kuin  osan  taimien kuolleisuudesta. 

Taimien tyven  kolhiutumista voidaan myös  pitää  todennäköisenä istutus  

tulosta alentavana tekijänä.  Kolhiutuminen on ilmeisesti johtunut  jyrä  

pyöristä,  jotka saattoivat kivisen  maaston aiheuttamia sivuttaisliikkeitä  

tehdessään  kulkea  istutetun taimen päältä,  mikä  voitiinkin  istutuksen  aikana 

usein havaita. Ylö-koneen pyörien  raideväli,  5.5 cm, osoittautui liian pie  

neksi,  eikä se  ollut säädettävissä kuten m/TTS-koneella.  Myös  pyörien  pai  
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non tulisi olla säädettävissä istutusalueen keskimääräistä  maalajia  vastaa  

vaksi.  Istutus saattaisi  karkeilla maalajeilla  olla  vähemmän ruhjova,  mikäli  

käytettäisiin  kumipyöriä.  Maan kuohkeuttaminen m/TTS-koneen jyrsi  

mellä ja sen  pyörien  suurempi  ja säädettävä raideväli  teki  istutuksen taimille 

huomattavasti  pehmeämmäksi  kuin Ylö-koneella. Tätä  tukee myös m/TTS  

koneella istutettujen  taimien pieni  kuolleisuus.  

Täysin virheettömien taimien sadannes oli suurin eli 88 % kuokalla 

istutetuilla taimilla. m/TTS-koneella  istutetuilla se  oli 76 % ja huonoin eli 

58 % Ylö-koneella  istutetuilla  taimilla.  

Männyntaimet  

Myös  männyntaimien  kuolleisuudessa  oli eroja.  m/TTS- ja Ylö-koneella 

istutettujen  taimien kuolleisuus oli paljon  suurempi  kuin kuokalla istutet  

tujen.  Tevanin alueella ilmeni samoja  tuhoja  kuin Laihajärven  alueellakin 

sekä lisäksi  versoruosteen (Melampsora)  tuhoja.  Varsinkin ruukkutaimien 

neulasia oli  vahingoittanut  hyönteisiä  suurempi eläin,  mahdollisesti metso. 

Muovihuonetaimien luonnollista vanhojen  neulasten kuolemista esiintyi  

yleisesti.  

Tevanin alueella oli m/TTS-koneella  istutettujen  taimien kuolleisuus 

huomattavan suuri,  vaikka sille ei pidäkään  antaa  erityistä merkitystä  

aineiston pienuuden  vuoksi.  Sitä vastoin on merkille  pantavaa,  ettei  yhdessä  

kään tapauksessa  todettu taimien kuolleen tukkimiehen täin aiheuttamien 

vaurioiden vuoksi.  Ylö-koneella istutetuista 1  + 1 -männyntaimista  oli 

viidesosa kuollut,  mitä on pidettävä  verraten suurena lukuna,  varsinkin  

kun Holkki-laitteella ja kuokalla  istutetuista taimista oli kuollut vastaavasti  

vain 3  % ja 5  %.  Tukkimiehen täin puremat  selittävät  Ylö-koneella istu  

tettujen  taimien kuolemisesta vain kolmanneksen. Taimien tyvessä  olleiden 

kolhiintumien perusteella  näyttää  ilmeiseltä,  että karkeassa  maassa  liian 

lähekkäin olleet jyräpyörät  vioittivat  myös  männyntaimia  ja aiheuttivat 

niiden kuolemista. Koulimattomat Ylö-koneella istutetut männyntaimet  

eivät erottautuneet ratkaisevasti koulituista. 

Holkki-laitteella  kosteaa jyrsinturvetta  täytemaana  käyttäen  istutetut 

1 -|-  1 -vuotiset männyntaimet  olivat menestyneet  samaan tapaan  kuin 

kuokalla istutetut. 

Tervajoen  alueella oli m/TTS-koneella  istutetuista 1 + 1 -vuotisista 

männyntaimista  kuollut 17  % ja Ylö-koneella istutetuista 12 %,  kuokalla 

istutetuista taas vain 1  %.  Yli puolet  koneilla  istutetuista  kuolleista taimista 

oli aivan ilmeisesti  tuhoutunut tukkimiehen täin puremien vuoksi.  Näiden 

tuhojen runsaus  verrattuna Tevanin alueella esiintyneihin  tuhoihin on 
selitettävissä  siitä, että Tervajoen  alueella olivat  hakkuutähteet tuoreita,  

kun  ne taas Tevanin alueella olivat ylivuotisia.  Muista  syistä  kuolleiden tai  
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mien osuudeksi jäi istutettaessa 1 + 1 -vuotisia männyntaimia m/TTS  

koneella 8  % ja Ylö-koneella 4 %.  Koulimattomien männyntaimien  osalta,  

joista  noin neljännes  kuoli,  olivat vastaavat sadannekset m/TTS-koneella  

16 % ja Ylö-koneella 9  %.  Nämä sadannekset ovat siis  saavutettavissa,  jos  

tukkimiehen täin aiheuttamat vahingot  voitaisiin täysin  torjua.  Muut 

kuolemansyyt  ovat  ilmeisesti istutuskoneesta ja sen  käyttötavasta  aiheutu  

neita. Näitäkin sadanneksia on pidettävä  suurina. Istutuskoneita olisikin 

kehitettävä aikaisemmin kappaleissa  421,  422 ja 423 mainitulla tavalla. 

Koska  koneella istutetut  taimet ovat erityisen  alttiita hyönteistuhoille,  

olisi syytä  käsitellä ne hyönteismyrkyillä  mahdollisimman myöhäisessä  vai  

heessa, jotta  annettu suoja ei heikentyisi  taimia käsiteltäessä istutustyön  

yhteydessä.  Taimien ruiskutus  voisi  tapahtua  koneellisesti istutuksen yhtey  

dessä, kuten eräissä amerikkalaisissa istutuskoneissa. Sumuttimien suulak  

keet  voitaisiin kiinnittää esimerkiksi  jyräpyörien  väliin siten,  että ne avau  

tuvat vain taimen sivuuttaessa pyörät.  Männyn  versoruosteen torjuntaan  

olisi  myös  kiinnitettävä  vakavaa huomiota. 

m/TTS- ja Ylö-istutuskoneita pitäisi  käyttää  vain maastossa, joka on 

kiviin,  kantoihin ja hakkuutähteisiin nähden keskinkertaista helpompaa,  

jotta taimet eivät kolhiintuisi kivisessä  maassa  ja jotta taimirivin vieressä 

olevat hakkuutähteet eivät lisäisi tukkimiehen täin aiheuttamia vaurioita. 

Ruukkutaimista  voidaan todeta,  että Tevanin alueella ne  menestyivät  

hyvin  lukuun ottamatta Ylö-koneella istutettuja,  joista  noin viidennes kuoli. 

Jo aiemmin on todettu,  että pieniä  taimia sisältävät pyöreät  ruukut olivat 

hankalia ja hitaita käsiteltäviä ja  että Ylö-koneen istutuskenkä  oli sopimaton 
ruukkutaimille. Tämän vuoksi  taimet tulivat huolimattomasti istutetuiksi,  

eivätkä  jyräpyörät  sulkeneet maata tiiviisti niiden ympärille.  Ne  jäivät siten 

usein alttiiksi  kuivumiselle.  Tukkimiehen täin aiheuttamia tuhoja  tarkastel  

taessa kiinnittää huomiota se, että nämä hyönteiset  olivat  aiheuttaneet 

eniten tuhoa Holkki-laitteella ja meistillä istutetuissa taimissa,  joiden  ympä  

riltä ei hakkuutähteitä ollut lainkaan poistettu.  Yli kolmanneksessa Ylö  

koneella istutetuista kuolleista taimista oli kuolemisen ilmeinen aiheuttaja  

ollut tukkimiehen täi. 

Tervajoen  alueella olivat ruukkutaimista huonoimmin onnistuneet 

Holkki-laitteella  istutetut. Niistä  oli 27 % kuollut.  Yli kolmanneksessa  näistä 

oli kuoleman aiheuttanut tukkimiehen täi, joten noin 17 % taimista oli 

todennäköisesti kuollut muusta syystä.  Kun ruukkutaimien kuolleisuus 

Tevanin alueella oli Holkki-laitteella istutettujen  osalta  vain 2  % ja tästäkin 

yli  puolet  tukkimiehen täin aiheuttamaa,  olivat tuhot Tervajoen  alueella 

poikkeuksellisen  suuret. Holkki-laitteen  istutusterät oli Tervajoen  alueella 

siirretty  ulommaksi kuin Tevanin alueella,  jotta  ne olisivat  tehneet riittävän 

syviä kuoppia  tuoreista hakkuutähteistä huolimatta. Terät tekivät  kuiten  
kin  niin syviä  reikiä,  että ruukkujen  alle  jäi usein tyhjää  tilaa,  kuten  vielä 
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yhden kasvukauden jälkeenkin  saattoi inventoinnin yhteydessä  todeta. 

Mikäli  käytetään  muodoltaan tavanomaisia ruukkuja,  on  huolehdittava 

siitä, ettei Holkki-laitteella tehdä liian syviä kuoppia.  Terien kiinnitys  -  

pulttien  reikiä oli liian harvassa,  jotta istutussyvyyttä  olisi voitu riittävän 

tarkasti säätää. 

Ylö-koneella istutetuista kuolleista taimista oli  yli  puolet  ja meistillä  

istutetuista vajaat  puolet menehtynyt  tukkimiehen täin puremiin.  Ylö  

koneen jyräpyörien  vapaa liike oli niin pieni,  etteivät pyörät laskeutuneet 

maahan saakka  istutuskengän  ollessa ylhäällä,  vaan jäivät  kannatukselle 

noin 10 cm ylemmäksi.  Tästä oli seurauksena,  etteivät jyräpyörät  sulkeneet 

istutusvakoa kunnollisesti silloin,  kun istutuskenkä nousi esteen takia 

maasta.  

434. Taimien kehittyminen  

Taimien pituus  

Taimien kehittyminen  ensimmäisen kasvukauden aikana on esitetty  

taulukoissa 18 ja 19. Edellisestä käyvät  ilmi  taimien pituudet  ja jälkimmäi  

sestä niiden kasvu.  

Samojen  eri tavalla istutettujen  taimierien osa-aineistoissa saattavat 

keskipituudet  vaihdella useista eri  syistä.  Ensinnäkin voivat osa-aineistojen  

keskipituudet  vaihdella varsinkin  silloin,  kun taimierän vaihtelu on suuri. 

Toiseksi  voi syntyä  eroja, jos jollakin  menetelmällä taimet istutetaan syste  

maattisesti syvempään kuin toisella. Kolmanneksi syntyy  keskipituudessa  

Taulukko  18.  Taimien  pituuden keskiarvo  ensimmäisen  kasvukauden  jälkeen, cm. 
Table 18. Average length  in centimetres of  the  trees  after  the first  growing season. 

Taimilaji  — Planting  stock  

Kuusi -  -  Spruce 
Koivu 

Birch  
Mänty — Pine  

1 + 1 2  + 2  1 + 1 1 + 0 l + i Vi + y2 

Kaljaniemi Tevani  

m/TTS  
Ylö   

Holkki   

Kuokka —  Hoe 
....

 

Meisti  
—

 Punch 
....

 

33 ±7.1 
33 ±7.7 

33 ±5.3 

61 ±14.6 

62 ±18.8 

20 ±0.3  

19 ±3.3 

24 ±6.5 

22  ±7.4 
22 ±6.5 

9 ±3.3 

11 ±2.9 
8 ±8.2  

10 ±4.1 

Laihajärvi Tervajoki  

m/TTS   
Ylö   

Holkki   

Kuokka  — Hoe 
....

 

Meisti  —  Punch   

17 ±4.8 

29 ±4.9 

33 ±5.8 

31 ±6.0 

3*2 ±8.2 

56 ±16.8 

96 ±15.9 

15 ±3.1  

15 ±5.3  

23 ±6.9 

21 ±4.8 

22 ±7.4 

9 ±3.7  

8 ±3.1 

12 ±4.2  

10 ±3.5  
10 ±3.7 
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eroja  osa-aineistojen  erilaisen pituuskasvun  vuoksi.  Pienten osa-aineistojen,  

kuten m/TTS-koneella  ja kuokalla istutettujen,  taimien keskipituus  poikkesi  

todennäköisemmin koko  taimierän keskipituudesta  enemmän kuin suurten 

ja todennäköisimmin silloin,  kun taimierän pituuden  hajonta  oli suurin,  esi  

merkiksi  neli- ja kaksivuotisten  kuusentaimien osalta. 

Istutussyvyyden  määrittäminen on epävarmaa,  ellei maan raja  ole 

merkitty  taimiin jo taimitarhalla. Mittaustuloksista  voidaan kuitenkin pää  

tellä, että nelivuotiaat kuusentaimet oli Kaljaniemen  alueella niityllä  istu  

tettu liian syvään  ja Laihajärven  alueella kiviseen  metsämaahan suunnilleen 

oikeaan syvyyteen,  samoin oli käynyt  kaikille  männyntaimille.  Eri  istutus  

koneilla ja käsikäyttöisillä  työvälineillä  istutettujen taimien kesken ei  

havaittu systemaattista  selvää eroa.  Tämä voidaan tulkita  siten,  että istutus  

syvyys  on riippuvainen  istuttajasta.  Taimien keskipituudessa  esiintyvät  

erot johtuivat  siten pääasiallisesti  niiden erilaisesta kasvusta.  

Taimien kasvu  

Taulukossa 19 on esitetty  elävien taimien kasvu.  Siitä  voidaan todeta,  

että parhaiten olivat  kasvaneet Kaljaniemen  alueelle niitylle  istutetut 

kuusentaimet sekä koulitut männyntaimet  Tervajoen  alueella. Ruukku  

taimet olivat kasvaneet huonoimmin. Eri  istutusmenetelmistä ei  mikään 

näyttänyt  saaneen aikaan ylivoimaisesti  muita parempaa taimien kasvua.  

Taulukko  19. Taimien  verson kasvu ensimmäisellä  kasvukaudella, cm. 

Table 19. Average  top length growth  in  centimetres during the  first  groining season after  

planting. 

Taimilaji  — Planting  stock  

Kuusi — -  Spruce  Mänty — Pine 

i + i l 2 + 2 1+0 i + i K  -f 1
>
 

X s 

-  

x s  X s X s X s 

Kaljaniemi Tevani  

ra/TTS   
Ylö  

Holkki   

Kuokka  — Hoe 
....

 

Meisti  
—

 Punch 
....

 

6.4 ±3.2 

7.9 ±3.8 

8.4 ±2.7 

9.2 ±2.1 

11.3 ±6.3 

7.4  ±3.5 
8.4 ±4.2 

9.3 ±5.0 

2.7 ±1.8  

3.8 ±1.6 

2.6 ±0.3  

4.1 ±1.6 

Laihajärvi  Tervajoki 

m/TTS  
Ylö   

Holkki  

Kuokka —  Hoe 
....

 

Meisti — Punch 
....

 

5.4 ±2.1  
4.6 ±2.6 

7.2 ±3.5 
■ 

5.2 ±2.7 

6.1 ±2.7 

2.8 ±1.2  
3.7 ±2.2 

8.5 ±4.5  
7.3 ±3.9  

9.4 ±5.0  

3.2 ±1.3 
2.3 ±1.1 

2.9 ±1.1 

2.6 ±1.1 
2.7 ±1.3 
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Kaljaniemen  alueella niityllä  oli  kuokalla istutetuilla taimilla pisimmät,  

8.4  cm, ja m/TTS-koneella  istutetuilla lyhimmät, 6.4 cm, kasvaimet.  Ylö  

koneella istutetuilla oli  kasvu  7.9  cm. Vertailemalla kasvuja  juurien  syvyy  

teen taulukossa 14 voidaan todeta,  että kuusenjuurien  joutuminen  kovin  

syvälle  muokkaamattomaan kosteaan viljelysmaahan  on vaikuttanut hidas  

tavasta verson  kasvuun.  

Laihajärven  alueella hakkuualalla oli  näillä taimilla noin 2  cm  lyhyemmät  

kasvaimet kuin  niityllä  eli vain 5 ... 6 cm. Kuokalla istutetut taimet 

olivat  kasvaneet  myös  täällä paremmin  kuin Ylö-koneella istutetut.  Samalla 

alueella istutetut kaksivuotiaat  kuusentaimet olivat  kasvaneet  suurin piirtein  

samoin kuin nelivuotiaat. Kaksivuotiaat m/TTS-koneella  istutetut kuusen  

taimet olivat kasvaneet  huonommin kuin kuokalla  istutetut,  mutta parem  

min kuin  Ylö-koneella istutetut taimet. Mikäli  tukkimiehen täin aiheuttamat 

vauriot ja tuhot,  jotka  on esitetty  taulukoissa 16 ja  17, olisi torjuttu  esi  

merkiksi  tehokkaammalla hyönteismyrkkysuojalla,  olisivat  eri menetelmillä 

istutettujen  taimien kasvussa  ilmenneet erot tasoittuneet jossakin  määrin. 

Kuolleet  taimet olivat kasvaimista  päätellen  kuivuneet  lähes heti istutuksen  

jälkeen.  

Männyntaimista  olivat  parhaiten kasvaneet m/TTS-koneella  istutetut 

taimet, noin 11 cm. Kuokalla istutetut olivat  kasvaneet noin 9 cm, Holkki  

laitteella istutetut 1 cm ja Ylö-koneella 2 cm huonommin. Vaikka m/TTS  

koneella istutettujen  taimien hyvän  kasvun  merkitystä  vähentääkin se,  että 

aineisto oli muita huomattavasti pienempi  ja että kolmannes taimista kuoli, 

antaa se aiheen otaksua maan kuohkeuttamisen vaikuttaneen edullisesti 

taimien kasvuun,  mitä seikkaa pitäisikin  tutkia  erikseen.  Ylö-koneella ja 

Holkki-laitteella  istutetut taimet olivat kärsineet  tukkimiehen täin aiheutta  

mista vaurioista,  ja Ylö-koneella istutetut taimet olivat lisäksi  jyräpyörien  
kolhimia. Niiden juuret  olivat  kovassa  maassa  murskaantuneet,  mikä tie  

tenkin heikensi niiden kasvua.  Yksivuotisten männyntaimien  kasvu oli 

Tevanin alueella noin 9  cm ja siten parempi  kuin koulittujen  kaksivuotisten.  

Tervajoen  alueella oli kaksivuotisten  taimien kasvu  hyvin  samantapainen  

kuin Tevanin alueella. m/TTS-koneella  istutettujen  taimien kasvu  oli kui  

tenkin pienempi  kuin kuokalla istutettujen.  Aineisto oli noin nelinkertainen 

verrattuna Tevanin alueella istutettujen määrään. 

Tervajoen  alueella olivat yksivuotiaat  männyntaimet  kasvaneet vain 

3 
...

 4 cm eli noin kolmanneksen Tevanin alueen taimien kasvusta.  Kuten 

aiemmin on todettu,  ei  näiden alueiden kesken  esiintynyt  suuria eroja  kivi  

syydessä,  kantoisuudessa eikä kaltevuudessa. Samoin  olivat  istutuskohdan 

syvyys,  juurien  syvyys  ja juurien  asento  hyvin  samanlaiset kummassakin  

tapauksessa.  Ajonopeus  oli Tervajoen  alueella pienempi,  hyönteistuhot  

olivat sitä  vastoin suuremmat ja taimien kuoleminen yleisempää  kuin Teva  

nin alueella. Tervajoen  taimet eivät olleet istutettaessa pienempiä  kuin 
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Tevanin taimet. Huomattavimpana  erona näillä kahdella alueella oli se,  että 

Tervajoen  alueella hakkuutähteet olivat  tuoreita,  mutta Tevanin alueella  

ylivuotisia.  Hakkuutähteiden tuoreuden vaikutusta yksivuotisten  männyn  

taimien kehitykseen  olisikin syytä  tutkia. 

Ylö-koneella istutettujen  yksivuotisten  männyntaimien  kasvu  oli 3.7 cm  

eli  suurempi  kuin m/TTS-koneella  istutettujen  taimien kasvu,  2.8 cm. 

Ruukkutaimien kasvu  oli  istutusmenetelmästä  riippumatta  avojuuristen  

taimien kasvua  huonompi.  Tästä ei  suinkaan pidä  tehdä yleistäviä  päätelmiä,  

vaan  se  on ensisijaisesti  katsottava  kyseisen  ruukkutaimierän aiheuttamaksi.  

Kasvun vaihtelu oli melko  vähäistä,  eikä mikään menetelmä antanut muista 

selvästi  poikkeavaa  tulosta. Meisti  ja Holkki-laite  antoivat Tevanin alueella 

muita vähän paremman kasvun,  mikä viittaa siihen,  että taimien välittö  

mässä  läheisyydessä  sijainneet  hakkuutähteet ovat  saattaneet suojata  taimia 

kuivumiselta. 

Tervajoen  alueella olivat  m/TTS-koneella  istutetut taimet kasvaneet  

parhaiten  ja Ylö-koneella istutetut huonoimmin. Tervajoen  alueen kovan  

maan tiivistäminen pyöreän  ruukun ympärille  siten,  ettei  ruukun alle,  etu  

tai  takareunaan jäänyt  ilmarakoja,  oli helpointa  m/TTS-koneella,  jonka  

jyrsin  kuohkeutti maan, ja vaikeinta Ylö-koneella,  jonka  istutuskenkä vain 

tiivisti  maan istutusvaon sivuille. Tämä olikin ilmeisesti  yksi  syy  kasvun  

erilaisuuteen. Holkki-laitteella ja meistillä istutettujen  taimien kasvu  ei 

ollut  Tervajoen  alueella yhtä hyvä  kuin Tevanin alueella. Siihen olivat 

ilmeisesti osasyynä  jo aiemmin mainitut liian syvät  istutuskuopat,  joissa  

ruukkujen  alle  jäi  usein kapillariteetin  katkaiseva  tyhjä tila. 



5. TULOSTEN TARKASTELUA 

Tällä tutkimuksella on pyritty  hankkimaan vertailukelpoisia  tietoja  
eräistä istutuskoneista  ja niiden toiminnasta sekä  kahdesta käsikäyttöisestä  

työvälineestä.  Työn  tuotos ja laatu eivät  edusta eri  menetelmien keskiarvoja,  
sillä olot  eivät vastanneet kunkin  menetelmän käyttöalueen  painotettua  

keskiarvoa,  vaan olivat neljä  esimerkkiä erilaisista  maastoista. Työn  tuotos 

ja laatu eivät  myöskään  edustaneet eri  menetelmillä  saavutettavia maksimi  

arvoja,  sillä sekä  koneissa että työmenetelmissä  todettiin vielä olevan kehit  

tämisen varaa. Ehdotuksia koneiden parantamiseksi  on  tehty  ja valmistajat  

ovat jo ottaneetkin jotkut  niistä huomioon. 

Edellä esitetystä  on käynyt  ilmi,  että m/TTS-, Ylö- ja Holkki-kone  

yksiköt  ovat rakenteeltaan ja toiminnaltaan erilaisia,  joten on selvää,  että 

myös  niiden tuotoksessa ja työn  laadussa on ollut eroavuuksia.  

Tutkittujen  koneyksiköiden  periaatteellinen  ero on siinä, että m/TTS  
kone kuohkeuttaa pintamaan,  johon auraavat vapaasti pyörivät  kiekko  

leikkurit avaavat istutusraon. Leikkureita painotetaan  säädettävillä jou  

silla. Raon sulkevien  jyräpyörien  kohdalla istuva istuttaja  asettaa taimet 

käsin  rakoon. Jyräpyörien  varassa  on lähes koko  istutusosan ja istuttajan  

paino.  Ylö-koneen jyrsin sitä vastoin työntää  hakkuutähteet ja pintakas  

villisuuden sivuun,  minkä jälkeen  kölin  muotoinen vannas  eli istutuskenkä 

avaa istutusraon. Istutuskenkää painottaa  lähes koko  istutusosan ja istut  

tajan  paino.  Nivellettyjä  jyräpyöriä  painottivat  vain istuttajan  jalat.  Holkki  

laitteeseen ei kuulunut hakkuutähteitä poistavaa  tai maata kuohkeuttavaa 

laitetta,  vaan nämä toimenpiteet  oli  tarvittaessa  suoritettava  erikseen.  Terät 

painuvat  traktorin  taka-akselin painolla  maahan ja kampeamalla  kuin lapio  

kääntävät maata ylös  muodostaen istutuskuopan.  Koneen perässä  kulkevat  

kaksi  istuttajaa  voivat  käyttää  tietyssä määrin yksilöllisesti  kutakin tainta 
kohti enemmän tai vähemmän aikaa.  Tätä mahdollisuutta ei ollut m/TTS  

ja Ylö-koneita käytettäessä,  sillä traktorin ajonopeus  ei ole niissä istuttajan  

määrättävissä ajon  aikana ja istuttaja  kulkee  istutuskoneessa. 

Kyseiset  istutuskoneet ovat myös  hinnaltaan ja painoltaan  erilaiset.  

Kokeessa käytettyjen  m/TTS- ja Ylö-koneiden sekä Holkki-laitteen hinnat 

olivat  7  050, —, 5  955,— ja 1 980, —.  Niiden vastaavat painot  olivat 1 100,  

680 ja 400 kg. m/TTS-kone  teki vetokoneen enemmän takapainoiseksi  kuin 

Ylö-kone. Tämä johtui  sekä edellisen suuremmasta painosta  ja pituudesta,  

että painopisteen  erilaisesta  sijainnista,  sillä m/TTS-koneessa  oli istuin 
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sijoitettu  260 cm:n ja Ylö-koneessa 158 cm:n päähän  traktorin nostovarsien 

päästä.  Tällä on käytännön  merkitystä  kahdessakin  mielessä.  Istutettaessa 

joutuu  pitemmän  vipuvarren  päässä  oleva istuttaja  suurempien  töytäisyjen  

kohteeksi kuin lyhyemmän vipuvarren  päähän  sijoitettu.  Toiseksi nou  

see traktorin etupää  ylös  helposti  vastamäessä ja ojia  ylitettäessä  istu  

tuskoneen ollessa  nostettuna ylös.  Myös  työturvallisuuden  kannalta on lyhyt 

kone edullinen,  sillä se  heittelehtii vähemmän,  ja loukkaantumisvaara kään  

nöksissä  ja peruutettaessa  on pieni.  m/TTS- ja Ylö-koneissa töytäisevät  

kivet  ja kannot istuttajaa,  edellisessä useammin ja voimakkaammin kuin 

jälkimmäisessä.  Näistä pysty-  ja sivusuuntaisista  töytäisyistä  johtuu,  ettei  

istutusvakoa saada kummallakaan jatkuvasti  riittävän syväksi  eikä pysty  -  

seinäiseksi.  Samoin vaikeutuu istuttajan  työskentely  ja tulee epämiellyt  

täväksi. 

Myös  istuttajan  työasento  vaikuttaa työskentelyyn.  On eduksi,  että 

istuttaja  on sijoitettu  mahdollisimman alas  lähelle maan pintaa,  jolloin  

taimien asettaminen käsin  maahan ei edellytä  kyyristymistä.  Yleensä on 

istuttaja  sijoitettu  jyräpyörien  päälle,  joten edullinen työasento  on saavu  

tettavissa käyttämällä  mahdollisimman pieniä  pyöriä.  Tästä on taas seu  

rauksena suuri pintapaine  ja pyörien  painuminen  syvään  pehmeässä  kos  

teassa maassa.  Tämä korjataan  yleensä  pyörien  leveyttä  lisäämällä tai  

renkaiden ilmanpainetta  pienentämällä.  Pienien pyörien  haittapuolena  on 

myös  se,  että ne  esteiden kohdalla aiheuttavat voimakkaamman töytäisyn  

kuin suu ret. Tämän vuoksi  käytetään  yleensä  pehmeällä  maalla läpimital  

taan suuria suhteellisen  kapeita  jyräpyöriä,  joiden  kallistuskulma on niin 

suuri,  että istuttaja  voidaan sijoittaa  pyörien  väliin. Tällainen muutos tekisi  

myös  m/TTS-koneen  liikkeet  nykyistä  pehmeämmiksi.  

Mikäli taimet asetetaan istutusvakoon kuljettimella  tai pudottamalla  

putken  läpi, voidaan istuttaja  sijoittaa  ylemmäksi  ja fysiologisesti  edulliseen 

työasentoon.  Tällöin ei kuitenkaan voida käyttää  hyväksi  ihmisen ehkä 

parasta ominaisuutta,  kykyä  arvioida biologisesti  edullisin  istutuspaikka  ja 

hallita yksilöllisesti  istutussyvyys  ja juurien  asento. Kuljetinta  käytettäessä  

joutuu  osa  taimista pakostakin  hakkuualoillamme kivien,  kantojen  tai  juu  

rien päälle.  Myös  putken läpi  pudotettaessa  on istuttaja  kyvytön  kohenta  

maan taimen asentoa tai muuttamaan istutussyvyyttä  sen  jälkeen,  kun hän 

on pudottanut  taimen kädestään,  vaikka  hän näkisikin istutusvirheen  syn  

tyvän.  Kuljettimia  käytetäänkin  yleensä  vain raivatuilla tai lähes kivettö  

millä mailla. Putkien kautta pudottamista  käytetään  vain paakkutaimia  

istutettaessa,  jolloin paakku  antaa taimelle tarpeellisen  lisäpainon.  Koska  

uudistusalamme ovat  lähes poikkeuksetta  joissakin määrin kivisiä  ja pai  

navien paakkutaimien  käyttö  maassamme on erittäin vähäistä,  voidaan 

katsoa taimien asettamisen käsin istutusvakoon olevan tarkoituksenmu  

kaisinta. 
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Työturvallisuutta  silmällä  pitäen  on kaikista  koneyksiköistä  huomautta  

mista. m/TTS-koneessa  on kiekkoleikkureiden  yläpuolen  lisäksi  myös taka  

reunat suojattava,  ettei  istuttaja  loukkaa käsiään asettaessaan taimia pyö  

rivien kiekkoleikkureiden väliin. Istutettaessa hakkuualoilla on  istuttaja  

suojattava  täysin  myös sivuilta.  Pakotie takakautta ulos on tehtävä esteet  

tömäksi ja vaivattomaksi. Istuimen selkänoja,  jota  ei  voida lainkaan käyttää  

kumartuneena oltaessa istutuksen aikana olisi poistettava  tai  sitä  olisi madal  

lettava huomattavasti esteettömän pakotien aikaansaamiseksi.  Taimilaa  

tikko on  liian lähellä istuttajan  päätä.  Merkinantolaite,  jolla  istuttaja  voi  

viestittää ohjeita  traktorinkuljettajalle  on  katsottava  välttämättömäksi jo 

työturvallisuudenkin  takia. Ylös nostetun istutuskoneen sivuttaisliikkeet 

olisi estettävä tekemällä kone  itsestään lukkiutuvaksi ylös  nostettaessa. 

Ylö-koneesta on todettava, että istuttaja  on työskennellessään  riittä  

mättömästi suojattu  sivuilta, joten siis  sivusuojaa  olisi  lisättävä  huomatta  

vasti. Samoin olisi istuttajan  sääret ja jalkaterät  suojattava  sivuilta  mah  

dollisesti vierähtäviltä esineiltä. Ylös  nostetun istutuskoneen sivuttaisliik  

keet  olisi estettävä tekemällä  kone itsestään  lukkiutuvaksi  ylös  nostettaessa. 

Istuttajan  päällä  olevan katoksen  takareunaan olisi  tarpeen  tehdä kahva,  jotta 

voitaisiin helpottaa istuttajan  nousemista koneesta mahdollisissa hätätilan  

teissa. Merkinantolaite olisi tehtävä sellaiseksi,  ettei se normaalityössä  jou  

tuisi epäkuntoon,  kuten Tevanin alueella tapahtui, hakkuutähteiden kat  

kaistessa suojaamattomat  sähköjohdot.  Istuttajan  mukavuuden takia olisi 

koneen katosta  pidennettävä  taaksepäin  yhtä  pitkälle  kuin jyräpyörät.  Näin 

olisi  istuttaja  sateelta suojassa.  Istutus  sateella  olisi  taimien kannalta edul  

lista ja lisäisi tehollista työaikaa.  

Holkki-laitteen taimihyllykön  muotoa olisi  muutettava siten,  että sen 

syvyyttä  pienennettäisiin  ja leveyttä  lisättäisiin. Täten istuttaja  voisi  välttyä  

kolhimasta itseään ottaessaan taimia hyllykön  etureunalta. 

Metsänistutuksessa  tulisi istutusmenetelmästä riippumatta  aina  käyttää  

ohuita kumisormikkaita,  kun  käsitellään  hyönteismyrkyillä  kasteltuja  taimia. 

Yhdellä m/TTS-  tai  Ylö-koneyksiköllä  on  tuotos tehotyöaikana  vähintään 

kymmenkertainen  verrattuna yhden  kuokalla istuttavan työntekijän  tuo  

tokseen. Tehollisen työajan  osuus  koko  työmaa-ajasta  on  järkiperäisessäkin  

istutuskoneen käytössä  usein verraten pieni,  se on yleensä  tekijän  Ylö  

konetta koskevien  työntutkimusten  mukaan olosuhteista riippuen  60 .  .  .  

80 %. Kourukuokkaistutuksessa vaihteli tehoajan  osuus Asplundin  

(1968)  tutkimuksen mukaan 73  
...

 84 %.  Vaikka  tehoa jaajpsuus  työmaa  

ajasta  näyttääkin  varsin  vaikeissa olosuhteissa olevan koneita käytettäessä  

usein pienempi kuin  kuokkaistutuksessa,  on tuotos kuitenkin istutuskoneita 

käytettäessä  moninkertainen miestyöhön  verrattuna. Tämän työn  nopeutu  

minen on sinänsä varteen otettava seikka,  varsinkin  kun  avojuuristen  taimien 

käyttö  on metsänistutuksessa  ylivoimaisesti  tavallisinta  ja niiden edullinen 
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istutusaika kestää vain noin kuukauden keväällä ja syksyllä.  Tällaiseen 

erittäin kausiluontoiseen työhön  on kovin vaikea saada kymmeniätuhan  

sia  ammattitaitoisia työntekijöitä  noin kuudeksi  viikoksi  kerrallaan.  

Tästä syystä  on jouduttu  käyttämään  yleisesti  ammattitaidotonta työvoi  

maa, jonka  päivätuotos  ja -ansio  jäävät  kovin pieniksi.  Metsänistutuksesta 

on tullut meillä ammattitaidottomien pienipalkkaista  työtä.  Jos  työt  halu  

taan  saada asianmukaisesti suoritetuiksi,  edellyttää  se tavattoman suuren 

työnjohtajamäärän  erittäin  lyhytaikaista  käyttöä.  Metsänistutustyötä  koneel  

listamalla voidaan nopeuttaa  työn  suoritusta ratkaisevasti.  Tämä mahdol  

listaa  pienemmän,  mutta sitä  paremmin  koulutetun ja todennäköisesti myös 

pysyvämmän  työvoiman  ja työnjohtajakunnan  käytön.  

Koneellisessa  istutuksessa vaikuttaa maasto hyvin  voimakkaasti  tuo  

tokseen,  jopa siinä  määrin,  että tuotos oli niityllä  noin kaksinkertainen  ver  

rattuna hakkuualoihin. Keskinkertainen kivisyys  ja kantoisuus  sekä  hakkuu  

tähteet vaikeuttavat istutusta  m/TTS- ja Ylö-koneella sekä  alentavat huo  

mattavasti  näiden tuotosta toisaalta siksi,  että kone  heittelehtii rajusti  ja 

ajonopeutta  on hidastettava  ja toisaalta siksi,  että istutusvaosta  tulee epä  

tyydyttävä,  jolloin  istuttaja  joutuu  odottamaan kunnollisen vaon synty  

mistä mikä tietenkin pidentää  taimivälejä  ja pienentää  tuotosta. Sanotut 

istutuskoneet selviytyivät  eri tavalla näistä esteistä,  mikä näkyi  siitä, että 
Ylö-koneen tuotos oli  miltei poikkeuksetta  huomattavasti  suurempi kuin 

m/TTS-koneen.  

Koska  tuotos ei  tiettyä  istutusmenetelmää käytettäessä  ole vakio,  vaih  

televat myös  istutustyön  kustannukset.  Siten eivät  tutkimustulokset  anna 

suoraa  vastausta kysymykseen  mikä menetelmä on halvin tai edullisin. 

Vaikka  tutkimuksessa  ei  saatukaan tilastoa koneiden käyttökustannuksista,  

voidaan käytettävissä  olevien tietojen  perusteella  tehdä päätelmiä istutus  

työn  kustannuksista  työn  tuotoksen funktiona. Piirroksessa  2  on tämä esi  

tetty  esimerkinluonteisesti käyttämällä  seuraavia kustannuksia.  

Istutus koneilla: 

Vetokone kuljettajineen  15,— mk/h.  

Kaksi  istuttajaa  urakkapalkkanormin  mukaan 23,— mk/pv.  lisäksi  

25 % sosiaalikustannuksia.  

Korko-  ja korjauskustannukset  50 % koneen  hankintahinnasta. 

Koneen kuljetuskustannukset  alueelta toiselle 0,2 p tainta kohti. 

Kuoletusaika  vaihtoehtoisesti 0.5  ja 2.5 miljoonan  taimen istutusaika. 

Istutus käsikäyttöisillä  työvälineillä:  

Päiväpalkkanormi  18:50 mk/pv,  lisäksi  25% sosiaalikustannuksia. 

Käsikäyttöisten  työvälineiden  kustannukset  tainta kohti  ovat vain  

noin sadasosa penniä  ja siten merkityksettömät.  
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Piirros 2. Istutustyön  kustannukset  työn tuotoksen funktiona  käyttäen tekstissä  mainittuja kus  
tannuseriä  sekä  kuolettamalla  koneet  0.5  milj.  ja 2.5 milj.  taimen  istutustyöllä.  

Figure  2.  The  planting  costs  as  a function of daily output by using the  costs  mentioned  in  the  text and  
amortization  of  the  machine  by  0.5  million  versus 2.  s million  trees  planted. 

Kyseiset  kustannukset  muuttuvat ajan mittaan, varsinkin kun  koneisiin  

tehdään tarpeellisia  muutoksia. Siksi  ovatkin esitetyt  käyrät  vain suuntaa  

antavia. Kun käsikäyttöisillä  työvälineillä  istutetaan urakkapalkalla,  on se  

tuotoksesta riippumatonta,  ja siitä muodostuu piirrokseen  vaakasuora viiva 

työntekijä-  ja  työnantajapuolen  kesken  sovitulle  tasolle. Sama koskee  myös  

urakkapalkalla  suoritettaessa koneistusta.  

Istutustyöstä  maksettavat urakkapalkat  käsin  istutettaessa ovat  yleensä  
olleet 5 

.
 . . 8  penniä  tainta kohti. Samaan tasoon pääsemiseksi  työn  tuo  

toksen kyseisillä  istutuskoneilla  tulisi  yleensä  olla  yli  4 000 tainta päivässä  

ja yhdellä  koneella olisi istutettava hyvin  suuria taimimääriä vuodessa,  jotta 

kone olisi kustannuksiltaan kilpailukykyinen  käsin  istutuksen  kanssa.  

Työnjohto-  ja majoituskustannukset,  joita  ei ole  sisällytetty  laskelmaan,  

ovat koneita käytettäessä  työn suuren nopeutumisen  vuoksi  tietenkin vain 

murto-osa siitä,  mitä ne  ovat  käsin istutettaessa. Kuoletusajalla  on  varsinkin 

m/TTS-,  mutta myös Ylö-koneen osalta huomattava merkitys.  Mikäli istu  

tuskonetta käytetään  kahdessa työvuorossa  keväällä ja syksyllä,  on mah  

dollista istuttaa 0.5  miljoonaa  tainta yhdessä  vuodessa. Yhdysvalloissa  saa  

dut kokemukset  osoittavat,  että samalla istutuskoneella voidaan hyvinkin  

istuttaa 2.5 miljoonaa  tainta. Näiden perusteella  on valittu piirroksessa  käy  

tetyt kuoletusajat,  sillä  meillä ei  ole  vielä loppuun  kulutettuja  istutuskoneita,  

joihin  voisi perustaa  laskelmia. 
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Istutuskoneiden ollessa  kyseessä  on istuttajien  osalta käytetty  laskenta  

perusteena  urakkapäiväpalkkaa,  koska  istutuskoneita ei  pidä  ollenkaan käyt  

tää aikapalkalla.  Tähän taas on monta syytä. Ensinnäkin ovat istutuskus  

tannukset riippuvaisia  työskentelynopeudesta,  joten työryhmälle  olisi edul  
lista työskennellä  nopeasti  ja tehokkaasti. Toiseksi on tehoajan osuus  työmaa  

ajasta  huomattavasti suurempi urakkapalkalla  itse  siitä, ettei  istutuskonetta 

käytetä  liian vaikeissa  oloissa,  joissa  työn  tuotos ja työn  laatu olisivat  huonot. 

Neljänneksi  työryhmä  istuttaa tarkemmin uudistusalan kaikki  kyseiselle  

koneelle sopivat  istutuskelpoiset  osat  urakkapalkalla  kuin  aikapalkalla,  jotta  

koneiden siirtokustannusten osuus  pysyisi  pienenä.  Näistä syistä jäävätkin 

päivätuotokset  aikapalkalla  kovin  pieniksi  ja kustannukset  vastaavasti  kor  

keiksi.  Työryhmät  pitäisi  kouluttaa tehokkaasti  tehtäviinsä. Kun varsinaiset 

työt  tämän jälkeen  aloitetaan, voidaan epävarmoissa  tapauksissa  taata työ  

ryhmälle  urakkapalkkanormien  mukaiset minimipalkat.  

Edellä esitetyn  nojalla  voidaan pitää perusteltuna  urakkapalkkanormien  

käyttämistä  koneellisessa istutuksessa  piirroksessa  2. Urakkapalkkaa  käy  

tettäessä asettuvat istutuskustannukset  kyseisessä  piirroksessa  myös  istutus  

koneita käytettäessä  vaakasuorana viivana tasolle,  josta  työnantaja  ja ura  

koitsija  keskenään sopivat.  

Piirrosta tarkasteltaessa  on otettava huomioon,  että päivätuotos  eri 
koneilla on erisuuruinen samanlaisissakin oloissa,  mikä johtuu sekä työn 

tuotoksen eroavuuksista  (vrt.  taulukko 10) että tehoajan  osuudesta ilmene  

vistä eroavuuksista.  Näihin eroavuuksiin vaikuttavat  työryhmän työsken  

telytapa,  taimitilan koko  sekä koneyksikön  rakenne ja toimintahäiriöiden 

aiheuttama keskeytysaika.  Kahden viimeksi mainitun tekijän osalta on jo 

aiemmin todettu eri  istutuskoneilla  olevan huomattavia eroja.  

Istutuskoneiden käytön  edullisuus on suuresti riippuvainen  koneiden 

työntuotoksesta,  minkä vuoksi on välttämätöntä tehdä työ  urakka- eikä 

aikapalkalla.  On tarkoituksenmukaista istuttaa koneilla vain ne kunkin  

uudistusalan osat,  jotka  sopivat  koneille ja jättää  kapeat  kielekkeet,  karikot  

ja saarekkeet samanaikaisesti käsin  istutettaviksi  samaan tapaan  kuin  oja  

aurojen  työtä  täydennetään  ja viimeistellään kaivinkoneilla tai lapiotyöllä.  

Työn laadusta voidaan todeta,  että  keskinkertaisissa  ja niitä helpom  

missa  oloissa  on suuritehoisia  koneita käytettäessä  paremmat  mahdollisuudet 

saada työ  halutulla tavalla tehdyksi  kuin suurella käsin  istuttavalla  työn  

tekijäjoukolla.  

Tämä johtuu  ensinnäkin siitä, että konetyön  valvonta on helpompaa.  

Toiseksi koneita käyttävien  istuttajien  ammattitaitoa on helpompi  nostaa 

kuin käsin  istuttajien,  sillä  edellistä työvoimaa  on helpompi valikoida ja 

kouluttaa onhan kyseessä  erittäin  pieni  työntekijämäärä.  Kolmanneksi on 

jatkuvasti  auraavilla koneilla,  kuten  m/TTS- ja Ylö-koneella,  vaivatonta 

istuttaa taimi toiseen paikkaan,  mikäli istutusvälin edellyttämä  kohta osoit  
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tautuu vaon avaamisen jälkeen  sopimattomaksi.  Samoin Holkki-laite  tarjoaa  

vaihtoehtoisia istutuskuoppia.  Kuokalla istutettaessa  on uuden istutuskuo  

pan teko parempaan paikkaan  hankala ylimääräinen  työ,  joka  helposti  jää 

tekemättä. 

Tavoitteena olleiden istutusvälien säännöllinen noudattaminen ei ole aina 

mahdollista.  Ensinnäkin maaston kivisyys  ja kantoisuus hakkuualoilla  vai  

kuttaa istutusmenetelmästä riippumatta  siihen,  että istutuskohtaa on siir  

rettävä biologisista  syistä.  Teknisistä  syistä  ei  tutkittavien  koneiden osalta  

voida istutuskohtaa kuitenkaan siirtää sivusuunnassa kuten käsin istutet  

taessa. m/TTS- ja Ylö-koneilla työskenneltäessä  voidaan istutuskohtaa siir  

tää rivissä  ainoastaan eteenpäin,  kun taas Holkki-laitteella siirto saattaa 

tarvittaessa tapahtua  myös  taaksepäin  keskietäisyyden  säilyttämiseksi  tavoit  

teessaan.  Holkki-laitteella ei kuitenkaan  voida siirtää sitä  vapaasti,  vaan  

ainoastaan istutusterien kampeamien  kuoppien  rajoissa. 

Toiseksi  on tavoiteltujen  etäisyyksien  arvioiminen usein vaikeaa. m/TTS  

koneen istuttajalla  ei ollut apunaan mitään mittaa ja näkyvyys  jo istutet  

tuihin taimiin oli huono. Ylö-koneessa oli istuttajan  edessä  mittanauha,  josta  

jatkuvasti  näki tavoitellun  etäisyyden.  Holkki-laitteen tekemien istutus  

kuoppien  välit  olivat lähes samanpituiset.  Istuttamalla  taimi, joka  kolman  

teen kuoppaan  tuli istutusväliksi 1.8 m. Kuokkaa ja meistiä käytettäessä  

oli  istutuskohdat  arvioitava silmävaraisesti  tai askelilla,  sillä erillisen mitta  

kepin  tai nauhan käyttäminen  hidastaisi  työtä.  Maaston epätasaisuudet  hait  

taavat m/TTS- ja Ylö-koneiden istuttajien  työskentelyä,  niin ettei taimia 

aina saada haluttuun kohtaan. 

Koneella istutetut taimet eivät  yleensä  ole suorissa  riveissä,  sillä traktori  

myötäilee  maastoa esteitä väistäen. Suorien rivien päissä tehtävät kään  

nökset synnyttävät  hukka-aikaa,  jonka  välttämiseksi ajetaan  usein,  esim. 

Pohjois-Amerikassa,  ympyrää.  On vaikea arvioida,  mikä merkitys  rivien 

suoruudella on tulevaisuuden puunkorjuumenetelmille.  Voidaan kuitenkin 

olettaa,  että paikoitellen  väistämisestä aiheutuneet kapeat  rivivälit  voivat  

tuottaa hankaluuksia esim.  koneellisessa  riviharvennuksessa. 

Kaikissa menetelmissä jäi  maan  pinta  taimen kohdalla ympäröivää  kos  

kematonta maata syvemmälle.  Tämä istutuskohdan syvyys  vaihteli hyvin 
vähän eri menetelmiä käytettäessä.  

Laikkurien käytöstä  vettä vaikeasti läpäisevillä  mailla on saatu huonoja  

kokemuksia,  koska  laikut muodostuvat »vesihaudoiksi»,  joissa taimet jou  

tuvat kovin  epäedullisiin  oloihin. Tässä tutkimuksessa käsitellyissä  mene  

telmistä vastaavat laikkureita lähinnä kuokalla  tehdyt  laikut  eivätkä  m/TTS  

ja Ylö-koneella  tehdyt  lähes yhtäjaksoiset  istutusurat, joita  pitkin liikavesi  

purkautuu  keväällä ja syksyllä  vähänkin kaltevassa  maastossa.  Päätelmien 
teko kyseisten  erojen  merkityksestä  on vaikeaa,  ja kysymys  vaatii erillistä 

lisäselvittelyä.  



66 S.  -E. Appel r  o t h 68.s 

Se miten syvällä  istutettujen  taimien juuret  maassa  ovat, näyttää  olevan 

enemmän riippuvaista  maan kivisyydestä  ja todennäköisesti  myös  kovuu  

desta kuin  käytetystä  istutusmenetelmästä  (taulukko  14).  Varsinaisilla  uudis  

tusaloilla oli tämä syvyys  pienin  kivisimmällä Laihajärven  alueella.  Peh  

meällä kivettömällä niityllä  voitiin kuitenkin havaita eri menetelmillä istu  

tettujen  taimien syvyydessä  selviä eroja.  m/TTS-koneella  istutettujen  tai  

mien juuret  olivat  syvimmällä  ja kuokalla  istutettujen  lähimpänä  maan pin  

taa. Laihajärvellä  m/TTS-kone  oli poikkeuksellisesti  ilman jyrsintä. Niityllä  

saadut erilaiset tulokset  antavat syytä  olettaa,  että täydellisempi,  kaikki  eri 

maalajit  käsittänyt  koe olisi  voinut tuoda esiin eri  menetelmien erilaisen vai  
kutuksen myös  taimien juurien  istutussyvyyteen.  

Juurien asento  maassa  vaihteli huomattavasti,  ja selvää säännönmukai  

suutta noudattivat vain ruukkutaimet. Juuret olivat  pystyasennossa  istutus  

menetelmästä riippu  matt a. Kun avojuuristen  taimien juuret  olivat  mutkalla,  

oli syy  siinä, että juuret  olivat  pitemmät  kuin  istutuskuopan  tai raon  syvyys.  

Mikäli  halutaan välttyä juurien  joutumiselta  mutkalle tai sykkyrään,  olisi 

juuret  typistettävä.  Tähän seikkaan meillä Suomessa on kiinnitetty  kovin  

vähän huomiota. Juurien typistäminen  taimitarhalla ja sen  vaikutus myös 

istutustyötä  ja taimien myöhempää  kehitystä  edistävänä tekijänä  tulisi 

ottaa perusteellisen  tutkimuksen kohteeksi.  Koska  tässä  tutkimuksessa  tai  

mien oli annettu istutusta edeltäneen vuorokauden ajan imeä humuspitoista  

vettä, muodostivat märät pitkät  juuret  melko kapean  punoksen  ja niitä oli 

vaikea levittää  istutusvakoon  tai  kuoppaan.  Vaikka  juuret  olisivatkin  taimi  

tarhassa kasvaneet  pinnanmyötäisesti,  kääntyvät  ne märkinä istutettaessa 

kaikki  yhdeksi  pystysuoraksi  punokseksi.  Jotta saataisiin aikaan harittava 

juuristo, olisi eduksi jos se typistettäisiin  ennen viimeistä kasvukautta  

taimitarhalla. 

Taimituhoja  koskeva inventointi osoitti, ettei hakkuualoilla vältytä  

hyönteisvahingoista  tavanomaisia hyönteismyrkkyjä  käyttämällä,  kun 

kyseessä  on koneellinen istutus. On perusteltua  ryhtyä  selvittämään hyön  

teisvahinkojen  syitä  ja torjuntamahdollisuuksia  koneilla ja erityisesti  Ylö  

koneella istutettujen  taimien osalta.  Tämä tutkimus ei  ole antanut  vastausta 

näihin kysymyksiin.  

Koneilla ja erityisesti  Ylö-koneella istutettujen  taimien kuolleisuus oli 

huomattavasti suurempi  kuin käsin istutettujen.  Hyönteisvahingot  selit  

tivät kuolleisuudesta vain osan, koneissa esiintyneet  tekniset puutteelli  

suudet loput.  Näiden puutteellisuuksien  korjaamiseksi  oli  osoitettavissa rat  

kaisuja.  

Vasta sen  jälkeen  kuin  havaitut puutteellisuudet  on poistettu  ja koneita 

on käytetty  erilaisissa oloissa,  voidaan tehdä päätelmiä  siitä, mihin ne  pys  

tyvät  ja mitä niillä istutetuilta taimilta voidaan odottaa. Kaikkia  tutkit  
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tavia koneita sellaisina,  kuin niitä käytettiin  vertailevassa  kokeessa,  voidaan 

pitää  vielä teknisesti  keskeneräisinä.  

Taimien pituuskasvu  oli istutusmenetelmästä riippumatta  melko pieni.  

Toiseksi oli kasvun  vaihtelu huomattavan suuri.  Kolmanneksi ei  ensimmäi  

sen  vuoden kasvun perusteella  voitu tehdä kovin pitkälle  meneviä johto  

päätöksiä.  



6. TULOSTEN  YHDISTELMÄ 

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut  vertailukelpoisten  tietojen  kerää  

minen viidestä istutustyömenetelmästä,  koneellisista  m/TTS-, Ylö- sekä 

Holkki-menetelmistä sekä kouru  kuokan  ja meistin avulla suoritetusta käsin  

istutuksesta.  Vertailukelpoisuuden  saamiseksi  suoritettiin työ  eri menetel  

millä samoilla alueilla arvotussa  rivijärjestyksessä,  samanaikaisesti  ja samoja  

taimieriä käyttäen.  Tutkimuksessa  todettiin mm. seuraavaa.  

61. Koneet  ja työvälineet  

611. m/TTS 

Istutuskone edellyttää  etupainotetun  raskaan traktorin käyttöä,  sillä 

koneen suuri pituus  (3.0  m) ja paino  (1.000  kg)  tekivät  vetokoneen 

kovin peräpainoiseksi  istutuskonetta nostettaessa.  Istuttajan  paikka  

aivan koneen perässä  lisää etupainon  tarvetta vetokoneessa. 

Jyrsin  sekoittaa  tehokkaasti  maan pintakerroksen  ja muodostaa  keski  

määrin lähes 10  cm paksun  kuohkeutetun kerroksen. 

Jyrsin  hienontaa ja sekoittaa myös  hakkuutähteet maahan,  mikäli 

niitä ei ole paljon.  

Auraavat kiekkoleikkurit  avaavat yläosastaan  noin 12 cm leveän 

lähes yhtäjaksoisen  istutusraon jyrsimen  kuohkeuttamaan maahan. 
-  Istutusraon sulkee jyräpyörät,  joiden  paino  ja raideväli on säädet  

tävissä. 

Kivet ja kannot saivat istutusosan  voimakkaasti  tärisemään. 

Konetta hakkuualoilla käytettäessä  tulisi istuttajan  olla suojattu  

muualta paitsi  takaa,  mistä  pitäisi  olla  esteetön pakotie  ulos. 
Kiekkoleikkurien takareunat tulisi suojata  siten,  ettei istuttaja  voi 

satuttaa kättään niihin. 

Istuttajalla  pitäisi  olla  merkinantolaite. 

Koneen peräosan  pitäisi  olla lukittavissa ylös  nostettuna, jotta se ei 

heilahtelisi sivuille. 

612. Ylö 

Istutuskone edellyttää  etupainotetun  raskaan traktorin käyttöä,  sillä 
koneen suuri pituus  (235  cm)  ja paino  (680  kg)  tekevät  vetokoneen 

peräpainoiseksi  istutuskonetta  nostettaessa. 
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Jyrsin  työntää  hakkuutähteet sivuun karhelle koneen vasemmalle puo  

lelle,  mikäli niitä ei ole paljon.  

Vannas avaa pinnalta  kuorittuun,  muuten koskemattomaan maahan 

noin 6 cm leveän,  lähes yhtäjaksoisen  istutusraon. 

Istutusraon sulkevat jyräpyörät,  joiden paino  ja raideväli ei  ole 

säädettävissä. 

Kivet ja  kannot saavat istutusosan tärisemään. 

Istuttajan  tulisi  olla  paremmin  suojattu  sivuilta.  Samoin pitäisi  jalka  

terät suojata.  

Kone soveltuu myös  suurikokoisten taimien, kuten koivuntaimien,  

istuttamiseen.  

Koneen peräosan  tulisi  olla  lukittavissa  ylös  nostettuna,  jotta se ei 

heilahtelisi sivuille. 

613. Holkki 

Laite soveltuu keskikokoiseen  pyörätraktoriin.  Valtaosa sen  painosta  

kohdistuu traktorin vetopyöriin.  

Laitteella ei  saada aikaan minkäänlaista maan pinnan  käsittelyä,  joten  

se on tarvittaessa tehtävä erikseen esimerkiksi auraamalla. 

Laite soveltuu lähinnä paakkutaimien  istuttamiseen. 

Laitteella saadaan aikaan noin kolminkertainen määrä istutuskuoppia,  

mikä on yleensä  riittävä kivisessäkin  maassa.  

Istutuskuoppien  syvyys  säädetään siirtämällä teriä ulos- tai  sisäänpäin.  

Terien kiinnitysreikiä  pitäisi  olla taajemmassa.  

Taimihyllykön  muotoa tulisi muuttaa siten,  että istuttaja  voi vaa  

ratta ottaa taimia hyllykön  etureunoilta. 

614. Kuokka 

Käytetty  kourukuokka  oli Suomessa yleistä  mallia.  

Kuokan paino  oli  1.7 5  kg, se oli siis ehkä tavallista painavampi.  

615. Meisti 

Meisti,  josta  on käytetty  myös  nimitystä  ruukkukaira,  on toistaiseksi  

vähän käytetty  1.5 5 kg:n  painoinen  työväline.  

Meisti  soveltui  pehmeään hienojakoiseen  maahan. 

Meistillä ei saada aikaan laikutusta eikä maan muokkausta.  
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62. Työn tuotokset 

m/TTS 

Keskimääräinen työn tuotos m/TTS-koneella  tehoaikana vaihteli pal  

jon maaston ja myös  taimilajin  mukaan ollen kuusenistutuksessa  nii  

tyllä  enintään 23.0 ja männynistutuksessa  hakkuualalla vähintään 

9.1 tainta/min.  

Keskimääräinen ajonopeus  vaihteli vastaavasti 3.0 ...  1.5  km/h.  

Ylö 

Keskimääräinen työn  tuotos tehoaikana Ylö-koneella vaihteli maaston 

ja taimilajin  mukaan ollen kuusenistutuksessa niityllä  enintään 31.l  

ja koivunistutuksessa  hakkuualalla vähintään 12.9 tainta/min.  

Keskimääräinen ajonopeus  vaihteli vastaavasti 3.0 .  . .  1.3 km/h.  

Holkki 

—  Keskimääräinen työn  tuotos tehoaikana oli Holkki-laitteella  8.8  ..  .  

9.6 tainta/min.  

—  Vastaavat ajonopeudet  olivat  0.48  ja 0.52 km/h. 

Kuokka 

Kuokalla istutettaessa oli keskimääräinen työn  tuotos tehoaikana 

1 
...

 1.5 tainta/min.  

Meisti 

Meistillä istutettaessa oli  keskimääräinen työn tuotos tehoaikana 

2.2 . . . 3.2  tainta/min.  

63. Työn  laatu 

m/TTS 

Istutusvälit jäivät  liian pitkiksi  sekä  kivien että kantojen  vuoksi  ja 

istutettujen  taimien heikon näkymisen  takia. 

Istutuskohtaa saatettiin tarvittaessa siirtää rivissä  yhteen  suuntaan. 

Istutuskohdan syvyys  oli 4 ... 9 cm.  

Juurien syvyys  maassa  oli  maan pehmeyden  mukaan 7 ...  19 cm. 

Juuret  olivat ruukkutaimien juuria  lukuun ottamatta yleensä  mutkalla. 
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Taimien kuolleisuus  oli niityllä  hyvin  vähäistä,  mutta hakkuualoilla 

1 -f-  1-männyillä  pahimmassa  tapauksessa  32 %,  jolloin  myös  tukki  

miehen täin aiheuttamat vioittumat olivat yleisiä.  

Kuusentaimien keskimääräinen kasvu oli niityllä parempi (6.4 cm) 

kuin hakkuualalla (5.4  cm).  

Ylö 

Istutusvälit olivat hyvin  lähellä tavoitetta,  koska  koneessa oli  mitta  

nauhat,  joista  istuttaja  saattoi jatkuvasti  tarkkailla välimatkoja.  

Istutuskohtaa saatettiin tarvittaessa siirtää rivissä  yhteen  suuntaan. 

Istutuskohdan syvyys  oli 5 ...  10 cm.  

Juurien syvyys  maassa  oli maan pehmeyden mukaan 8  ...  16 cm.  

Juuret olivat yleensä  mutkalla. 

Taimien kuolleisuus oli niityllä  olematonta,  mutta hakkuualoilla 

pahimmassa  tapauksessa  1 + 1 -männyillä  jopa 24 %,  jolloin myös  

tukkimiehen täin aiheuttamat vioittumat olivat  yleisiä.  

Jyräpyörien  aiheuttamia vaurioita oli  havaittavissa  kivisillä  alueilla. 

Holkki   

Istutusvälit olivat yleensä  liian pitkät.  

Istutuskohtaa voidaan siirtää rivissä  kahteen suuntaan. 

Istutuskohdan syvyys  oli  5  ...  7 cm.  

Juurien syvyys  maassa  vaihteli maan pehmeyden  mukaan 11... 

14 cm. 

Juuret olivat ruukkutaimien juuria  lukuun ottamatta sykkyrässä.  

Taimien kuolleisuus oli 2  ...  3 %,  mutta kuoppien  ollessa  liian 

syviä  jäi  ruukkujen  alle tyhjää  tilaa ja kuolleisuus oli peräti  27 %.  

Tukkimiehen täi aiheutti runsaasti vioittumia. 

Kuokka 

Istutusvälit vaihtelivat silmävaraisen etäisyyden  arvioinnin ja maas  

tossa olleiden esteiden vuoksi.  

Istutuskohtaa saatettiin siirtää tarvittaessa joka  suuntaan. 

Istutuskohdan syvyys  oli 5 ...  9  cm. 

Juurien syvyys  maassa  vaihteli maan pehmeyden  mukaan 7 .  .  .  

13 cm. 

Juuret olivat ruukkutaimien juuria  lukuun ottamatta yleensä  mutkalla. 

Taimien kuolleisuus oli  niityllä  olematonta ja hakkuualalla pahim  

massa  tapauksessa  5  %.  
Tukkimiehen täin aiheuttamia vioittumia oli  yleisesti.  
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Meisti  

Istutusvälit vaihtelivat  silmävaraisen etäisyyden  arvioinnin ja maas  

tossa olleiden esteiden  takia. 

Istutuskohtaa  voitiin siirtää tarvittaessa joka suuntaan. 

Istutuskohdan syvyys  oli 5 
...

 6 cm.  

Juurien syvyys  maassa  oli 12 
...

 13 cm. 

Meistillä  istutettujen ruukkutaimien kuolleisuus  oli 6 % ja 15  %. 

Tukkimiehen täin  aiheuttamat vioittumat olivat yleisiä.  
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A COMPARATIVE STUDY OF TREE-PLANTING MACHINES 

Summary  

The expanded tree-planting programme  in  Finland, comprising some 150 to 200 

million  trees  a year  during the 1960's  and  increasing  labour  costs  have  made  it necessary  
to mechanize  reforestation  operations. The  first tree-planting machines  are already on 

the Finnish  market  and this  has  created  a need  for a comparative performance test 

of  the machines  available.  

The planting  machines  m/TTS, Ylö  and  Holkki  were selected  as the objects  of 

the study.  For the  sake  of comparison the  study  also  included  manual  planting, using 

a semi-circular  hoe  and  the m/Ahlström planting punch. 

Technical description of the machines  used  in  the study  

The m/TTS planter: The  commercial  manufacturer  of the  m/TTS  planter 

used  in  the study  is the Work Efficiency Association  and the dealer  Työväline 

(Picture 1). The serial number of the machine  is 11.  The  rototiller's corner gear  is  

Kumpulainen Oy's  model  KV-180, i  467:  1, number  9829, year  model  1967. The  main  
measurements  of the planter are as follows: 

According to the weighing  carried  out  at the  close  of the  field  test, the weight 
of the rototiller  was 730 kg  and  that of the planting section  370 kg,  i.e. a total  of 
1 100 kg.  The front section  of  the  planter  consists  of the rototiller  which  is fixed  to 

the tractor  by  means of a three-point hitch.  The  rototiller  revolves  around  a horizontal  

axle  in  the direction  of motion of the tractor. Power from the tractor's PTO is trans  

mitted  through the drive shaft which  has  a friction  clutch.  

The  actual  planting  section  is  fixed  behind the  rototiller  by  means of a cross hitch.  
The chains stretched  from  the front corners of the rototiller  to  the rear corners of the 

planting section  prevent the  latter  from falling below a  certain  height and  also  raise  
the planting section  when  the rototiller  is  raised.  The  planting  section  has  two 24 
inch  coulters  set at a plowing angle which  make  the planting  trench.  The  coulters  

are  fitted with  spring tension  and  by  increasing the  tension  it  is  possible  to regulate  

the distribution  of the weight of  the planting section  between  the packing wheels  
and  the  coulters.  The upper  edges of the  coulters  are sheathed.  The  plants  are placed  
in  the  trench  by  hand  and  metal  packing wheels, 8.5 cms  wide  and  14"  across,  close  
the  trench. The  wheel  gauge  may be adjusted. On top of the wheels  is  a sprung  seat, 
260  cms from the tractor's lifting arm. It is  58 cms. from the ground  and  the free  
height below it  is  30 cms. The operator faces  forwards. In front of him  is  a plastic  

plant box,  the  measurements of which  are,  length 60  cms,  width 40 cms,  and  height 

Actual planting  section Rototiller section 

length . . .  . 175 cms 133 cms 

width  92 ems 100 cms 

height  150 cms 125 cms 
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23 cms. Thus  the area of the plant space  is  24.2  cmt. Behind  the planting section  

is  a detachable  supporting wheel which  is  used  during transportation. The operator 
is protected  by a safety  cage  made  from steel  tubing which  has a rain-shield  roof.  
Steel netting in  front affords  protection from flying large objects.  

The  pulling machine  used  in  the  study  was  the Fiat 615 DT 4x4 tractor which, 

according  to  the  dealer, has a  capacity of 70  H.P. The wheels used  during the experiment 
were 9.5 X 24"  in  front and  16.9 x  30"  at the  back. The tractor was equipped with 
a protective cage  and  an additional 85  1. oil  tank  for  the  hydraulic system  which  was 
located  in front of the radiator. 

The reakdown  of the 1967  price of the  unit  vised  in  the  study  is  as follows  (1 U.S. 

dollar Fmk 4,20). 

Ylö tree planter: The  commercial manufacturer of the  Ylö  planter used  
in  the study is  Syväpaja  Oy.  It has  been exported  by Farmer  Oy  under  the  trade  
name Finn-Forester  (Picture 2). The  serial  number  of the  planter is  30/67. The main  

measurements  are as  follows:  

The weight of the  planter with  screefer  is  600  kg and  its  overall  length  235  cms.  

The front section  of the planting section  consists  of  a screefer with  a 36 cms  wide  

base, which  is  fixed  to  the  tractor  by  a three-point hitch.  The screefer revolves  around 

its vertical  axle  in an counter-clockwise  direction.  Power  transmission  takes place 

through the  of  the  tractor's PTO without  any  friction  clutch.  The  screefer  is  articulated  
so that when meeting a hard  obstacle  it  reverses up  against  the  spring  and  then  falls  
back  under  its own weight. For  this  reason the drive shaft requires no clutch.  

The actual  planting section  is  fixed to the  rear  of the  screefer  by  means of a cross 

hitch.  On either  side  of the shaft are rubber  padded projections  which  act as  side  

buffers. The  planting section  is  prevented from tipping back  on to the  tractor by  a 

telescopic spring between  the screefer  and  the planting section.  The distribution  of 

weight  between  the  screefer  and  the planting  section  may be  regulated by  the  tractor's  

pushing arm. The  planting trench  is  made  by  a  planting  shoe, which, due  to  its  sloping, 
front edge, slides  over  obstacles.  Above  the  planting  shoe  is  a movable  seat  on which  
the  operator sits facing backwards.  The distance  between  the centre  of the  seat and  
the  end  of the  tractor's lifting  arms is  150 cms. When  the  planting shoe  is  completely 

submerged the distance  of the seat  from the ground is  16 cms. Metal  wheels  which  

are articulated separately in  a vertical  direction close  the  planting  trench.  The  wheels  
are 37  cms  across  and  8 cms wide.  The  wheel  gauge  is  5.5 cms. Six plastic plant  con  
tainers are attached to the sides  and rear of the  semi-circular  seat.  A seventh  container  

is  fixed  above  the  right wheel.  The  diameter  of the  plant container  is  21 cms  at the  

top and  20 cms  at the  base.  The  height is  17.5 cms. The area of the  plant space  is,  

mk 

Planting section   3 300,— 

Rototiller   3 300,— 
Drive  shaft and friction clutch . . 450,— 

7 050,— 

Drawing machine   . 22 750,— 

Complete  unit   . 29 800,— 

Actual planting  section Screefer  

length 145  cms 105 cms  

width 100 cms 88 cms 

height 145 cms 115 cms 
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therefore, 24  dm 2
.  The  planting section  has  a semi-circular  iron  shield  which  is  covered 

on top. It also  has  an electric buzzer.  

The  pulling machine  used  in the  study  was  a Massey Ferguson 65  tractor, equipped 
with  a safety  cage  and  hydraulic Svedlund  half  tracks.  According to  the dealer, its  

capacity  was 62  H.P. 200  kg  auxiliary  weight was added  to the front  wheels.  The  

front wheels  were 7.5 x  16" and the rear wheels 13 X 30". 

The breakdown  of the price of the machinery  unit  is  as follows:  

Since the  MF 65  tractor  is  no longer sold  it  is  worth  giving the  price  of the  newer 
MF 165 tractor which is as follows:  

The Holkki  tree planter: The Holkki  equipment used  in  the  study  

is  manufactured by  Syväpaja Oy (Picture  3).  The  equipment comprises  round discs,  

complete with  counter  plates, suitable  for the  rims of the  tractor's drawing wheels, 

planting bars  to  be attached  to hooks  on the discs eight bars  for each drawing 
wheel -  and  a plant  shelf  to  be  fitted to the three-point hitch.  The bars  sink  into  

the ground with  the weight of the  tractor, thus  making  the  plant hole.  The  depth of 
the hole  may be  regulated  by  moving the  bars  in the  wheel  rims.  The  distance  between 
the pairs of planting trenches  is 190 cms. The distance  between  the planting holes  
is 65  cms. The  width of the plant shelf unit  is  84 cms and the length 86  cms. The 

top shelf  may be  tilted  upwards and  locked  in  this  position. The  surface  of the  plant 

space is  thus 144.5  dm 2, The  weight of the  set of bars  for one wheel  is  160 kg.  and  

of the shelf  unit  80 kg.  Thus the  total  weight of the equipment is  400 kg.  
The power  machine  used  in  the study was the Massey Ferguson 165 tractor,  

with  a capacity,  according  to the  dealer, of 65  h.p.  The  front wheels  were 7.7  5 x 16" 
and the rear  wheels 12 X 36". 

The breakdown  of the price of the unit  was  as  follows:  

The manual  tools: Although the study  concentrated on planting machines  
it  was enlarged, for  the sake  of comparison, to  include  manual  equipment. This equip  

ment consisted  of a common, semi-circular  planting hoe  (Picture 4) and  a planting 

punch (Picture  5). The  latter  is  used  for planting potted trees. Below  is  the  data  con  

cerning the manual  tools  used.  

mk 

Planter  complete with  screefer . . . 5 750,— 
Drive shaft  205,— 

5 955,— 

m k  

Pulling  machine   12 300,— 
Half tracks  4 850,— 

Front  weights  -7   375,—  

Safety cage   980,— 

18 505,— 

Cost of complete unit   24 460 — 

ink  

Set of bars with discs and shelf unit  1 980,— 

Tractor   12 120,— 

14 100,— 
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With  the  hoe, the operator carried the plants  in  a plastic  bucket  (Picture 6)  and  

with  the punch,  the plants were carried  in  a plastic  tray  (Picture  7).  

The  tests were carried  out on four  different  sites, one of which, Kaljaniemi, was  

a meadow  and  three,  Tevani, Laihajärvi and  Tervajoki  were clear-cut  areas (Pictures  

8, 9, 10 and  11). The main  characteristics  of  the  sites are  given in  tables  I—6.1 —6. The 
planting stock used  is described  in  tables  7—9. The 1/2 + 1/2 year-  old  pine  stock 

had  been  transplanted into  Finn  Pot  no. 530  peat pots.  The  rest  was  regular bare-root  

planting stock. 

Combinations  of methods  and planting stock were used  in  rows in  an order  pre  

viously  decided  on each  site,  and  repeated as often as the site  permitted. 

The dealer's representatives were responsible for the use of their equipment. 

The  results  are given in  tables  10 and  11. The  quality of the work  done  is  shown in  
tables  12—19  and  in Figure 1. The  planting  costs in  Figure 2  are based  on the  following 

costs in Finnmarks.  

Machine  planting: 

Tractor and  operator 

Two alternating operators ä 23 mk/day plus 25 % social  security  costs  

Interest and  repair costs  50 % of the purchasing price of the machine  

Costs  of transporting  machine  from one site  to another  0.2  p. per  tree  
Amortization  period alternatively the  planting  time of 0.5  and  2.5  million  trees.  

Manual  planting: 

Wages 18,50 mk/day plus 25 % social  security  payments 
Costs  of the manual  tools per  tree are roughly 1/100 of a penni  and  thus  insigni  
ficant 

Observations  of the  machines' behaviour  

During the study the following problems occurred in  connection with the per  

formance of the  machines. 

At the  outset, a general observation  should  be  made  to  the  effect  that  when  making 

use of  the  machine-planting methods in  question, a relatively  large number  of problems  
occurred,  which  was only natural  in  view  of the  fact that the  machines  used  were of 

a new type. During the  study  the following things were noticed: 

The m/TTS tree planter 

When  reversing  the machine  unit  from the transporter  down  a slope (May 9)  
the  planting machine  broke  the  tractor's drive  shaft  so that  during corresponding 

heavy movements  the drive  shaft between  the  tractor  and  the  planting  section 
should  be  uncoupled. 
The  moist  spring soil  stuck to  the  rototiller  so that  this  section  had  to be  removed  

completely (Picture 12). From the point  of view of performance it would  be  

preferable that  any necessary  tilling  were carried  out  in  the preceding fall.  

Manufacturer 
Hoe Punch 

Toijan  Konepaja Oy A. Ahlström Oy 

Weight  1.75 kg  1.55 kg  
Overall  length  86 cms 90 cms 

Length of  blade   23 cms  17 cms 

Centre  length of  blade   13.5 cms  

Centre  depth of  hoe   55 cms 

Lower  diameter of blade . 
.
 , 5 cms 

Upper diameter  of blade . .  , 8.5 cms 
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As a result  of the moisture  of the  soil  the  grass  did not  carry  the  heavy tractor  

and the work  had to be interrupted several times (May 5) because  the tractor 

had  stuck despite  the fact that it was  a four-wheel  drive. If it is  desired  to 

make use of the beneficial  spring moisture  for the plants,  full  or half  crawler  

tracks must be  used, otherwise  the soil  must first be  allowed  to dry out.  

The power  drive  cog  behind  the tractor broke.  

The tractor's starter broke (May 10).  

The  friction  clutch  on the drive  shaft became  loose  with  the continued  heavy 

strain  and  finally broke  down  (May 11). Thus the running speed should  be 

sufficiently  low  to be  able  to avoid  stumps and  stones  and  to enable  the  rototiller  

to be raised  when  it encounters obstacles. 

The  shackle  fastening of the  left chain  of the  planting section  broke  (May 17). 

When  raising the planting section  it should  be  locked  in  the direction  of the 

tractor's motion so that it does  not  jolt sideways during transportation. 

The power  transmission device  broke  down (May 18). 

The rear wheel  behind  the planting section  was twisted off (May 19) when  

the planting section  overturned  a tree stump while  moving from one refores  

tation  site  to another  (Picture 13). 

When  the  side  buffer  chains  of the  planting section  were loosened  so that the 

planting section  would  not rise  every  time  the  rototiller  encountered  the  smallest  

obstacle,  the  rear  section  of the  planter hung down  so low  during transportation 

and turns  that it  often hit  against stumps  and  stones.  

The depth of the  soil  turned  by  the  rototiller  varied  considerably and  at high 

speeds the  soil  behind  stones  and  stumps remained  unturned.  When  aiming at  

deeper turning of the soil, the  running speed should  be considerably  lower.  

The rototiller  threw up  fist-size  stones  some ten metres  into  the air  behind.  

For  safety reasons,  a shield  should  be  fitted behind  the rototiller.  

The  pot plants  did not stay  in  the  restricted  plant space some falling to the  
floor  of the planter and  from there  to the ground. 

For  safety reasons,  when  planting in  clear-cut  areas, the operator should be  

fully protected in  front, at the sides  and  above  from brash  and  in  front so 

securely  that the soil thrown  up  by  the rototiller  does  not  get into  his  eyes.  

The operator should  have  a  free safety  exit at the rear and  a buzzer  so that 

he  can communicate  with  the driver of the  tractor. The  plant box  is  too  near 

the operator's head  (Picture 14). The rear section  of the  coulters  should  be  
sheathed  so that the  operator cannot  injure his  hand  when  he  places  the  plant 

between  the rotating coulters.  

The operator should be  protected from the rain  by a larger rain  roof.  
When  planting a  clear-cut  area with  the m/TTS machine,  the operator  was 

jolted so much  that he  refused  to continue  working after the  first day (May 11) 
and  had  to be  replaced. 

The  rototiller  blades wore rapidly (Picture 15). 

The  Ylö tree planter: 

The electric cable  of the buzzer  was broken  by  brash  (May 10). The electric  

cable  should  be  shielded  by  a thick  plastic  tube  or a battery-powered buzzer 

used, thus eliminating the  need for an electric  cable  between  the tractor and 
the planting  machine.  

The  locking  pin  of the  drive  shaft  stuck so that  the shaft  did  not stay  in  position 
but  repeatedly slipped (May 11). 
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The  locking  pins  of the drawing  bar fell  out  several  times (May 12) as a result  
of brash. Bolts or other such  fastenings  which  cannot  open  of  their own accord  
should  be used.  

The  air  valve on the right drawing wheel  broke  off (May 12) as a result  of 

brash. The  valves  should  be  shielded  as is  generally the  case with  tractors used  

in  forest work.  

The right-hand  drawing bar broke  (May 16) as a result  of earlier  breakage. 

A careful  cheek  should  be  made  to  ensure that  all  the  equipment is  in good repair.  
The screws on the  upper  left  side  of the  screefer frequently worked  loose  as a 

result of vibration and  it was continuously  necessary  to tighten them. The 

screws should  be  locked  so that they  cannot  work loose  (Picture  16). 

The front corners  of the pressure  wheel  guards knocked  against the  legs of 

the operator, bruising these.  The shape of  the guards should  be  altered.  
When the operator bends  forward, the side  shield  is  insufficient and  should  
be  extended  towards the  rear. The operator's legs and,  in  particular,  his  feet  

are not  sufficiently  protected from the point of  view of work  safety  standards.  
The plant holder  above  the  right wheel  was too  far from the operator so that 
it  was impossible for  him  to protect the roots  of the  plants in  his  hand  from 
the  sun  and  the  drying wind.  Moreover, the  operator in  question was left-handed  

so that it  was  noted that the  left  wheel  guard should also  be  fitted with  holes 

in which  to fit plant holder bolts  (Picture  8).  
When  bending forward, the operator is  not  protected from  the  rain  so that 

the roof  should  be  extended  by  about  one metre for its entire width.  

Both the lower  edge of the screefer  and  the lower  front corner of the  edge 
of the planting shoe  wore rapidly  (Figure 17).  The planting shoe  revealed  a 

strong sideways swing during transport. When in a raised  position it should  
be  locked  to prevent it  from swinging  sideways. The  padding on the  side  buffers 

of the planting section  came away  (Picture  19). 

The Holkki  tree planter: No faults were observed  in  the Holkki  

machine  throughout the entire experiment, neither  in  the tractor nor the planting 

equipment. The measurements of the plant  shelf  unit were not  the best  possible.  
It could  easily  have  been 2 m.  wide  or  at least  the  width  of the outer width  of the 

tractor's drawing wheels.  The  depth of the  shelf i.e.  the  distance from the front  edge 
to the  rear  edge,  on the other hand, was too great. This was noticed when  the  operater 
took plants  from the  far  side of the  shelf, when  the near side  tended  to poke him  in 

the  chest, the shelf  being rather  high. The  shelf  could not  be  lowered  by  the  three  

point hitch  to  any  great extent  since  the  lower  edge of  the  lower  shelf  knocked  against 
the stumps and  the  operator's legs were in danger of being crushed.  

The  main  results  of  the  study 

The m/TTS tree planter 

The  planter  requires the use of  a  front-weighted heavy tractor  since  the  planter's 
length (3.0 m) and  its weight  (1 100 kg)  put considerable  strain  on the rear,  
thus lifting the planting section.  The  operator's seat  at the extreme rear  of 
the machine  increases  the need  for a front-weighted pulling  machine. 

The rototiller  turns  the  surface  layer  of the  soil  efficiently  and  forms a tilled  

layer  less  than  10 cms deep on an average.  

The  rototiller  also  grinds and  mixes brash  with  the  soil, provided  there is not  

too much of this. 
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The plowing coulters  make an almost  continuous  planting trench, roughly 

12 cms.  wide  at its widest  point, the rototiller  tilling the soil. 

The  trench  is  closed by  the  packing wheels.  The  weight of these and  the  wheel  

gauge  may be  regulated. 

Stones  and  stumps subject the planting  machine  to heavy jolts.  
When using the  planter on a clear-cut  area the operator should  be  protected  
on all  sides except the rear which  should  afford a free safety exit. 
The rear section  of the coulters  should be  sheathed to  prevent the operator 
from  injuring his  hand  on these. 
The operator should  have  a buzzer. 

The rear section  of the machine  should  be  locked  when  in  a raised  position 

to prevent  it  from swinging sideways.  

The low-slung seat  is  an obstacle to the  planting  of large plants.  

The Ylö tree planter 

The planter presupposes  the use of a front-weighted heavy tractor  since the  

length (235  cms)  and  the  weight (680 kg)  of the  planter put the  weight on the  

rear drawing wheels, thus lifting the planter.  

The screefer  will  push brash  to the left in  windrows  provided that there  is  

not  too much of  this. 

The planting shoe opens up  an almost  continuous  planting  trench  roughly 
6  cms  wide,  the  soil  being  turned  on the  surface  but  otherwise  untouched.  
The trench  is  closed by  packing wheels.  The weight  of these and the wheel  

gauge  may be  regulated. 
Stones and  stumps subject  the  planter to heavy jolting. 

The  operator should  be  better protected at the  sides.  His  toes  should  likewise  

be protected. 

The  machine  is  also  suitable  for planting larger plants such  as birches.  

The rear section  of the machine  should be  locked when  in  a raised  position 

to prevent  it from swinging sideways.  

The Holkki  tree planter 

The machine  is suitable  for use with a tractor with  medium-sized  wheels.  The 

bulk  of the weight  falls  on the tractor's drawing wheels. 

The  machine  carries  out 110 site  preparation work  so that this  should  be  done  

seperately  if required, e.g. using a plow. 

The  machine  is  best  suited for planting potted plants.  

The  machine  can produce a triple amount of planting holes  which  is  generally 
sufficient, even in  stony  soil. 
The  depth of the  planting hole  may be  regulated by  moving the  bars  outwards  
or  inwards.  

The shape of the plant box  should  be  altered  so that the operator  may take 

plants from the far side  of the shelves without  running any risk  of injuring 
himself.  

Semi-circular  hoe 

The  semi-circular hoe  used  in  the  experiment for the sake of comparison  is a 

model  commonly used  in Finland, although its weight, 1.7  5 kg,  was perhaps 

heavier  than usual.  
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Punch 

The punch  was  a tool  weighing 1.5 5 kg.  which is  little used  in  Finland  as yet.  
The punch is  suited  to soft,  fine  soil. 

The punch  carries out no site  preparation work.  

The output of the  machines  

The m/TTS tree planter  

The average  output of the m/TTS planter during the effective working time 

varied  considerably according to the  terrain and  the  planting stock,  the  maxi  

mum being  23.0  plants per minute  for spruce  on meadowland, the minimum  

9. l plants for  pine on clear  cut areas. 

The average  running speed varied  correspondingly from 3.0 to 1.5 km/h.  

The Ylö tree planter 

The  average  output of  the  Ylö  planter during  the  effective  working  time varied  

considerably according to the  terrain  and  planting stock,  the  maximum  being 
31.1  plants  per  minute  for  spruce  on meadowland  and  the  minimum  12.9 plants  
for birch on clear cut areas. 

The average  running speed varied correspondingly from 3.0 to 1.3 km/h.  

The Holkki  tree planter 

The average  output of the Holkki  planter  during the effective working  time 
varied from 8.8 to 9.6 plants per  minute.  

Semi-circular hoe  

The average  output of the  hoe  during the  effective working time  was 2.2—3.2  

plants per  minute.  

The  quality  of  the  planting work  

m/TTS tree planter  

The  spacing in the  rows  was too  wide  as a result of stones  and  stumps and  of 

the poor  appearance  of the trees  planted.  
The  planting spot  could be  moved  in  one direction  along the  row  where  necessary.  

The soil  surface  depth at the planting spot was 4—9 cms. 

The depth of the  roots  in the soil  was 7—19  cms, depending on the softness  
of the ground. 

With the exception of the  potted plants,  the  roots  were generally bent.  

The  survival  rate  of the  plants  was  very  good on meadowland  but  on the clear  

cut  areas  in  the  case  of 1 + 1 pine  it  was at worst  only 68  % when  pine weevil  
destruction was also common. 

The  average  rate  of  growth of  spruce  plants  was better  on meadowland  (6.4  cms) 

than  on clear-cut  areas (5.4 cms).  



08.5 Tutkimus metsänistutuskoneista  83  

Ylö tree planter 

The spacing within  the rows was close  to the target, since  the machine  was 

fitted with a tape measure which enabled the operator to keep a  continual 

check  on the spacing. 
-The planting spot could  be moved  in  one direction  within  the row when  

necessary.  

-The soil  surface  depth at the planting spot was s—lo5 —10 ems. 
The  depth of  the roots  in  the  soil  was B—l  68—16  cms  according  to the  soil's  softness.  

The roots  were generally bent.  
-  The  survival  rate  of the  plants  on meadowland  was excellent  but  on clear  cut 

areas with  1 + 1 pine at worst  only 76 %  when  pine weevil  destruction  was 

also common. 

The damage caused  by  the packing  wheels  was noticeable  on stony ground. 

Holkki  tree planter 

The spacing within  the rows  was generally too  wide. 

The planting spot may be  moved  in  two directions  within  the row.  

The depth of the soil  surface at, the planting spot was 5—7 cms. 
The  depth of the roots  in  the  soil  varied according to the soil's softness  from 

11—14 cms. 

With the exception of the pot plants,  the roots  were crowded.  

The  survival  rate  of the  plants  was 97 —98 %. When  the  holes  were too deep 

empty  space  remained  below the pots and  the survival  rate  for these  was 

only 63  %.  

The pine weevil  caused  considerable  damage. 

Semi-circular planting hoe  

The spacing within  the rows varied according to the judgement of  the eye 
and  as a  result  of obstacles  in the ground. 

The planting spot could  be  moved  in  any direction  when necessary.  

The  depth of  the soil  surface at the planting spot was 5—9 cms. 

The  depth of  the  roots  in  the  soil  varied from 7—13 cms  according  to the soil's  

softness. 

With the exception of the pot plants,  the roots  were generally bent.  
The  survival  rate of the  plants  was  excellent on meadowland  and  on clear-cut  

areas at worst  95 %.  

Damage caused  by  the pine weevil  was general. 

Punch 

The spacing in  the rows varied according to the judgement of the eye and  
because  of  obstacles  in the ground. 

The planting spot could  be moved  in  every direction  when  necessary.  

The soil  surface depth at the planting spot was  5—6 cms. 

The depth of the roots  in the soil  was 12—13  cms. 

The  survival  rate of pot plants  using the  punch was 94 % and  85 %. Damage 

caused  by  the pino weevil  was  general.  
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Preface  

Preliminary  work  for a study  of  the  utilization  of  wood and fuel on real 

estates  *),  the most essential  part  of  the Forest  Drain Survey,  was started 

in April,  1964,  under the supervision  of  Professor Seppo  Ervasti at  the  Eco  

nomics Department  of  the  Forest  Research Institute.  Field work started 

in October 1964 and was  completed  in September  1966. 

Some results  of  the  study  have already  been published,  as  listed on  p.  50.  

The  present  paper describes the methods and the  principal  results  of  the 

study,  with confidence limits, and suggests  an improved  method for future 

use.  

I wish  to express  my gratitude  to  the nearly  5 000 owners  or  tenants of  

the sample  estates or  buildings,  whose willing co-operation  has made the 

study  possible.  

The data for the study  was  collected  by  the  following  persons: Pentti 

Hämäläinen,  8.F., Pertti Hämäläinen,  8.F., and Pekka 

Karakoski,  8.F., and by  forestry technicians Martti Halme,  

Asko Heikkinen, Toivo Kauli o, Aake Kuntonen,  

Mauno Mynttinen,  Raimo Rekola,  Risto Ropponen,  

Alpo Rosendahl,  Kaj von Schoultz,  Heimo Suhonen,  

Björn  Söderström,  Erkki  Taipalinen,  Sulo Toropai  

nen and Ossi  Välilä. 

Terho Huttunen,  8.F., was  responsible  for issuing  instructions 

to collectors,  for  their training,  and for all correspondence.  Field work  was  

mainly  supervised  by Pertti Mikkola, B.F.  

Fuelwood purchasers  were  interviewed for the study  of cutting  areas  

by  the district foremen of  the State Fuel  Office,  under the supervision  of 

Olavi Aulamo, B.F. 

In the various phases  of  checking  and treatment of  the data and calcula  

tion of  the results,  the  clerical work was  supervised  by  Matti Heikin  

heimo, 8.F., Aatos Peltoniemi,  B.F. and Jorma Sainio,  

B.F. The  computer  treatment of the data was  undertaken at the Forest  

Research  Institute  by Sakari Salminen,  8.F.
,  and Osmo Ket  

*)  i.e.  all  roundwood used  in  buildings and  property  (both for  construction  and  heating), excluding 
roundwood  used  as raw  material  or fuelwood  in  manufacturing industries.  
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tunen,  B.Sc.  (soc.),  and at the  computer  centre by Pertti  Reijo  

nen, Chief of the Section. 

Chapters  1, 21—23,  4 and 63 were  written by Professor  Seppo Ervasti,  

Chapter  3  by  Esko  Salo, Licentiate of  Forestry,  who analysed  the final results,  

Chapters  5  and 61—62 by  Risto Seppälä,  the  Mathematician  of  the Institute,  

who took responsibility  for confidence calculations,  and Chapter 24 by  

Pekka  Tiililä, 8.F., who analysed  the material for  the  study  of  cutting  areas.  

The  Finnish  manuscript  was  translated into English  by Hilkka  Kontio  

pää,  M. A. (Helsinki),  and checked by  Michael Jones,  B.  A.  (London).  

I wish to extend my thanks  for their valuable work  to all those listed  

above,  as  well  as  to numerous other unnamed persons  who have taken part  

in  the study.  

Helsinki,  October 31, 1967 

Lauri Heikinheimo 

Professor 

Head of  the Economics Department  
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1. PURPOSE AND SCOPE OF THE STUDY 

Studies of wood utilization have been carried out in Finland since 1927 

to determine the  total forest  drain (Saari  1934; Osara, Pöntynen  

and Erkkilä 1948; Pöntynen  1962). The total drain is measured 

when roundwood is  first used. The drain due to utilization  comprises  prin  

cipally  exports,  roundwood used in industry  and roundwood used on real 

estates.  To this  must be added  losses  in transport  and storage  and the  cutting  

and clearing  waste to  obtain the drain through  felling.  Finally,  the  natural 

mortality is added to  obtain the total drain. 

Information on the total drain is  required  primarily  for timber-balance 

calculations,  in which it  is compared  either with the estimated increment 

or with the allowable cut,  both of which are based on forest inventories. 

Attempts  have been made to  forecast the  total forest drain and timber 

balance on the basis  of  the quantities  of  timber utilized and cutting  and 

clearing  waste.  This information is  required,  for example,  when expansions  

in the forest industry  are  projected,  when fellings  are  distributed over  the 

different districts,  and when both silvicultural  and improvement  work  and 

national forestry  and economic policies  are  planned.  The need has greatly  

increased in recent  years  as  fellings  have approached  the maximum level 

consistent with a sustained yield.  

The part played  by  real estate consumption  in the determination of  total 

forest  drain  can be  seen from the following  figures:  

Mean for 1964—66, 
Utilization or  wastewood million cu.m solid Per  

category,  timber balance  measure,  unseasoned  cent 

wood excl.  bark  

Wood  used  by  industry  31.72 65.6  

Wood for real  estates  9.6 9 20.1 

Export  of roundwood   0.9 8 2.0  

Other uses  0.3 9 0.8 

Total wood  utilization   42.7 8 88.5 

Cutting and  clearing waste   4.4 6 9.2 

Transportation waste   0. 0 9 0.2  

Felling  drain   47.32 97.9 

Natural  losses   1.00 2.1 

Total drain   48.32 100.o 

Allowable  cut  49.73 

Timber balance   + 1.41 



8  Seppo Ervasti, Esko Salo, Risto Seppälä and Pekka Tiililä  68.<;  

Data on wood  used by  industry  is  obtained from the  annual industrial 

statistics  of  the  Central Statistical  Office,  and on exported  timber from the 

export  statistics  of the National Board of  Customs.  The third important  

group, roundwood used by real estates, equivalent  to about one-fifth  of  the 

total forest  drain, constitutes together with cutting  and clearing  waste and 

natural losses  the most  difficult  component  of  the total drain to calculate.  

For  this  reason, the quantities  used by  real  estates  have until  now  only  been 

examined at intervals  of  about 10 years (Saari  1934, Erkkilä  1943, 

Pöntynen  1962),  and it  has been assumed that no substantial change  

occurred during  the intervening  years.  

Previously,  the  roundwood used by  real estates was not determined 

separately.  Instead,  it was  included in nearly  all the other categories,  the  

majority  in groups composed  of  farmers, other rural users,  towns  and urban 
districts  (urban  district  = Finnish kauppala).  The consumption  in earlier  

studies  was  calculated per inhabitant. 

When the 1964 and 1965 studies  were  projected,  it was  decided to  cal  

culate  the  use  per real estate or  building.  

The study  carried out in 1964—66 investigated  the round  

wood used by real estates and other fuels  used for 

heating.  The greater part  of  the quantities  used by  industrial  real estate 

are  included in the industrial  statistics  collected by  the Central Statistical  

Office.  The study  was therefore limited to cover only  

the roundwood and fuels  utilized by real estates 

which are not reported  for inclusion in industrial 

statistics. 

Roundwood 1), in the present  study,  refers  to timber as  it comes  

directly  from the forest, before it has been processed  in any  way or  had any 

primary  use.  This is  then divided into industrial wood  and fuelwood. In  

dustrial wood is  further divided into heavy  timber, which 

has an underbark diameter of 2> 5" (12.7  cm) measured at the middle, and 

cordwood which has  a smaller  diameter. The latter  again  is  divided into 

standard cordwood,  with a diameter of Bcm underbark, meas  

ured at the middle, and small sized wood, which has a smaller 

diameter. Fuelwood is  roundwood used  as  fuel. Wood collected 

from dead trees, not taken into account when the total forest drain 

is  determined,  has been presented  either as  a separate  item or,  where indi  

cated,  combined with roundwood. The classification  of  both roundwood 

and fuels, together  with their units of  measurement and the  conversion 

factors used,  are  given  in Appendix  1, p.  55. 

*)  The  unit  of measurement  for  roundwood  in  the  present  study  is  cubic  metre  solid  measure (cu.m  
solid  measure)  of unseasoned  wood  excluding bark.  
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The concept  of  real estate in the study  is  slightly  ambiguous  and will  be 

described more  fully  in the section concerned with the populations  studied  

(pp.  10—11). 

A part  of  the study  covered two periods  of  time. The  reasons  were, first,  

the comparative  trial  of  two data collection methods,  and second,  the urgent  

need for the results.  The retrospective  inquiry,  restricted  to 

measurement of roundwood utilization, covered the year preceeding  the  

first  visit  to the real estate. The quantities  recorded were  based mainly  on  

interviews. The exact  date of  inquiry  varied,  but the results  concerned for  
the most part  the  utilization  of  roundwood during  1964. Book-keeping,  

by  which the quantities  of  both roundwood and all other  fuels used to gener  

ate heat were measured in detail on a number of  visits to  the estates,  lasted 

for exactly  a year from the  first  visit.  The results  of  the book-keeping  study,  

therefore,  mainly  covered 1965. 

The results  for the utilization of  roundwood were  presented,  at the request  

of  those using  them,  for three regional  divisions: forestry  board districts, 

economic regions  and natural areas  of  wood supply  (see  Appendix  2,  p.  57).  

Those concerning  other fuels were  presented  only  for economic regions.  

The  method finally  selected for the  collection of  the  data was  two-stage  

sampling.  Communes were  selected in the first  stage,  and estates  and build  

ings  in  these communes  were sampled  in the  second stage.  

The  present  paper describes the method of  study,  collection  and treat  

ment of  the  data,  the  principal  results  of  the  study,  and the confidence limits 

of  its  results.  Short  descriptions  of  the  method and study  results  have already  

been published  in several papers, listed on pp. 50—51. 



2. INVESTIGATION METHOD 

21. Populations  and strata  

The  most recent census  of  all real estates  in Finland,  before the  present  

study,  was  made in connection with the  population  census  (and registration  

by  place  of  residence)  on January 1, 1961. The population  census  reflected 

the situation on December 31,  1960, but the regional  reorganization  at the  

beginning  of 1961 was  taken into account in the real  estate census.  The 

farms had been listed  in the general  agricultural  census  of  June 15, 1959. 

For 1961 and the  succeeding  years,  data was  obtainable from the house  

building  statistics of  the  Central Statistical  Office,  where questionnaires  on  

both completed  buildings  and those under construction are  filed. These were  

the  only  available lists of  real estates,  and included all except  the  following: 

summer cottages  completed  in or  before 1960 which were  not farms 

nor habitable in the winter; 

barracks,  storages  and depots  of  the  Defence Forces  completed  in or  

before 1960; 

new buildings  and buildings  under construction in the rural communes 

of the province of Ahvenanmaa. 

In  the present  study,  the sample  was  selected and data collected sepa  

rately  for towns and urban districts and for rural  communes according  to 

their distribution on January  1, 1964. The same sample was  used for the 

collection of  data and calculation of  results  in both the retrospective  inquiry  

(1964)  and book-keeping  study  (1965).  

Four  basic  populations  were  used in listing real estates  in rural communes: 

farms, the so-called old real estates,  new buildings,  and buildings  under 

construction. For towns and urban districts, it was decided to use three 

populations:  old buildings,  new buildings,  and buildings  under construction. 

Farms  were  distinguished  in the rural communes, where their wood utiliza  

tion constitutes the majority  of  wood utilization by real estates, but were 

too few in towns and urban districts  to be treated as  a separate  popula  

tion. Roundwood utilization by them was,  however,  calculated by  a rough  

approximation  when the data was processed  (see  p.  15). 

The population  of farms in rural communes  was  listed from the  1959 

General Agricultural  Census (Maatalous.  Yleinen .  .  .  1962).  The distribution 

into strata was  based  on the  classification by  area  of  field under  plough  from 

that census, though  a few classes  were combined (see  Appendix  3,  p. 58). 
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The population  of  old buildings  was listed  from the data of  the 

1960 Real Estate Census. Since the classification was  not suitable for the 

present  study,  a re-classification  was  made and the population  was  listed 

accordingly  (see  Appendix  3,  p.  58).  

Old real estates were classified  into two strata:  residential and business 

buildings,  and other buildings.  Classes  were determined by  the purpose for 

which the majority  of  the floor area in the  buildings  was  used.  

Stratification  into groups with stove heating, with central heating,  or 

without any  fixed heating  device was  made in that order of  preference,  i.e. 

a real estate with one stove-heated building  (sauna  excluded)  belonged  to 

the stove-heating  strata. 

The population  of  old real  estates  in rural  communes  was  obtained by  

subtracting  for  each  commune (and  forestry  board)  the total number of  farms 

in the agricultural  census  from the total number of  real estates  in the census.  

For  each forestry  board,  the old real estates  in rural communes were  

distributed into strata  on the basis  of  a separate  sample  of  more than 10 000 

real  estates  picked  from the  1960 real  estate census  lists.  

The populations  of  new buildings  (for  the retrospective  inquiry,  

those built in 1961—63 and for the book-keeping  study,  in 1961—64)  and 

of  buildings  under construction (in  1964 for the  retrospec  

tive study  and in 1965 for the book-keeping  study)  were  listed,  by  commune, 

from the house-building  statistics  of  the Central Statistical  Office  and,  for 

Helsinki, of  the municipal  statistical  office.  The distribution into strata (see  

Appendix  3,  p.  58)  was  based on the classification  of  the original  statistics,  

excluding,  however,  cattlesheds  and other comparable  agricultural  buildings,  

which were added to the relevant real estate. 

The unit of  calculation  used  for buildings  was  volume (to  the  nearest 

100 cu.m for new  buildings  and to the nearest 10 cu.m for buildings  under 

construction).  The cubic volume of the population  of  buildings  under con  

struction was calculated in the retrospective  inquiry  (1964)  as  the  mean 
value of  the cubic volume for the  first and last quarters  of  the year, and 

in the book-keeping  study  as  the mean value of  the last quarter  of  the pre  

ceding  year and last quarter  of  the  year concerned. The method is  not com  

pletely  accurate, but it was  not considered  necessary,  in view of  the addi  

tional work  involved,  to calculate the mean of all the quarters. 

22. The sampling method and supplementary  calculations 

The two-stage  sampling by  which sample  communes were  first  chosen 

was  used primarily  in order  to save  cost  and time.  The proportion  of  munici  

palities  was  fixed at one-third. Before the rural communes were picked,  

however, calculations of cost and of  the effect of  inter-communal variance 
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on the size  of  the  sample  were  carried out. The variance was  studied only  

on the  basis of  round wood utilization by  the farms,  since this group of  

utilization was  known from earlier studies to  represent  the vast majority  

of  the total utilization  of  roundwood by real estates.  The calculations were  

carried out  on the basis  of  a sample  of  287 farms picked  from the initial 

material of  the  1955 wood utilization survey.  The effect  of  inter-communal 

variance on  the size  of  the sample  was  calculated from the formulas (H  a  n  

s  e  n et  ai.  1953,  p.  259):  

V (x) = variance  of the mean 

M = total  number  of communes in the whole  country  

m = number  of communes in  the sample 

Nk = number  of all  farms in the kth commune 

nk = number  of farms in  the sample of  the kth commune 
M 

N = 27  Nk  = number  of farms in  the whole country 
k=l 

m 

n = 27  nk  = number  of farms in  the sample 
k=l  

N = N/M 

nk = n/m  

f = n/N 

Xki = utilization  of  roundwood  by  sample farm  
in 

x =27 xk /m = mean utilization  of roundwood  by sample farms 
k=l  

(2-1) V(x)=^-
f

(CV) a  [l+rjK-l)]  
m nk  

rank 
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nk  

xk = E xkl /nk = mean utilization  of round  wood  by  the  sample  farms of  the  kth  
I=l commune 

i'l = intra-class  correlation  

sjj = inter-communal  variance of roundwood  utilization by  farms estimated  
from the sample  

s
2 = total variance  in  roundwood  utilization  of  the farms 

Only  the  total variance was  obtainable from the population,  and  thus the  

variance between communes  had to be calculated by means of  this and the  

intra-communal variance. The size  of  the sample  was  first estimated for a 

one-stage  sample,  after which was  calculated how much the size  had to  

be increased in the two-stage  sample  to keep  the precision  unchanged.  The  

enlargement  was  based  on the  formula 100 •r
r
 (nk 1). 

The effect  of  the inter-communal variance in roundwood utilization by  

farms was  calculated separately  for each stratum. The  result  reached was  

that inter-communal variance necessitated increasing  the sample  by  an 

average of  50 per cent, when the sample  is drawn so that every  stratum 

contains some 200 farms and the number of  communes  in the sample  is  70;  

in other words, n = 200/70  ~ 3. 

On the basis  of  these calculations,  it was  decided to take 70 sample  

communes proper from the rural communes. Furthermore,  

supplementary  samples  had to be  drawn from a further 42 rural  communes, 

termed as  supplementary  sample  communes. 

When the rural communes  were  selected,  it was born in mind that the 

results  would be raised mainly  by  forestry  board districts. The number of  

sample  communes per forestry  board district  was  determined in proportion  

to the population  (actually  resident in Finland on Dec.  31,  1962)  of  the  rural 

communes in each district. The communes within each district were then 

arranged  in order of  population,  and the list  obtained was  divided into as  

many parts as  the  number of  sample  communes  indicated. One commune 

was  drawn by  lot from each  part  so obtained. In this way  the sample com  

munes were evenly  divided among groups of communes of different sizes. 

The sample towns and urban districts  were selected 

in the following  way. The three largest  towns, Helsinki,  Turku and Tam  

pere, were included without lot  as  separate  districts.  For the others,  the 

country  was  divided into three regions  (see  Appendix  2,  p. 57)  on the basis  

of  experience  obtained from the  1955 wood utilization study.  The towns and 

urban districts  within each region  were  then arranged  in order of  population  

(actually  resident in Finland on Dec.  31, 1962)  and every  third town was  

taken by  systematic  sampling  after  the  first had been  drawn by  lot. In 
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addition to the  three big  cities,  the  number of  these  sample towns amounted 

to 22. There  was  no need to supplement  the sample later. 

Before the samples  were  selected, calculations were  made to determine 

their size  and distribution into strata. Since farms in rural com  

munes could be considered from the earlier wood utilization studies to 

be  both the largest  group of real-estate roundwood users  and the  most 

labour-consuming  data collection unit, the size  of  their sample  and distri  

bution into  strata was  calculated from the  farm sample  (287  farms)  mentioned 

on p. 12. 

The size of  the sample was determined from the formula (see  

Sukhatme 1954, p. 90):  

n = number  of sample farms 

N = number  of farms  in  the population 

N
h = number  of farms  in  stratum h 

S|, = standard  deviation  of roundwood  use  by  farms in  stratum h (estimated from 

the 1955 wood  utilization  study) 

L = number  of strata 

Vo  = 0 2  
P 

d = ■x = absolute standard error of the mean roundwood  utilization  by the 
100 J 

population 

p = percentage of standard  error of the mean 

t =1.96  (corresponds to 95 per  cent confidence  level) 

The size  of  the sample obtained when the  95 per cent confidence level 

was  applied  was: 

with p=3  %, n= 1 200,  and 
with p=s  %, n = 440. 

When the variance in roundwood utilization between the  communes  was  

taken  into account  (according  to the above calculations,  pp.  12—13,  enlarge  

ment of  the  sample  by  50  per cent was  required), the size  of  the  sample  was  

440 + 220 = 660 with p  =  5  %. The preliminary  number of  the sample  

accepted  for further calculations was 700 farms.  

The stratification of  the sample  farms was  based on the optimum alloca  

tion: 

(2.6) n= 
h"

 ]L N  
S

»
 

/o n\ ( } nh =E  N
h
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The national sample  obtained in this way was  shared separately  for each 

stratum between the forestry  board districts, in proportion  to the  number 

of  farms in their population.  This gave  the number of  sample  farms per 

strata in each forestry board district.  Subsequently,  the sample  was enlarged  

so  that in each  forestry board district  strata containing  1 farm or none were  

made to contain a minimum of 2 farms.  The distribution into strata of  the 

sample farms  (final  total 727)  over  the whole  country  is  shown in Appendix  

3, p. 58. 

Within each forestry  board district, the sample  farms were  shared sepa  

rately  for each stratum amongst  the sample  communes, in proportion  to 

the number of farms of the relevant farm size  class contained in each.  The 

sample communes of  the forestry  board districts of  Ahvenanmaa and North 

East Finland did not contain sufficient  farms of strata 3 and 4. In these 

cases  the  sample  farms were  drawn by  lot from the communes  adjacent  to 

the sample  communes. The sample was  taken from the  punched  card data 

on farms from the 1959 General  Agricultural  Census. 

Farms in towns and urban  districts  were  included  among old real estates.  

When the  results  were  calculated,  information was  also desired about round  

wood utilization on all farms in Finland (see  Table 4, p. 66).  To this end,  

the total roundwood utilization by  all farms in towns  and urban districts  

was estimated from that of  the  farms (total 51)  included in the sample  of 

old real  estate in towns and urban districts. 

The number of  the sample  of  old real estates in towns and 

urban districts (including  farms)  was placed  at 1  500,  based on  

knowledge  gained  in the 1955 wood-utilization study.  Stratification  was  

based on the number of  real estates  and the  presumed  dispersion  of  round  

wood utilization within the  individual strata,  using  optimum allocation. The 

distribution of  the  sample  into strata over  the whole country  is  shown in 

Appendix  3, p. 58. 

Within each  stratum,  the  sample  was  shared between regions  in propor  

tion to the number of  real estates  in their population.  Within each region,  

the  number of  samples  per stratum was  further shared between the sample  

towns and urban districts  in proportion  to the real estates  in the  population  

of  the relevant stratum. Samples  which needed no supplementing  were  

selected systematically,  beginning  randomly.  

The size  of the  sample  of old real estates in rural com  

munes (excluding  farms) was determined from the results  of  the  1955 

wood-utilization study.  The stratification  used in 1955 was  simpler  than the  

present  one. For  this reason, calculations made with the same formulas as  

the  farm sample  (see  p. 14) had to be based on very  approximate  estimates 

of  the dispersion  of  roundwood utilization. The  size  obtained for the sample  
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was  1  700 real estates  which  were  divided into strata,  using  optimum alloca  

tion (see  Appendix  3,  p.  58).  

Within each stratum, the sample  was  shared between forestry  board 

districts  and the  sample  communes in proportion  to the  real estates  in the 

population.  The sample  was taken from  the part  of  the sample of  over  10 000 

real estates described on p. 11 which did not include any farms. 

The size  selected for the  sample  of  new buildings  in the  retro  

spective  inquiry  was  500. The sample  was  first  divided between dwelling 

houses  and other  buildings  (excluding  cattlesheds and other agricultural  

buildings)  in proportion  to the cubic  volumes of  all  buildings  completed  in 

1961—63. Each group came  to comprise 250 sample  buildings.  The samples  

of  each group were  then shared  between urban  centres and rural communes,  

and further between the areas  (regions  and  forestry board districts),  and 

between the sample  communes, in proportion  to the cubic volumes of the 

buildings  in the population.  
The  sample  of  new dwelling  houses was  selected from the Office  of  Social 

Research  files,  except  for the city  of  Helsinki. The initial data on new build  

ings  was  available, except  for Helsinki,  from the house-building  statistics  

of  the Central  Statistical  Office. The Helsinki sample  of  new  dwelling  houses 

and other buildings  was  selected  from the initial house-construction data of 

the  Helsinki Municipal Statistical Office.  

Although  sampling  was  done without distinguishing  the  strata,  the  sam  

ple  was  subsequently  stratified  (industrial  buildings,  business buildings,  pub  

lic  buildings,  and other buildings)  to enable calculation of raising  factors. 

In  the few district forestry  boards  which did not  have buildings  in every 

stratum the sample  was  supplemented.  

The  distribution into strata of  the  final sample of  new buildings  (334  in 

towns and urban djstricts, and 246 in rural cummunes)  is shown in Appendix  

3, p. 58. 

During  the book-keeping  period,  the population  was  supplemented  by  

the  buildings  completed  in 1964. This book-keeping  sample,  with a final 

number of 375 in towns and urban districts  and 300 in rural communes, is 

presented  in Appendix  3. 

The  size  of  the sample  of buildings  under construction 

was  fixed at 200 in the retrospective  inquiry  (1964).  

When the sampling  started  in the summer of  1964,  data and initial blank 
forms were  only  available for  the  buildings  which had been under construc  

tion during  the  first  quarter  of  the year. The distribution of  the sample into 

strata and its selection therefore had to  be carried out on the basis of  this 

information. 

The sample  of buildings  under construction was  first  divided between 

towns and urban districts, and  rural communes, in proportion  to  the  cubic 
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volumes of  the relevant building  projects  (excluding  cattlesheds and other 

agricultural  buildings).  The  sample  for  towns  and urban districts  was  further 

shared  between regions  and that for the rural communes between forestry  

board districts  according  to  the same cubic  volumes. The same method was  

applied  to division  of  the sample  between sample  communes. 

The sample  of buildings  under construction (excluding  Helsinki),  taken 

from the house-construction statistics of  the Central  Statistical  Office,  was  

selected owing  to filing  arrangements  without regard  to the stratification.  

The  initial data for Helsinki was  available in the municipal  statistical office.  

Since it was  decided to raise  the results  using  the  agreed  stratification,  the 

sample  of  the  buildings  under construction was  stratified.  In a few forestry  
board districts, some strata were  left  without any buildings,  in which case  

the sample was  supplemented  from adjacent  communes. The distribution 

into strata of  the final sample  of  buildings  under construction (towns  and 

urban districts  142, and rural communes 128) is  presented  in Appendix  3,  

p. 58. 

The utilization of  roundwood in buildings  under construction during  the 

book-keeping  period  (1965)  was  estimated approximately.  The population  

was  re-listed to apply  to  the  year 1965 (see  p. 11). On the basis  of  the 

retrospective  inquiry  (1964),  the roundwood units utilized per cu.m of  the 

volume of  buildings  under construction  in each stratum were  calculated,  for 

towns and  market boroughs  by  regions,  and for rural communes  by  forestry  

board districts. The final results  were obtained by  multiplying  these unit 

utilization figures,  stratum by  stratum,  by the new cubic volumes of the 

population.  

The results were raised,  apart  from the  book-keeping  study  

of  buildings  under construction,  as  follows: in rural communes, the 

raising  factors  (inverse  number of  the sampling  fraction)  were  calculated in 

each  forestry board district separately  for  each  stratum of  every  population;  

by multiplying  the  utilization  figures  of  the samples  by  these coefficients,  

the  sample results  were  thus raised  to give  utilization figures  per  forestry  board 

district 1). The figures  for the whole country  were obtained by  adding  to  

gether  the figures  per  forestry board district.  

The sampling  had been planned  envisaging  enlargement  mainly  on the 

basis  of  the distribution into forestry  board districts.  Nevertheless,  in the  

book-keeping  period,  the  division into economic regions  and into natural 

areas  of  wood supply  was  also used for calculating  the results  concerning  

roundwood and wood collected  from  dead trees. Consequently,  the raising  

factors  were  calculated and the  raising  carried  out for these regional  divisions 

as  well. The quantities  of  roundwood used according  to the  book-keeping  

study  (1965),  obtained by  these different raisings  for all rural communes of  

x) The  two-stage character  of the  sampling was disregarded in the  raising (see  pp.  12—13  and  31).  

3 14428—69 
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the  country, were  the  following  (1  000 cu.m solid measure, unseasoned wood 
excl.  bark):  *)  

The raised results  given  by  the  different regional  divisions do not differ 

significantly.  The  utilized quantities  of  roundwood and wood collected  from 

dead trees,  however,  were  assumed to  be identical throughout  the 

country  whatever regional  divisions were applied.  Hence,  the results  

given  by  the division into economic regions  and that  into the natural areas 

of  wood supply  in the book-keeping  study  were  adjusted  to agree with the 

results  calculated per forestry board district.  

The quantities  of  other fuels  used,  measured from the book-keeping  study  

alone, were  raised using  only  the division into economic regions,  and it was  

not  considered necessary  to adjust  the  results  so obtained. The results  con  

cerning  fuel stocks,  on the other hand,  were calculated only  per forestry  

board district (see  Heikinheimo et ai.  1967). 

In towns and urban districts, the unit uses of the strata 

of  each population  per  region  were calculated.  The results  per town and 

urban district  were  obtained by  multiplying  the  unit use  of  every  stratum of  

the relevant region  by  the corresponding  number of  elements of  the popula  

tion of  each town and urban district.  The figures  for the whole  country  were 

obtained by  adding  together  the results  for the  regions.  

The use of  roundwood and  fuels  by  the new buildings  and 

buildings  under construction in the rural com  

munes of  Ahvenanmaa not included in the popula  

tions (see  p.  10)  was  estimated by  regression  calculations and from the  
unit uses  of  Helsinki and the forestry  board districts of  South West  Finland

.
 

The  use  of  roundwood by  summer cottages  not included in the  

population  was studied by  a sub-sample.  By  populations,  the  sizes  of  the  

sub-samples  were:  

x) The  figures do  not  include roundwood  utilization  by  barracks,  storages and  depots of the  Defence  
Forces,  completed  in  or  before  1960. 

Regional  division Pine Spruce Birch Others Total 

Forestry  board districts ...  878 1 171  4 312 1 414 7  775  

Economic regions   879 1 182 4 328  1 425 7 815 

Natural areas of wood 

supply   882 1 154 4 431 1 416 7 883 

Rural communes 

Farms   
....

 200 

Old real  estates   250 

....

 150  

Towns  and  market  boroughs 

Old real  estates   222 

New  buildings  137  
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The sub-sample  was divided, throughout  the country, among the strata 

in each population  in the same proportion  as  the sample  proper. Similarly,  

in each stratum the sample  was  divided between regions  or  forestry board 

districts  and further between the sample  communes  in the proportion  indi  

cated by the  sample  proper. After  this,  new raising  factors  were  calculated.  

In every real estate or  building  of the  sub-sample,  all the persons,  cor  

porations,  organizations,  business firms, etc. registered  with them were  asked 

whether they  possessed  summer cottages  which were not  included in the 

populations  proper. If  so,  the use  of  roundwood and fuel in these cottages  

during  the year preceding  the date of  inquiry  was  established by interview. 

Raised quantities  of  utilization were calculated  per  commune, and hence 

were  applicable  to all regional  divisions.  

The use of  roundwood and  fuels by barracks,  storages  and 

depots  of  the Defence Forces,  completed in  or  before 1960,  

was  obtained from the General Headquarters.  

23.  Collection  and treatment of the data 

For  purposes of  data collection,  the rural communes  were  divided into 

ten,  and  the towns and urban  districts  into three districts; twelve were  dealt 

with mainly  by  forest  technicians and one  by  forestry students. Training  at 

the beginning  and during  the  course of  the study  was  given  by lectures  

and  during field work.  

Detailed instructions were issued  concerning  field work. Additional 

instructions  were  supplied  in the course of  the study  by  circular  letters  and 

personal  correspondence;  mistakes made by  field workers  were  corrected 

and  supplementary  information was  requested  whenever the  forms had  been 

incompletely  filled in.  

The 13  blank forms used  in the  inquiry  were  tested before field work 

started.  Six  of  the forms,  one of  them a book-keeping  form, were  concerned 

with utilization of roundwood and  fuels;  the remainder contained additional 

inquiries.  1)  

In the retrospective  inquiry, only  the forms dealing  with roundwood 

were  completed,  mainly  by  interviews.  Each field worker  had a detailed list  
of  the roundwood assortments  used by  real estates.  The list  was  gone through  

at every  interview.  For  firewood,  the quantities  utilized and those stored on 

l)  By  way  of example: data required in  order  to develop an explanatory or prognostic  pattern  
of factors  affecting  the  use  of fuels  to generate heat; data on the  industrial  classification of real  
estates using fuels, required for  national  income  calculations; data  on  quantities, etc.,  of round  
wood  utilized  by  sawmills  not included  in  the  industrial statistics; data  never before measured  
on the  use of certain  minor  quantities of roundwood, such  as  by  camping areas, communal,  

private  and  village  roads, exhibition  grounds, etc. 
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the farm were  compared,  in an attempt  to analyse  the proportion  of  waste  

wood to be subtracted from round wood quantities,  as  well as  the  species  

distribution of firewood. The interview method had some inherent weak  

nesses,  which  will  be  described in the chapter  dealing  with results  (see 

pp. 25—26).  
In  the book-keeping  study,  which lasted one year,  initial stocks  of  round  

wood and fuels were  measured at  the first visit and the location of  the stocks  

recorded. During  this  visit  each real  estate was  given  a record form, with 

the request that  the  date and  quantity  of additions made be recorded. 

During  the book-keeping  period,  the sample  farms in the rural communes 

were visited  five times and the other sample  estates  and buildings  three 

times;  the sub-samples  (see  p.  18)  were  visited  four times.  The sample  estates  

and buildings  in towns and urban districts were  visited  twice.  On the follow  

up visits,  the data on record  forms  was  checked in the  presence  of  the owners  

or  tenants,  the quantities  received  were  measured,  those  sold  or  delivered 

were  recorded,  the location of  the lots  was  recorded,  and any  book-keeping  

entries necessitated by  changes  in assortments were  made. On the final visit, 

the remaining  stocks  were  also measured. Earlier records  concerning  quan  

tity and  location were used,  and the relevant book-keeping  entries  were  
checked

.

 

Since one real  estate may have buildings  belonging  to  different popula  

tions,  special  attention was  devoted during  the collection of  data to avoid 

overlapping  of  the populations,  but care was also taken not to exclude 

anything  from  the  populations.  

Constant  control  measurements were made during  the field work.  It 

appeared  that the errors  in measurement had been small,  and as  they  were  

reversed they  more or  less  cancelled each other out. For  the whole country,  

control  measurements gave a total 0.2  3 per cent  below that of the corre  

sponding  measurements by the  field workers.  

The non-response rate was small: in the retrospective  

inquiry  4,  and in the book-keeping  study  5  sample units. The raising  factors  

were corrected accordingly.  

It  was  necessary to distinguish  the quantity  of wood collected 
from dead trees for total drain calculations. This involved some 

difficulty  in interpretation,  since at the interview it was  difficult to  tell 

which  wood was  dead already  when it was  felled and which had the appear  

ance of  dead wood for some other reason.  In this  matter, the measurement 

was  simplified:  the quantity  of  wood collected from dead trees was  recorded 

only  in the final measurement of  each sample as  a percentage  of  the final 

stocks  and  separately  for fuel round wood and industrial  round wood. The  

quantity  of  wood collected from dead trees was  distinquished  on the  basis  

of these percentages.  
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24. Study  of  roundwood cutting  areas  

In view  of  the  regional  timber-balance studies,  it was  necessary  to know 

the cutting  area of  the roundwood used by  the real  estates.  A separate  study  

was  carried out to determine this for real  estates  in towns and urban districts. 

It was  assumed  that for rural real estates,  roundwood was  used in the com  

mune where it was  felled (i.e.  utilization and felling  areas are  identical).  

Data for the  investigation  of  cutting  areas  was collected in three different 

though  partly  overlapping  ways:  

(1)  by  interviews  with roundwood dealers,  

(2)  by  interviews  with real  estate owners  or  tenants (in  connection with 

the retrospective  inquiry), and 

(3)  by  collection of  data on quantities  of  roundwood transported  by the 

State Railways,  from their transport  statistics.  

Efforts  were made to interview the roundwood dealers 

in all  towns and urban districts  sampled  for the study  of  wood  utilization 

on real estates;  in all large  towns;  and in all towns  and urban districts, 

irrespective  of their size,  situated near  the boundaries of  forestry  board 

districts. The final number of interviews was 37. 

The dealers were  asked  for  the quantities  of  roundwood they  had delivered 

to the real estates  of  the town or  urban district, for timber assortments and 

species,  for means of  transport  (road,  water or  rail), and  for the names of 

the communes  in which the roundwood had been  felled. The felling commune 

inquiry,  however,  was  omitted  where rail  transport  was  used,  since  the  cut  

ting  area distribution was  available more  reliably  from the State Railways'  

transport  statistics. The inquiry  covered the year 1964. 

In the retrospective  inquiry  (1964),  the  owners  or  tenants 

of  the  real estate sample in all the 25 sample  towns and urban districts were  

asked how much roundwood they had used,  how it had been obtained 

(purchase  from forest owners  or  dealers),  means of  transport,  and the com  

mune in which  it had been felled (except  for quantities  bought  from dealers 

and. those  transported by rail).  

The  quantities  of  firewood transported  to each town or  urban district 

by  rail, and the cutting  areas  from which they  came, were  studied from the 

1964 transport  statistics  of  the State Railways.  The 

cutting  area was  assumed to  have been the  commune in which the  loading 

station was located. 

From the data described,  the towns and urban districts  fell into two  

groups. In  the 40 towns and urban districts  of  Group 1, the dealer interview,  

or  the retrospective  inquiry  into the  real  estates,  or  both,  had been made;  

however, neither of these studies had been carried out for the 29 towns or 
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urban districts of  Group  2. Data on rail  transports  had,  however,  been col  

lected for both groups. 

In Group  1, the data obtained by different  methods were combined in 

the following  way.  The data from the dealer interview were used in all the 

towns and urban districts in which this interview had been made. The cut  

ting  area data collected in the retrospective  inquiry  were  used only  if less  

than 60 per cent of  the  total  roundwood quantity used by  the real estates  

of  the town or  urban  district  had been obtained from dealers (40  per cent or  

more  straight  from forest  owners).  There were  13 towns  and urban districts 

in the  latter category,  for which the cutting  area data obtained by  dealer  

interview and retrospective  inquiry  were  combined. 

In this phase,  both the quantity  and cutting  area of  the roundwood 

transported  by  road and water and reported  by the dealers or  real estate 

owners  and tenants was  known,  whereas the  cutting  areas of  the quantities  

transported  by rail were unknown.  From the cutting  area (loading  station)  

data of  the transport  statistics of  the  State Railways,  a percentage  distribu  

tion of  cutting  areas of  rail transports was  calculated for each town and 

urban district.  The roundwood quantities  indicated by  dealers and real 

estate owners  or  tenants as  having  been transported  by  rail were  divided 

accordingly  among the communes  in which the cutting  areas  were  situated. 

After  the total roundwood quantity  making  up the study  data had been 

divided according  to felling  communes,  the  percentage  distribution of  cut  

ting  areas  for the roundwood used by  the real estates  was  calculated per  

town and urban district  within the framework of  49 component  areas.  These 

were composed  from  the boundaries of  forestry  board districts,  economic 

regions  and natural wood supply  areas.  

For the towns  and urban districts  for which data collected by  dealer 

interviews  or  the retrospective  inquiry  of  real estates  were  not available,  the 

cutting  area distribution was  constructed in the following  way. The total 

quantity  of  roundwood used by  all  real estates  in each of  these towns or  

urban districts was  calculated on the  basis  of  the  retrospective  inquiry  (1964).  

The  quantities  transported  from the  felling  communes by  rail according  to  

the State Railways'  transport  statistics  were  subtracted and divided among 

the relevant communes. The remaining  quantities,  which  represented  road 

and water transports,  were divided arbitrarily  among different cutting  areas  

for each town and urban district, taking  into consideration the transport  

connections,  existing  forests  in the area and other factors. 

After  the  absolute quantities  had been divided among component  areas, 

the percentage  distribution of  .cutting  areas for deciduous and coniferous 

fuel,  roundwood and industrial roundwood for every  Finnish town and urban 

district was  calculated within  the framework of  the component  area distribu  

tion. 
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With the  aid  of  the  distribution figures  so  obtained,  the  total quantities  

of  roundwood used by  real estates  in towns  and urban districts, calculated 

by  both the retrospective  inquiry  (1964)  and book-keeping  records  (1965),  

were  distributed  among the  cutting  areas. 



3. RESULTS OF THE STUDY  

31. General 

As  already mentioned (pp. B—9),  the purpose of  the study  was  to 
determine the quantities  of  roundwood utilized  by  Finnish  real estates  in 

consecutive periods  of one year  each,  using  two methods of  data collection,  

viz.  a retrospective  inquiry  (1964)  and a book-keeping  study  (1965).  The 

quantities  of  fuels other than roundwood used by  real  estates  to generate  

heat were  studied only  by means of  the book-keeping  study (1965).  

32. Quantities  of felled and utilized round  wood 

The  quantities  of  roundwood and wood collected  from dead trees used  by  

real estates  according  to the book-keeping  study  (1965)  and the retrospective  

inquiry  (1964),  and the utilization areas  by forestry  board districts, are  given  

in Table 1, p. 62.  The total utilization of  roundwood by  real estates  according  

to the retrospective  inquiry  (1964)  was  10.4 million cu.m solid measure, and 

according  to book-keeping  (1965)  9.6 million cu.m solid measure. Judging  

from these figures,  the total utilization  would have fallen in one year by  8  

per cent,  which equals  0.8  3 million cu.m solid measure. The utilization of  

fuelwood would have fallen,  accordingly,  by  0.4  4  million cu.m solid measure  

(5  per cent).  Bearing  in mind the  known trend of a decline in the use  of 

fuelwood,  the results  seem to agree relatively  well on  this point  with pre  

conceived ideas. But the  quantities  of industrial roundwood used differed 

significantly  in the two inquiries.  In the  retrospective  inquiry  (1964),  the 

quantity  of  industrial roundwood used appeared  to be  0.81 million cu.m 

solid measure  and during  the book-keeping  period  (1965)  0.42 million cu.m 

solid measure, which  is  onty  52 per cent of  the total quantity  used in the 

preceeding  year. The difference was  greatest  in the quantities  of  spruce 

roundwood used (0.2  3 million cu.m. solid measure),  although  it was  also 

relatively  large  for  the other tree species  and timber assortments. Moreover,  

the  fall in the  quantities  of  roundwood utilized  between the retrospective  

inquiry  and the  book-keeping  period  seems  to have occurred  in a very  similar  

way throughout  all the  forestry  board districts (see  Ervasti  et ai. 1967. 

pp.  26—27).  

As this  difference was discovered  in industrial roundwood utilization 

figures  between the results  of  the retrospective  inquiry  and book-keeping,  

it was  decided to examine the possible  causes.  To start with, it was ascer  
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tained that the  differences  could not have arisen from a random error  in 

the  sampling  method. For  this purpose, the significance  of  the  differences 

between the utilized  quantities  in each of  the two years on individual farms 

was tested by  the  t-test. Two sub-samples  taken from two farm samples  

were used in these calculations. 

The t-value obtained for the  sub-sample  of 104 farms drawn systemati  

cally from the sample  was  4.5  8,  whereas that obtained for a sub-sample  of  

106 farms  taken by  two-stage  sampling  was  5.23. Since the maximum t-value 

obtainable from the table, equal  to a confidence level  of  99.9 per cent,  is  

3.3  9,  it could be  concluded that the differences in the quantities  of  industrial 
roundwood utilized in the different years could not  be explained  by  means 

of  a random error. Examination of the confidence limits  of the results cal  

culated for the different years also  supported  this  conclusion.  

Since the difference in the  quantities  of  industrial roundwood used be  

tween the periods  of study  could not  be explained  by statistical  random 

variation, and since  it seemed  incredible that  such a  change  in the quantities  
used would really  have occurred  within one year, it was  decided,  after the 

results  had been calculated,  to  carry  out a control interview,  in an effort to 

discover  any  mistakes which might  have been made in methods of  measure  

ment or  in recording  the uses  of  timber. Interviews  were  carried  out in the 

forestry  board districts  of  North  Häme,  Middle Finland, North Savo,  Kai  

nuu and North Karelia,  on 42 sample  farms where the  quantity  of  industrial 
roundwood used according  to book-keeping  measurements (1965)  was found 

to be significantly  lower than that  recorded in the retrospective  inquiry  

(1964).  The field workers  were  also  asked for their opinions  on the  factors  

contributing  to such  a difference. 

From the control interviews it was  found that  the  field workers  had done 

their work  during  the book-keeping  period  very  conscientiously.  On all the 

42 farms, only  three minor quantities  (total  1.2 cu.m solid measure) of 

roundwood had definitely  escaped  the book-keeping.  The control  interview 

revealed that the  quantity  of  industrial roundwood used during  the book  

keeping  period  (1965)  may have been underestimated because  some 

minor items,  especially  if  used outside the farm proper, had not been entered. 
It also  revealed that some of the wood recorded as fuelwood had, without 

the field workers'  knowledge,  been used as  industrial roundwood. No factors  

increasing  the results  were  to  be found in the book-keeping.  

The  control interviews  revealed certain factors  associated with the inter  

view method which tended to cause overestimation in the retro  

spective  inquiry  (1964)  of  the quantity  of  industrial roundwood 

used: 

The respondents  may have included some of  the industrial roundwood 

in fact used before the beginning  of  the study  period.  
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The  respondents  may have estimated utilization during the year con  

cerned as  equalling  the stocks  at the beginning  of  the year plus the  
industrial  roundwood prepared  during  the year, although  some of it 

may not have been used (i.e.  stocks at  the end of  the year were  not  

subtracted).  

The respondents  included as  industrial roundwood wood that  was  

classified as  waste wood in book-keeping  measurements. 

The respondents  tended to overestimate small quantities  of  industrial  

roundwood,  and the total utilization was  mainly  composed  of  such  

quantities.  

Factors  associated with the retrospective  inquiry  (1964)  which  had the 

effect of reducing  the industrial roundwood results  include only  the 

possibility  that some quantities used may have been overlooked  despite  

the  field workers' detailed memorandum list. 

The above results  led to the conclusion that owing  to  the methods of  

measurement the quantity  of  industrial roundwood used according  to the 

retrospective  inquiry  (1964)  was  slightly  too high,  whereas the book-keeping  

result  was  slightly  too small. However,  the true utilization of  industrial 

roundwood had definitely  fallen during the book-keeping  period,  as  compared  

with the preceding  year. This  fall may have been governed  by  such accidental 

factors  as  weather conditions,  fluctuations in fellings  for  sale,  etc.  Moreover,  

the inhabitants of  the  sample  estates,  who knew  that their wood utilization 

was  being  observed,  may have reduced the use  during  the  book-keeping  

period  in the sample  estates.  If  this  were  so, the  result  would be a bias in 

the book-keeping  results  (1965).  

To  correct  the error  arising  from the measuring  method,  the quantity  

of  industrial roundwood used by  real estates  in 1965 has, in the calculations 
of  the wood utilized  in the whole country,  been entered as 500 000 cu.m 

solid measure  (book-keeping  418 000 cu.m solid measure),  divided into 

timber assortments and species  according  to the  proportions  seen from book  

keeping.  The distribution of  the  corrected roundwood quantities  into utiliza  

tion areas  by  economic regions  and into cutting areas by forestry  board 

districts, economic regions  and natural wood supply  areas is  shown in Tables 

2—3, pp. 62—64. 

The quantities  of  roundwood and wood collected from dead trees used 

by  farms and other real estates  according  to book-keeping  (1965)  are  pre  

sented  separately  for rural communes and for towns and urban districts in 

Table 4, p. 66,  As already  mentioned (p. 15), utilization of  roundwood by  

farms in towns and urban districts has been separated  from the figure  for 

old real  estates  by  an approximate  estimation method. The proportion  of  

this quantity  (125  000 cu.m solid measure)  is  only  2.2  per cent of the round  
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wood used by  the farms in the  whole country.  The figures  show that the  

total use  of  roundwood by  farms in the whole  country  was  5.6  million cu.m 

solid measure,  or  59  per cent of  the  corresponding  total utilization  figure  of 

the real estates.  According  to book-keeping  measurements (1965),  some 7.8 

million cu.m solid  measure  (81  per  cent)  of  the total quantity  of  roundwood,  

9.6 million  cu.m solid measure, was used in the  rural  districts; 7.4  million 

cu.m solid measure  (95  per cent)  was  fuelwood. The wood collected from 

dead trees was almost entirely  used as  fuelwood. In towns and urban dis  

tricts, the proportion  of  fuelwood was  99 per cent of  the total roundwood 

used (1.8 million cu.m solid  measure).  It  should be remembered,  however,  

that for the present  purposes roundwood only  included primary  wood not 

processed  industrially  (see  p.  8). Sawn goods, etc.,  have therefore not been 

taken into account.  

33. The quantities  of  fuels used 

The fuels used by real estates  for generation  of  heat were  estimated  only 

for the book-keeping  period  (1965),  within the framework of  the division 

into economic regions  (see  p.  9  and Appendix  2,  p. 57).  Since the primary 

data on fuels were collected in the form of  commercial units, which were 

most reliably  available  from the  real estates, not all the quantities  of  even  

the same fuel were  commensurate. For  this  reason, they  were  made  commen  

surate by  means of the conversion figures  given  in Appendix  1, p. 55. It 

should be pointed  out that in the  present  connection fuel roundwood,  wood 

collected from dead trees and sinkers  refer to unseasoned wood,  excluding  

bark,  whereas all other fuels have been taken as  they  were  at the  moment  

of  measurement. District  heating  and town gas  have been referred to as real 

estate  fuels  in  the  present  paper, since their primary  fuels and raw  materials,  

such  as  oil,  coal,  electricity,  garbage, etc., have been recorded  in the indus  

trial statistics  as  having  been used by the relevant district heating  plants  

and  gas  works.  

The quantities  of  fuels  used to generate  heat on  real estates  are  presented,  

according  to economic regions,  in Table 6,  p. 68. Of  the total quantity  of  
roundwood and wood collected from dead trees, which was 9.3 million cu.m, 

the  share of  the  latter was only  about 0.9  per cent, equalling  79 000 cu.m 

solid  measure.  The  quantity  of  forest  waste wood (560  000 cu.m solid meas  

ure) was composed  almost solely  of  branches,  twigs,  rootstocks  and stumps.  

Any  fuelwood which  may later have been prepared  from logging  waste has 
in the present  study  been counted as  fuel roundwood and not as  forest waste 

wood. 

Of  the  other domestic fuels,  real  estates  used as  fuel a total of 2.4  million 

cu.m solid measure of industrial waste wood,  most of it (1.7 million cu.m  
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solid measuie)  building-industry  waste.  This item covers  all wood  obtained 

in connection with production,  repair  or  demolition of  buildings  and struc  

tures, and used as  fuel.  It also  covers  old  furniture,  wooden boxes,  crates,  

etc.,  used  as  fuel,  but  this quantity  was  very  small. During  the  book-keeping  

period,  over  80 per cent of  the industrial waste wood was  used by rural real 

estates. 

Despite  the slight  dissimilarity  between the units of  measurement used,  

the following  figures  may be  quoted  concerning  the use  of  fuelwood by  all  

real estates  in Finland,  according  to the book-keeping  study  (1965):  

According  to the above figures,  three-quarters  of the  total quantity  of 

fuelwood was fuel roundwood and one-quarter  other fuelwood. In addition 

to fuelwood,  the real  estates  also  used small  quantities  of  other  domestic fuels 

such  as  peat,  wooden briquettes,  paper and paperboard waste,  etc. The  

quantities  of  these are  indicated by  weights.  

Imported  fuels were  defined in units of  weight.  Where the primary  data 
on the quantities  used were  obtained from real estate book-keeping  in vol  
ume units,  they  were  converted into weight  units by  the conversion figures 

quoted  in Appendix  1, p.  55. From Table 6,  p.  68,  it can be seen that the 

consumption  of  imported fuels was heaviest  in  the industrialized economic 

regions  of  South and West  Finland,  whereas their use  in East and North 

Finland was considerably  less.  

Since the quantities  of  the fuels indicated in different units of  volume 

or  weight do not provide  a comparison  of  their useful value,  they  should 

be made commensurate by conversion. To provide  a general  picture of  the 

part  played  by  the  various fuels  among the fuel supplies  of  real estates  in 

Finland,  a list  follows  of the quantities  of  the various fuels used for heating  

by  real  estates in Finland during  the book-keeping  period  (1965).  These 

quantities  have been converted to  equal  the effective  heat value (Teal).  

Percentages  of  the total heat content of the  fuels are  also  indicated J )  (S  ai  

ni o et  ai.  1968,  p. 25).  

x) The  figures exclude town  gas  and  blast-furnace gas.  

Roundwood   

million cu.m  

solid measure 

0.19  

Wood collected  from dead  trees  0.0 8 

Forest waste wood   0.56 

Waste wood  from the sawmill  industry   0.6 7 

Waste wood from the nlvwood  indnstrv  0.0 3 

Waste wood  from the spool and  building industries  . l.ie  

Total 12.18  
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According  to these figures,  domestic fuels were  responsible  for 60 per  

cent of  the total heat content of  all fuels consumed by  real estates.  Of  the  

individual fuels,  fuelwood was  by  far the  most important.  

Teal Per  cent 

Roundwood  and wood  collected  from dead trees  22 538 47.7 

Forest waste wood 
....

 1 076 2.3 

Industrial  waste wood 4 252 9.0 

Other domestic fuels . . 132 0.3 

Domestic  fuels  27 998 59.3 

Solid imported fuels .  .  2 951 6.3 

Liquid imported fuels  . 16 251 34.4 

Total  imported fuels 19 202 40.7 

Total fuels 47 201 lOO.o 



4. COMPARISON WITH THE 1955 RESULTS 

With certain reservations,  the results  concerning  the use  of  roundwood 

by  real estates can be compared  with those of the  1955 wood utilization 

study.  Studies of  fuels other  than fuelwood have not been conducted on 

real estates on a sufficiently  large  scale to enable  comparison.  

In  the  1955 wood-utilization study,  the utilization categories  and the 

methods of  enlargement  were not directly coupled  with the real  estates.  

The utilization categories  were  the  following:  farmers,  other rural inhabitants,  

towns and urban districts. The wood used by  the first two groups (rural 

dwellers)  was  calculated using  the numbers of  population  as  raising  factors  

(see  Pöntynen  1962,  pp.  65—71);  the utilization figure  so obtained 

was  not directly  that of  real estates,  although  these formed the main com  

ponent.  In addition to these groups,  wood used on real estates  in 1955 was  

also  included in other groups of  uses,  such  as  utilization by  State Railways,  

private  railways,  defence forces,  frontier guards,  postal  and telegraphic  

services,  forest work  and floating camps, public  roads and waterways,  and 

certain temporary  rural dwelling  houses. All these groups, furthermore,  

included some timber used in its sawn form but converted into roundwood. 

In  the present  study,  no sawnwood was  included in the figures  of  roundwood 

used by  real estates,  since it was classified  as  roundwood used by  sawmills  

and transferred to the industrial uses  group. The  corrections  of  the 1955 

figures  due to these two factors  had to be  made from the initial data. The 

calculations  were done by Jouko Hämäläinen, B.F. 

The  results  are  given  in Table 5,  p. 66,  according  to  which the total use  

of  roundwood by real estates  in 1955 was  12. 0  i  million cu.m solid measure; 

the  reduction by  1965 was  thus about 2.5 million cu.m solid measure. The 

quantity  of  wood collected from dead trees had fallen,  accordingly,  from 0.4 

million to 0.1 million cu.m solid measure. 



5. PRECISION OF THE RESULTS 

51. Method of calculation  

Although  sampling  was  carried out in two stages  (see  p.  9),  the precision  

calculations were  initially  made as  if  for  a one-stage  stratified random sam  

ple.  The main reason  for selecting  this method was  that in a large  number 

of  cases  variances by communes could not  have been calculated owing to 

the small number of  observations. The values obtained by  one-stage  calcu  

lation were  corrected,  however,  by  means of  results  obtained from part of  

the  survey  material,  to correspond  to estimates of  two-stage  calculation. 

The confidence levels of the  results  of  both the retrospective  inquiry  

(1964)  and the  book-keeping  study  (1965)  were  calculated. Stratifications  

were  on a total of  four levels.  In the first phase,  rural  communes  were  com  

bined in one group while towns and urban districts made up a second group. 

The  real estates  in each group were  then divided,  according  to their type,  

into separate  populations  (see  Appendix  3,  p. 58). For rural communes, 

there were  five populations:  farms,  new buildings,  buildings  under construc  

tion,  and two populations  of old real estates  x).  For  towns  and urban  districts, 

farms were  not  separated  into a particular  population  but included among 

the old real  estates. 

Each  population,  in rural  communes  as  well  as  towns and urban districts, 

was  further divided into five strata  (see  Appendix  3, p. 58).  These strata 

made up the level for which the statistics  to  illustrate the sample were  first  

calculated. The means and their variances were obtained from the follow  

ing  formulas: 

x = recorded  total  quantity of roundwood used, cubic  metres  solid  measure 

n = number  of sampling units 

1 = symbol  of the real  estate 

h  = symbol  of the stratum 

j = symbol  of the region  

i = symbol  of the population 

x) Unlike earlier, in  these calculations the  old  real  estates were divided into  two populations  (cf.  
p.  11). 
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On an average, the sampling  fractions in the different populations  ranged  

from the  0.002 of  rural commune farms to 0.053 of  the buildings  under 

construction in towns  and market boroughs.  Hence the finite multiplier  

was  disregarded.  

The figures  per stratum were combined into population  estimates per  

forestry  board district and per region.  The numbers of  units in the  popula  

tion were  used as  weights  for farms and old real estates.  The  cubic  volumes  

were  used as  weights  for buildings  under construction.  Hence the calculation 

was made as follows: 

A = weighting coefficient 

Particularly  in buildings  under construction there were  strata  containing  

one item each,  and no variance estimate could be calculated. In these cases, 

estimates per forestry board district were  obtained by  calculating  the mean 

and its  variance from formulas (5.1)  and (5.2),  disregarding  the distribution 

into strata. 

Estimates per population  to cover  the whole country  were  obtained by  

combining  the figures  per forestry  board district with those per  region.  The 

weighting  was  as  described above,  and hence the calculation was  also  analo  

gous to the above.  

Subsequently  the populations  were combined. This time the weighting  

system  had  to be  changed,  since  units  and volumes were  not commensurate. 

It was  decided to use  as  weights  the national,  raised  quantities  of round wood 

used by  the various populations  and obtained by  a separate  calculation 

(see  Table 9,  p. 73).  Apart  from weighting,  the calculation formulas were  

similar to those given above. 

Only  the combination of  the results  for rural communes  and for towns 

and urban districts into one estimate to  cover the whole country  remained 

to  be carried  out. Again,  enlarged  quantities  of  wood utilized  had to  be used 

as  weights,  and hence the  calculation formulas were  similar to those used 

for  the combination of the populations.  

Since sample  means  and their standard errors  were  not calculated in two  

stages  while a two-stage  sampling  method had been used,  it is  evident  that  

the results  obtained differed from the  true values.  Therefore,  sub-samples  
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were  taken in an attempt  to investigate  how large  the error caused by  one  

stage calculation was.  

In the mean values for roundwood used by real estates  in rural commu  

nes, the  results  obtained by the  method described were compared  with 

three corresponding  estimates of two-stage sampling  (Kettunen  1966,  

pp.  5—7). The calculations were based on the  farm population  and cov  

ered their  total utilization of roundwood. An analysis  gave the result that  

a series of  mean values given  by  a  two-stage  estimator did not significantly  

differ  from the corresponding  series  given  by a one-stage  estimator.  Owing  

to this, it was  decided to  use  the one-stage  method in raising  the sample  

results. 

It was  evident,  however,  that the standard errors  calculated by  the one  

stage method gave too favourable an idea of the precision  of  the  results  

compared  with  the  true standard errors.  The  influence of  two-stage  sampling  

on the range of the  variances was  studied in connection with the  analysis  

of  the random error  for industrial roundwood (see p.  25, Seppälä 1967 

p.  6).  The sub-sample  comprised only  farms in rural  communes. The result 

arrived at was  that two-stage  sampling  increased the standard error  for 

industrial roundwood over  the  whole country  in the retrospective  inquiry  

by  52 per cent and in the book-keeping  study  by 48 per  cent. 

The matter was  also studied by  means of  intra-class correlation (e.g.  

S  n  e  d e c  o r  et ai. 1956,  pp. 282—285).  The value of the correlation coef  

ficient obtained on the  sub-sample  in question  was  0.169 9  for the  retrospective  

inquiry  and 0.3003 for the book-keeping  study.  These figures  could be used  

to estimate how much the sample  variance increased if  one-stage  sampling  

were replaced  by two-stage sampling.  The correction coefficient  was  esti  

mated according  to the following  formula (e.g.,  Hansen et al. 1953,  

p. 263):  

K = variance correction coefficient  

ry = intra-class  correlation  

= inter-communal  roundwood  use mean square  

= intra-communal  roundwood  use mean square  

m = number of  communes in  the sample  

n  k  = number  of sample farms in  commune k 

The value of  coefficient  K obtained for  the  retrospective  inquiry  was  3.0  6  

and for  the book-keeping  4.6  5. This means that the standard error  for 

(5.5) K = 1  +r: (nk  —1) 

22 il £ n?\  
s£ 4 _ 1 / k M 

(°- 6 ) rT  =2 I r rr~2'  nk = ; nk--
— 

s
b  + K—  !) m—  1 y k=l z  n k  
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1964 was  to be enlarged  by  75 per  cent and for 1965 by 115 per cent. 

Both the  percentages  were higher than those obtained earlier. This was  

mainly because,  when two-stage  standard error estimates were calcu  

lated,  stratification  was taken into account. This has the effect  of  decreasing  

the variance. 

Since apparently  the inter-communal fluctuation in the total quantities  

of  roundwood used did not exceed that in the quantity  of  industrial round  

wood used,  the  correction percentages  obtained can be taken to be high  

rather than low estimates. On the other hand, the correction coefficients  

were  calculated only from farm data where the inter-communal variation is  

smaller  than in the total population.  Combining these two viewpoints  and 

remembering  that  the quantity  of roundwood used on  farms  is approximately  

60  per  cent of  the total utilization,  the ultimate conclusion was  to use  a  coef  

ficient  of 1.5 for the  increase in the  standard error produced  by  the two  

stage  sampling,  both for rural  communes and for  towns and urban districts  

during  the two periods  of  measurement. The variance of  the mean value,  

therefore,  had  to be  increased by  1.5 2  == 2.25. This correction coefficient  was  

kept  constant  for all populations  and all levels  of  stratification. 

52. Results  

521. Mean values and their standard errors  

Mean values,  variances,  standard errors  of  the means,  and the percentage  

standard errors  are  presented  in Tables 7—B (pp.  71—72). The means were 

obtained by  one-stage  calculation. The variances,  standard errors  and,  

hence,  also percentage  standard errors  have been corrected to agree with 

two-stage  sampling.  

The low number of  new buildings  and buildings  under construction in 

the  sample  hampered  the  calculation of  standard errors  and gave the results  

for these populations  a low precision,  especially  as  the observations had a  

wide range. The  influence of  these populations  on the total quantity  of  

roundwood used  is  relatively  small,  for their percentage  of  the total utili  

zation is below 10. 

The results  per forestry  board  district and region  were  calculated from 

values per  population.  The  relative standard errors  for  the  use  of  roundwood 

on real estates  in rural communes  ranged  in various forestry  board districts 
from 9.3  to 29.4 per  cent in the  retrospective  inquiry  and from 9.4  to 25.6 per 

cent in the book-keeping  study.  In the regions  composed  of  towns and 

urban districts, the corresponding  range in the retrospective  inquiry was  

19.4—61.2 and in the  book-keeping  study  11. l —45.8 per cent. 

With few exceptions,  the average utilization of  roundwood fell  during  
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the book-keeping  period.  Whether this fall  was true or  whether it  arose  from 

the difference in the methods of study  is  difficult  to analyse.  The relative  

standard errors,  on the  other hand, were  larger  in the  book-keeping  period  

in a greater  number of  cases  than in the retrospective  study.  Probably  the  

use  of  interview as  a  study  method smooths  out variations.  

The mean estimates for the real estates  in rural communes are much  

more  precise  than for  those in towns  and urban districts.  If  the same precision  

as  for  rural  communes  had been desired for  towns  and urban districts  through  

out  the country, the sample  taken  in urban areas  should have been increased 

by  approximately  ten times.  The  use of  roundwood in towns  and urban 

districts is,  however,  less  than a quarter of  that in rural communes. 

The following  means (wood utilization per real estate cu.m solid meas  

ure),  variances,  and standard errors  of  the means,  absolute and relative,  were  

obtained on the  total sample:  

522. Criticism  of confidence  calculations 

The factor causing  the  greatest  uncertainty  about the means of  round  

wood used by  real estates,  and about their  standard errors,  is  probably  the 

discrepancy  between the calculations and the method of sampling.  Although 

the calculated standard errors  have been corrected,  there remain a number 

of errors of untraceable direction and extent. The correction coefficient  

obtained (see  p.  34)  is  based  partly  on compromise,  and is  not in reality  the 

same for all populations  and strata.  

The  raised  results  also  give cause  for  criticism. If the potential  error  due  

to the two-stage  sampling  is  disregarded,  the standard errors  in the  raised  

results  concerning  farms  and  old real  estates  can  be  considered approximately  

correct. However,  the standard-error calculations for new buildings  and  

buildings  under construction  were  not made using  the same raising  principle,  

but by  means of  the cubic  volume (building  volume)  ratio:  population/sample.  

Therefore a ratio estimator should have been used for standard error  calcula  

tions. 

X  S2 
X 

s
; s- per  cent 

Retrospective  inquiry   ....

 17.073 1 860.165  0.63  6 3.7 

Book-keeping study   . . . . 14.786 1 694.448  0. 6 0 8 4.1 



6. INTERMEDIATE SURVEY, 1969—1970 

61. Method of calculation 

Since the  interval of  almost  10  years between surveys  of  wood utilization 

by  real  estates  is  too long to guarantee,  by  interpolation  and extrapolation,  

sufficiently  accurate results  for current  needs concerning  the intermediate 

years, preliminary  plans  have been made for  an  intermediate survey  of  round  

wood and possibly  also fuel  consumption  in 1969—70 over  a period  of 12 

months. If buildings  completed  in 1961—68 are considered to belong  to the 

population  of  new real estates,  the  population  of  farms and old real estates  

can be the same as  it  was in the 1964—66 survey.  As  far as  new buildings  

are concerned,  the population  of  the book-keeping  period  (1965)  will  be  in  

creased by  the  buildings  completed  in 1965—68. The  population  of  buildings  

under construction  is composed of  real estates  under construction  in 1969,  

and is  therefore completely  new. 

In the 1964—66 survey,  new buildings  and buildings  under construction 

made up nearly  20 per  cent of  the total sample  number. The  precision  of 

the  wood utilization estimates for these buildings  was,  however,  very  low: 

the  relative standard error  for  the whole country,  even  at  its  best,  amounted 

to  30 per cent. Raising  the precision  of  the  results  to that for farms and old 

buildings  would thus require  a  much larger  sample.  The  share of  new  buildings  

and buildings  under construction in the total wood utilization by  real estates  

was,  however,  less than 8  per cent. If the population  of  new  buildings  is 

enlarged  as  suggested  above,  the  corresponding  share for 1969 will rise  to 

approximately  15  per cent. 

On  the  basis  of  what has been discussed before,  it seems sensible  to include 

only  the farms and the population  of  old buildings  in the intermediate survey.  

Utilization  of  roundwood by  new  buildings  and buildings  under construction  

can be  estimated,  for example, by  multiplying  the unit use  per cubic volume 

on the  basis  of  the 1964—66 results  by  the total cubic volume of  the new  

buildings  in 1969—70. 

If the intermediate survey  is implemented  by  using  a particular  sample, 

independent  of  the earlier surveys,  the sample  requi  red  to reach the previous  

precision  will apparently  have to be almost  as  large as  the  earlier sample.  

The sample  size  can be slightly  reduced  by  intensified use  of  stratification,  

since this time there are available relatively  precise  variance estimates. 

If  at least  a part  of  the same sample  is  used as  in 1964—65,  the  inter  

mediate survey  may rely  on a considerably  smaller sample  and yet  reach 
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the  same precision  as  in 1964—65. If it is  desired only  to estimate the  change,  

the  most effective  result  is  obtainable  using  the same sample  for  both  calcula  

tions (Ware et al.  1962,  p.  17). The relative  efficiency  then depends  on 

the  autocorrelation between the recorded results  of the moments of  measure  

ment. 

The  primary  object  of  the  intermediate survey  is  not, however,  estima  

tion of change  but analysis  of  the 1969 utilization total. The most efficient 

estimates  of  totals is  obtained by  using  partial  re-measurement and at the 

same time including  entirely  new sample units. Such a partial  replacement  

of  samples  also  has the advantage  that not  all real  estates  already  involved 

in the studies are  again  burdened with inquiries. 

The  partial  replacement  method will  be  discussed below on the basis  of  

one-stage  random sampling  (the  description  is  based mainly  on the article 

by Ware et al.  1962). Subject  to estimation are the mean fjy
 in 1969 of  

wood utilization by  farms and old real  estates,  per  real estate, andZl = /uv
  

M
p ,  which  illustrates the change  that has taken place,  and in which ji

p
 is the 

population  mean of  the utilization  at  the time of the  original  survey  (1965).  

The  basis  consists  of  the  observations of  four component  samples:  

(1)  the observations  of the sample  used only  in 1965, mean = x
u
 

(2)  the observations of  the sample  used in 1965 and re-measured,  

mean -  x m 

(3)  the observations of  the new  sample  made in 1969,  mean = y
n
 

(4)  the 1969 observations of the sample of item (2),  mean = y m
 

The method can be illustrated by  the following  figure: 

The  sample  units  per year are:  

N
p
 = m + u and N

¥
 = m +  n 

The mean for 1969 can be presented  as follows  

1969 1 ym 1 Yn  1 

1 
*

u  |  Xm  | 1965 

(6.1) y= c (y
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s| = variance  calculated  from  the 1965  sample 

Sy  = variance calculated  from  the  1969 sample  
r = autocorrelation  between  the 1965 and 1969 observations.  

The variance of  the estimated total is obtained from the  formula 

An unbiased estimate can be calculated for the change  A in the average 

utilization from 1965 to 1969, as follows: 

The variance for estimator g can be  obtained from the formula 

The original  sample  size  N
p ,  the  number of the  re-measured units m 

and  the number of the new  sample  units n, depend  essentially  on whether 

a level or  change  estimate is  in question.  Since the primary  objective  is  to 

estimate the 1969 total, the necessary  sample  sizes  will  be  sought  on this  

basis.  

The 1965 sample  size  N
p
 is given.  In  addition,  the  desired precision  of 

the estimate y  (relative  standard error  for the whole  country  4 per cent)  is  

also pre-determined .  Therefore, minimum expenses  must  be sought.  

Assuming  that the  expenses  undergo  a linear change,  the task  will  be to 

minimize the function 

__ __ s
y

_m_ u_ 

yr =y m + xy
 ( x X

m
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xy
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c
f
 represents  fixed cost,  the following  restriction prevailing:  

V (y)  <;  V 2, Y
0
 = the standard error  given.  

Assuming  an equality  of  equations  (6.5)  and (6.2),  they  can be used to 

make  the  Lagrange  function,  from which by  partial  derivations the following  

expressions  are  obtained for sample  quantities  m and n: 

The number of  the sample  units to be re-measured,  therefore,  does not  

depend  at all on the  precision  requirement  made,  but only  on the  terms N
p

,  
r  and c n/c m .  

62. The sample  required  

Three populations  are  included in the  calculation:  farms in rural com  

munes, old buildings  in rural communes, and old buildings  in towns and  

urban districts.  The  farms are  divided into five strata and the populations  

of old buildings  into ten strata (see  Appendix  3,  p. 58),  illustrating  the  

different levels  of  wood utilization  in the populations  concerned. One of  the  

essential conditions for the use  of a regression  model of this kind is  that 

regression  between variables is  indicated by  a straight  line. An additional 

condition is that the ratio between the variance of the variable to be  ex  

plained  (the  1969 wood utilization) and the mean of  the explaining  vari  

able (the  1965 wood utilization) is constant  at all levels  of  the explaining  

variable. 

The truth of  these conditions was  examined by  looking  at the  results 

from the retrospective  inquiry  (1964)  and from the book-keeping  study  (1965),  

taking  the utilization of  roundwood in 1964 as  the explanatory  variable and 

that of 1965 as the variable to  be  explained.  The fact that the 1964 

information was collected mainly  by  interviews,  while the 1965 estimates 

were  based on measurements,  was  disregarded.  

The ratio of  the  mean of  wood utilization quantities  in 1965 and 1964,  

on the one hand, and the ratio between the variance of the 1965 utilization 

(6.5) C = c
n
n c

m
m + c

f,
 in which 
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and the mean of  the 1964 utilization, on  the other,  were calculated for the 

different strata  of  the populations  examined. The results  obtained were:  

The ratio yh/x h is practically  constant  in all  the  strata.  This indicates 

that relationships  between the utilizations in different years are approxi  

mately  linear. The ratio s^jxh,  on  the other  hand,  varies  considerably.  This 
being  so,  the regression  model  cannot be  applied  to the data as  it is,  or  even  

to  each  population  in its  entirety.  Re-groupings  are  necessary,  and they  may 

result in new  populations  which satisfactorily  meet the conditions for the  

use  of  the regression  model. 

In the farm population,  the relative variance of  yh
 remains fairly  uniform 

through  the first  four strata. But in stratum 4,  this  value differs considerably  

from the others.  The  strata o—30—3 have in fact been combined into  a separate  

group of  strata,  while stratum 4 forms a second  group. Similar combinations 

Farms in rural communes 

Stratum 
yh'x

h
 sk,x

"  y
b 

0   0.79 3.8 6. 5 8 

1  0.7 9 7.4 12.67 

2  0.91 6.8  17.46  

3  0.8  6 7.6 21.88 

4  0.7 5 210.5 75.11 

Old bi lildings in rural communes 
Stratum 

0   0.8 7 10.7 7.24 

1  0.9  2  18.1 8.91 

2  0.7  7 121.9  48.12 

3  
...
 0.86  239.0 32.3 8 

4  0.9  7 7.0 2.4 9 

5  0.  9 3 116.7 30. 7 2 

6   1.04  58.6 45.2 8 

7   1.02 162.6 126.95 

8  0.9  8 2 963.8 237.5 7 

9  0.7  6 7.9 3.35 

Old buildings  in  towns  and  urban  districts  

Stratum 

0   0.8  5 13.4 8.40 

1  1.00  16.6  4.7 3 

2  0.  77 96.7 8. 34 

3  0.  7 6 80.1 9. 28 

4  1.08 20.1 2.14 

5  0. 8 4 261.7  32.82 

6   1.16 64.3  9.3 8 

7   0.8 4 244.7  27.91  

8  0.8 6 960.7  134.18 

9  0.68 2.3 2.0 4 
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were  also made  for old  buildings,  with the result  that  there are three groups 

of strata for rural  communes and four for  towns  and urban districts.  The 

new distribution into groups of  strata  is  thus as  follows:  

The strata contained in the populations  of old buildings  do  not, in all 

groups of  strata,  make up homogeneous  groups in respect  of  the type of  

real estate. For  example, in towns and urban districts, the group of strata 

111 is  composed of stove-heated buildings  and of  centrally-heated  buildings  

with volumes ranging  from 500—1 999  cu.m. The primary objective  is  not 

to create homogeneity  of  this kind but  to achieve groups which are  as  uni  

form as  possible  for use  in  the regression  model. 

The regression  model described will  be  applied  below to each  of  the groups 

of  strata separately,  after  which they will  be  treated as strata.  The necessary  

mean  values and variances are  only  directly  obtainable from the 1964 and  

1965 wood  utilization figures  for those groups of  strata containing  only  one  

stratum. This  is  because the sampling  fractions vary  considerably  from one  
stratum to another. 

The means for the  groups of  more  than two strata have been calculated  

by  weighting  the means  of  the strata by  the numbers of  population  elements 

included in them. The variances were  approximately  as  follows: 

n h 

L L (yhl Yh) 2 
2 N h  (y h  -  y) 2 + E N

h '-
1   

(6.8) V (y)  
=
 —1 1 11 ,in which  

2  N h 
h 

Farms in rural  communes 

Group of  strata I: strata 0—3   . . . . symbol  MVI I 

» MVI II 

Old buildings in  rural  communes 

Group of  strata I: 0,  1, 4  and 9   

» » II: » 2, 3, 5, 6  and 7   

.  . .  . symbol MVA I 
» MVA II 

» MVA IV 

Old buildings in  towns and  urban districts  

Group of  strata I: strata 0, 1, 4  and  9   
» » » II: » 2, 3 and 6   

» » » III: » 5 and 7   

» » » IV: stratum 8  

.  .  .  . symbol KVA I 
» KVA II 

» KVA III 

» KVA IV 
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Since it is  apparent  that the  allocation into strata used  in 1964—66 was  

not optimal,  if  calculated according  to the final results of  the book-keeping  

period  (1965),  it was  amended in the new plan.  Re-allocation was  achieved 

by  treating  as  a stratum every  group of  strata formed according  to the above.  

Since the  expenses of  field work  for farms and old real estates  are different, 

this  -was taken into account  in the  calculations.  The weighting  of  the  expenses  

was  determined so that farms were  given a weight  of  5  and old  buildings  a 

weight  of  2.  This probably  agrees  by  and large  with the  true proportions of 

expenses. The allocation formula is thus as  follows (Sukhatme 1954, 

p. 89):  

Cj = cost weighting associated  with  group  i  

Vp  = variance  of  the  mean desired  for  the total  sample 

The value of was so determined that the  size  of  the  standard error  

is 4 per cent of  the  mean. The mean of  roundwood utilization throughout  

the  whole country  in 1965 was  12.5 0,  which was  obtained by  weighting  the  

mean values of the groups of  strata with the  element numbers they  contain. 

The  following  table gives, for each  group of strata,  the  mean values,  

variances and sample  sizes  of optimum allocation. The sample  sizes  were  

corrected,  because  of  the two-stage  sampling  method,  by  multiplying  each 

figure  by 2.25 (see  p.  34). 

See  explanation  of abbreviations, p. 41. 

6.9) n,  =  ~L.  N"'-'f''' ,in  which  
N|/c '  v;  + s f 

Group of  strata l ) y. 
1 

s?  
yi 

n
opt 

MVI I   14.17 143.37 680  

MVI II  75.11  21 155.70 146 

MVA I  7.41 99.3 0 396 

MVA II  41.97  5 733.16 209 

MVA IV  237.5- 722 370.81  38 

KVA I  7.43 121.51 412  

KVA II  9. 1 2 969.41  61 

KVA III  31.28 9 544.12  113 

KVA IV  134.18 150 125.2 5 112 

Total 12.50 2 167  
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The  autocorrelations between the years for each group of strata formed 

were  required  in order to make use  of  the  regression  model. The correlation 

coefficients  were  estimated on the basis  of quantities  consumed in 1964 per  

real estate. The fluctuation in sampling  fraction  between strata  belonging  
to the  same population  was not taken into account. The  correlation coef  

ficients  obtained differ significantly  from zero, and the sampling  distribu  

tion of  the  correlation coefficients  may therefore  be  assumed to tend rather 

slowly  to normality.  The confidence limits of  correlation coefficients  have 

therefore been calculated using  the  logarithmic  transformation (Cramer  

1946,  p. 467).  

Ap = p per  cent value of a  normal  deviate  

Since the unit expenses for entirely  new and re-measured sample  units  

are  roughly  the  same, the expression  (6.6)  indicating  the number of  sample  

units to be re-measured is reduced as  follows:  

As  the  objective  is to reach the  confidence level of  the  1964—66 calcula  

tion,  Vq  = Sy/n opt  can  be entered in equation  (6.7). Now n will have the 
same expression  as  m, in other words,  n = m. 

The following table,  starting  from a 4 per cent relative  standard error, 

presents  by  groups of  strata  the autocorrelation coefficients  (r) with their 

95 per cent confidence limits, the  percentage  of  the  sample  units required  

for  the intermediate survey 1969—70 from the amount of  optimum  allocation 

(N v/nopt %),  the number of  the sample  units to be re-measured (m = n), 
and the total number of  sample  units required  in the intermediate survey  

(N
v
). The last column indicates the  sample number (N

p
)  used in 1964—66. 

To be on the safe side,  the value of  autocorrelation was  set  at the lower 

confidence limit,. In the column  Nv/n opt  % the percentages  on the Total 
lines were calculated directly  from the value of  column N

v .
 

1 
,
 1+ r Ap .  

(6.10) z  = -  loge y—- ± m which 

(6.11) m= Np  1/1 r2  
1

 .in  which  Np  =  nopt .  

Group  of strata *) r confidence limits of r % m = n N
v Np 

MVI I .  
.
 . . 0.717 0.67  8 0.7 50 85  % 289 578 681  

MVI II . . . 0. 943 0.9 00 0.968  60% 44 88 46 

Total 0. 932 0.9  22 0.94  1 81  % 333 666  727  
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x )  See  explanation of abbreviations,  p.  41. 

If the ratios of  field work  expenses  are  entered giving  a weight  of 5  to 

the farms and a weight of  2  to all old buildings,  and if the expense function 

is  assumed to be  linear,  the value obtained for field work  expenses  in the  

1964—66 calculation is 10 029 expense units. The corresponding  figure  

obtained from the above calculation is 5  182 units. In the next survey,  

therefore,  field work  expenses can be cut  by  intensified stratification and  

use  of  a regression  model to almost half of  the  expense of  taking  a completely  

new  sample  with a more  or  less  unchanged  distribution into strata. This pre  

supposes that the  assumptions  concerning  the size  of  autocorrelation hold 

good.  At the moment, only  two points  of  the autocorrelogram  formed with 

regard  to the  time interval are in use.  If the next survey  is  carried out in the 

form suggested,  another two new  points  will be obtainable after 1969,  viz.  

at 4 years (1965  and 1969)  and at 5  years  (1964  and 1969). After this the 

autocorrelations of  the different years can be determined with a fair degree  

of accuracy.  

Finally,  sample numbers were calculated assuming  that the relative 

standard error  in roundwood utilization throughout  the  whole country  

ranged  from 2  to 6 per cent.  The last  line of  the  table below gives the number 

of  field-work expense units,  obtained in the  way described above.  

x) See  explanation of abbreviations, p.  41.  

Group  of strata *) r confidence limits of r Nv/nopt% m = n Nv Np 

MVA I  0.829  0.  810 0.8 45 74  % 147 294 1 167 

MVA M M 0.844 0.816 0.869  73  % 76 152 463 

MVA IV 
..

 0.928  0.886 0.95  5 63  % 12 24 67 

Total 0. 9 2 0 0.912 0.927 73  % 235 470 1 697  

KVA I . . . . 0. 9 0 3 0.8  88 0.916  63  % 130 260 635  

KVA 1—
1

 M 0.7 29 0. 6 8 8 0. 7 6 5 84  % 26 52 555 

KVA lii  
..

 0.912 0.884 0.9 34 64  % 36 72 180 

KVA > M 0.912 0.878 0.93 7 65  % 36 72 130 

Total 0. 9 1 4 0. 90 5 0.9  22 65 % 228 456 1 500  

Grand  total 0.914 0.907 0.920  73  % 796 1 592 3 924 

Population  *) 2 % 3 %  4 % 5 % c  % 

MVI  2 626  1 178 666  427 297 

MVA  1 847 830  470 300 209 

KVA  1 796  807  456 292 203 

Total 6 289 2 815  1 592 1 019  709  

Expenses, calculation  units 20 416  9 164  5 182 3 319 2 309 
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The total sample  number obtained, at the 4 per-cent level,  is 1 592 real 

estates,  based on the assumption  that both new sample  units and those to 

be re-measured are  selected  by  the two-stage  sampling  method,  in which 

communes  are the first-stage  sample  units. In real estates  to be  re-measured 

(m  estates), this  is  dictated by  the initial calculation (1965)  which was  made 

in two stages.  The new sample  units  (n  estates),  on the other hand, can  be 

taken by one-stage  random sampling.  In this case  the  correction in sample  

size  necessitated by  the two-stage method need not  be  carried out,  and the  

number of  new  sample  units is reduced  to 354. The  size  of  the total sample,  

according  to this method,  is  therefore 796 -(- 354  = 1  150. It  is  worth re  

membering,  however,  that expenses  per sample  unit increase on  transition 

from two-stage to  one-stage  sampling.  

63. Methods of collecting  the information 

The present  experiment  in observation methods (interview  and book  

keeping,  see  p. 9) showed that the differences in the  results obtained by  

the different methods were  not apparently  great.  The causes  of  the  differences 

were  analysed  in the discussion of  results  (pp.  24—26).  In the 1969—70 

survey (and  also  in any  new survey  at a later date),  it is  worth considering  

whether the calculation,  in part  or  in toto, could be carried out by the inter  

view  method. 

For  fuelwood,  the  results obtained by  the different  survey  methods (in  

1964 and 1965)  were  largely  identical in the present  study,  and what dif  

ferences there were arose partly  or  perhaps  entirely  from replacement  of 

fuelwood by  other fuels. But for industrial roundwood the results  differed  

so considerably  that the obsevation method used had obviously  affected 

the outcome. However,  the total use  of  industrial roundwood by  real estates  

during  the  period  under review was no more than about % million cu.m 

solid  measure.  In 1955 the quantity  had been 0.6  million cu.m solid measure.  

For  the ten-year  period  preceding  the study,  the  quantity  thus seems  to have 

remained practically  the same. 

The  cost  of  these two survey  methods differs  considerably.  Field-work  

expenses play  an  important  role in the  study  of wood utilization by  real 

estates.  At  a rough estimate,  in the  interview method they  were  only  one  

third to one-fifth  of  those in the  book-keeping  method. If the interview 

method is  used,  moreover,  the training, instruction and supervision  of  field 

workers can  be organized  more efficiently  than with the book-keeping  

method. If  the collection of  data is  suitably  timed,  personnel  already  em  

ployed  by  the Forest  Research Institute may perhaps  be used,  since the 

field work  only  lasts  for a short  period  (some  3—4 months).  

For  a survey in  1969—70,  the  observation methods might  be as  follows:  
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(1) a. Fuelwood could be  recorded by  the interview method. During  the  

inquiry,  the stocks  of  wood available would offer  an auxiliary  means 

of  gaining  information about  tree species  and waste wood  quantities  

(see  pp.  19—20). Experience  of the interview method during  the 

present  study  should be  taken into account. 

b. For  industrial  roundwood,  one of  the following  methods might  be 

chosen: 

no inquiry  need be made and the quantities  could be calculated 

on the basis  of  earlier inquiries;  

the interview method might  be used,  taking into  account  the 

experience  gained  concerning  preparation  and interview procedure  

during  the  present  study;  

the book-keeping  method might  be  used for  one year for  recording  

industrial roundwood alone.  If the book-keeping  were  well pre  

pared,  it would require  only  one more visit  to the real estates  at 

the end of  the book-keeping  period  (one  year after the first  visit).  
Measurement of  fuelwood could of course  be easily  combined with 

this book-keeping.  

c.  For other fuels,  the method would be the same as for fuelwood. 

(2)  Roundwood utilization would be  determined by  book-keeping  on 

farms and by  interviews  on other real  estates.  

(3)  One practicable  alternative  is that the sample  estates  should be 
selected well in advance and requested  by  letter  to  observe their 

roundwood utilization for one year, either by  book-keeping  or  some 

other method. After the  survey  period  of  one year,  a field worker 

would collect  and at the same time check the  data. During  the  year, 

the estate  tenants should perhaps  be  reminded in a suitable way  (e.g.  

by  letter or Christmas  card)  of the  inquiry.  This method would 

probably  be a good  supplement  to the interview method. 

If it were  necessary  to hire special  field workers, the best  time to start  

the project  would apparently  be the beginning  of May. The  heating  season 

would just  be  coming  to an end,  and the season when industrial  roundwood 

is  used on real estates would be  beginning,  so that book-keeping  entries 

about  roundwood might  be kept  more carefully  than in other seasons.  The 

first  of  May  is  a holiday,  easy  to remember as  the  initial day  of  the inquiry. 

Using  this  method,  the study  period  could start at the same time on all 
real estates. An alternative  is  to stagger  the starting  days  by regions  (e.g.  

beginning  of  April, May  and June),  when the interview at the end  of the 

period  could  be made sooner  than with  the previous  method. 
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The experience  obtained from the  present  study should also be an advan  

tage  when new inquiry forms are  planned  and especially  when field work  

for collection of  data is  organized.  Considerable economic benefits  may be 

obtained if  the computer  programme used for the present study,  or  even  

parts of  it, can be used in the next survey.  For  this purpose the  data from  

the present  survey  of  wood and fuel used on real estates,  with relevant 

reports  and computer  programmes, have been filed in the records.  
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Appendix  1. Conversion  factors used  

Group 

Measuring  
unit 

for the 

results  

Units of  measurement and  

their conversion factors  
.Remarks  

Roundwood  and  wood  collected  from 
dead trees 

Roundwood 
Industrial  roundwood  

Heavy timber 
Cordwood 

Standard cordwood  

Small wood  

Fuel roundwood 

Wood collected  from dead  trees 

solid  cu.m piled cu.m,  loose  cu.m,  units,  Conversion  factors  in  
running metres, cu.ft. separate tables  in  

the  Forest Research 

Institute 

Fuels  

Domestic fuels 

Fuel roundwood and  wood col-  

lected  from dead trees 

Waste wood 

Forest waste wood  

Branches  and twigs  

solid  cu.m 

solid  cu.m 

piled  cu.m. loose  cu.m,  units, Conversion factors in  
running metres, cu.ft. separate  tables in  

the  Forest  Research 

Institute 

length piled loose In special cases  also  
cu.m cu.m O.uo (a  very  thin  

0—75  cm 

76—125  cm 

over 125 cm 

0.520 0.300  

0.360 0.150  

0.340 0.140 

stack)  

Rootstocks  and stumps  

Cones 

piled cu.m 
loose  cu.m 

piled cu.m 

and 

0.350 

0.3OO 

Bark 

Sinkers 

Industrial waste wood  

Waste wood from 

the sawmill in- 

dustry  
Ends 

Slatings 

solid cu.m 

loose cu.m 

units 

piled cu.m 
loose cu.m 

length 

0.170  

1.000  

0.650 

0.520  

piled loose  

cu.m cu.m 

Inclusive of birch 

bark  (dry)  
Conversion factors 

for  piled  cu.m and  
loose  cu.m in  sepa-  
rate  tables  in the 

Forest  Research  

Institute 

0
—

l.o m 

over  l.o  m 

0. 56ol n 
0.480f 

0 - 480 
Shavings and  planing-  

macMne  shavings  
— shavings 
—  planing-machine  

shavings  
Chips  
Saw  dust  

loose cu.m 

loose cu.m 

loose cu.m 

loose cu.m 

0.170 

0.280  

0.400  

0.280  continued 
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Appendix 1. continued  

Group 

Measuring  
unit 

for the 

results 

Units of measurement and 

their conversion factors  
Remarks  

Waste wood from the  

plywood  industry 
Cores 

Plywood  trimmings  

Plywood waste  chips  

solid cu.m 

piled  cu.m  
piled cu.m  
loose cu.m 

loose cu.m 

0.790 
0.480  

0.190  

0.210  

Waste wood from the  

spool  and building 
industries 

Spool industry  waste  
Building waste  
—  building  waste, old  

fencing wood  etc. 

loose cu.m 

length 

0.370 

piled loose 
cu.m cu.m 

Including boxes, Mid-  

summer bonfire 

wood, old boats, 

— shingle wood cores 
— old shingles and hewing 

waste 

— fence  posts  
— splits  and small poles,  

round 

— splits and small poles,  
cleft 

— hay-poles and grain- 
shock  centre-poles 

— sauna bath whisks and 

brooms 

Other fuels  obtained from wood 

Wooden briquettes  
— sawdust  briquettes 
— wood  dust  briquettes 

Charcoal  

Paper and paperboard  

tons  

0
—

l.o m 

diameter 

<;  15 cm  

diameter 

> 15 cm 

l.i—3.0  m 

over  3.0  m 

piled  cu.m  

piled  cu.m  
loose  cu.m 

piled  cu.m  

piled cu.m  

piled  cu.m  

piled  cu.m  

loose cu.m  

cu.m 

cu.m 

cu.m 

loose cu.m  

0.6  50l 

V 0.430 
0.66ol 
0.5301  ft  

„„

 
0.43o|  

°- 380  
0.690 

0.560  

0.430 

0.480 

0.410 

0.380 

0.530  

0.180  

0.700 

0.65O 

0.160 

0.150 

etc. the solid cu.m 

amounts of which  

have  been  estima- 

ted separately 

A pile  —  like stack 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

» » » » 

Including  boxes,  
which are partly  
wooden 

Wood alcohol 

Fuel  peat 
Chaff and straw tons  

1  000  litres 

cu.m 

cu.m 

0.812  

0.300 

0.150  

Imported  fuels  
Solid  imported fuels  

Coal 

Anthracite 

Coke  

Lignite briquettes 

tons cu.m 

cu.m 

cu.m 

cu.m 

0.800  

0.750  

0.450 

0.800  

Liquid imported fuels 

Light  fuel oil 
Heavy fuel  oil  
Waste oil  

Kerosene  

Liquid gas  

tons 1000 litres 

1 000  litres 

1 000  litres 

1 000  litres 

1  000  litres 

0.840 

0.950 

0.960 

0.800  

0.520 
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Appendix 3. The populations and  strata used,  

') Original  samplings, which  included  crop  failures.  Populations and  samples were identical in the  

Farms  

Stratum (Arable  land  ha)  

(0.25—1.99)  

0 

(2.00—4.99)  

1 

(5.00—9.9  9)  |  
2 

/lO.oo— \ 

V 29.99 )  

3 

(30.00—) 

4 

Total 

Rural communes 

Forestry board  
0  2 2  2 2 2  10 

1  7 4 4 8 3 26 

2  12 9 13 22  6 62 

3  11 13 14 12 2  52 

4  8 6  9 13 3 39 

5  9 10  11 11 2  43 

6   6 5  7 12 2 32 

7   6 9 9 5 2 31 

8  5 6  10 9 2 32 

9  4 6  6 3 2 21 

10  9 16 12 7 2 46 

11  10 16 16 10 2 54 

12  7 13 11 7 2 40 

13  8 14 19 24 2 67 

14  4 7 10 12 2 35 

15  3 7 10 11 2  33 

16  3 10 5 2 2 22 

17  6 12 11 10 2  41 

18  2 6  3 2 2 15 

19  5 11 6 2 2 26 

Sample, total  127 182 188 184  46 727  

Population  97 494 98 695  99 742 72 755  6  525 375  211  

Towns and urban 

districts 

Regions  
I Helsinki   

II Tampere  
Ill Turku   

IV  

V   

VI  

Sample,  total 

Population   
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and  distribution  of samples between  them 1) 

retrospective  inquiry and  the  book-keeping  study.  

Old real estates 

Stratum 

Total  

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 5 2 2 1 1 17 

41 41 2  7 2  11 6 10 11 6 137 

75 41 8 1 2 15 6 5 1 1 155 

70 27 5 2 1 13 5 13 5 8 149  

72 36 9 
— — 

8 6 9 4 7 151 

53 24 3  — 1 12 5 7 1 3 109 

41 18 8 — 3 8 3 6 5 2 94 
15 6 3 

— — 
6 3 2 2 1 38 

43 15  2  1 
— 

10 3 1 7  4 86 

19 5 2  — — 4 3 1 2 3 39 

42 8 7  
— 

2 6 4 6 5 3 83  

39  14 3 1 2  14 4 4 2 3 86 

54  22 9  2 2 7 6 7 4 5 118 

46 17 7  2 1 15 5 7 2 3 105 

15 17 2  1 1 8 3 6 1 1 55 

20 11 3  2 1 8 3 7 1 3 59 

22 7  2 2 1 6 2 4 5 3 54 

30  14 2  — 3 9 4 6 5 7  80 

3 5 1 
— — 

2 2 3 1 2 19 

19 18 1 1 1 6 4 9 3 4 66 

725 351 79 22 23 170 79 114 67 70 1 700  

144 208 18 389 475 33 35 7 658  2 254 896 180 615  174  744  

22 26 76 176 9 10 6 15 45 5 390 

19 9 15 23 7 5 2 5 9 2 96 

16 13 8  24 4 7 2 5 10 5 94 

191 91 57 45 14 49 19 33 39 21 559 

51 17  24 23 3 13 5 10 13 3 162 

61 29 25 19 3 16 6 12 14 14 199 

360 185 205 310 40 100 40 80 130 50 1500 

113 465 38 771  4181 2 395 141  3 274 1554 1 491 1191 827  167 290 
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Appendix  3. 

New buildings  

District Startum  

0  l 2 3 4  
Total 

Rural communes 

Retrospective  inquiry  
Forestry  board  

0   

1  8 2 2 2 9 23 

2  6 1 1 1  4 13 

3   5 2 2 1  5 15 

4  6 2 2 2 6 18 

5  5 1 2 2 8 18 

6   4 1 2 2 3 12 

7   2 2 2 2 2 10 

8  4 2 2 1 3 12 

9  2 2 2 1  2 9 

10  3 1 2  1  1 8 

11  4 2 1 2 3 12 

12  5 2 1 2 7  17 

13  6 2 2 2 5 17 

14  3 2 1 2 1 9 

IB  3 1 2 2 2 10 

16  3 2 1 2 2 10 

17  4 1 2 2 4 13 

18  2 1 2 1  1 7 

19  4 2 2 2 3 13 

Sample, total  no. 

Sample, total 100 cu.m 

79 

344  

31 

569 

33 

352 

32 

1 206 

71 

75 

246 

2 547 

Population  100 cu.m ...  105 989  40 895 19 684  30158 23 690  220 416 

Book-keeping  period  
Sample, total  no. 

Sample, total 100  cu.m 

92 

400  

39 

1146 

40 

447 

41 

1511 

87 

92 

299 

3  597 

Population  100 cu.m ..  143 810  56 787  26 209 41 784  33 494  302 084  

Towns and urban 

districts 

Retrospective  inquiry  
Regions 

I Helsinki   40 7 9 8 5 69 

II Tampere  12 3 3  2 6 26 

Ill  Turku   15 2 1 2 2 22 

IV  59 20 5 2 37 123 

V  23 3 4 6 8 44 

VI  22 6 5 1  16 50 

Sample,  total  no. 

Sample, total  100  cu.m 

171 

6  231 

41 

4 981 

27 

1543 

21 

1 716  

74 

522  

334 

14 994 

Population 100  cu.m ...  230  120  120 662  42 881 43 051  7  144 443 858 

Book-keeping period 

Sample, total no. 
Sample, total  100 cu.m 

187  

6 660  

48 

5157 

32 

1885 

22 

1 847 

86 

534 

375 

16 083  

Population 100 cu.m ....  298 847  162 182 55 882 59 690 9 299  585 900 
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continued 

Buildings under construction 

Startum 

0 l 2 3 4  Total 

2 1 1 1 6 11 

2 1 1 1  3 8 

2 1 1  4 9 

3 1 1 1 2 8 

2 1 1 1 2 7  

1 1 1 1  2  6 

1 

J  
1 

"j  

1  

1 

1 5 
O 

I 

1 1 

1 

1  1 

O 

5 

1 1 1  6 

2 1 1 6 

3 1 1 1 7 

2 1 1  1 6 

2 1 1  1 6 

2 1 1 1  1 6 

1 1 1 1  1 5 

3 1  1 7  

1 1 1  6 

2 1 1 1 1 6 

34 19 19 19 37 128 

124 1 299 153 500 50 2128 

44 629 17 337  4 592 12 479 6  912  85 948 

20 11 12 10 21 74 

68 722  59 195 34 1078 

54 418 29 715  6 020  12 200 8 271 110 623  

12 6 7 6 1 32 

7 1 1 1 1 11 

1 1 1 1 7  11 

33 6 1 2 19 61 

7 1 1  2 12 

9 1 1  3 15 

69 16 12 12 33 142 

1550 2 204 1 206 3 619  37 8 617  

58 388 40 572 13 003 29 685 2  876  144 524  

53 9 7 11  21 101 

1122 2 028  864 3 489 25 7  528 

58 814 37 691  13 697  30 875 1 629  142 707  
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Table  1. Roundwood  used  on real  estates by  utilization  areas (forestry  board  districts)  
for the whole  

*)  In  the  distribution  by  timber  assortments, industrial  roundwood  has  been classified  into  heavy 
with  a diameter,  similarly  measured, ,> 8  cm, and small-sized wood  with a diameter, again  simi-  

Table  2. Utilization of roundwood  by  real  estates in  1965, 

*) In the  distribution  by  timber assortments, heavy timber  includes  all  industrial roundwood  with 
timber  of smaller  diameter  than  this,  and  fuelwood includes  roundwood  used  as fuel.  

Round- 

Utilization area 

Forestry board district 

Book-keeping (1965)  
0. Ahvenanmaa  

1. Helsinki   
2. Lounais-Suomi  

3. Satakunta  

4. Uusimaa-Häme  

5. Pohjois-Häme   
6. Itä-Häme   

7. Etelä-Savo   

8. Etelä-Karjala   
9. Itä-Savo  

10. Pohjois-Karjala   
11. Pohjois-Savo   
12. Keski-Suomi  

13. Etelä-Pohjanmaa  
14. Vaasa   

15. Keski-Pohjanmaa  
16. Kainuu  

17. Pohjois-Pohjanmaa ....  
18. Koillis-Suomi   

19. Lappi   

Whole  country (1965) 

Retrospective  inquiry  (1964), 
Whole  country   

Heavy  timber 

Pine  Spruce  Birch  | Other  Total  

0 0 0 —0  

4 2 0 —6 

1 10—2  

110 0 3 
0 10 0 2 

3 2 0 1 6 

5 10 0 6 

3 0 10 4 

5 10 0 6 

1 0 0 0 2 
3 0 10 5 

6 1119  

2 0 0 —2 

13 4 0 
—
 17 

14 12 0 3 29 

3 0 1—4 

1 0 0 0 2  

10 3 2 3 18 

0 0 0 —1 

2 0 0 —2  

78 32 7 9 126 

154 64 9 8 235 

Standard cordwood 

Pine Spruce Birch Other Total 

0 0 — 0 1 0 

0 0 — 0 1 
2 4 0 ! 0 7 
1 0 0 i 0 1 
0 1—0 2 
0 2 0 0 2 

1 2 12 6 

3 0 1 1 0 4 
2 1 0 : 0 3 

3 0 0 —3 

4 2 3 0 8 

7 5 0 2 14 

1 3 0 0 4 
4 6 0 2 12 

0 2 0 —2 

2 2 0 0 4 

1 2 0 0 3 

2 7 0 0 9 

1 1 — — 1 

0 0 0 0 1 

33 41 7 7 88 

73 103 13 15 203 

Economic region  

Heavy timber Industrial cordwood 

Pine Spruce Birch Other Total Pine  Spruce  Birch Other Total 

1. Uusimaa   6 2 0 0 8 3 ii  0 1 15 

2. Ahvenanmaa  0 0 0 
— 

0 0 i 0 0 1 

3. Varsinais-Suomi  2 2  0 —.  4 4 15 0 0 20 

4. Satakunta   1 1 0 0 3 3  7 0 0 10 

5.  Tammermaa   5 3 0 1 9 1 18 0 0 19 

6. Etelä-Häme   5 2 0 0 7  3 16 2 3 24 

7. Kaakkois-Suomi  7 1 0 0 8 5 12 3 4 24 

8. Etelä-Savo   4 1 1 1 7  20 12 8 15 55 

9. Pohjois-Karjala   4 0 1 0 6 13 10 4 1 29 

10. Pohjois-Savo   6 1 1 2 10 12 19 2  3 35 

11. Keski-Suomi   2 1 0 — 3 3 11 1 1 16 

12. Etelä-Pohjanmaa  31  17 1 3 51 9 33 0 2 46 

13.  Keski-Pohjanmaa  15 1 3 4 23 8 17 1 1 27 

14.  Kainuu  2 0 0 0 2 1 6 1 0 8 

15. Pohjois-Pohjanmaa ....  2 5 1 0 8 2 11 0 0 13 

16. Lappi   2 1 0 — 3 2 5 0 0 8 

Whole  country  93 38 8 11  151 91  205 22 31 349 
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according  to book-keeping  (1965) and  the results of a retrospective  inquiry  (1964), 
country  1) 

1 000  cu.m solid measure,  unseasoned wood excl.  bark  

timber with  a diameter measured at the  middle, inside  the  bark  ;> 5" (12.7  cm),  standard  cordwood 
larly  measured, < 8 cm). Fuelwood  comprises  roundwood  used  for  heating.  

and  its distribution  by  utilization  areas. Economic  regions 

1 000 cu.m solid measure, unseasoned wood excl.  bark  

a diameter ;> 5" (12.7 cm),  inside  the  bark,  measured at the  middle; industrial cordwood includes 

wood Wood 

col- 

Small  sized ivood Fuelwood Grand otal 
lected 

from 

Pine Spruce  Birch Other  Total Pine Spruce  Birch Other Tota l|  Pine Spruce  Birch Othei |  Total  
dead 

trees  

0 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

9 

1 

3 

7 

4 

2 

3 

1 

1 

0 

2 

0 

1 

43 

61 

1 

6 

7 

7  

12 

10 

7 

6 

7  

4 

7  

12 

6 

17 

4 

3 

3 

9 

1 

4 

130 

266 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

4 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

16 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

4 

2 

8 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

28 

1 

8 

8  

9  

15 

11 

9  
24 

11 

17 

15 

17 

9 

20 

6  

4 

4 

11 

1 

5 

204 

371 

7 9 

40 64 

80 142 

77 90 

31 80 

38 96 

30 39 
27 16 

37 76 

14 2 

27 8 

23 25 

47 89 

75 86 

39 99 

22 22 

27 27 

52 60  

40 19 

64 21 

795 1070  

939 1 132 

17 

350 

236 

378 

292 

355 

260 

280 

267 

157 

391 

517 

452 

457 

304  

266 

201 

329  

75 

241 

5 826 

6 061 

24 5 

42 49 

84 54 

54 59 

93 49 

121 61 

118 44 

112 43 

89 46 

89 26 

141 56 

131 69 
58 64 

59 67  

88 53 

64 37 

14 26 

92 53 

1 13 

20 34 

1 493 918  

1 491 9 62 

7 8 

5 46 

2 85 

3 81 

7 34 

42 

7 37 

3 42 

3 45 

20 

7 41 

3 39 

3 51 

7 94 

55 

1 28 

3 29 

3 65 

4 41 

5 67 

5 949 

31227  

9 

72 

154 

98 

94 

110 

49 

23 

84 

6 

17 

44 

98 

113  

117 

27 

32 

79 

20 

25 

1 273  

1565  

17 

350  
236  

379  

293  

356  

262  

286  

268  

159 

395  

519  

452  

458 

305  
267 

202 

332  

75 

242 

5 851 

6 098  

24 

42 

85 

54 

95 

122 

12C 

117 

91 

9£ 
142 

134 

58 

61 

91 

64 

14 

95 

1 

2C 

1 52£ 

1541 

0 

10 

10 

4 

8 

4 

3 

0 

3 

4 

4 

1 

2 

5 

4 

1 

2 

4 

9 

4 

81 

84 

Fuelwood Grand  t ota 

Pine Spruce  Birch Other Total Pine Spruce Birch Other Total 

1 1 
34 86  475 HI 9 43 99 475  726  

7 8 17 2 4 5( 8 9 17 24 58  

91  148 247 8 2 56*  97 165 247  82 591 

62 71 316 4 3 495 65 KS1  31 6  43 

47 114 401 14 3 70E 53 135 40 1 144 734  

39 70 337 12 g 56( 47 88 34  m  123 597  

51  102 355 12 fl  62£ 63 115 35 8  124 

39 17 444 18 6 68( 64 45 3 748  

27 8 398 14 3 57E 45 19 40 2  144 

21  23 426 11 9 58f 39 43 42 9 123 634  

48 91 462 5 9 Maa 54 Ml ■ 46 3  679  

107 173 707  13 7 1  12^ 147 224  8  142 1 221 

47 42 493 13 1 71c i^ma 49 7  136 762  

26 27 200 1 4 26" 29 33 1 14  277  

58 54 261 4 6 41J 62 69 26 2  46 439  

90 36 288 1 9 43c 95 42 28  8 19 444  

1493  9 181 980 1313  5 856 1535 9  685  
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Table  3.  Distribution of the roundwood  used  by  real  estates in  1965  into  cutting  areas,  

l)  See footnote  in  Table 2, p. 62. 

Table 3.  

Forestry board district 

Pine 

Heavy timber 

Spruce Birch Other Total Pine 

Industrial cordwood 

Spruce Birch Other Total 

0. Ahvenanmaa  0 0 0 0 0 1 0 1 

1. Helsinki   2 2 0 0 4 1 4 0 0 5 

2. Lounais-Suomi  2 1 0 0 3 4 13 0 0 18 

3. Satakunta   1 2 0 0 3 4 9 0 0 13 

4. Uusimaa-Häme  1 2 0 0 3 3 16 1 2 21 

5. Pohjois-Häme  4 3 0 1 7 1 14 0 0 16 

6. Itä-Häme   6 1 0 0 8 3 11 2 3 19 

7. Etelä-Savo  5 1 1  0 7 15 9 6 5 36 

8. Etelä-Karjala   6 1 0  0 7 4 9 2 2 17 

9. Itä-Savo  1 0 0  0 2  7 6 2  10 24  

10. Pohjois-Karjala   4 0 1 0 6 12 10 4 1 27 

11. Pohjois-Savo   7 2 1 2 11  12 20 2 3 38 

12. Keski-Suomi   2 1 0 —.  
2  3 11 1 1 15 

13. Etelä-Pohjanmaa   16 5 1 0 21 8 28 0 2 38 

14. Vaasa   17 14 0 3 34 2 7  0 0 9 

15. Keski-Pohjanmaa  4 0 1 — 
5 4 6 1 0 10 

16. Kainuu  2 0 0 0 2  1 6 1 0 8 

17.  Pohjois-Pohjanmaa ....  11  4 3 3 21 4 19 1 1 25 

18.  Koillis-Suomi   0 0 0 
— 

1 1 1  0 0 2 

19. Lappi   2 0 0 — 3 2 5 0 0 7 

Whole  country!  93 38 8 11 151  91 205 22 31 349 

Economic region  

Pine 

Heavy  timber 

Spruce Birch Other Total Pine 

Industrial cordwood  

Spruce  Birch 1 Other Total  

1. Uusimaa   3 1 0 4 1  9 0 1 11 

2. Ahvenanmaa  0 0 0 
— 

0 0 1 0 0 1 

3. Varsinais-Suomi  2 2 0 .—.  4 4 15 0 0 19 

4. Satakunta   1 1 0 0 2 3 7  0 0 10 

5. Tammermaa   5 3 0 1 9 2 18 0 0 20 

6. Etelä-Häme  5 2 0 0 8 4 17 2 3 26 

7. Kaakkois-Suomi   7 1 0  0 8 5 12 3 4 24 

8. Etelä-Savo  6 1 1 1 9 21 14 8 15 58 
9. Pohjois-Karjala   4 0 1 0 6 13 10 4 1 29 

10. Pohjois-Savo   6 1 1 2 10 12 19 2  3 35 

11. Keski-Suomi   2 1 0 0 3 3 11 1  1 16 

12. Etelä-Pohjanmaa  31 17 1 3 52 9 33  0 2 46 

13. Keski-Pohjanmaa  15 1 3 4 23 8 17 1 1 27 

14. Kainuu  2 0 0 0 2  1 6 1 0 8 

15. Pohjois-Pohjanmaa ....  2 5 1 0 8 2 10 0 0 13 

16. Lappi   2 1 0 — 3 2 5 0 0 8 

Whole country  93 38 8 11 151 91 205 22 31 349  
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by  forestry  board  districts, by  economic regions and  by  natural  areas of  wood  supply  x ) 
1 000 cu.m solid measure, unseasoned wood excl. bark  

continued  

1 000  cu.m solid measure, unseasoned wood excl. bark  

Fuelwood Grand  total 

Pine Spruce  Birch Other Total Pine Spruce  Birch Other Total 

7 

38 

80 

77 

33 

37 

31 

28 

36 

14 

27 

23 

48 

77  

36 

23 

28 

50 

40 

63 

795  

9 

61 

142 

90 

82  

91 

41 

16 

76 

2 

8 

26 

89  

93 

95 

24  

28  

59 

19 

20 

1070 

17  

191 

201 

372  

279 

295  

273  

391 

229  

195 

489  

534  

523  

480  

241 

289  

214  

298  

75 

239  

5 826  

24  

33  

82  

53 

93 

113 

119 

118 

86 

92 

149 

132 

67 

63 

77 

68 

15 

89 

1 

19 

1 493 

57 

322  

505  

593  

486  

536  

463  

553  

427  

302  

673  

715  

727  

713  

449  

404  

285  

496  

134  

343  

9 185 

8 

41 

86 

82 

37 

42 

40 

48 

46 

22 

43 

42 

53 

100 

54 

31 

31 

66 

41 

67 

980  

17 

191 

201 

373 

280 

295 

276 

398 

231 

197 

494 

537 

523 

481 

241 

290 

215 

302 

75 

240 

5 856 

24 

33 

82 

53 

94 

114 

122 

124 

88 

102 

151 

137 

68 

65 

80 

68 

16 

93 

1 

19 

1 535  

58 

331 

526 

608  

510 

559 

491 

596 

451 

328 

706  

763  

745  

772  

492 

420 

296 

543 

137 

352 

9 685  

Fuelwood Grand total 

Pine Spruce  Birch Other j Total  Pine Spruce  Birch Other Total 

33 84 317 100 534  37 94 317 101 549 

7  8 17 24 57 8 9 17 24 58 

91  148 216 80 536 97 165 217 80 560  

62 72 305 42 481 66 80 306 42 494 

46 109 346 134 636  53 130 346 136 665  

39 71 336 120 566 49 90 338 123  600  

51 102 317 117 586 63 115 320 121 618  

39 17 574 194 824  67 32 583 209  891  

27 8 497 150 682  45 19 501 152  717  

21 23 446  120 610  39 44 449 125  656  

49 91 544  69 753  54 103 544 70 771  

106 176 682  133 1097 146 227 683  138  1194 

49 44 509 133 735  72 62 513 137 784  

28 28 213  15 283 31 34 213 15 294  

56 52 222 43 373 60 67 223 43 393  

90 36 286 19 |  431 94 42 286 19 442  

795  1070 5 826 1493 9 185 980  1 313 5 856 1 535  9 685 
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Table 3.  

Table 4. Utilization of  roundwood  by  types of real  estate 

1) See  note  on distribution by  timber assortments, Table  1, p. 62.  
2) The  real  estate  unit  was regarded  as a farm  if  it  had  a minimum total  of 0.25  hectares  of garden 

rural  communes and  towns  and  urban  districts was made  in accordance  with the situation on 

Table 5. Utilization of roundwood  by real  estates in  the country as a whole in 

') The  calculations  for  1965  were  performed  by Jouko Hämäläinen, B.F. 

Katural areas of wood supply  

Pine 

Heavy timber 

Spruce Birch Other Total Pine 

Industrial  cordwood 

Spruce Birch Other Total 

1. Länsi-Suomi  13 9 1 1 24 15 68 2 3 88  

2. Päijänteen alue  21  5 1 0 27 14 42 8 9 74 

3. Saimaan alue   17 3 2 3 25 43 38 10 17 109 

4. Pohjanmaan eteläinen ..  26 16 0 3 45 9 26 1 2 38 

5. Kainuu   2 0 0 0 2  1 5 1 0 7  

6.  Pohjanmaan pohjoinen .  13  5 3 3 24 6 19 1 1 26 

7.  Lappi   3  0 0 
— 

3 2 6 0 0 8 

Whole  country  93 CO 00  00 11  151 I 91  22 31 | 349  

Round- 

Type of real estate ! ) Heavy timber Standard cordwood 

Pine Spruce  Birch Other Total Pine Spruce  Birch Other  j  Total 

Rural  communes: 

Farms   68 29 4 9 in  j 28 35 7 6 77 

Other  real  estates  6  2 2 0 10  1 4  5 0 o|  10 

Total 

Towns and urban 

districts: 

Farms   

Other  real  estates j 

74 

0 

4 

31 

0 

1 

6 

'o  
0 

9 

_ 

0  

120 

1  

5 

32 

0 

1 

7 

0 

7  

0 

86 

0 

2 

Total 4 1 1 ! 0  6 1 1 0 0 2 

Whole country:  
Farms   68 29 i &  9 111  28 36 7 6 77 

Other  real  estates  10 3 2 0 15 5 5 0 0 11 

Total]  78  |  32 1 7  9|  126 33 41  7 7 88 

Industrial roundwood 

Pine Spruce  Birch Other Total  

1955!)  340 297 11  17 664  

1964   288 433 37 50 809 

1965  154 203 25 35 417 



Survey  of the utilization  of roundwood  and  fuel ..  68.6  67  

10 14428—69 

continued 
1 000 cn.m  solid  measure.  unseasoned wood excl.  bark 

in  the country as a whole, according to book-keeping (1965) *)  

1 000 cu.m solid measure,  unseasoned wood excl. bark  

and  field  under  plough or  a minimum of  0.5  o  hectares  of farm land in all.  The  distribution into  
January 1, 1964, as the survey  was begun  in  1964. 

1955, according to the retrospective  inquiry (1964) and  to book-keeping (1965) 
1 000  cu.m solid measure, unseasoned wood excl. bark  

Fuelwood  Grand total 

Pine Spruce  Birch Other Total Pine Spruce  Birch Other Total  

338 624  1 702 504 3168 365 702 1704 508 3 280 

135 204 1583 347 2 269  170 251 1593 356 2 370 

80 53 1 222  430 1785  140 94 1235 450 1919 

49  63 359 73 544 85 105 360 77 627  

25 26 190 13 254 28 32  191 14 264 

82 73 513 106  774  100 96 517 110 824 

87  28 256 19 390  92 34 256 19 402 

795  1070 5 826 1 493 | 9185 5 856 9 685 

wood Wood 

Small-sized wood Fuelwood Grand  total 

col- 

lected 

from 

dead 

trees  Pine Spruce Birch Other Total Pine  Spruce  Birch  Other]  Total  Pine Spruce Birch Other Total 

38 

1 

121 

3 

10 

2 

18 

1 

187  

6 

544 

188 

790  

185 

2 608  

1 722  

1186 

194 

512! 

2 291 

678  

199 

976 

195 

2  629  

1 726  

1 220 

196j  

|5  503  
i2  315  

50 

11 

39 124  11 19 194 732  976 4 330 1381 7 41 878  1 171 4 354  141. 7  818  62 

0 

3 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

2 

7  

18 

45 

23 

72 

67 

1429 

14 

99 

122 

1645 

19 

53 

25 

77 

67 

1 430 

14 

99 

125 

1 659  

4 

15 

4 6 0 10 63 94 1 496 Hi 1 766  72 102 1497 113  1 784  19 

38 

4 

123 

7 

10 

2 

18 

1 

190 

14 

562 

233 

813 

257 

2 674  

3151 

1 201 

29: 

5 250 

3 934 

697  

252 

1001 

272 

2 696  

3 156 

1 234  

294  

5 628  

3 974 

54 

27 

43  130 12 19 204 795 1070 5  82i 1 493 9185  94! 127;  5 851 11528 9 602  81 

K-oundwood f 'uel Total  roundwood Wood col- 

Ippfprl frnTYi  

Pine Spruce  Birch Other Total  Pine Spruce  Birch Other |  Total 

ItttoU  11  LI  111 

dead  trees 

1 932 

939  

795  

"  

2 272 

1 227 

949 

2 027  

1 565 

1 273  

6 449 

6 098  

5 851  
E  261 

541 

528  

12 009  

10 432  

9 602  

405 

84 

81 I  
30 

32 

70 

6  438  

6 061 

5 826 

1245 

1491 

1493 

11345 

9 623  

9185 
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Table  6. Quantities of fuels  used by  real  estates 

N.  8.: Detailed  contents  of the  fuel  groups  are  listed  in  Appendix 1,  p. 55.  

Table 6. 

Economic  region  

(Utilization  area)  

Fuel roundwood and wood collected from dead 

solid cu.m of unseasoned wood excl.  bark  

Pine Spruce Birch Other 

trees,  

Total 

1.  Uusimaa  34 400 86 500 478  100 109  400  708  400 

2. Ahvenanmaa   11400 16 300 91 700  29 500 148  900 

3. Varsinais-Suomi  89 400  144 000  176 300  78 100 487 700  

4. Satakunta  62 000  71 900 318  400 43  500 495 800 

5. Tammermaa   47 500  115 400 403  000  143  400 709  300  

6. Etelä-Häme   39 200 70 500 341 000  121 300 572 000  

7. Kaakkois-Suomi  51 400  102 400 357  500  120  100 631  400 

8. Etelä-Savo   39 600  16 800 446  000  188  100 690  600  

9. Pohjois-Karjala   27 500  8 000  400  300 144  200 580  000  

10. Pohjois-Savo   20 700  23100  427  800  118  900 590  600  

11. Keski-Suomi  48 800 91 200 463  800 59 200 662  900 
12. Etelä-Pohjanmaa  107 700  174 600  712  000  137  800 1132 100 

13. Keski-Pohjanmaa  47 900 42 400 496  100 131 600  718  000  

14. Kainuu   26 500 26 900  201 100 13 900 268  500 

15. Pohjois-Pohjanmaa   58100 54 500 261  900 46 400  421 000  

16. Lappi   92 600  37 500 296 500 19 900 446  500 

Whole  country  j 804  700  |  1 081 800  5 871  500 1 505  500  9  263  600  

Plywood  industry waste  wood, solid  cu.m  

Economic  region  

(Utilization  area) 
Plywood  Plywood  

trimmings  waste chips  

1. Uusimaa   800 3 700  4 500 

2. Ahvenanmaa   0 100  — 100 

3. Varsinais-Suomi  100 1000  
— 1000  

4. Satakunta   100 1500  — 1  600  

6. Tammermaa   100 1300  
— 1400  

6. Etelä-Häme  200 3 300  
— 3 500 

7.  Kaakkois-Suomi  300 4 500  — 4 800 

8. Etelä-Savo   — i 3 000  
— 3  000  

9. Pohjois-Karjala  — 1800  — 1800  

10. Pohjois-Savo   — 
1300  

— 1300  

11. Keski-Suomi  — 2 000  — 2  000  

12. Etelä-Pohjanmaa  — — — — 

13. Keski-Pohjanmaa  — —•  — — 

14. Kainuu  — 
600  —- 600  

15. Pohjois-Pohjanmaa   — — — — 

16. Lappi   — 
— 

— — 

Whole  country  1 500  24 300 — 25 800 
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for the generation  of heat  in 1965, by  economic regions 

continued  

Forest waste wood, solid cu.m (sinkers  solid cu.m of unseasoned wood excl.  bark)  

Branches Rootstocks 

and twigs and stumps Cones Bark Sinkers Total 

73 400 700  100  0 74  200 

3 800 0 
— 

—  0 3 800 

47 100 5 300  
— 

0 200 52 700  

28 900 1 800 — 
0 0 30 800 

46 600  10 500  100  0 0 57 200 

38 600  2  800  0 0 100 41 500 

24 100 1100  — 
0 500 25 800 

42 200 2 500  — 
400  300 45 400  

55 500  12  700  — 1400 100 69 700  

9 900 14 300 — 1 200  —  
25 300 

17  600  6 600  —  500  0 24 700  

42 900  20 100 
— 

100  200 63 200 

7  400 13100  — 
100  

—  
20 700  

3 800 5 000  
— — —  

8 800 

1 300 1400  0 0 300 3100 

1100 12 600  
— 

100  
—  

13 800 

444 300 110 500  100 3 900  1800 560 600  

Spool  and building  industries Other fuels obtained from wood, tons 
waste wood, solid cu.m 

CJllilff* orifj 
Peat, vllall  aUU 

Spool  tons straw, 

industry  Building  
Total 

Wooden 
Charcoal  j Paper  and Wood  tons 

waste waste briquettes  paper board alcohol 

wood 

0 169 600  169 600  200  0  400 0 200  

— 4 600  4 600  0 — 0 — 
0 

— 

— 
107 000  107 000  0 

— 
400  

— 
200  20 

— 
70 900 70 900 200  

— 
100 —.  1 400  

— 

—-  139 500 139 S00 300  0  4 200  0 1 900  
— 

— 
101 900 101 900 100  —  500  0 1 000  

— 

100 136 100 136 200 100  — 300  1 100 — 

— 105 800 105 800 300 100 200  1 
— 

10 

— 
112 200 112 200 100 0  300 — — 0 

— 91 200 91 200 100 0 400  — — 
50 

— 
136 900 136 900 6 800 0  300  0 

— 
10 

—.  175 200  175 200 0 200 0 —-  5  400  — 

—.  88 800 88 800 — 
100 0 

— 
1 300  

— 

—.  58 700  58 700  0 
— 

100 — 
— 

0 

— 65 700  65 700  — 100 200  
— 5  200 —  

— 
97 900 97 900 

— 
200 0  

— 
2  800  

— 

o o CO 00 800 3 100 
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Table 6. continued  

Table 6. continued  

Economic region  

(Utilization  area) 
Ends 

Sawmill industry waste wood, solid cu.m  

Shavings  
and 

Slatings planing- Chips Saw dust 
machine 

shavings  

Total  

1. Uusimaa  8 500 30 200  3 600 1 000  43 300 

2. Ahvenanmaa   500 300 0 —. 0 800 

3. Varsinais-Suomi  4 400 34 300 300 —. 700  39 800 

4. Satakunta   6 600  29 500 600  700  — 37 400 

5. Tammermaa   7100  60 900 1000 — 0 69 000  

6. Etelä-Häme  6 300 39 800  600  1300  1 400  49 400  

7. Kaakkois-Suomi  9 300 40 200 3 300 500  1500  54  800 

8. Etelä-Savo  8100  31 000  1 800 5 700  400  47 100 

9. Pohjois-Karjala  4 300  3 300 2 400 600  5  600  16 100 

10. Pohjois-Savo   3 900  30 100 800 
— 

100 34 800 

11. Keski-Suomi  8 400 19 000  200 1000 100 28 600  

12. Etelä-Pohjanmaa  6100  91 900 1800 800 24100  124  400 

13. Keski-Pohjanmaa   100 47 600  1 600  —■ 600  49 800  
14. Kainuu   1500 6 500 200 2 400 0 10 600  

15. Pohjois-Pohjanmaa  ....  4 200 11100 400 
— — 

15 800 

16. Lappi   300  44 800 300 2 100 200 47 700  

Whole  country  79  500  520  400  18 800 16 000  34 800 669 500  

Economic region  
Liquid  imported  fuels, tons 

(Utilization area) light  

fuel oil  
Heavy 
fuel oil  

Waste oil Kerosene Liquid  gas Total 

1. Uusimaa  

2. Ahvenanmaa  

3. Varsinais-Suomi  

4. Satakunta  

5. Tammermaa   

6. Etelä-Häme  

7. Kaakkois-Suomi  

8. Etelä-Savo  
9. Pohjois-Karjala   

10. Pohjois-Savo   
11. Keski-Suomi   

12. Etelä-Pohjanmaa  
13. Keski-Pohjanmaa   
14. Kainuu  

15. Pohjois-Pohjanmaa ....  
16. Lappi   

337 500  

37 500  

143 600  

54 200  

79  800  

82 600  

68 400 

! 28  500  
18 900 

25 800 

38 800 

162 000  

35 800  

i 10 500 

45 700  

1 61900  

186 200 

1 100 

63 100 

14 500  

36 700  

19 100 

23 900 

2 000  

1  000  

2  000  

2  400 

600  

100 

500 

900 

300 

400 

500 

300 

0 

0 

700  

0 

600  

0 

0 

0 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

3 700  

300 

1 800 

1 400 

1500 

1100 

1200 

1 100 

600  

800 

500 

2 300  

1 400  

900  

400  

1 200  

528 500 

38 800 

209 100 

70 400 

118 100 

102 900 

93 500 

31 600  

20 600  

28 700  

41 700  

165 600  

37 400 

11 900 

47 100 

63 500 

Whole  country;  1 231 600  354  500  2 000  800 20 200  1 609  200  
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Table 6. continued  

Table 7.  Means, variances, and  the  absolute and relative  standard  errors in  the utili  
zation of roundwood, in  different areas  l )  

cu.m solid measure, excl.  bark  

continued 

Economic region  
Solid imported  fuels, tons 

(Utilization  area) Coal and Coke lignite  
anthracite  briquettes  

1. Uusimaa  90 900  88  700  1300 180 900 

2. Ahvenanmaa  2 500  1000 100 3 500 

3. Varsinais-Suomi  14 200  24  900 300 39 300  

4. Satakunta  14 200 4 700  500 19 400  

5. Tammermaa   30 300  4 200 600  35 100 

6. Etelä-Häme  24 100 9100 700  33 800 

7. Kaakkois-Suomi  29 800  14 600  800 45 200  

8. Etelä-Savo  500 1100 — 1500 

9. Pohjois-Karjala   0 400 — 400 

10.  Pohjois-Savo   0  400 
— 400 

11.  Keski-Suomi  3 900 1100 
— 

4 900 

12.  Etelä-Pohjanmaa  12 800 6 200 100 19 000  

13.  Keski-Pohjanmaa   2 600  1500 0 4100 

14. Kainuu   0  100 — 100 

15.  Pohjois-Pohjanmaa   6 500  3 400 0 10 000  

16.  Lappi   6 300  3 900 100 10 300  

Whole country  238  500  165 100 

Retrospective  inquiry Book-keeping  

Area 2 ) 

X 
s! Sx  V % X 

s
2 Sx V % 

Rural  communes 

0.... 15.27 543.17 4.49 29.4 23.19  869.70 5.67 24.5 

l
....

 12.54 816.29 2.04 16.3 10.52 525.67  1.64 15.6 

2.... 10.21 213.66 0.95  9.3 9.28 268.82  1.07 11.5 

3.... 12.18 624.71 1.67 13.7 12.08 701.16  1.77 14.7 

4.... 12.43 779.80 1.91 15.4  11.11 549.06  1.59 14.3 

5.... 15.51 1 215.46 2.63 17.0  12.04 407.01  1.52 12.6 

6.... 19.25 782.78 2.33 12.1 18.46 1 213.06  2.91 15.8 

7 .... 21.29 683.99 2.85 13.4 18.83 339.82  2.01 10.7 

8.... 17.02 659.50 2.19 12.9 14.53 568.53  2.03 14.0 

9.... 16.27 291.05 2.00 12.3 17.77 203.67  1.67 9.4 

10  
....

 18.57 1 040.22 2.70 14.5  20.72 2 457.20 4.14 20.0 

11 
....

 20.79 1 442.97 3.03 14.6  19.80 4 031.73  5.06 25.6 

12.... 17.85 686.32 1.95 10.9  16.13 550.37 1.74 10.8 

13.... 17.26 622.15 1.79 10.4 14.77 675.68  1.86 12.6 

14.... 22.85 1 379.94 3.63 15.9  20.81  2 495.04  4.88 23.5 

15 
....

 21.56 1 441.3 7 3.68 17.1 18.58 1 488.32  3.74 20.1 

16 
....

 31.65 3 632.67 6.32  20.0 36.00 5 452.70  7.74 21.5 

17 
....

 23.63  1 311.19 3.05 12.9  19.11 986.01  2.64 13.8 

18.... 25.57  522.09 3.33 13.0  16.68 723.44  3.93 23.6 

19.... 36.52 2 198.05 4.46 12.2 42.86 5 126.62 6.80  15.9 
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Table  7.  continued  

x) The  mean  values  (x)  are  according to the one-stage calculations,  whereas  the variances  (s 2
), 

standard  errors  s*  and  the  percentages of the  latter from the  mean (V %)  have  been  corrected  
to correspond to  two-stage sampling. 

2)  Rural  communes by  forestry  board  districts,  towns  and urban districts by  regions  (see  Appendix 
2,  p.  57).  

Table  8. Means, variances, and the absolute  and  relative  standard  errors in the utili  
zation  of roundwood, in  the different  populations 

cu.m solid measure, excl. bark  

J) The  standard  error  has  been  set  to equal the  mean,  since  the  correction  required by  two-stage 
sampling  would have  raised  the  percentage so as to exceed 100. 

Area  ■) 

X 

Retrospecti  

s a 

pe inquiry 

s
x  v% X 

Book-keeping  

S2 Sx V% 

Towns nd urban districts 

i
...

 36.34 217  056.48 22.85 61.2  19.76 18 687.55  6.62  33.5 

ii  
...

 8.74 2 138.85 4.08 46.7  4.72 599.66 2.16 45.8 

m... 16.12 6 478.58 5.76 35.7 15.11 6  983.58 5.99 39.6 

IV 
...

 11.22 3 514.02 2.18 19.4 8.94 990.01 1.16 13.0 

v
...

 46.08 34 795.09 12.63 27.4  47.51 6  089.56 5.28 11.1 

VI 
...

 15.12 3 490.94  3.63 24.0  13.57 3 618.05  3.71 27.3 

Population  

X 

Retrospective  inquiry  

S* Sx V % X 

Book-keeping  

S" Sx | V  %  

Rur al commune; s 

Farms   17.468 364.772  0.708  4.1 14.761 261.556  0.593 I 4.0 
New buildings   10.878 893.025 1.910  17.6 14.311 9 439.355 5.619 39.3 

Under construction . 9.805 1 432.224  3.345 34.1 7.616 691.974  3.057 40.1 

Old I  8.647 331.547  0.527 6.1 7.396 318.069  0.516 7.0 

Old II  41.073 11 629.445  4.827 11.8  39.644 11 401.526  4.781 12.1 

Total 17.180 1 032.093  0.608 3.5 15.049 1 069.853 0.618 4.1 

fowns and urban  dist ; r  i  c t s 

New  buildings   5.203 2 993.976 2.994  57.5  4.617 3 737.813 3.158 68.4  

Under  construction . 55.170 512 263.616  J)  55.170  100.0  16.112 18 980.7  75 13.778 85.5 

Old I  8.722 346.500  0.561 6.4 7.515 532.125  0.696 9.3 

Old II  44.754 29 170.801 8.540  19.1 39.493 32 273.099  8.982 22.7 

Total 16.605 9 132.084 2.150  12.9 13.585 6 652.294  1.836 13.5 

Whole  country 

Farms   17.468 364.7  72  0.708  4.1 14.761 261.556 0.593  4.0 

New buildings   7.083 2 553.390  2.100 29.6 7.920 5 390.372 2.828  35.7 

Under  construction  . 38.257 383  809.376 37.703 98.6 12.402 10 804.426 7.880  63.5  

Old I  8.684 338.854  0.384  4.4 7.455 432.842 0.434  5.8 

Old II  42.621 18 644.285  4.554  10.7 39.580 19 732.353 4.685  11.8 

Grand total  17.073 1 860.165  0.636  3.7 14.786 1 694.448 0.608  4.1 
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Table  9. The  raised  results of the  utilization  of roundwood  and their 95  per  cent  confi  
dence  intervals  in the different populations  

cu.m solid measure, ,  excl.  bark  

Population  
Retrospective  inquiry  Book-keeping  

Raising Confidence  limits Raising  Confidence limits 

Rural commune S 

Farms   6118100 5 632  000  —  6  604  200 5  553  300  5 116 000  —  5 990 600  
New  buildings  
Under construction . 

Old I  

Old II  

387  500  

71 000  

1 382  700  
493  100 

254  200 — 520 800  

23 600  — 118 400  

1 217  500 — 1  547  900  

379 400 — 606  800  

462  000  

90 900 

1 200  300 

479  000  

106 100 —  

19 500 — 

1 036  200 
—

 

365 700 — 

817  900  
162 300  

1 364  400  

592  300  

Total  2)  8 452 400 7 866 200 
—
 9  038  600  7  785  500 7 160 900 

—
 8  410  100 

Towns and  urban dis t r  i c t s 

New  buildings   
Under construction . 

Old I  

Old II  

122 100 

39 000  

1 399  600 

382 000  

x) 0  — 259  700  

!)  0  — 115 500  
1 223  100 — 1 576  100 

239 200 — 524  800  

148 500 

40 600  

1 204  300 

329  600  

i)0 -  
x )0 -  

985 600 
—

 

182 700 
—

 

347 600  

108 600  

1 423 000  

476 500  

Total 2 )  1 942 700 1 451 500 — 2  433  900  

Whole  country 

1 723  000  1 267 100 
—

 2178  900  

Farms   

New  buildings   
Under  construction . 

Old I  

Old II  

6 118 100 

509  600  

110 000  

2 782 300 

875 100 

5 632  000  — 6 604  200  

214 000 
—
 805  200 

!)  0  — 322  600  
2 542 400 — 3 022  200 

691  600 
—
 1 058  600  

5 553  300 

610  500 

131  500 

2 404  600  

808 600  

5 116 000 
—

 

183 300 
—

 

J)0 -  
2 131 200 — 

621  600 
—

 

5 990  600  

1 037  700  

295 200  

2 678  000  

995 600  

Grand  total 2)  10 395 100 9 641 200 —11  149 000  9 508 500  8 744  400 —10 272 600  

J) The  lower  limit  is  set  at zero,  since  its value, owing to the  selected 95  per cent  level, would  have 
been  negative.  

2) The  results  are.smaller  than  the  corresponding figures in  Tables  4 (p.  66) and  5 (p.  66),  owing 
to the different calculation bases  used. 
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