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J O H D A N T O .

Syksyllä 1925 teki A. Ahlström Osakeyhtiö, johtaja, 
metsänhoitaja H. Borg-vainajan alotteesta Yksityismetsän - 
hoitajayhdistykselle lahjoituksen kilpailun järjestämiseksi 
kansantajuisen, koivua ja sen merkitystä nykyajan metsä
taloudessa käsittelevän kirjasen aikaansaamista varten.

Kilpailun tuloksena j ätettiin palkintolautakunnalle 
kahdeksan käsikirjoitusta. Näistä palkittiin ensimmäisellä 
palkinnolla Tuomarniemen metsänvartijakoulun johtajan 
Arvid Borg’in kirjoitus; kolme seuraavaa palkintoa saivat 
metsänhoitajat Aaro Oksanen ja Erik Borenius sekä lää- 
ninmetsänvartija Emil Reivilä.

Ahlström-yhtiön esimerkkiä seuraten ovat myöhem
min myös Aktiebolaget Kaukas Fabrik, Wilh. Schaumans 
Fanerfabrik A. B. ja Suomen Faneeritehdasyhdistys teh
neet lahjoituksia ylläesitetyn tarkoituksen toteuttamiseksi, 
joten palkittua kirjoitusta on voitu painattaa melko 
suuri painos.

Rohkenemme toivoa että kirjanen tulee saavuttamaan 
suosiota ja menestystä laajoissa kansalaispiireissä ja myötä- 
vaikuttamaan toisen, aikaisempaa oikeamman käsityk
sen luomiseen koivusta ja sen nykyisestä, entistä suurem
masta merkityksestä Suomelle, sen luontaisista edelly
tyksistä täällä ja niistä keinoista, joilla sen menestymistä 
ja levittämistä voidaan edistää.

Lopuksi emme voi olla lausumatta kiitollisuutemme 
tunteita metsätieteellisen koelaitoksen johtajalle, profes
sori Olli Heikinheimolle siitä autiudesta, jolla hän on avus
tanut meitä kirjasen julkaisemista koskevissa asioissa.

Helsingissä, joulukuussa 1926.

Yksityismetsänhoitajayhdistyksen
Johtokunta.



Vastikään harvennettua koivu-mänty sekametsää.
kasvatetaan 7'ulla- ja faneeri/puita. 

Valok. A . Borg.

Koivuista



Soiden turvekerrosten tutkimus on osoittanut, että 
koivu on ensimäisiä puita, joka on Suomeen siirty
nyt maan paljastuttua maa jään alta ja kohottua 

merenpinnan vlläpuolelle. Voimakkaampia kilpailijoita 
kun puuttui, lienee koivu silloin aluksi ollut täällä val
litsevana puulajina. Sikäli kun toistenkin puiden siemeniä 
kulkeutui Suomen rannikolle ja niitä alkoi täällä kasvaa 
ja levitä, oli koivun väistyminen uusien, paremmin kil
pailukykyisten tulokkaiden tieltä. Niiden useiden tu
hansien vuosien aikana, jotka näistä ajoista ovat kulu
neet, on koivun kasvuala ollut suurienkin vaihtelujen 
alaisena. Uusi loistoaika koitti koivulle kaskiviljelyksen 
kautta, kun tämä maanviljelystäpä tuli asukkaiden pää
elinkeinoksi. Kaskiviljelys edisti koivun kasvualan laajen
tumista. Kun viimeisen viljan jälkeen ha Ime maa jäi 
metsittymään, oli sen poltettu ja sitten useaan kertaan 
kynnetty ja äestetty pinta mitä otollisin koivun siemenen 
itämispaikka, ja mureaksi menneessä maakamarassa oli 
taimien hyvä kasvaa ja kehittyä. Useassa tapauksessa 
suojeli aikanaan kasken ympärille pantu aidantapainen- 
kin hentoja koivuntaimia karjan hampailta. Kunhan 
halmeen liepeillä kasvoi jokukaan siemennyskykyinen 
koivu, niin, melkein joka syksy siemeniä tehden, ehätti 
se useimmiten muiden puiden edelle kylvämään halmee
seen kevyttä, kauvaksi kantautuvaa siementään. Nuo 
seikat huomioonottaen ei sovi ihmetellä miksi vanhoille 
halmemaille nousi tiheä, vehmas koivunvesakko, kehit-

Koivu Suomen 
ensimmäisiä 

puita jääkau
den jälkeen.

Koivu kaskivil- 
jelyskaudella.
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Määrämitta- 
hakkaus ja  

karja koivu- 
metsäin hävit

täjinä.

tyen aikaa voittaen pitkävartiseksi, oksattomaksi, hopea- 
kylkiseksi solkikoivikoksi, kunhan se vain säilyi karjan 
käynniltä ja myöhemmin tuohenkiskonnalta. Sitä mukaa 
kun asutus taajani ja karjamäärä lisääntyi, jolloin hal- 
meahot kohta viljan korjattua joutuivat karjan jalkoihin, 
kävi koivun toimeentulo halmemailla mahdottomaksi; 
leppä ja kataja jäivät niillä vallitseviksi puulajeiksi. 
Mutta vieläkin ovat Suomen eteläpuoliskon kauneimmat 
koivikot tavattavissa miltei yksinomaan vanhoilla halme- 
mailla. Pohjois-Suomessa ovat kulopalot laajentaneet 
koivun kasvualaa. Miltei joka vuosi kehittyvää kevyttä 
koivunsiementä kantaa heikkokin tuuli useita satoja 
metrejä, ja palaneessa maassa on koivulla erinomaiset 
nuorentumismahdollisuudet.

Sikäli kun kaskiviljelys kannattamattomana ja liian 
vanhanaikaisena hyljättiin, ja puutavaraliike alkoi met
sissä suorittaa määrämittahakkauksiaan, kiristyivät koi
vun toimeentulomahdollisuudet jälleen, muuttuen lo
pulta toistuvien määrä mittahakkuiden ja hillittömän 
laiduntamisen yhteisvaikutuksesta miltei sietämättömiksi. 
Määrämittahakkauksessa ei yleensä syntynyt metsään 
tarpeeksi tilavia aukkoja jotta niin runsaasti valoa vaa
tiva puulaji kuin koivu olisi voinut niissä kasvaa. Maan
pinta jäi hakkuun jälkeen entiseen raakaan ja muokkaa
mattomaan tilaansa, siinä olivat sammalet, marjanvar
ret, ruohot y. m. kasvit estämässä koivunsiemenen pää
syä maakamaraan asti, johon taimi olisi voinut juurtua. 
Nekin muutamat koivuntaimet, jotka ikäänkuin vahingon- 
kaupalla olivat päässeet sinne sikiämään, joutuivat kaik
kialla samoilevan nälkäisen karjan pureskeltaviksi, muo
dostuen parhaassa tapauksessa lahotyvisiksi, mutta pal
joa useammin myöskin mutkarunkoisiksi ja viallisiksi 
rampakoivuiksi. Kun tuollaiselta koivuparalta sitten 
vielä loppujen lopuksi on tuohikin nyletty pois jonkun 
huolimattoman marjamiehen marjaropeeksi, niin ihmepä 
olisi, jos sellaisen kidutuksen läpäissyt koivu kelpaisi
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muuksi kuin polttopuuksi. Koivumetsän nuorentumisen 
on määrämittahakkaus ja karjankäynti tehnyt miltei 
mahdottomaksi. Ja siitä syystä nakeekin nykyään enää 
aniharvoin kauniita koivuntaimistojä.

Samanaikaisesti on kaskiviljelysajoilta perittyjä koivi
koita hävitetty niinkuin juoppopoika perintötaloansa. 
Missä vain on koivua hiemankaan ollut vaikkapa seka
puuna muka arvokkaampien havupuiden seassa, on sitä 
»metsänhoidon» nimessä säälimättömästi hävitetty apuhar- 
vennushakkuissa. Näkeehän vieläkin usein toimitettavan 
apuharvennuksia, joissa ainoana selvästi huomattavana 
johtolankana on pidetty pelkkää koivujen hävittämistä 
havumetsän seasta. Miltei vielä useammin näkee kauniita 
keskenkasvuisia koivumetsiä hakattavan haloiksi ajattele
matta lainkaan, miten suuret ansiomahdollisuudet täten 
tuhotaan pienen mitättömän hetkellisen tulon tähden.

Apuharvennus- 
hakkauksissa 

tapahtunut 
koivun vainoa

minen.

Pohjimmainen syy tällaiseen menettelyyn*lienee siinä, 
ettei menneinä aikoina koivua ole pidetty samanarvoi
sena kuin mäntyä ja kuusta. Tällainen peritty, syvälle 
juurtunut ennakkoluulo ei helposti häviä välinpitämät
tömistä metsänomistajista, ja sitkeässäpä se tuntuu istu
van joissakuissa metsäammattimiehissäkin.

Kuitenkin on koivupuulla jo ammoisista ajoista ol
lut kotitaloudessa laaja käytäntö yleisemmin tarvittuna 
v e i s t o p u u n a  ja parhaana p o l t t o p u u n a .  Nämä 
ominaisuudet se säilyttää yhäkin. Mutta lisäksi ovat 
viime vuosikymmenet luoneet koivulle uusia käyttö
muotoja, jotka ovat kohottaneet sen myyntiarvon kor
kealle, osittain jo hyvän matkaa havupuiden hintain 
yläpuolelle. Voimakkaasti elpynyt suksiteollisuus Suo
messa käyttää nykyään pääasiallisesti koivua raaka-ainee
naan. Kelvatakseen s u k s i p u u k s i  tulee koivun olla 
tyviosaltaan ainakin kolmen metrin matkalta aivan suora, 
suorasyinen ja miltei oksaton, aivan terve sekä mikäli 
mahdollista nopeasti kasvanut. Näitä ehtoja kykenevät

Käyttö koti
taloudessa.

Suksiteollisuu- 
temme ainoa 

raakaaine.
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Faneeriteolli- 
suus koivun 
arvon tehok

kain kohottaja.

Faneerikoivu 
on paljo arvok

kaampi kuin 
samankokoiset 

havupuut.

ainoastaan muutamat harvat väliokoivut täyttämään. * 
Täten siis tuskin mitään koivumetsikköä voidaan kas
vattaa yksinomaan suksipuutuotantoa varten.

Jos vaatimuksia hieman alennetaan, joudutaan uuden 
uutukaiseen koivun käyttötapaan, nimittäin sen käyttöön 
f a n e e r i p a u n a. Faneerilla tarkoitetaan ohuita joko 
sahaamalla tai erityisissä faneerikoneissa sorvaamalla 
tehtyjä puulevyjä, joiden kysyntä ja käytäntö on viime
aikoina valtavasti kasvanut. Vanhastaan on sahaamalla 
valmistettuja faneerilevyjä käytetty huonekaluteollisuu
dessa halvemmasta puuaineesta tehtyjen huonekalujen 
päällystämiseen. Tähän tarkoitukseen on erittäinkin 
lainekoivusta ja niverä- ja visakoivusta sahaamalla val
mistettu faneeri haluttua. Tehdasmaisesti valmistettu 
vuolufaneeri on vuosi vuodelta tullut yhä laajempaan 
käytäntöön, osaksi sekin huonekaluteollisuudessa, mutta 
myöskin faneerilaatikoiden, rasiain y. m. astiain ja mui
den tarvikkeiden valmistuksessa ja erityisesti pakkaus- 
eli päällystysaineena tavaralähetyksiin, seinäpintojen pääl
lystämiseen y. m. Kun vuolufaneeri, ja, erikoisesti juuri 
koivufaneeri, on suhteellisesti uusi teollisuustuote, jonka 
käyttö on vuosi vuodelta laajentunut, ja kun faneeri- 
teollisuuteen sopivaa koivua kasvaa jokseenkin rajoite
tulla alueella, on käsitettävissä, miksi faneerin kysyntä 
on yhä vilkastumassa. Ja sitä mukaa ovat hinnatkin 
tasaisesti kohonneet. Niinpä ei koivufaneeri ole joutunut 
sanottavasti kärsimään siitä yleisestä lamaannuksesta 
ja niistä alhaisista hinnoista, jotka ovat puutavarakau- 
passa olleet tunnusmerkillisiä viimeksi kuluneina vuosina. 
Tämä on johtanut siihen, että faneerikoivusta nykyään 
yleensä maksetaan korkeampia hintoja kuin samanko
koisista mänty- ja kuusitukeista. Faneerikoivun tulee 
olla eheä ja suoranpuoleinen sekä jotakuinkin oksaton, 
ilman mustia oksanreikiä, syvennyksiä tai haavoja. Halu- 
tuimpia ovat 8 ja 9 tuumaa täyttävät tai suuremmat 
1— 6 metriä pitkät pölkyt, mutta 7-tuumaisiakin käyte-
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tään. Pölkyn sydämessä saa olla enintään 3 tuumaa 
laaja muutepuu eli kova laho. —  Se koivupuu, minkä 
faneeritehtaat nykyään saavat ostetuksi, on kuitenkin 
enimmältä osalta kaikkea muuta kuin tarkoitustaan 
vastaavaa. Siinä yleisimmin esiintyvät viat ovat laho- 
oksaisuus, mutkaisuus, tuohenkiskonnan aiheuttamat si- 
sälliset viat y. m. s. Nämä vaikuttavat sen, että tehtaissa 
valmistuvasta faneerista ainoastaan 15— 20 %  on täysi- 
hyvää, loput täytyy käyttää n. s. välifaneeriksi. Pa
himmat näistä vioista aiheutuvat valitettavasta tavasta 
käyttää metsämaita laitumena. Laidunmailla ei koivu 
kasva suoraksi, eikä se’ harvassa kasvaessaan voi puhdis
tautua oksistaan, vaan oksat kasvavat paksuiksi ja muo
dostavat lopulta kuivuttuaan suuria laho-oksia. —  Fa- 
neeriteollisuutta varten kannattaa jo sopivalla maalla 
kasvattaa koivua laajassakin mitassa.

Eräs hieman vanhempi koivunkäyttötapa on rihma- 
rullien valmistus. Rul l ap uuk s i  kelpaavan koivupöl- 
kyn tulee ohuemmasta päästään täyttää vähintään 5 tuu
maa. Enimmäkseen otetaan rullapuut 2 ja 2.15 metrin 
pituisina pölkkyinä. Rulla koivu n tulee olla aivan terve. 
Mustat oksat, lahovikaisuudet, jopa varovaisestakin tuo- 
henkiskonnasta aiheutuneet puuaineen vähäiset värin- 
muutokset tekevät koivun rullapuuksi kelpaamattomaksi.

K o i v u k e p p i ä  viedään yhäkin maasta melkoi
set määrät. Koivukepit sahataan nelisärmäisiksi, 2— 4 
jalkaa pitkiksi, paksuus 1"— 3". Enin osa niistä käytet- 
tänee lankarulla teollisuuden raaka-aineena. Koivukep- 
pien hinta on jokseenkin sama kuin mäntysahatavaran.

Vielä pienempänä kuin rullapuuksi kelpaavana vält
tää koivu p r o p s e i k s i .  Tähän tarkoitukseen kel- 
paavat 3, jopa 2 y2 tuumaa 6 jalan päästä täyttävät 
koivut. Tähänkin tarkoitukseen käytettvän koivun tulee 
olla terve ja jokseenkin suora

Paitsi näitä käyttötapoja, joissa koivupuu joutuu 
varsinaisen vientiteollisuuden raaka-aineeksi ja ulko-

Koivu rulla- 
puuna.

Koivukepit.

Koivupropsit.
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Raaka-aineena
huonekaluteol

lisuudessa.

Visakoivu on 
tätä nykyä 
tunnetuista 

puista kallis- 
hintaisin.

Koivu
polttopuuna.

Tuohi.

maankauppaan, ja missä siitä kieltämättä parhaat hin
nat saavutetaan, on koivupuulla Suomessa ammoisista 
ajoista ollut laajanpuoleinen käytäntö k o t i t e o l l i 
s u u d e s s a  huonekalujen valmistuksessa. Koivupuulla 
on kuitenkin huonekalupuuna vähemmän miellyttävä 
ominaisuus »työskennellä», s. o. turvota ja kutistua sekä 
usein vielä heitteleidä kieroksi aina ympäröivän ilman 
vaihtelevan kosteusmäärän mukaan. Tätä puun työsken
telyä voidaan tosin vähentää perinpohjaisella kuivaami
sella ennen käyttöä, mutta kaikissa tapauksissa olisi 
tämä seikka omiaan suuresti alentamaan koivupuun 
käyttöä huonekaluteollisuudessa, ellei sen vastapainona 
olisi kiilloitetun koivupuun useassa tapauksessa aivan 
erikoinen kauneus, joka panee unohtamaan sen edellä 
mainitut harmilliset ominaisuudet. Erittäinkin kiilloi- 
tettu lainekoivu on verrattoman kaunista, ja tulee siitä 
syystä saavuttamaan yhä korkeampia hintoja, puhumat
takaan n i v e r ä -  j a  v i s a k o i v u s t a  jonka hinta 
nyt jo on hämmästyttävän korkea. Onhan kerrottu, 
että kilo visakoivua nykyään on korkeammassa hinnassa 
kuin mikään muu europalainen puu. Ja kuitenkin vielä 
silloin tällöin moni metsänomistaja empimättä käyttää 
visa koi vunpölkkyjä polttopuuna, manaten vain sitä, että 
se on niin vaikeata pilkkoa pieniksi. Nähtävästi ei mies 
silloin aavistakaan miten pöyristyttävän kalliiksi tuol
lainen visakoivusta lähtevä lämpö tulee.

Polttopuuna on koivu aina säilyttänyt hyvän mai
neensa, onpa siitä tavallisesti polttopuuna maksettu 
korkeampikin hinta kuin mitä sen lämmitysteho tarkal
leen laskettuna oikeuttaisi. Mutta polttopuunkuluttajat 
pitävät koivua erikoisessa arvossa siitäkin syystä, että 
se pesässä palaa tasaisella ka iniilla liekillä räiskymättä, 
paukkumatta ja pahasti savuamatta.

Koivun käyttötapoja muistellessa ei sovi unhottaa 
koivumetsän kaadossa saatavia sivutuotteita: t u o h t a ,  
v a r p u j a  ja l e h d e k s i ä .  Tuohellahan on vanhas-
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taan laaja käytäntönsä erilaisten tuohiesineiden kuten 
konttien, kopsien, virsujen, rasioiden, ropeiden y. m. s. 
valmistukseen. Niinikään voidaan siitä kuivatislauksella 
valmistaa mitä oivallisinta nahkatavaran voiteluainetta 
—  tuohentervaa eli tököttiä. Vahinko vain, että tällä 
aineella sen hyvien ominaisuuksien ohella on väkevä 
erikoinen hajunsa, joka olennaisena osana sisältyy »rys- 
sänhajuun». Tästä syystä ei tuohenterva Suomessa ole
kaan niin suuressa suosiossa kuin se muuten ansaitsisi.

K o i v u l u u d a t  ovat monin paikoin kaupunki- 
paikoissa muodostuneet melko huomattavaksi kauppa
tavaraksi, jonka hinta ei ole lainkaan niin alhainen kuin 
moni sellainen metsänomistaja luulee, joka ei koskaan 
ole joutunut koivuluutia ostamaan. Onhan koivunok- 
silla vielä vanha kasvatusopillinenkin tehtävänsä, jonka 
muodista poisjäämistä isoksi osaksi saamme kiittää nykyi
sen sukupolven arveluttavasta siveellisestä rappiotilasta.

Monin paikoin missä maanviljelys vielä on takapa
julla, on kesällä tehdyillä koivun l e h d e k s i l l ä  van
hastaan tunnettu laaja käytäntönsä karjan hätä- eli 
lisärehuna.

Kaiken kaikkiaan voimme liioittelematta sanoa, että 
koivulla on nykyään mitä monipuolisin käytäntö, ja 
että sen parhailla yksilöillä faneeri-, rulla- ja suksipuuna 
saavutetaan tuntuvasti korkeampia hintoja kuin saman
kokoisilla havupuilla, samalla kuin huonompimuotoi- 
setkin yksilöt, latvukset, jopa oksatkin ovat helpommin 
kaupaksi käypää tavaraa kuin vastaavat osat havupuissa. 
Ei siis koivu mitenkään nykyään enää ansaitse sitä lapsi
puolen asemaa, mihin se määrämittahakkuiden, hillit
tömän karjankäytön ja virheellisesti suoritettujen apu- 
harvennushakkuiden avulla on saatettu.

Kansantaloudelliselta kannalta katsottuna on koivu- 
tavaralla maastaviennissä huomattava tila. Esim. vuonna 
1925 vietiin maasta tullitilaston mukaan koivutuotteita 
seuraavista arvoista:

Luuta-aineet.

Lehdekset.

Koivu nykyään 
arvokkaampi 

kuin havupuut.

Koivun kansan
taloudellinen 

merkitys.
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Faneeria........................... 127,655,599: —  markan edestä
Rihmarullia ................... 73,210,000: », »
Koivukeppejä ............... 22,018,984: » »
Koivuhalkoja................... 5,397,095: » »,
Rulla- ja faneeripuuta ja

koivupropseja ............ 2,439,443: —  » »

Siis yhteensä: 230,721,121: — *) markan edestä

Näemme miten faneeriteollisuuden valta-asema on il
meinen, ja se käy selvemmäksi vuosi vuodelta. Eihän 
maasta v. 1913 viety faneeria lainkaan. Ja ensimmäinen 
faneeritehdas maahamme perustettiin vasta toistakym
mentä vuotta sitten Lohjalle. Muistettava on lisäksi, 
että faneeria käytetään melko runsaasti omassakin maassa, 
joten yllämainitut numerot eivät suinkaan osoita faneeri
teollisuuden koko tuotantoa.

Minkälaiset mahdollisuudet meillä sitten on kasvat
taa maassamme koivua, ja erityisesti juuri faneeri-, suksi
ja rulla koivuja

Koivun kasvat
tamiseen on 

Suomen ilmas
to kaikkein 

sopivin.

Kasvien menestymiselle on i l m a s t o  määrää vim- 
mässä asemassa oleva tekijä. Koivu on selvä viileän
ilmaston puu, joka meillä viihtyy käuvempana pohjoi
sessa kuin mänty ja kuusi, joten siis ilmaston puolesta 
ei ole sen kasvattamiselle mitään esteitä. Näyrttääpä 
siltä kuin olisi Suomen ilmasto koivulle kaikkein sopivin;

x) Kuvaavana piirteenä meikäläisille oloille mainittakoon tässä 
yhteydessä, että v o i n  vienti tuotti v. 1924 maahan vain 286,972,163:—  
mk huolimatta siitä, että karjanhoitoa sekä voin valmistusta ja  kulje
tusta maitse ja  meritse on yhteiskuntamme puolelta avustettu erin
omaisen tehokkaasti, osaksi juuri koivuntuotannonkin kustannuksella. 
Muistettakoompa esim., miten nykyinen nurinkurinen aitauslaki yksi
puolisesti suosii karjataloutta (koivu)metsätalouden kustannuksella, 
ja  minkälaisessa lapsipuolen asemassa koivumetsä yhä on muussakin 
lainsäädännössä, puhumattakaan siitä, ettei yhteiskuntamme anna 
puuta raaka-aineena käyttävälle, maamme luonnollisimmalle teolli
suudelle juuri mitään apua. -— Tästä huolimatta yksinpä koivumetsät 
tuottavat kaikesta päättäen lähivuosina maahan saman määrän rahaa 
kuin yksipuolisesti suosittu karjatalous.
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F in by. Pettu. Stormossen. Ojitettu suo suuremman rämeen laidassa. 
Oja kuivaa suon samalla kun se suojaa alempana olevaa (vasemmalla) 
kangasmaata vesittymästä. M etsikkö on 30-vuotiasta> ojan vasemmalla 

puolen kaksi kertaa, oikealla puolen kerran harvennettua.
Valok. Torsten Rancken.

ei ainakaan muualla Europassa näe niinkään kauniita 
koivikoita kuin meillä paikoin Savossa ja Karjalassa. 
Keski-Europassa kasvavat koivut ovat enimmäkseen 
aivan toisennäköisiä kuin meillä, rumia, mutkaisia, laaja- 
latvuksisia, harmaapintaisia rumilaita, joita ei aluksi 
koivuiksi tunnekaan.

Toinen tärkeä tekijä on m a a p e r ä .  Koivujahan 
näkee kasvamassa miltei kaikenlaisilla mailla, jopa jos
kus ojittamattomilla rämeilläkin ja kuivilla jäkäläkan
kailla. Mutta sen kasvu on huonoilla mailla perin heik
koa. Ei koivu huonoilla mailla olekaan männyn veroi
nen, eikä se heikoilla mailla kasva sellaiseksi, että sen 
kasvatus olisi kannattavaa. Tällaisia koivulle liian keh-
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Ojitetut suot 
ja  lehtomaat 

koivun par
haita kasvu- 

maita.

Lyhyessä ajas
sa tuottaa 

koivu huomat
tavia puu- ja  

rahamääriä.

Hyvien kulku
neuvojen mer

kitys koivumet- 
sän kasvatta

misen kannat- 
tavaisuudelle.

noja kasvupaikkoja ovat jäkälä- ja kanervakankaat 
sekä ojittamattomat rämemaat. Parhaimmat koivun- 
kasvumaat ovat lehtomaat ja ojittamalla kuivatetut 
korvet ja paremmat rämeet.

Johtuen siitä, että meillä, kuten aikaisemmin on mai
nittu, jo muutaman vuosikymmenen ajan on tehty tar
mokkaasti työtä koivun hävittämiseksi metsistämme, 
on kunnollisia koivumetsiä suhteellisesti vähän. Tämän 
takia ei koivumetsien kasvusta ja tuottokyvystä ole 
niin tarkkoja eli oikeastaan niin runsaaseen aineistoon 
perustuvia numeroita käytettävissä kuin on esim. mänty
jä kuusimetsiköistä. Kuitenkin näyttää varmalta, ettei 
koivumetsä p i t k i ä  k i e r t o  a i k o  j a  käyttäen ky
kene kuutiokasvussa kilpailemaan männyn kanssa. Mutta 
jos kiertoaika lyhennetään 60 vuoteen, joka on koivulle 
sopivin, ja koivumetsän kasvatukseen ja hoitoon uhra
taan hieman työtä ja huolenpitoa, niin tuskinpa parem
milla mailla koivumetsän kasvu jää lainkaan pienemmäksi 
kuin havumetsän. Ja koivun korkeamman hinnan vuoksi 
tulee koivumetsän kasvatus tällöin taloudellisesti edulli
semmaksi.

Kolmantena edellytyksenä kannattavalle koivumet
sän kasvatukselle ovat h y v ä t  k u l k u n e u v o t .  
Tosin voidaan koivua menestyksellä uittaakin lyheni - 
piä matkoja kylmän kevätveden aikana, jos koivut edelli
senä vuonna kesä- tai heinäkuulla on kaadettu ja jätetty 
karsimatta lehtineen kuivumaan syysmyöhään saakka.. 
Tällä tavoin käsitellyt koivut kestävät hyvin lyhemmän 
kevätuiton uppoamishäviön tulematta suureksi. Ja ui
tettu koivupuu kelpaa hyvin faneeripuuksi ja tietysti 
myöskin polttopuuksi. Sitävastoin ei uitetusta koivusta 
ole rullapuuksi, eikä se liioin kelpaa koivupropseiksikaan. 
Näistä syistä on laivaväylillä ja rautateillä miltei ratkai
seva merkitys koivumetsän kasvatuksen kannatta vai
suutta laskettaessa. Tämän muistaen on kuitenkin va
rottava tekemästä sitä erehdystä, mihin monet ovat
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hairahtuneet arvostellessaan kotipaikkansa vastaisetkin 
liikenneolot yhtä huonoiksi kuin ne nykyään ovat. Kulku
neuvojahan parannetaan yhtämittaa, rautatieverkostoa 
laajennetaan, laiva- ja erittäinkin uittoväyliä perataan 
ja kunnostetaan, joten pitkiltäkin matkoilta uitto käy 
yhä nopeammin j. n. e. Kun siis on kysymyksessä metsä
talouden vastainen kehitys, ei tule unohtaa, että nykyiset 
kulkuneuvot esim. 50 vuoden kuluttua varmasti näyttä
vät sen ajan ihmisistä yhtä hitailta, alkuperäisiltä ja 
avuttomilta kuin meistä tuntuvat liikenneolot vuoden 
1870 vaiheilla. Kyllä puu tulevaisuudessa haetaan maail
manmarkkinoille nykyään hyvinkin hankalilta näyttä
väin matkain takaa.

Koivuja on Suomessa oikeastaan kahta puuksi kehit
tyvää päälajia: r a u d u s k o i v u ,  Betula verrucosa j a 
h i e s k o i v u  e l i  s u o k k o ,  Betula odorata. Näiden 
lisäksi on lukuisia välimuotoja, jotka mikä enemmän 
mikä vähemmän muistuttavat toista tai toista päämuo
toa. Täysin tyypillisinä kasvaessaan ovat päämuodot 
helpot tuntea. R a u d u s k o i v u n  runko on usein 
aaltomaisesti loiva mutkainen, sen tyvipuoli on jokseen
kin korkealle rosoinen, paksun, kovan kaarnan peit
tämä, oksain kärkipuolet ovat ohuet ja pitkältä tasa
paksut, usein muodostuen riippaoksiksi, oksain ja eten
kin vesojen kärkiosat ovat kaljuja mutta täyteensiro- 
teltu pieniä pihkanystyjä, josta johtuu että tällainen 
varpu tuntuu käteen karhealta. H i e s k o i v u n  runko 
on usein suorempi, se on miltei tyveen saakka valkean 
tuohen peitossa, oksat ovat jäykemmät, viistoon ylös
päin suuntautuvat, oksain kärkiosat ja nuoret vesat 
ovat sileät ja ikäänkuin hienon silkkinukan peittämät. 
Rauduskoivu näyttää viihtyvän korkeammilla ja hie
man kuivemmilla kasvupaikoilla, jota vastoin hieskoivu 
kasvaa paremmin tuorehkoilla mailla ja erittäinkin oji
tetuilla soilla, missä sen kasvu usein on erinomaisen

Rauduskoivu.

Hieskoivu.
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rehevä. Näistä eroavaisuuksista huolimatta voimme val
lan hyvin käsitellä koivua yhtenä ainoana lajina, siksi 
pienet ja suhteellisesti toisarvoiset ovat nämä eroavai
suudet.

Jotta paremmin pystyisimme koivumetsää käsittä
mään ja sitä asianmukaisesti sen kullakin kehityskaudella 
hoitamaan, otetaan seuraavaan hieman selostusta koivu- 
metsän synnystä ja kehityksestä »kehdosta hautaan», 
kuten on tapana sanoa.

Koivumetsä syntyy kahdella tavalla, joko s i e m e 
n i s t ä  tai v e s o i s t a .  Siemeniä alkaa koivu tehdä 
jo melko pienenä, useasti jo aisa koivun kokoisena. Kui
tenkin on nuoren ja pienen koivun siemenenteko aina 
niukanpuoleista siihen pivan tavattomaan siemenrunsau- 
teen verrattuna, mikä kehittyy täysikokoisissa koivuissa.

Siemennys I Siemeniä kehittyy koivussa miltei joka vuosi, huonot
--------—-—Isiemenvuodet ovat harvinaisia. Siemenet valmistuvat

norkoissa, jotka alkukesästä ovat vihantia, mutta muut
tuvat sittemmin aluksi ruskeatäpläisiksi, lopulta koko
naan ruskeiksi, ja alkavat vähitellen hajota. Norkoista 
irtautuvat siemenet samanaikaisesti niitä suojanneiden 
norkkosuomujen kanssa. Tämä irtautuminen alkaa useasti 
jo heinäntekoaikana, ja jatkuu sitä koko syksyn, joskus 
jouluun saakka. Keveitä ja kahdella siipipalteella varus
tettuja kun siemenet ovat, kuljettaa tuuli niitä pitkiä 
matkoja. Kun siemeniä varisee noin pitkän ajan kuluessa 
kaikkein myrskyisimpään vuodenaikaan, niin ei ole ihme 
jos yksikin isolatvainen koivu kylvää siementä joka ta
holle usean sadan metrin päähän. Siemenien itäväisyys 
ei ole kehuttava, mutta runsaasta siemenmäärästä joh
tuu, että taimia kuitenkin tulee lukuisasti, kunhan maa 
on tarkoitukseen sopiva. Kun koivun sirkka taimi on 
kovin mitätön ja sillä on aivan lyhyt ja heikko juuristo, 
niin tulee maan olla hyvin tarkoitustaan vastaavassa 
kunnossa, jotta taimi pääsisi edes kasvun alkuun. Erit-
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Kulotettua hakkausalaa äestetään risukarhilla. Koivunsiem ennys tulee 
lohkon laidassa näkyvistä siemenkoivuista.

Valok. A . Borg.

tainkin vastikään ojitettu suo näyttää sellaisenaan ole
van täysin otollinen paikka. Muunlaisilla mailla, run
saan sammalen, marjanvarsien, kanervan, ruohon t. m. s. 
peittämässä maassa ei koivunsiemenistä kehity taimia 
kuin aivan vähän. Toista on jos maa on kynnetty, kar- 
hittu tai poltettu, tai '—  kaikkein parasta —  jos se on 
ensin poltettu ja sen pinta sitten esim. äkeellä, vaikkapa 
vain vanhan kansan risukarhilla rikottu. Tuolla tavoin 
valmistetussa maassa syntyy koivuntaimia runsaasti, ja 
siellä ne kestävät hengissä maassa kiinni, kun taas toi
senlaisissa oloissa routa niitä repii maasta ja ensimmäisen 
kesän poutasäät tappavat taimia, usein perinpohjin tuho
ten useasti alunpitäen tiheätkin ja lupaavannäköiset tai
mistot. Käsitämme helposti minkä hallan koivumetsien 
uudistumiselle tiesi kaskenviljelyksen lopettaminen. Kas
kissahan poltettu ja moneen kertaan kynnetty ja karhittu 
maa oli mitä parhaassa kunnossa koivun uudistumiselle. 
Ja aukea kuin halmemaa oli, ei varjostavia puitakaan 
ollut valoa vaativaa koivuntaimistoa ahdistamassa. Var-
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6-vuotinen koivuntaimisto, reunametsän siemennyksestä syntynyt kulotetulle 
hakkauslohkoll#. Valok. O. Mattila.

jostusta ei koivu näet suuresti siedä. Sinnepäinkään yhtä 
edullisia oloja eivät myöhempien aikojen määrämittahak- 
kaukset ja metsämaan polttamatta jättäminen sekä kai
ken muokkauksen laiminlyöminen enää ole voineet koi 
vulle tarjota. Vesoja kehittyy katkaistun koivuntaimen 
tai nuoren koivun kannosta usein hyvinkin runsaasti. 
Ojitetulla suomaalla on tavallinen ilmiö, että siellä ennen 
ojitusta kasvaneet lyhyet ja väärärunkoiset koivut varsin 
pian ojituksen jälkeen kuivuvat, samalla kun niiden juu- 
renniskasta työntyy esiin joukko melko suoriksi kehittyviä 
vesoja. Nuoremman koivun kannolla näkyy olevan pa-

I-------------------rempi kyky kasvattaa vesoja kuin vanhemman. Hyvin
1________' suuria erilaisuuksia voi muuten tässä vesojen kasvussa

havaita, eikä koko kysymys liene vielä lopullisesti selvi
tetty. Kaikilla luontoa lähellä elävillä kansoilla ympäri 
maapallon on se usko, että yläkuulla, kasvavan kuun 
aikana, kaadetun puun kanto kehittää runsaammin ja 
voimakkaampia vesoja kuin alakuulla kaadetun. Koivun-

k
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Siemenpuista alkunsa saanut 7- vuotias harvahko koivuntaimisto. K oivun - 
taimisto on tässä kylvöstä nousseen männyntaimiston täytteenä. 

Valok. A . Borg.

vesa kasvaa yleensä ainakin aluksi nopeammin kuin 
siementaimi, ja välttyy täten monilta vaaroilta, mitkä 
uhkaavat pientä siemenestä syntynyttä koivunalkua ja 
tuhoavat tai pilaavat niistä 99 %  tai enemmänkin.

Äsken mainittiin routa ja poutasää. Niiden jatkoksi 
tulee sitten koivun pahin vihollinen —  k a r j a .  Hen
kilön, joka ei koskaan ole vaivautunut tekemään havain
toja ulkona luonnossa karjan jaloissa olevilla metsämailla, 
on miltei mahdotonta uskoa miten kauheaa jälkeä yksi
kin lehmä tekee nuoressa koivuntaimistossa, suuren 
karjan, lampaiden ja vuohilaumain aiheuttamista vahin
goista puhumattakaan. Useimmilla nykyaikaisilla metsä
laitumilla on ruohonkasvu niin huono? tai kasvaa niillä 
sellaisia ruoholajeja, jotka eivät karjalle kelpaa, joten

Koivuntaimis- 
ton viholliset.
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Aitauksen suojassa kasvaneita 5 -vuotisia koivuntaimia. — Huom aa suo
rat rungot ja valtava pituuskasvu! Valok. O. M attila.

karjan on pakko syödä miltei yksinomaan puiden lehtiä 
ja vuosikasvaimia. Ja kun meikäläisistä yleisimmistä 
lehtipuista koivu lehmäin, lampaiden ja vuohien mielestä 
kasvattaa maukkaimmat lehdet ja vuosikasvaimet, niin 
joutuvat koivunlehdet ja kasvaimet ennen muita lehmäin 
ja pikkukarjan pötsien täytteeksi. Niin tarkkaa työtä 
tekee karja tässä suhteessa että monin paikoin on vai
keata löytää 4— 5 vuotista koivunalkua, jota ei karja 
olisi kerran tai useammin käynyt pureksimassa. Tähän
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K arjan pilalle puremia 12-vuotiaita koivuntaimia, samanlaisella maalin 
kasvaneita kuin edellisessä kuvassa. Valok. O. Mattila.
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Liitetyistä kuvista näkyy minkälainen vaikutus karjalla 
on koivuntaimien kehitykseen. Varmana voitanee pitää 
että huomattavan suuri osa karjan pureksimista taimista 
kokonaan tuhoutuu ja ainoastaan kaikkein elinvoimai- 
simmat ja lievemmin pureksitut taimet jäävät henkiin, 
kasvaakseen mutkarunkoisiksi puiksi, joista ei ikinä voi 
arvopuita kehittyä, mutkaisuutensakaan takia. Sitäpaitsi 
näyttää taimi-iällä tapahtunut pureksiminen olevan alku 
syy siihen tyven lahoamiseen, joka toisilla paikoin vai 
vaa miltei kaikkia koivuja. Vasta kun koivunalku on 
mitenkuten päässyt noin 2 y2 metrin pituiseksi —  mihin 
kyllä hyvällä kasvupaikalla ja rauhassa kasvaen ei kulu 
kuin 7— 8 vuotta (karjanpuremalta taimelta voi se vaatia 
aikaa 20:kin vuotta) — ei karja sille enää kykene sanot
tavaa vahinkoa tuottamaan.

Nuoren koivu- 
metsän tulee 

kasvaa ti
heänä.

Nämä alkuvuodet ovat koivumetsän kehitykselle rat
kaisevia. Koivumetsän tulee näet nuorena saada kasvaa 
häiritsemättä ja tiheänä, muuten ei siitä synny arvopuita, 
kasvaapahan vain oksaisia lyhytrunkoisia tarilaita, jotka 
piha- ja puistopuina voivat taiteilijan silmillä katsottuna 
olla kauniitakin, mutta faneeri-, rulla- tai suksikoivuksi 
ei niistä ole. Tiheää, tervettä koivuntaimistoa ei nouse 
määrämittahakkuun pilalle raastamissa metsissä, missä 
karja vapaasti samoilee.

Nuorta koivumetsää ei yleensä tule käydä liian var 
hain harventelemaan. Antaa sen mielellään kasvaa miltei 
läpitunkemattomana viidakkona, sitä paremmin se vain 
puhdistuu alaoksistaan ja muodostaa suoria, sileitä, oksat
tomia runkoja, jommoisia juuri arvopuiden runkojen 
tulee olla. Talvien lumet kyllä painavat tuollaisessa ti
heässä viidakossa osan nuoria koivuja kaarelle, mutta 
jos viidakko on alunperin tiheää, niin ei tuosta kannata- 
surra. Jos välttämättä halutaan tuon ikäistä koivumet
sää harventaa, mihin tekoon kiusaus voi tulla ylivoimai
seksi lehdeksien teonkin tähden, niin on harvennettaessa
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10‘Vuotiasta kulottamalla valmistetulle lohkolle siemenpuista siinnyttä 
koivuntaimistoa. Valok. A . Borg.

päähuomio kiinnitettävä koivujen suorarunkoisuuteen. 
Mutkaiset ja suurioksaiset yksilöt poistetaan — niissähän 
tavallisesti on lehtiäkin runsaimmin jota vastoin suorat 
ja hieno-oksaiset koivut visusti säästetään. Ei missään 
tapauksessa tule tällaisessa koivu viidakossa harventaa 
niin rajusti että jälellejäänvt metsä menee harvaksi.

Vielä sittenkin kun enimmät koivut ovat saavuttaneet 
aisapuun vahvuuden, tulee harvennushakkuissa inene-

Ensimmäinen 
apuharvennus 
lehdeksien te

koa varten.
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Keski-ikäisen
koivumetsän

apuharvennus.

Minkälaisia 
koivuja kan
nattaa käyt

tää poltto
puuksi.

teliä hyvin varovasti, jottei vain koivikko jäisi lyhytrun- 
koiseksi ja oksaiseksi.

Vasta kun tiheän koivikon puut tuossa 25 ikävuoden 
paikkeilla ovat puhdistaneet runkonsa n. 7— 8 metrin 
korkeuteen, voidaan toimittaa runsaampia harvennuksia. 
Niissäkin kiinnitetään päähuomio suorarunkoisuuteen. 
Koivumetsä eroaa muista metsistämme siinä, että var
joon jääneet n. s. syrjäytetyt puut (väli- ja aluspuut) no
peasti menehtyvät ja kuivuvat sekä lahoavat ja pökke- 
löityvät samalla. Tästä syystä ei koivumetsiä harvennet- 
taesssa kannata jättää tällaisia syrjäytettyjä koivuja kas
vamaan. Täten siis keskiikäisen koivumetsän harvennuk
sen tulee tapahtua tuntuvasti rohkeammin kuin mänty
jä kuusimetsän harvennuksen. Oikeaan on harvennuk
sissa osuttu kun havaitaan, että harvennetussa koivi
kossa puiden pituudesta 45— 50 %  on latvuksien vallassa, 
siis rungot puhdistautuneina 50— 55 %  korkeudelle koko 
pituudestaan.

Näitä harvennusperiaatteita seuraten tulevat harven
nukset koivumetsissä lopulta muistuttamaan enemmän 
varsinaisia väljennyshakkuita kuin tavallisia apuharven- 
nuksia. Tällaisilla melko tiheään uusituilla (5— 7 vuoden 
väliajoilla) harvennuksilla tullaan siihen, että koivumetsä 
hyvällä maalla noin 60 vuoden ikään tultuaan on kypsä 
loppuhakkuulle. Sen rungot ovat silloin tukkimitan kor
keudella 9— 10, jopa osa 12 tuumaa täyttäviä ja miltei 
järjestään koivun arvokkaimpaan tarkoitukseen, siis suksi
ja faneeripuuksi kelpaavia, siis puita joista saadaan 2— 4 
kertaa korkeampi hinta kuin samankokoisista männyist ä 
ja kuusista.

Harvennuksissa on tällaisella menettelyllä saatu ensin 
koivupropseiksi kelpaavaa puuta, sitten rullapuuksi kel
paavia. Ja tietysti kaiken aikaa paraslaatuista poltto
puuta. Polttopuuta otamme väärärunkoisista viallisista 
koivuista ja koivunlatvuksista, mutta suorat', eheät run
got, joihin ei karjanhampaat ole aiheuttaneet lahoa, eikä
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N oin  3 5 -vuotinen koivumetsikko, kahdesti melko vahvasti harvennettu. 
Mustikka-'puolukka tyyp p i. Valok. T . Rancken.

tuohenkiskojat ole niitä myöhemmällä iällä pilanneet, ne 
säästetään visusti kasvamaan korkeahintaiseksi kauppa
tavaraksi: suksipuiksi, faneeripuuksi, rullapuuksi ja pie
nemmät koivupropseiksi. Sillä huomattakoon tässä, ettei 
koivumetsän kasvatus pelkäksi polttopuuksi kannata. 
Yhtä vähän kuin kukaan järkeväin miesten kirjoissa 
pysyvä metsänomistaja nykypäivinä hakkuuttaa haloiksi 
mänty- ja kuusitukkipuita, yhtä vähän tai oikeastaan
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Siemenpuu-nuorennosalaa valmistetaan risupoltolla 
siemennystä varten. Valok O. Heikinheim o.

vielä vähemmän —  sillä koivu on nykyisin kalliimmassa 
hinnassa kuin havupuut —  kannattaa esim. faneeripuuksi 
kelpaavia koivuja hakkuuttaa haloiksi. Kuitenkin näin 
useasti tehdään. Ja, ikävä mainita, koettavat siksikin 
arvovaltaiset ostajat kuin valtionrautatiet vaatia ha
loiksi tehtäväksi koivu teollisuuden arvokkainta raaka 
ainetta, faneeri- ja rulla koivua. Sillä sellaisten haloksi 
hakkaamiseen tähtäävät rautateiden määräykset koivu - 
halkojen laadusta.

Harva koivuhalkojen teettäjä tai myyjä lienee vaivau
tunut laskemaan paljonko koivulla saisi faneeripuuna ja 
paljonko halkoina, —  h akkaapa hän vaan koivuja vanT 
haan totuttuun tapaan haloiksi. Kuutiometristä, pino- 
mitassa mitattuna, faneerikoivua saa nykyään, (talvella 
1926— 1927) rautatieasemilla useimmilla seuduilla jo 140—
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160 mk. Halkoina saa niistä tavallisissa olosuhteissa 
50— 60 mk. vaiheilla1.) Tappio tuollaisten koivuhal
kojen hakkuuttamisesta tulee siis jo nykyään olemaan 
noin 400 mk. syleltä, mitä sitten tulevaisuudessa.

Kun koivumetsä on tullut hakkmikypsäksi, ei sitä 
tule ryhtyä määrämittaan repeloimalla hakkaamaan, 
vaan on siinä loppuhakkuu toimitettava siemenpuuasento - 
hakkuulla. Kaikista meikäläisistä puulajeista antaakin 
koivu siemenpuuasentohakkuulla käsiteltynä parhaat tu
lokset. Tämä johtuu edellä jo mainitusta koivun miltei 
jokavuotisesta runsaasta siemenenteosta ja siementen 
keveydestä. Siemenpuiksi valitaan kymmenkunta täysi- 
kokoista, tervettä ja hyvämuotoista koivua hehtaaria 
kohti. Mitä korkeammalla paikalla ne kasvavat ja mitä 
kivisemmässä paikassa, sen parempi. Kun sitten muu 
metsä on hakattu pois, ainoastaan siemenpuut jätetty, 
poltetaan hakkuualalla risukko ja maanpinta, kuitenkin 
niin varovasti, etteivät siemenkoivut vioitu. Koivut 
ovat näet tuntuvasti arempia tulelle kuin havupuut. 
Jos tuli pääsee niiden lähettyville, huima htaa se koivun - 
kylessä aina olevia irrallisia tuohihilseitä polttaen kor
kealle latvaan saakka. Koivu, jolta kylki on kuumentu
nut, on mennyttä kalua, varsin pian se kuivuu kokonaan. 
Siksipä paikoin jätetäänkin koivusiemenpuut aivan hak- 
kausalan laiteille notkopaikkoihin, vaikka sellaisilla pai
koilla kasvavat koivut eivät kylväkään siemeniään yhtä 
laajalti kuin korkeammilla kumpumäillä kasvavat, ei
vätkä myrsky säällä pysy pystyssä yhtä varmasti kuin 
kivikkomailla seisovat.

Jos hyvä koivuntaimisto halutaan saada, on varminta 
vielä kulotuksen jälkeen äestämällä rikkoa maanpinta. 
Tähän työhön sopii hyvin risukarhi, joka suorittaa koivun- 
siemennystä varten aivan tyydyttävän muokkauksen, 
edellyttäen, että maanpinnan poltto on tapahtunut jok-

Koivumeisän
loppuhakkuu
siemenpiu-
asentohok-

kuulla

Hakkausalan 
valmistus sie
mennystä var

ten.

*) Syksyllä 1926 olivat halkohinnat Englannin hiililakon takia poik
keuksellisen korkeat.
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Kaskeamisen jälkeen kylvetty ruista siem enny solaan y jossa koivunsiemenet 
helposti itävät. Valok. O. Heikinheim o.

seenkin hyvin. Näillä perin yksinkertaisilla valmistuk
silla saadaan miltei säännöllisesti nousemaan mainion 
hyvä koivutaimisto.

Aniharvoin käy välttämättömäksi ryhtyä koivumetsää 
perustamaan kylvämällä tai istuttamalla. Luonnonsie- 
mennys onnistuu meillä niin erinomaisesti, että kylvö- ja 
istutustyöhön ei kannata ryhtyä muuta kuin niissä on
neksi harvinaisissa tapauksissa, joissa koivut on hävi
tetty seudulta miltei sukupuuttoon. Näiden tapausten 
varalle tässä jokunen ohje:

Enin osa koivunsiemenestä kypsyy tavallisina vuo
sina elo- ja syyskuulla. Kaadetuista koivuista riivitään 
siemennorkot ja levitetään ohueen kerrokseen vilpoisan 
huoneen lattialle kuivumaan. Norkkojen auvettua on
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siemeniä vähäväliä kouhoteltava, jotteivät kuumenisi 
ja homehtuisi. Täysin kuivaa siementä voidaan säi
lyttää esim. ullakolle ripustetussa säkissä.

Hajakylvö vastannee parhaiten tarkoitustaan, ja lie
nee syysmyöhä —  lokakuun loppupuoli tai marraskuu —  
otollisin kylvöaika, syystä että talven yli säilytettynä 
koivunsiemenen itäväisyys joskus on alentunut aivan 
olemattomiin. Ojitetuille suomaille sekä kulotetuille ja 
äestetyille kangasmaille mainitaan koivunkylvön onnis
tuneen hyvin.

Varmemmaksi mainitaan istutusta, etenkin lihavim- 
milla lehtomailla. Taimitarhassa on koivunsiemen kyl
vettävä parhaaseen paikkaan, missä maa on ravintori
kasta, siis hyvässä kasvuvoimassa, hyvin muokattua ja 
tarkalla kitkemisellä puhtaana pidettyä niin, ettei sillä 
ole taipumusta rikkaruohonkasvuun. Haravoimalla val
mistetulle taimilavalle kylvetään koivunsiementä vako- tai 
hajakylvöllä noin 30— 40 gr. neliömetrille. Siementä ei 
mullata, mutta laudalla tai lapiolla taputetaan siemenet 
mullan pintaan. Kylvetty lava peitetään kuusenhavuilla. 
Keväällä ja alkukesällä kastellaan kylvölavaa ahkeraan 
hienosuihkuisella kastelukannulla. Sikäli kun taimia nou
see —  koivun taimien sirkkalehdet ovat hyvin pieniä, 
päältä vihreitä, alta punertavia —  harvennetaan havu- 
peitettä jonkunverran. Lopulta poistetaan peitehavut 
kokonaan, mutta pistetään maahan pystyyn taimien 
eteläpuolelle varjostamaan niitä polttavinta auringon
paahdetta vastaan.

Koivuntaimet kehittyvät hyvin epätasaisesti,, osan 
jäädessä kasvussa pitkälle jälkeen. Kaksivuotiaina tai
met nostetaan maasta. Suurimmat taimet lienee edulli
sinta istuttaa metsään jo tällaisina kaksivuotiaina, mutta 
pienemmät taimet koulutetaan taimitarhaan ja siirretään 
metsään vasta vuoden tai parin kuluttua. Kaikkein hei
koimmat ja kasvussaan takapajulle jääneet taimet hyl
jätään. Istutus on helppo suorittaa ja onnistuu yleensä

Kylvö.

Taimien kasva
tus istutusta 

varten.

i
j



hyvin syystä, että koivuntaimien juuret ovat hyvässä 
taimitarha maassa kehittyneet lyhyiksi ja voimakkaiksi. 
Istutus on toimitettava taimien lehdettöminä ollessa, 
joko aikaiseen keväällä tai myöhään syksyllä. Usein 
saa riittävästi hyviä koivuntaimia ojanpientareelta, kytö- 
heitoilta ja muilta metsittymään päässeiltä entisiltä 
viljelysmailta y. m. s. paikoilta, missä maanpinta aika
naan on ollut rikottuna ja siemennystä ottavana sekä 
maa on voimakasta niin että taimien juuret ovat kehit
tyneet lyhyiksi ja istutukseen sopiviksi. Tämänlaatui
silta mailta on myöskin sellaiset nuoret koivut nostettava 
suuren juuriturpeen kera, joita aijotaan käyttää koriste - 
istutuksiin puutarhoissa, teiden ja kujien varsilla y. m. s. 
paikoissa. Tällaisiin koristeistutuksiin käytetään mie
luummin n. 2— 3 metrin pituisia koivuja, eikä enää varsi
naisia taimia.

Hankittakoonpa koivuntaimisto kummalla tavalla ta
hansa, niin on vielä usean vuoden ajan aivan epävarmaa, 
tuleeko siitä mitään metsää. Sillä jos sinne karja pääsee 
isännöimään muutaman kerrankaan, niin saa heittää 
hyvästit kaikille tähän suuntaan meneville toiveille. 
Tässä olleet kuvat antavat heikon aavistuksen siitä, 
minkälaisia koivunkasvattajia metsälaitumilla kulkevat 
lehmät ovat, puhumattakaan lampaista ja vuohista. 
Karja on siis ehdottomasti pidettävä koivuntaimistosta 
loitolla ainakin siksi kunnes taimisto on varttunut 2 %  
metrin mittaiseksi.

Koivun vihollisista puheenollen ei sovi sivuuttaa 
karjan jälkeen toimeliainta, nimittäin t u o h e n  k i s 
k o j a a .  Tuohen käyttökelpoisuudesta on aikaisemmin 
mainittu. Joskin varsinaiset tuohityöntekijät nykyään 
jo kuuluvat harvinaisuuksiin, nuo kontintekijäukkelii. 
jotka tavallisesti pilasivat metsän kauneimmat koivut 
kiertämällä kiskoen niistä tuohen usein 3— 4 metrin kor
keudeltakin, niin tilapäisinä tuohenkiskojina työskentelee

Tuohen kiskon- 
ta ja  sen ai

heuttamat va
hingot
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Koivikkoa varttumaisillaan paraslaatuisiksi faneerikoiouiksi, osa kui
tenkin jo ehditty turmella tuohenkiskonnan kautta.

Valok. O. M attila.

tilaisuuden attuessa miltei jokainen metsässä liikkuva 
veitsen omista ja. Milloin on marja-astia unohtunut kotia 
tai havaitaan se liian pieneksi, milloin kai vataan juoma - 
astiaa. Ja tuollaisissa puutteissa käydään empimättä 
ja kainostelematta lähimmän kauniin koivun kyljestä 
tuohta kiskomaan. Tällaisia tilapäisiä koivun turmelioita 
on paljo vaikeampi saada teostaan kiinni ja rangaistuk
seen kuin ammattituohenkiskojia. Koivulle on tietysti



32

yhdentekevää nylkipä sen tilapäinen pahantekijä tai 
ammattilainen. Jos tuohta kiskoessa veitsenkärki piirtää 
sisäkuoreenkin, saa siitä alkunsa laho, joka koivupuussa 
tavallisesti leviää nopeasti. Jos tuohi irroitetaan niin 
varovasti, ettei sisäkuorta vähääkään vikuuteta, ei varsi
naista lahoa useinkaan synny, mutta sensijaan tulee 
tuohenkiskontavuonna muodostuva puuaine huonompaa. 
Täten nyletyn koivun puu ei enää kelpaa rullapuuksi 
syystä, että siitä tehdyt rullat halkeilevat, ja faneeri- 
puuksikin se on ala-arvoista. Tuohenkiskontaa olisi 
siis toimitettava ainoastaan kaadetuista tai samana vuonna 
kaadettavista koivuista, ja sellaisista pystykoivuista, 
joista esim. mutkaisuuden tai lahon tähden ei ole muuksi 
kuin polttopuuksi. Suorarunkoiset solkikoivut, joihin 
tuohenkiskojilla näyttää olevan erityinen vetovoima, 
olisi ehdottomasti j ätettävä koskematta. r V

Jos tuohenkiskonnalla tehdään esim. 8 tuuman vahva koivu faneeri- 
puuksi kelvottom aksi —  koivu josta on tuohta kiskottu kelpaa näet 
miltei yksinomaan polttopuuksi —  niin on koivu tuon tuohenkis- 
konnan kautta laskenut arvossa noin 12 mk. H yvin  kannattaa siis 
metsänomistajan marja-aikana pitää tarkasti silmällä koivuvaltaisissa 
metsissä liikkuvia marjamiehiä pelastaksensa ajoissa koivunsa. V an
hempain velvollisuus olisi toimittaa tuohenkiskonnasta tavatut lap
sensa lähempään tuttavuuteen koivun notkeimpien osien, vitsojen 
kanssa. —  Kansa- ja  oppikouluissamme ei opettajien tulisi unohtaa 
käsitellä koivun tuohimiskysymystä jo  oppitunneilla.

Koivumetsän 
muut viholliset 

jokseenkin 
vaarattomia.

Koivuhan kyllä ajan oloon kasvattaa uuden tuohen 
entisen tilalle, tuleepa tämä uusi tuohi paksumpikin jos 
kohta samalla haperompi kuin alkuperäinen. Mutta 
tuohenkiskonnan aiheuttamat vammat ovatkin silloin 
jo puun sisäosissa eikä enää pinnalla.

Karja, tuohenkiskojat ja typerät ihmiset, ne ovatkin 
koivun ainoat todella vaaralliset viholliset. Koivujen 
kimpussa häärää kyllä sankat parvet erilaisia vahinko- 
hyönteisiä, onpa sillä muutamia tuhosieniäkin, mutta 
näiden kaikkien aikaansaamat vahingot ovat mitättömiä 
elleivät äskenmainitut päävahingontekijät ole päässeet 
ensin puuta turmelemaan.



TuohenkiskonncUla turmeltua koivikkoa. Valok. O. Mattila.

Jokseenkin harvoin tulee meillä kysymykseen kas
vattaa puhtaita koivumetsiä, vaikka sekin lihavilla hy
villä mailla —  esim. nykyisin lepikköä ja risakoivua kasva
villa n. s. hakamailla —  erinomaisesti kannattaa, mutta 
sitä useammin muiden puiden seassa sekametsänä. Koivu- 
sekotuksella onkin enimmältä osalta hyvin edullinen 
vaikutus havumetsiin. Männyn ja kuusen maahan vari
sevat neulaset lahoavat hitaasti ja muodostavat niu - 
kasti ja laihanpuoleista multaa. Koivunlehdet sisältävät 
kasvien tärkeimpiä kivennäisravintoaineita noin kolme 
kertaa runsaammin kuin männynneulaset, ja vuosittain 
kaikki varistuaan maahan, lannoittavat ne maanpintaa 
varsin tuntuvasti. On pantu merkille, että männyn- ja 
kuusenneulaset lahoavat ja muuttuvat mullaksi melko 
nopeasti jos niiden sekaan on varissut hiemankaan run
saammin koivunlehtiä. Erittäin silmäänpistäväksi tu-

Koivu seka
puuna.

Koivun vaiku
tus maape

rään.
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Koivu soistu
misen ehkäisi

jänä.

Koivu suojana 
kuJopaloa vas

taan.

Tuhosienien ja  
tuhohyönteis
ten levenemi
sen estäjänä.

Kuusentaimis- 
ton suojana 

hallaa vastaan.

lee tämä koivun edullinen vaikutus ojitetuilla suomailla, 
joiden päällimmäinen turvekerros nopeasti tekeytyy koi 
vumetsän tai koivuvaltaisen sekametsän alla, joten suo 
tulee kiinteämmäksi ja kosteussuhteet paremmiksi. On 
myöskin huomattu, että koivumetsä tai koivuvaltainen 
sekametsä ehkäisee kasvupaikkansa soistumista, aiheu
tuen tämä ilmiö arvattavasti siitä, että koivu haihdut
taa vettä tuntuvasti enemmän kuin havupuut sekä suh
teellisen runsaasta kalkkiinäärästä joka on koivun leh 
dissä, kalkkihan on rahkasammalelle selvää myrkkyä. 
Luultavasti samasta syystä aiheutuu koivun edullinen 
vaikutus kanervikkokankailla. Kanervahan on huo 
noimpia maanpintakasveja, joka tekee maan puukasvilli 
suudelle, etenkin taimien nousulle, vähemmän sopivaksi. 
Koivunlehtiä kanerva kammoo, eikä viihdy sekametsän 
alla jossa on runsaammin koivua seassa.

Jo varhain on huomattu miten koivusekotus tekee 
havumetsän tuoreemmaksi ja siten lujemmaksi kulo 
paloja vastaan. Samoin tekevät tuhohyönteiset ja tuho- 
sienet huomattavasti pienempiä vahingoita koivunsekai- 
sissa kuin puhtaissa havumetsissä. Hallanaroilla mailla 
—  ja missäpä ne meikäläiset metsämaat olisivat, jotka 
eivät olisi hallanarkoja —  pääsee kuusentaimisto perin 
hitaasti kasvamaan, kun kevät- ja kesähallat harva se 
vuosi turmelevat taimien vuosikasvaimet; erikoisen arka 
näkyy näreentaimen latvakasvain olevan. Mutta missä 
koivumetsä tai vaikkapa vain koivu vesa kko kasvaa kuu- 
sentaimien suojana, siellä halla jättää tuollaiset koivun 
suojaamat kuusentaimet koskematta. Tälle seikalle an
netaan useassa Europan sivistysmaassa niin suuri mer
kitys, että kuusentaimiston suojaksi hallaa vastaan istu
tetaan vartavasten ja suurilla kustannuksilla koivuja, 
vaikkei koivulla itsellään siellä olekaan sanottavaa talou
dellista merkitystä, se kun ei siellä kehity arvopuuksi 
kuten meillä. Omituista on muuten havaita, miten hyvin 
nuoret kuuset viihtyvät melko tiheänkin koivikon alla.
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Faneeripuiksi piakkoin kehittyviä koivuja, alla rehevästi kasvavaa kuusta. 
Valok. A . Borg.

kasvattaen pitkiä latva kasvaimia ja kärsimättä lainkaan 
niin paljon varjostuksesta kuin esimerikiksi harvan petä
jikön alla kasvaessaan. Tämä ripeämpi kasvu johtuu 
osaksi äskenmainitusta hallansuojasta, osaksi siitä, että 
koivut alkukeväästä ovat lehdettömiä jä sitten lehdet 
hiirenkorvalle päästyäänkään eivät vielä isosti varjosta.
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Osaksi arvellaan tämän aiheutuvan siitäkin, että koivun
lehdet ja havupuiden neulaset eivät käytä hyväkseen 
auringonvalosta samanvärisiä säteitä, vaan toiset eri
värisiä kuin toiset, siis kummatkin osansa joutumatta 
täten sanottavasti kilpailemaan keskenään valosta.

Nämä koivumetsän edulliset vaikutukset pyrkivät 
meillä usein jäämään huomioonottamatta ei ainoastaan

Kaunista koivikkoa, alla kuusinuorennosta. 
Valok. O. Heikinheim o.
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A 5 0 -vuotuista, vanhaan kaskeen noussutta mänty- ja koivu sekametsää. 
Valok. B . Fabritius.

metsänomistajilta, vaan myöskin ammattimiehiltä. Sen 
sijaan on kyllä yksipuolisesti tuijotettu siihen taisteluun, 
jota joskus käydään kuusen ja sen yläpuolella olevan 
koivunlatvuksen välillä, kun kuusenlatva kasvaa koi- 
vunoksien sekaan, ja nämä silloin tuulten huojuttelemina 
hankaavat eli piiskaavat kuusenkasvaimet kaljuiksi. Eten
kin tulee rauduskoivu tässä tilanteessa kiusalliseksi;
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Yleinen väärin- 
arvostelu kuu
sen ja  koivun 
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Koivu-mänty- 
sekametsät ja  

niiden eteväm- 
myys puhtaihin 

männiköihin 
verrattuina.

hieskoivun jäykät, viistosti ylöspäin suuntautuvat oksat 
eivät sitävastoin ole sen etevämpiä »piiskureita» kuin 
haavan, lepän tai männyn oksat. Tällainen näky: koivu 
ahdistamassa »arvokkaampaa» kuusta, vaikuttaa moneen 
metsänomistajaan juuri niinkuin näkisi hän naapurin 
lampaat kaalimaassaan, —  järki sekoaa kokonaan ja 
harkitsemattomasti tuomitaan koivu pahantekijäksi. Tyk- 
könään unohdetaan, että tuo piiskurikoivu ehkä jo jon
kun vuoden kuluttua voi olla hyvinkin sadan markan 
arvoinen, jotavastoin tuo ahdistettu »arvopuu »-kuusi

vielä tarvitsee neljä-viisikymmentä vuotta saman
arvoiseksi tullakseen. Monet tuhannet lupaavat faneeri-, 
suksi- ja rullapuuksi tulemaisillaan olevat koivut ovat 
näin muka metsänhoidon vaatimuksien täyttämiseksi 
saaneet kaatua keskenkasvuisina valmistaakseen kuusille 
tilaa vapaasti ja viivyttelemättä kehittää latvustoansa.

Mänty ei tosin kaipaa koivun eikä minkään muunkaan 
puun suojaa hallaa vastaan, mutta kovin kiitollinen näyt
tää sekin olevan saadessaan kasvaa koivujen seurassa. 
Harvoin näkee puhtaissa männiköissä mäntyjen kasva
van niin rehevästi, eikä ole muualla mäntyjen rungot 
niin sileäpintaisia ja oksista niin hyvin puhdistuneita 
kuin siellä, missä mäntyjen seassa kasvaa koivujakin.

Näistä syistä onkin metsäammattimiespiireissä yhä 
enemmän alkanut saavuttaa kannatusta mielipide, ettei 
kotimaisia havupuitamme useastikaan kannata kasvat
taa puhtaina metsikköinä, vaan niilläkin mailla, mitkä 
ovat koivulle vähemmän soveliaita, on äskenmainittujen 
hyvien seurausten tähden noin 20 %  koivua kasvatettava 
havumetsän seassa. Paremmilla ja koivulle soveliailla 
mailla kannattaa koivua kasvattaa runsaammassa seko- 
tuksessa, jopa puhtainakin metsikköinä.

Varemmin on jo viitattu siihen lapsipuolen asemaan, 
mihin lainsäätäjä on koivun jättänyt. Vuoden 1917 asetus 
metsänhävittämisen ehkäisemiseksi, joka sentään miten-



Ihanteellista taimistoa ojitetulla ja kulotetulla kangaskorpimaalla. M ä n 
nyt hajakylvöstä nousseita, koivut, joita on seassa runsaasti 40 % , ovat 

hakkausalan laiteilla kasvaneista siemenpuista peräisin.
Valok. A . Borg.

kuten turvaa havumetsät kaikkein perinpohjaisimmilta 
hävityksiltä ja velvoittaa metsänhävittäjän kylvämällä 
tai istuttamalla korjaamaan tuhoamansa metsät, jättää 
koivun miltei kokonaan lainsuojaa vaille. Että näin on 
voitu menetellä riippuu osaksi siitäkin, että koivumetsän 
luontainen uudistuminen hakkuun jälkeen eräissä tapauk
sissa tapahtuu helpommin kuin havu metsän. Mutta 
pääasiassa lienee koivun suojatta jättämiseen vaikut
tanut koivupuun ennen v. 1917 alhaisempi hinta. Nyt 
kun hintasuhteet ovat muuttuneet olisi välttämättä 
koivullekin suotava lainsuojaa samassa määrässä kuin 
havupuille. Tämä sitäkin suuremmalla syyllä, kun koivun- 
taimisto kaipaa tarkempaa suojelusta kuin havupuun 
taimisto kestääkseen elinvoimaisena ja täysitiheänä ja 
kehittyäkseen arvopuita sisältäväksi metsäksi.

Onpa vasta säädetty laki tilusten rauhoittamisesta, 
aitauslaki, vienyt sellaiseen omituiseen umpikujaan, että

Koivu jätetty 
kokonaan lain
suojaa vaille.
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Ihanat rantakoivut koristavat maisemaa. Valok. E . Reivilä.

se uhkaa muodostua varsin vakavaksi esteeksi kaikelle 
metsännuorennukselle, mutta eritoten koivumetsän uudis
tumiselle. Rohjenneeko toivoa että tämä vanhankansan 
aikuisen karjanlaiduntamisen turvaamiseksi laadittu laki 
pian saadaan korjatuksi!

Kaunis koivik
ko suomalaisin 
kaikista metsi

köistä.

Maiseman kaunistuksena, koristepuuna, on koivulla 
erikoisen suuri arvonsa. Mänty- ja kuusimetsiä voimme 
muualtakin tavata yhtä kauniita, kuusimetsiä kauniim
piakin kuin Suomesta. Mutta salskeata solkikoivikkoa, 
hopeanhohtoisine runkoineen ja ritvaoksineen, sitä ei 
muualla kasva sellaista kuin meillä. Se on Suomen metsä
maisemien oma erikoisuus, jonka meillä ei ole vara sallia 
kadota. Mitä olisivat esim. tuhansien vesistöjemme ran
nat ilman niillä kasvavia ihania koivuja.
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