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KOLMANNEN PAINOKSEN  
ALKUSANAT.

Neljätoista vuotta tulee kohta kuluneeksi siitä, kun nuo
rena metsämiehenä ryhdyin kirjoittamaan M e t s ä o p p i a  
metsänomistajain ja maanviljelyskoulujen tarpeeksi. Kuten 
silloin esipuheessa mainitsin, en omiin, perin lyhytaikaisiin 
kokemuksiini luottanut, vaan seurasin hyvinä pidettyjä läh
teitä. Kun nyt kirjani saatua niin suuren levikin, että toinen
kin painos on tullut loppuunmyydyksi, kolmas painos oli 
julkaistava, en katsonut oikeaksi laskea sitä painoon muut
tamattomana. Monet niistä menettelytavoista, jotka ennen 
uskottiin hyviksi, ovatkin osoittautuneet meikäläisissä oloissa 
vähemmän soveliaiksi, monta hakkaustapaa arvostellaan ny
kyisin toisin kuin v. 1903, ja moni silloin kannattamattomana 
pidetty metsänhoidollinen toimenpide on puutavarain yhä jat
kuvan hinnannousun ja maanarvon kohoamisen vuoksi tullut 
hyvin kannattavaksi. Näistä syistä olen katsonut velvollisuu
dekseni kirjoittaa uudelleen tuntuvia osia kirjastani, joka siten 
on hieman laajentunut, vaikkei toivottavasti niin paljon, ettei 
se enää vastaisi alkuperäistä tarkoitustaan olla lyhyenä ja 
helppotajuisena oppikirjana itsekseen opiskeleville metsän
omistajille ja tyydyttää maamies- ja maanviljelyskoulujen 
metsäoppikirjan tarvetta, samoin kuin toivon, että se lyhyenä 
kertauskirjana alemmissa metsäoppilaitoksissamme tulee ole
maan opiskelijain apuna.

Tuomarniemellä, helmikuun 16. päivänä 1917.





JOHDANTO.

Me t s i e n  l a a j u u s  ja j a k a u t u m i n e n  eri  
o m i s t a j a r y h m i e n  kesken.

Suomi on Euroopan metsärikkain valtakunta. Maassam
me on eri tiluslajeja seuraavat määrät:

Viljeltyä maata ..............................................  11.8 %
Kasvullista metsämaata ....................................  58.6 »
Kehnokasvuista »   14.9 »
Joutomaata ........................................................ 14.7 »

Siis enemmän kuin puolet Suomen maasta eli 25 263 500 
ha on kasvullisten metsien peitossa, ja lähes 3/4 metsän pei
tossa yleensä.

Vertailun «vuoksi mainittakoon muutaman muun Euroo
pan valtakunnan metsäalueiden laajuus:

Venäjällä 150 milj. hehtaaria 33 % koko pinta-alasta 
Ruotsissa 24 » » 58 » » *
Saksassa 12.7 » » 27 » » »
Eri omistajaryhmien kesken jakautuvat Suomen metsät 

seuraavasti:
Varsinaisia yksityismetsiä ja* maalaiskun

tain omistamia metsiä ................................. 53.5 %
Varsinaisia valtionmetsiä ................................. 35.9 »
Yhtiöiden hallussa olevia metsiä.....................  8.1 »
Kirkollisvirkatalojen metsiä .............................  1.2 »
Valtion virkatalojen metsiä ............................. 1.0 »
Kaupunkikuntain metsiä ................................. 0,3 *
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M e t s i e mme  me r k i t y s .

Yksityisten maanomistajien taloudessa on metsällä mitä 
monipuolisin merkitys. Osaksihan metsästä saadaan talon 
rakennuksiin, aitoihin, huoneiden lämmittämiseen ym. mitä 
moninaisimpiin tarkoituksiin tarvittava puuaine. Osaksi 
voidaan useimpien hiemankin suurempien talojen metsistä 
aika ajoittain uudistuvista myynneistä saada melko tun
tuvia tuloja. On laskettu, että viime vuosina on kanto- 
rahoina (siis puhtaana tulona) Suomen metsänomistajille 
tullut vuosittain keskimäärin 600 milj. markkaa.

Mutta metsiemme merkitys ei supistu näihin etuihin, 
jotka yksityisen kannalta katsottuina jo nekin ovat suuret. 
Koko maallemme ja kansallemme on metsillä mitä suurin 
merkitys. Virallinen tullitilasto osoittaa, että aivan tavalli
sina vuosinakin, jolloin metsänhakkuu on tavanmukaisessa 
määrässään, on maastamme vietyjen metsäntuotteiden 
arvo yli 80 % Suomen kokonaisviennin arvosta. Tähän 
väittänee moni, että näin suuri vientimäärä merkitsee 
lyhytaikaista iloa, jonkin vuoden kuluttua ovat metsät 
muka lopussa juuri tämän ylenpalttisen viennin tähden. 
Mutta sikäli kuin mahdollisimman suurta tarkkuutta nou
dattaen tehtyihin laskelmiin voidaan luottaa, ei Suomessa 
vieläkään hakata metsää edes aivan samaa määrää kuin 
vuotuinen lisäkasvu on. Kun lisäksi otetaan huomioon, että 
nykyisin viedään Suomesta ulkomaille ainoastaan 2/7 koko 
vuotuisesta kaadetusta puumäärästä, samalla kuin run
saasti ö/ 7 vuotuisesta hakkuumäärästä käytetään kotitalou
dessa, niin selviää, ettei puutavarain vienti vielä ole saa
vuttanut huippukohtaansa. Tämä kotona käytettyjen ja 
muualle myytyjen puumäärien välinen suhde osoittaa juuri, 
miten tavattomasti Suomen metsäntuotteiden vientiä vielä 
voidaan lisätä ainoastaan noudattamalla suurempaa sääs-
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täväisyyttä kotitarvekäytössä, silti tarvitsematta metsästä 
hakata enemmän kuin tähän saakka on hakattu.

Suomi on metsätalouteen nähden erikoisen edullisessa 
asemassa jo asemansakin puolesta, sitä kun miltei ympä
röivät laivakululle sopivat meret. Täällä kasvavat mänty 
ja kuusi kuuluvat niihin puulajeihin, joilla maailman puu- 
tavarakaupassa on miltei varmin kysyntä, ja samanlaisen 
varman kysynnän kohteiksi ovat koivu ja haapakin viime 
vuosina tulleet. Vesistömme ovat jo luonnontilassaankin 
sangen hyviä puutavaran kulkuteitä ja olisivat sellaisia vie
läkin suuremmassa määrin, jos puutavaran kuljetusta hau
taavat luonnottomat esteet ja rajoitukset joko poistettai
siin tai niitä ainakin vähennettäisiin ja uittoväylät kunnos
tettaisiin. Lumiset talvet helpottavat tavattomasti puiden 
kuljetusta metsästä tehden ajon mahdolliseksi aivan vähäis
ten tientekotöiden jälkeen. Vähäinen merkitys ei myöskään 
ole sillä seikalla, että suomalainen on maailman tunnuste
tusti paras metsätyömies, olipa sitten kyseessä kaato, ajo 
tai uitto. Maanviljelyksessä sulan vuodenajan työskente
levällä osalla kansaamme on talvella aikaa antautua hyvin 
palkattuun metsätyöhön.

Seikka, joka takaa metsille yhä lisääntyvän merkityksen, 
on puuaineen hintain yhtämittainen kohoaminen, seikka, 
joka johtuu osaksi väestön lisääntymisestä kulutusmaissa, 
osaksi teollisuuden kehityksestä, puusta kun on ryhdytty 
valmistamaan yhä moninaisempia tarveaineita: paperia, 
faneeria, jopa tekosilkkiä ym. — Ja varmana voitaneen 
pitää, että puusta edelleen tulee yhä useamman teollisuuden
haaran raaka-aine, joten puuaineen kysyntä tulee lisäänty
mään. Tulevien aikojen olojen ennusteleminen on kyllä aina 
epävarmaa. Ottaen huomioon, että Pohjois-Amerikan met
sät, jotka useiden vuosikymmenien ajan ovat tyydyttäneet 
suurimman osan maailman puuntarpeesta, ovat säälimät-
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tömän hakkuun vuoksi lähimmässä tulevaisuudessa lopussa 
eikä uusien metsien kasvusta hävitettyjen tilalle ole tietoa; 
tietäen, ettei koko maapallolla enää ole käyttämättömiä 
havumetsävaroja muualla kuin Pohjois-Venäjällä ja Sipe
riassa, joista kuljetus kuitenkin tulee kalliiksi, ei tarvitse 
suurtakaan kaukonäköisyyttä ennustaakseen, että se puu
aineen hinnannousu, mikä Suomessakin on jo useat vuosi
kymmenet ollut havaittavissa, on vasta vähäisenä viittauk
sena siihen hintain kohoamiseen, mikä nykyisen miespolven 
aikana tulee olemaan havaittavissa maailmanmarkkinoilla. 
Ja tästä noususta tulee kansamme hyötymään sitä enem
män, mitä parempaan kuntoon se saa kulkuneuvonsa, en
nen kaikkea uittoväylänsä, joilla puutavarankuljetuksessa 
on yhtä suuri merkitys kuin rautateillä.

Varmana voitaneen myöskin pitää, että metsät vaikut
tavat sangen edullisesti maamme ilmastoon. Lapin rau
koilla rajoilla kasvavat metsät murtavat Jäämereltä tule
vien kylmien puhurien voiman ja tekevät pohjatuulen koko 
joukon lämpimämmäksi kuin se olisi metsättömien maiden 
yli puhaltaessaan. Onpa viime aikoina huomattu, että 
juuri metsien hävitys tuo mukanaan maanviljelystämme 
useimpina vuosina haittaavat alkukesien itsepintaiset pou
datkin.

Valtava merkitys on metsillä maakunnan kauneuden ko
hottajana. Koettakoanpa vain jokainen Punkaharjun luon
nonkauneutta ihaillut kuvitella, miltä tuo Suomen sisä- 
jmaanluonnon helihi näyttäisi, jos sen rinteet olisivat sa
massa surkeassa kunnossa kuin esim. »Saimaan sadat saa
relmat» Savonlinnan ja Lappeenrannan välillä. Tai miltä 
näyttäisi Imatra kaikessa mahtavuudessaan, jos sitä reu
nustaisivat haaskatut metsät! Varmana voitaneen pitää, 
ettei maahamme sen paljon kehutusta muinoisesta kauneu
desta huolimatta tule suuntautumaan suurta matkailija-
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liikennettä, ennen kuin nykyisen sukupolven raa'at metsän- 
hävityksen jäljet ovat kasvaneet umpeen.

Tarkastelipa asiaa miltä kannalta tahansa, tulee aina 
samaan lopputulokseen, että metsätön Suomi on ihmisten 
asuinpaikkana kurjista kurjin; hyvinhoidettuine metsineen 
se tarjoaa kansallemme mitä parhaan asuinpaikan ja kii- 
tollisimman työmaan sekä ruumiilliselle että henkiselle aher
rukselle.

Mi kä  on m e t s ä n h o i d o n  t a r k o i t u s ?

Koska 'metsänhoito -̂sanan merkitys on usealle niistä, 
joille tämä kirjanen on aiottu, jokseenkin hämärä, lienee 
syytä tarkemmin selittää, mikä on metsänhoidon tarkoitus. 
Se päämäärä, jota silmällä pitäen metsiä on hoidettava, 
ei ole suinkaan saattaa metsät niin kauniiksi ja puhtaiksi 
kuin puistot. Tämä ei ole tarkoitus. Metsänhoidolla tar
koitetaan ainoastaan sellaista metsän käyttöä, josta meillä on 
suurin todellinen hyöty. Hyödyn kannalta on omistajan 
metsäänsä hoidettava, hyödyn on oltava määrääjänä kai
kissa hänen toimissaan metsänsä hyväksi. Koska kokemus 
osoittaa, ettei yleisesti olla selvillä siitä, mikä menettely 
metsän suhteen tuottaa sen omistajalle suurinta todellista 
— ei ainoastaan hetkellistä, näennäistä — hyötyä, niin on 
välttämätöntä, että metsän omistajat lähemmin tutustu
vat metsiinsä, niiden hoidon ja käytön eri puoliin.



I Os a .

M E T S Ä N  T U O T A N T O - O P P I .

A. METSÄMAA.

Metsän parempi tai huonompi kasvu riippuu suurim
maksi osaksi kasvupaikan ilmastosta ja maanlaadusta. 
Metsämaa on kokoonpanoltaan osaksi kivennäismaata, 
osaksi kasvien enemmän tai vähemmän lahonneista jät
teistä syntynyttä multaa — humusmaata.

Suomen kivennäismaat ovat miltei kaikki muovautuneet 
nykyiseen muotoonsa suuren jääkauden aikana ja sen jäl
keen, josta jääkaudesta on kulunut useita tuhansia vuosia. 
Tärkeimmät kivennäismaat ovat meillä: murtokivimaat, 
vierinkivimaat, hietikot ja savimaat.

M urtokivim aalle on ominaista, että siinä on suurempia 
ja pienempiä kiviä hienompien sora- ja hiekkahiukkasten 
sekaan hautautuneina. Kerroksellisuutta ei ole havaitta
vissa, ja kivet ovat yleensä melko vähän hioutuneita tai 
pyöristyneitä. Murtokivimaat ovat hyvin vaihtelevia Suo
men eri osissa; tämä riippuu, ei ainoastaan siitä, mitä vuori- 
lajia siinä olevat kivet ym. ovat, vaan ennen kaikkea siitä, 
minkä verran kivien välissä on hienonhienoa, miltei tomu- 
maista hietaa. Tästä johtuen on metsänkasvu joillakin 
murtokivimailla, esim. Savossa ja Karjalassa, erinomaisen 
rehevää; toisaalta taas, kuten enimmäkseen Suomen etelä-, 
lounais- ja länsiosissa, murtokivimaat ovat ylen karuja siitä
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syystä, että enin osa hienoimmista hieta- ja saviaineista on 
huuhtoutunut niistä pois.

Vierinkivim aat ovat enimmäkseen harjujen muotoisia, 
»harvapohjäisiä» maita. Vierinkiviharjuissa tavataan kar
keanlaista soraa ja hiekkaa sekä sileiksi ja usein melko 
pyöreiksi hioutuneita kiviä, »vierinkiviä», joskus sangen 
selviksi kerroksiksi järjestyneinä. Kaikkein hienoimpia 
hieta- ja saviaineita ei vierinkivimaissa ole. Metsän kasvu 
on vierinkivimailla huomattavasti hitaampaa kuin murto- 
kivimailla. Mutta usein vierinkiviharjut ovat kauniin 
mäntymetsän peitossa, mikä arvattavasti johtuu siitä, että 
vierinkivimailla metsäpalot helposti leviävät valmistaen 
maan männynnuorennokselle ja niillä sitten taimisto saa ke
hittyä rauhassa laiduntamiselta, joka murtokivimailla usein
kin pilaa taimiston.

H ietam aat ovat usein laajoina hietikkokenttinä muinais
ten jääkauden jälkeisten virtojen suistopaikoilla. Niistäkin 
puuttuu hienoin pölymäinen aines, ja ne ovat metsän kas
vulle jokseenkin samanarvoisia kuin vierinkivimaat.

Savim aat joutuvat verraten harvoin metsän kasvuun. 
Puhtaat savimaat eivät olekaan esim. mäntymetsälle juuri 
soveliaita, jota vastoin kuusi ja etenkin lehtipuut kasvavat 
hyvin savimailla.

Niiden vuosituhansien aikana, jotka ovat kuluneet ki
vennäismaiden muodostumisesta, on niiden pinnalle synty
nyt paksumpi tai ohuempi multakerros, mikä pääasiassa on 
muodostunut lahonneista kasvijätteistä. Eri tekijöistä joh
tuen tämä multakerros on joko lahonnut ja hajonnut täy
dellisemmin sekä sekoittunut alla olevaan kivennäismaa
han muodostuen lauhkeaksi ruokam ullaksi, tai se on verk
kaan lahoen jäänyt sitkeänä, säikeisenä ja hohkoisena kari- 

gasturvekerroksena verhoamaan kivennäismaan pintaa siihen 
sanottavasti sekoittumatta.
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Tällaisen kangasturpeen alla, jonka vahvuus muuten voi 
vaihdella aivan ohuesta noin kolmeenkymmeneen sentti
metriin, on havaittavissa erinäisiä muutoksia kivennäis
maan pintakerroksissa. Kivennäismaan päällimmäinen ker
ros muuttuu likaisenvalkoiseksi ns. valkohiekaksi, josta on 
useita tärkeitä kasvinravintoaineita huuhtoutunut alempiin 
maakerroksiin. Osa näistä aineista on kasautunut heti 
valkohiekan alla olevaan riiostemalta- eli palsikerrokseen. 

Tämä ruosteenruskea tai tummanruskea kerros voi epäsuo
tuisissa olosuhteissa iskostua miltei kivikovaksi anturaker- 

rokseksi, joka estää puiden juurien kasvua ja näyttää edis
tävän soistumista.

Metsän kasvu kangasturpeen peittämillä mailla on yleensä 
huonompaa kuin lauhkean ruokamullan verhoamilla mailla.

Siitä syystä, että useat matalat ns. maanpintakasvit ovat 
sangen tarkkoja kasvupaikkansa maanlaadun suhteen ja 
kykenevät ainoastaan niille erikoisen sopivilla mailla pitä
mään puoliaan kilpailussa toisten kasvien kanssa, joten ne 
siis esiintymisellään ja kasvullaan ilmaisevat, millaisia tai 
millaisessa kunnossa maan pintakerrokset sillä kohtaa ovat, 
on meillä alettu metsämaiden luokittelussa käyttää näiden 
tunnusmerkkikasvien mukaan annettuja tyyppinimityksiä. 
Metsätyypeistä ovat tärkeimmät seuraavat:1

Lehtometsät. Näissä, ovat vallitsevana aluskasvillisuutena 
ohutlehtiset ruohot ja heinät. Jäkälä-, sammal- ja varpukas
veja ei sitä vastoin tavata juuri nimeksikään taikka vain vähän. 
Ns. jalot puulajit ovat näissä metsissä usein hyvin yleisiä ja 
tyypillisimmissä tapauksissa tavataan yleisesti myöskin vaa
teliaampia pensaita. Pieniä aloja käsittäviä paikallisia lehto- 
tyyppejä (kuten Ahvenanmaan ja Sortavalan seudun) lukuun
ottamatta, kuuluvat lehtometsiin seuraavat metsätyypit:

1 O. Heikinheimon ja E . Saaren esityksen mukaan kirjassa 
»Suomen metsät ja metsätalous»,
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Saniaistyyppi (FT), jolle ovat ominaisia ohutlehtiset, iso* 
kokoiset saniaiskasvit. Sitä esiintyy pääasiassa maan etelä- 
puoliskon kosteahkoissa, lihavissa laaksoissa.

Käenkaalityyppi (O Ma T), jossa on runsaaanlaisesti ohut- 
lehtisiä, enimmäkseen pieniä ruohokasveja, kuten Oxalis aceto- 
sella ja Majanthemum bifolium. Sitä tavataan yleisimmin 
Etelä-Suomen lihavimmissa seuduissa.

Kurjenpolvityyppi (G D T), jota tyypillisenä tavataan pää
asiassa vain Pohjois-Suomen vaarojen rinteillä ja notkelmissa.

Hikevät metsät. Maata peittää melkein poikkeuksetta yhtä
mittainen sammalkasvillisuus ja runsas mustikanvarvusto. 
Metsiä muodostavina voidaan tavata kaikki tavalliset metsä 
puut; jalot lehtipuut puuttuvat näistä metsistä tai niitä tava
taan vain harvoin. Näihin metsiin kuuluvat seuraavat metsä
tyypit:

Käenkaali-mustikkatyyppi (O M T), jossa mustikanvarvus- 
ton ja vaateliaampien sammalien ohella tavataan ohutlehtisiä 
varjoruohoja (Oxalis ym.). Esiintyy verraten yleisenä Etelä- 
ja Keski-Suomessa.

Mustikkatyyppi (M T), jossa tyyppikasvina on mustikka 
ja eräät seinäsammallajit. On vallitseva metsätyyppi maan 
eteläpuoliskon murtokivimailla.

Paksusammaltyyppi (H M T), jossa mustikanvarvusto ja 
erittäinkin seinäsammalkasvillisuus on paljon tuuheampi kuin 
edellisessä ja kasvillisuuden laatu muutoinkin on osittain toinen. 
Pohjoissuomalainen metsätyyppi, jota tavataan yleisemmin 
laajoilla selkä- ja vaaramailla.

Kangasmetsät. Pintakasvillisuus on tyypillistä kuivemman 
maan kasvillisuutta, kuten jäkälää, puolukanvarvustoa, ka
nervaa ja variksenmarjaa. Näissä metsissä, joissa melkein aina 
on vallitsevana puulajina mänty, erotetaan mm. seuraavat 
metsätyypit:

Puolukkatyyppi (V T), jossa tyyppikasvina on puolukka. 
Sitä tavataan verraten pohjoisessakin, runsaimmin kuitenkin 
maan eteläosan harjumailla.

Kanervatyyppi (G T), jossa kanervaa tavataan runsaasti. 
Maan eteläpuoliskon hiekkamailla se on yleinen.

Variksenmarja-mustikkatyyppi (E M T), jonka aluskasvilli
suudelle mainitut kasvit antavat tyypillisen leiman. Sitä tava
taan vain Pohjois-Suomen hikevänpuoleisilla kuivilla kankailla.
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Mustikka-jäkälätyyppi (M Cl T), joka on verraten yleinen 
Pohjois-Suomen kuivemmilla kankailla.

Jäkälätyyppi (G1T), jossa pintakasvillisuuden muodostaa 
miltei yksinomaan jäkälä. Yleisin se on Pohjois-Suomen kui
villa hietikoilla.

Kunnallisverotuksessa käytetään toisenlaiselta näyttävää 
metsämaiden luokitusta, joka sekin kuitenkin pohjautuu edellä 
esitettyyn tyyppijakoon.

I luokan maiksi luetaan varsinaiset kuusi- ja kaskimaat sekä 
tuoreet ja kosteahkot lihavanlaiset maat ynnä viljavat rinteet, 
pääasiallisesti murtosora- ja savipohjaiset;

II luokan maiksi luetaan huonommat kaskimaat ja varsinai
set mäntymaat;

III luokan maiksi luetaan kuivahkot kanerva- ja jäkälän- 
sekaiset kanervakankaat sekä niihin tuotantokykynsä puolesta 
verrattavat kiviperäiset metsämaat; niin myös Pohjois-Suomen 
kuivanpuoleiset mäntymaat sekä Pohjois-Suomen paksusam- 
malmaat;

IV luokan maiksi luetaan veden vaivaamat korpimaat, jotka 
kasvavat kituvaa kuusta tai lehtipuuta, sekä muut niihin tuotto
kykynsä suhteen verrattavat maat;

V luokan maiksi luetaan varsinaiset rämeet sekä niihin tuo
tantokykyynsä nähden verrattavat kallioperäiset maat ja lou
hikot, jotka tuottavat kituvaa harvaa metsää, miltei aukeiksi 
muuttuneet laihimmat, kuivat kankaat sekä Pohjois-Suomen 
varsinaiset jäkäläkankaat.

Verotuksessa lasketaan näiden eri luokkien metsämaiden 
tuotantokyvyksi: I luokassa 3 m3, II luokassa 2 m3, III luokassa 
1 m3, IV luokassa 0 . 7  m3 ja V luokassa 0.2 m3. — Nämä luvut 
eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että tällaisilla mailla kasvavat 
metsät eivät kasvaisi sen enempää, vaan näitä lukuja määri
teltäessä on otettu huomioon, että Suomen metsät nykyisessä 
kehnossa tilassaan ja huonosti hoidettuina eivät yleensä. tuota 
tuon enempää.

Eri metsätyyppien erilaista tuottoa ja siihen perustuvaa 
erilaista arvoa osoittavat paremmin seuraavat Suomen etelä- 
puoliskon metsiä varten metsätyyppien pohjalle laadituista 
tuottotauluista otetut luvut, jotka osoittavat kuorettoman 
puun määrää kiinteänä mittana hehtaarin laajuisella alalla 80- 
vuotiaissa tasaikäisissä metsiköissä.
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Mänty Kuusi Koivu-
Metsätyyppi metsä metsä metsä

Käenkaalityyppi . . . . — — 300 m1 * 3
Käenkaali-mustikkatyyppi . . 407 m3 367 m3 243 »
Mustikkatyyppi....... . 359 » 320 » 216 »
Puolukkatyyppi . 258 » — —
Kanervatyyppi ....... . 146 » —- —
Jäkälätyyppi ....... . 61 »

B. METSÄ.

Metsän tuotanto-oppi perustuu metsiä muodostavien pui
den ja niiden erilaisten vaatimuksien tuntemiseen niin hy
vin kasviopillisessa kuin fysiologisessa suhteessa. Se käsit
tää ne tavat, joilla metsiä uudistetaan, niin hyvin metsien 
luonnollisella uudistuksella kuin metsänviljelyksellä.

1. Me t s ä p u u t .

Meillä Suomessa on useita puulajeja, osaksi kotimaisia, 
osaksi ulkomailta tuotuja. Näistä ovat kuitenkin ani har
vat metsiä muodostavia.

Metsäpuillamme on itsekullakin omat vaatimuksensa. 
Esim. männyn ja kuusen vaatimukset valoon, maan hyvyy
teen ja kasvupaikan tuoreuteen nähden ovat aivan erilai
set: toinen vaatii melkein ehkäisemätöntä valoa, mutta 
tyytyy huonoonkin ja kuivaan maahan, kun toinen sitä vas
toin tyytyy hieman varjoisaankin kasvupaikkaan, mutta on 
muissa suhteissa erittäin vaativainen.

Puiden kasvu riippuu etupäässä maassa olevien tarpeel
listen ravintoaineitten laadusta ja runsaudesta, valon ja 
ilman runsaudesta, kasvupaikan laadusta ynnä monesta 
muusta seikasta. Tarpeellisia ravintoaineita puu ottaa osit-
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tain maasta juurillaan, osittain ilmasta lehdissä tahi havu- 
neulasissa olevien lehtivihreähiukkasten avulla. Jos puu ei 
voi kasvupaikallaan saada tarpeellista määrää ravinto
aineita, se heikkenee ja surkastuu, ja sen täytyy aikaa myö
ten väistyä toisen puun tieltä, jolle kasvupaikka on sopi-

ivampi.
Puilla itsellään on sellainen ominaisuus, että ne paranta

vat kasvupaikkaansa ja aikaa myöten tuottavat maan 
pintakerroksiin tarvitsemiansa ravintoaineita. Tämä maan
pinnan parantaminen tapahtuu siten, että lehdet tai havu- 
neulaset ja oksat varisevat maahan, ja vihdoin koko puu 
kaatuu ja lahotessaan muodostaa ruokamultaa. Puiden 
ulkomuodosta voi helposti huomata, onko kasvupaikka 
niille sovelias vai ei. Pitkä runko, pitkät vuosikasvaimet 
ja terve, tiheä havusto tai lehvistö ilmaisee sopivan kasvu
paikan. Sopimattomalla kasvupaikalla on puiden kasvu, 
etenkin pituuskasvu, vähäinen, latva harva, ja kuihtumi
sen oireita voi huomata.

Puiden suhteet valoon ja varjoon nähden on otettu pe
rustaksi jaettaessa puut l :k s i  valoa vaativiin ja 2 :k s i varjoa  

sietäviin  puulajeihin. Varjoa vaativia puita ei ole. Kaikki 
puut vaativat valoa, vaikka eri suhteissa. Erinäiset seikat 
vaikuttavat vielä tähän puiden suhteeseen valoon nähden. 
Niinpä voivat useimmat sellaisetkin puut, jotka vanhem
pina kuuluvat eniten valoa vaativiin, nuoruudessaan kes
tää lievähköä varjostusta. Maanlaatu vaikuttaa tähän 
myöskin siten, että kuta parempaa maanlaatu on, sitä 
enemmän varjostusta puut voivat sietää. Vielä on huomat
tava, että useat puut täällä pohjolassa todennäköisesti vaa
tivat vähemmän valoa kuin Itämeren eteläpuolella. Jok
seenkin yleisenä sääntönä voi mainita, että kuta enemmän 
puu varjostaa maata, sitä paremmin se itse voi varjostusta 
sietää. Sillä kuta enemmän lehtivihreähiukkasia puulla on,
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sitä vähemmässä valossa se voi ilmasta otettavan ravin
tonsa saada.

Enin valoa vaativat metsäpuumme ovat lehtikuusi, koivu , 
tam m i, haapa ja m änty. Varjoa sietäviä ovat pihtakuusi ja 
kuusi. Näiden äärimmäisyyksien välillä olevat, tässä mai
nitsematta jätetyt puut ovat kuitenkin jokseenkin paljon 
valoa vaativia.

a. Valoa vaativat puut.

Mänty (Pinus silvestris).

Tavallinen mäntymme on laajalti levinnyt puulaji. Suo
messa se kasvaa melkein kautta koko maan. Ainoastaan 
pohjoisin kolkka Inarinjärven pohjoispuolella ei kuulu 
männyn alueeseen. Suomen metsäalasta on 55.2 %  mänty
valtaista. Mänhyn paras kasvupaikka on hienomultainen, 
hiedansekainen savimaa tahi savensekainen hietamaa. Hyvä 
kasvu on männyllä myöskin rnurtokivimailla, ylipäänsä 
maalla, jossa kuusikin menestyy. Tyydyttävästi mänty 
kasvaa vielä hietikkokankailla ja vierinkivimailla. Sitä vas
toin männyn kasvu on huononpuoleista mäntyrämeillä ja 
vuoriperäisillä mailla, missä multapeite on riittämätön.

Puun eri osat ovat juuri, runko, oksat, lehdet tahi havu- 
neulaset ja kukat. Männylle muodostuu useilla kasvupai
koilla vahva paalu ju u ri, joka kasvaa suoraan alaspäin 
rungon jatkona ja välistä voi kehittyä jopa 2 metrin pi
tuiseksi. Sen avulla mänty nuoremmalla iällään ottaa suu
rimman osan maasta saamaansa ravintoa. 60—70 ikävuo
den jälkeen paalujuuri pihkoittuu ja mänty saa senjälkeen 
ravintonsa sivujuurtensa kautta. Pohjavesi vesiperäisillä 
mailla, kallio, kivet ym. sellaiset esteet muuttavat tuntu-
2  — Borg, Metsäoppi
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vasti männyn juuriston kehitystä, etenkin paalujuuren 
säännöllinen muodostuminen keskeytyy. Tärkeimmät ra
vintoaineet, joita männyn juuret maasta ottavat, ovat fos
fori, kali, kalkki, salpietari, rikkihappo ja rauta. Joko 
nämä eri ravintoaineet esiintyvät liuonneina ruokamulta- 
kerroksessa tai puun hienommat juuret liuottavat ne sopi
vaan muotoon.

Männyn rungon kasvussa voimme huomata useita eri 
ajanjaksoja. Nuorena mänty kasvaa nopeaan, jättäen mel
koisesti jälkeen ikäisensä kuusen. 10—50 ikävuoden vä
lillä männyn pituuskasvu on nopeinta. Sen jälkeen pituus
kasvu alkaa vähetä, ja viimein se lakkaa miltei kokonaan, 
tavallisesti noin 100 vuoden iässä. Latvakasvain kasvaa ai
van lyhyeksi, jopa surkastuu kokonaan. Oksat jatkavat 
joskus vielä sittenkin kasvuaan, tehden männystä tasalat- 
vaisen »lakkapään». Tämän sanotaan tapahtuvan samaan 
aikaan kuin paalujuuren pihkaantuminen. Männyn tavalli
nen pituus maassamme on 20—30 m, suuretnpi Etelä- kuin 
Pohjois-Suomessa ja ylipäänsä suurempi paremmalla kasvu
paikalla ja tiheässä metsikössä kuin laihemmalla maalla ja 
harvassa asemassa. Latvakasvaimen alapäästä kehittyy 
männylle vuosittain 4—5 kehässä kasvavaa oksaa. Oksa- 
kehien väliin ei muita oksia ilmaannu, joten näiden ke
hien lukumääristä voi tietää puun iän sen nuorena ollessa. 
Aukealla paikalla kasvavan männyn oksat pysyvät pitkät 
ajat tuoreina, ja puun runko jää tällaisilla paikoilla lyhyem
mäksi ja soukkenee nopeammin. Tiheässä kasvavien män
tyjen alaoksat kuivuvat aikaisemmin ja varisevat pois, 
runko »puhdistuu» ja muodostuu enemmän tasapaksuksi.

Männyn havuneulaset, jotka sijaitsevat rungon ja oksien 
nuoremmissa oksissa, kasvavat kaksittain samasta neulas- 
tupesta. Neulasten läpileikkaus on puolipyöreä. Neulaset 
pysyvät puussa kahdesta aina kahdeksaan vuoteen riippuen
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kasvupaikasta, siten, että hyvällä kasvupaikalla ja eteläm
pänä neulaset kestävät puussa lyhyen ajan, jota vastoin 
ne epäedullisella kasvupaikalla ja pohjolassa pysyvät puussa 
sangen kauan. Ne varisevat syksyllä, tavallisesti syys
kuussa. Havusto on puulle erinomaisen tärkeä ravinnon- 
ottoelin. Havuneulaset ottavat näet päivän valossa ilmasta 
hiilihappoa, josta lehtivihreähiukkaset erottavat hiilen, joka 
maasta otettujen ravintoaineiden kera muodostuu puun tär
keimmiksi ravintoaineiksi.

Tultuaan 30—40 vuoden ikäiseksi mänty alkaa kehittää 
siemeniä. Aukealla kasvavilla männyillä tämä tapahtuu 
varhemminkin. Mänty kukkii kesäkuun keskivaiheilla. Tä
hän vuodenaikaan näemme usein metsäjärviemme veden
pinnalla keltaisen pölvpeitteen. Tämä hieno, keltainen 
jauho on mäntyjen hedekukista varissutta siitepölyä. Hede
kukat sijaitsevat oksien viimeisten vuosikasvaimien juu
ressa. Väriltään hedekukat ovat vaaleankeltaisia. Ryhmit
tyneinä kasvaimen ympäri ne muistuttavat ulkomuodol
taan hieman lyhyttä tähkäpäätä. Jokainen yksityinen 
hedekukka on muodostunut kiehkuranmuotoisesti järjesty
neistä lehdistä. Näiden lehtien juuressa sijaitsevat siite- 
pölypussit.

Emikukat sijaitsevat tavallisesti kaksittain vuosikasvai
mien päässä. Kukkimisaikana ne ovat pienten punaisten 
herneiden näköisiä. Niistä muodostuu hedelmöitymisen jäl
keen käpyjä. Hedelmöityminen tapahtuu siten, että tuuli 
kuljettaa siitepölyä emikukkiin, joissa se tarttuu emi- 
kukista erittyneeseen nesteeseen. Pölyttymisen näin ta
pahduttua emikukat kääntyvät alaspäin riippuvaan asen
toon. Hedekukkia on männyissä melkein joka kevät. 
Emikukkia sitä vastoin esiintyy ainoastaan keskimäärin 
joka viides, kuudes tahi seitsemäs vuosi. Samana kesänä 
kuin pölyttyminen on tapahtunut, kasvaa männyn käpy
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ainoastaan suurenpuoleisen herneen kokoiseksi ja on vä
riltään vihreänharmaa. Toisena kesänä käpy kasvaa täy
teen suuruuteensa ja muuttuu syyskesästä harmaanrus
keaksi. Samaan aikaan kehittyvät siinä siemenet, jolta on 
kaksi kunkin käpy suomun alla. Kukin siemen on jokseen
kin löyhästi kiinni siemensiivessä, niin että siiven päähän, 
siemenen siitä erottua, jää siemenen sijalle reikä. Siemenet 
kypsyvät talven kuluessa, siis noin 18— 22 kuukautta 
kukkimisen jälkeen. Käpy suomut aukeavat kuitenkin 
vasta keväällä, tavallisesti toukokuussa. Suurissa kävyissä 
voi olla jopa 20—30 siementä. Hehtolitrasta männynkäpyjä 
saadaan keskimäärin 0.4—0.6 kg puhdistettua siementä. 4 

Parhaassa iässä siemensadon runsauteen nähden mänty on 
50— 150 ikävuosiensa välillä. Parhaat, itävimmät siemenet 
saadaan verraten nuorista puista, noin 50—80-vuotiaista. 
Siementen itävyys vaihtelee paljon eri vuosina. Itävinä 
siemenet kestävät tavallisella tavalla säilytettyinä korkein
taan 7 vuotta.

K u o ri ympäröi rungon ja oksien puuosaa. Kuoren sisin 
osa on nilakerros, joka muodostuu kimpuittain järjesty
neistä niinisoluista, jotka etenkin syksypuoleen sisältävät 
runsaanlaisesti tärkkelystä. Tästä johtuu männyn nila- 
kuoren sopivaisuus ravintoaineeksi, »pettuleiväksi». Nila- 
kerrosta suojaa päällyskuori, jonka ulommainen osa on kuol * 
lutta, korkkimaista muodostumaa, josta vuosittain varisee 
kuoriliuskakkeita. Rungon alaosan ympärille muodostuu 
korkkikuoren repeytymisen takia kaarnakuori. Männyn 
kuori on oivallinen suoja ulkonaisia vahinkoja vastaan.

Pituuttaan kasvavat runko ja oksat ainoastaan kärjes
tään, latvasilmikosta. Paksuus-lisäkasvu sitä vastoin tapah
tuu siten, että mäihäkerroksessa kasvaa puusoluja sisään
päin. Vuosirenkaan keväällä kehittynyt osa on vaaleampaa, 
löyhempää puuta kuin kesemmällä muodostunut osa, joka
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on väriltään tummempaa ja pihkapitoisempaa. Suorakul- 
maisesti vuosirenkaita vastaan kulkevat ydinsäteet, jotka 
kuljettavat ravintoa puun sisimpiin osiin. Punaisen sydän- 
puun muodostuminen johtuu siitä, että ravintonesteiden 
kulku vanhimpiin vuosirenkaisiin ehkäistyy, minkä jälkeen 
ne täyttyvät pihkalla ja muuttuvat väriltään punertaviksi. 
Rungon uloimmat osat sisältävät tärpättiä melko suuressa 
määrässä. Kasvuaikanaan, jolloin puu on nesteitä täynnä, 
se on paljon raskaampaa kuin talvella.

Kuten jo mainittiin, mänty on valoa vaativainen puu. 
Varjostusta se ei, etenkin hieman vanhemmaksi vartut
tuaan, siedä lainkaan. Männystä voi sanoa, että kuta va
loisampi kasvupaikka sille suodaan, sen paremmin se kas-

Aukealla kasvanut mänty.



vaa. — Ehkäisemätön valo voi kuitenkin harvassa kasva
ville männyille olla hieman vahingoksikin, koska ne silloin 
kehittävät oksiaan liian hyötyisästi ja niiden puu siten tulee 
alempiarvoiseksi. — Jos toinen puoli puusta on varjossa, 
toinen puoli valossa, kuten esim. metsänreunassa, niin 
mänty kehittää enimmät oksansa valopuolelle. Tiheässä kas
vaneen, vielä nuorenpuoleisen männyn lisäkasvua voi tun
tuvasti lisätä saattamalla puun valoisampaan asemaan.

Mänty voi elää useita satoja vuosia; on tavattu yli 500 
vuoden ikäisiä mäntyjä.

Vanha petäjäpuu, josta suurin osa on punertavaa sydän- 
puuta, on erinomaisen kestävää ja arvokasta puutavaraa, 
paljon arvokkaampaa kuin kuusipuu. Sitä vastoin on nuo
rien ja keski-ikäisten, hvötykasvuisten mäntyjen puu huo
noa; ulkoilmassa oleviin rakennuksen osiin käytettynä se 
on osoittautunut paljon lyhyempi-ikäiseksi kuin samanlaa
tuinen kuusipuu.

Mäntypuu on sahatavarana arvokkain vientitavaramme. 
Propseina (kaivospölkkyinä), selluloosapuuna ja parruina 
sillä on suuri arvo jo verraten nuorenakin.
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Tammi (Quercus pedunculata).

Tammi on ainoastaan Etelä-Suomessa viihtyvä puu, mutta 
on siksi arvokas, että sen hoitoon olisi siellä uhrattava hieman 
enemmän kuin tähän asti on tehty. Se viihtyy parhaiten syvä
multaisella, tuoreella savimaalla. Tammi ei ole varsin yhtä suu
ressa määrin valoa vaativainen kuin koivu ja lehtikuusi. Nuo
ruudessaan se voi kasvaa hyvinkin tiheässä metsikössä ja muo
dostaa silloin suoran, tasapaksun rungon. Vanhempana tammi- 
metsikkö harvenee, viimein niin suuressa määrin, että kukin 
puu joutuu kasvamaan aivan erillään toisista. Myrskyjä tammi 
kestää mainiosti, vahva paalujuuri on sillä oivallisena tukena.

Vapaassa asemassa kasvaessaan tammi jää lyhyenpuolei- 
seksi ja oksaiseksi. Tavattoman pitkäikäinen kun on (elää jos-

/
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Tammi Turun lähistöltä.

kus 700 vuotta), se kasvaa edullisissa oloissa erittäin vahvaksi 
ja kallisarvoiseksi puuksi.

Tammi alkaa tehdä siemeniä noin 40 vuoden ikäisenä. Sie
ni envuosia sattuu pitkin, 5—15 vuoden väliajoin. Tammen 
terhot riippuvat pari, kolme yhdessä pitkien, ohuiden varsien 
päissä. Ne kypsyvät lokakuussa. Tammi lisääntyy, helposti 
juurivesoista. Lehdillä on lyhyet lehtivarret, ja ne pysyvät 
joskus puussa varisematta seuraavaan kevääseen saakka.
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Tammipuu on kovaa ja sitkeää ja voittaa kestävyydessä 
kaikki muut kotimaiset puulajimme. Kuorta käytetään nahko
jen parkitsemiseen, ja terhot ovat erittäin haluttua sianruokaa.

Koivu (Betula verrucosa; B. odorata).

Koivua kasvaa maassamme kaksi puuksi kehittyvää 
lajia, rauduskoivu ja hieskoivu eli suokko. Niiden ulko
muodossa on tosin suurikin ero, mutta metsänhoidollisessa 
suhteessa voimme hyvin käsitellä ne yhtenä. Koivu on 
yleinen puu kautta koko Suomen, kasvaa maassamme 
havupuiden leviämisalan pohjoispuolellakin. Suomen met
sistä on 16.9 % koivuvaltaisia. Koivu kasvaa ja näyttää 
menestyvän mitä erilaisimmilla kasvupaikoilla, vaikka saa- 
vuttaakin parhaimman kasvunsa hienomultaisella hiekka- 
maalla.

Varjostusta koivu ei lainkaan siedä, se on tässä suhteessa 
aivan lehtikuusen kaltainen. Etenkin rauduskoivu on arka 
varjostukselle; hieskoivu on vaatimattomampi ja muodos
taakin sen vuoksi yleensä tiheämpiä metsiköitä.

Koivu on hyvin nopeakasvuinen puulaji. Siemenestä 
kasvanut nuori koivu kasvaa sentään alkuvuosinaan joten
kin hitaasti. Vasta viidennen ikävuotansa jälkeen se alkaa 
kasvaa joutuisammin, kunnes se tavallisesti 40 vuoden 
ikäisenä on saavuttanut melkein täyden pituutensa. Juuri
vesasta kehittynyt koivu kasvaa nuoruudessaan joutuisasti, 
mutta alkaa sittemmin hidastua kasvussaan, eikä sen luulla 
saavuttavan samaa kokoa kuin siemenestä kasvanut puu. 
Koivu voi tulla yli 100 vuoden ikäiseksi. Täysin valmis 
hakattavaksi se on paljon aikaisemmin, 50—60 vuoden 
iässä.

Jo 15—20 vuoden iässä koivu tekee runsaasti itäviä sie
meniä. Kukkimisaika on keväällä lehtien puhkeamisen ai-
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kaan. Siemenet kypsyvät syyskesällä ja varisevat pitkin 
syksyä ja alkutalvea. Siemeniä koivu tekee melkein joka 
vuosi. Siemenet ovat pieniä, hyvin kevyitä, joten tuuli 
kiidättää niitä kauas emäpuusta. Harvoin itää siemenistä 
enemmän kuin 20 %.

Koivulla on heikonlainen kourajuuristo, joka sentään 
kiinnittää sen siksi lujasti maahan, että koivut verraten 
harvoin kärsivät myrskyvahingoista. Joka syksy varise
villa lehdillään koivu parantaa nopeasti kasvupaikkaansa, 
ja sillä on tästäkin syystä suuri merkitys sekapuuna havu
puiden seassa.

Kuten tunnettua koivupuu on mitä oivallisinta poltto
puuksi. Puusepänteoksiin sitä myös paljon käytetään, se 
kun kiilloitettuna usein on erinomaisen kaunista. Lanka- 
rullia valmistetaan koivusta niin ikään, josta syystä koivu- 
propsit ovat monilla seuduilla hyvässä hinnassa. Korkeim
paan hintaansa koivupuu on päässyt faneeriteollisuuden 
ansiosta. — Koivupuun hinnat ovat olleet nopeasti kohoa
massa ja ovat jo useilla seuduilla* korkeammalla kuin havu
puiden hinnat.

Haapa (Populus tremula).

Haapa kasvaa yli koko Suomen enimmäkseen sekapuuna 
muodostaen metsiköitä ainoastaan poikkeustapauksissa. 
Hyvin kasvaakseen haapa vaatii tuoreenpuoleista, runsas- 
multaista maata. Meidän tavallisimmilla metsämaillamme 
vaivaa sitä jo pienenä sydänlaho, joka tekee puuaineen 
useimpiin tarkoituksiin kelpaamattomaksi. Haapa on valoa 
vaativa puu, se ei voi kasvaa muiden puiden varjossa. Se 
ei myöskään haittaa varjollaan muita puita, vaan useimmat 
puut viihtyvät hyvin sen varjossa.

Haapa on maamme nopeakasvuisin puu. Kun se on 
sivuuttanut ensimmäiset jkävuotensa, sen pituus lisääntyy
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usein metrin vuodessa. Jo 30—40-vuotiaana haapa on 
useimmiten täysikasvuinen, ja silloin se olisi kaadettava, 
koska se on hyvin herkkä saamaan sydänlahoa.

Siemeniä haapa alkaa tehdä jo 15 vuoden ikäisenä. Se 
kukkii joka vuosi varhain keväällä ennen lehtien puhkea
mista. Siemenet kypsyvät kesä- ja heinäkuussa. Ne ovat 
pieniä ja keveitä, untuvamaisten lentokarvojen ympäröi
miä. Haavan siemen lentääkin sen vuoksi tavattomia mat
koja. Haapa on tunnettu suuresta kyvystään lisääntyä 
juurivesoista ja käy usein sen takia kiusalliseksi, sitä kun 
on hyvin vaikea hävittää sen anastamilta paikoilta. Kuori
malla rungon ylfympäri pari, kolme vuotta ennen kaata
mista, voi vähentää niiden kykyä kasvattaa juurivesoja, ja 
tällä tavalla haavat voidaan saada häviämään sieltä, missä 
niistä tahdotaan päästä, esim. hakkuualoilta.

Haapapuu on valkeaa, keveää ja sopivaan aikaan kaa
dettuna sitkeää. Se on erittäin haluttua veneenlaudoiksi, 
lapioiksi ym. veistopuuksi. Haapaiset aidakset on huomattu 
melkein kahta vertaa kestävämmiksi kuin havupuusta teh
dyt. Tulitikkutehtaat ostavat kalliisiin hintoihin karkeita, 
terveitä haapapölkkyjä. Puuhiomoissa haapapuu myös on 
kysyttyä tavaraa.

Leppä (Alnus glutinosa ja A. incana).

Tervaleppä kasvaa yleisesti kosteilla paikoilla, etenkin 
aivan vesistöjen rannoilla Etelä- ja Keski-Suomessa. On 
ainoa meikäläinen puulaji, joka näkyy suorastaan pitävän 
vesiperäisestä kasvupaikasta; niinpä sen usein näkee kas
vavan vedessä purojen ja jokien varsilla. Tulee jopa 100 
vuoden vanhaksi ja 30 metrin pituiseksi. Sen runko on 
hyvin tammen runkoa muistuttava ja väriltään tumman
ruskea. Oksat ovat harvassa. Lehdet ovat vihreät, sileät
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molemmin puolin ja hieman limaiset. Pysyvät vihreinä 
myöhäsyksyyn saakka. Tervaleppä sietää enemmän var
joa kuin harmaaleppä.

Leppä kukkii varhain keväällä. Kävynmuotoiset emi- 
tähkät kypsyvät lokakuussa. Siemenet varisevat osittain 
syksyllä, osittain vasta talvella. Puu on täysi-ikäinen 
60—70-vuotiaana.

Harmaaleppä, joka kasvaa yli koko Suomen, ei tule yhtä 
suureksi kuin tervaleppä. Enimmäkseen se esiintyy ainoas
taan käsivarren paksuisena. Suurimman leviämisensä har
maaleppä on saavuttanut karjanlaitumilla käytetyillä kaski
mailla, joilla se kasvaa yleisesti ja pitää maan hyvässä 
kasvuvoimassa. Lepällä on näet sellainen ominaisuus, että 
se kerää ilman vapaata typpeä juurissaan olevien typpi- 
bakteerien avulla, joten se vaikuttaa kasvupaikkaansa 
lihottavasti, samalla tavoin kuin palkokasvit ym. typen- 
kerääjät.

Molemmat leppälajimme versovat runsaasti juuristaan, 
tervaleppä pääasiallisesti kannoistaan. Niiden puuta käy
tetään esim. vesijohtotorviin, koska se vedessä on hyvin 
kestävää. Mustan ruudin valmistukseen tarvittavia sysiä 
poltetaan leppäpuusta. Ei se polttopuunakaan ole lain
kaan halveksittavaa, esim. valtion rautatiet ovat halkojen 
ostoissa rinnastaneet leppäpuun havupuihin.

Lehmus (Tiliä parvifolia).

Metsäpuuna lehmus on maassamme verraten harvinainen. 
Lyhytrunkoisena sitä tavataan Etelä- ja Keski-Suomessa; 
enimmäkseen sitä näkee koristepuuna. Se viihtyy samanlai
sella maalla kuin koivukin. Lehdet ovat yläpuolelta tumman
vihreät ja sileät, alapuolelta vaaleammat. Siemeniä lehmus 
yrittää tehdä 30 vuoden ikäisestä joka vuosi, vaikka siemenet 
Suomessa ani harvoin ennättävät tuleentua. Lehmuksen ku-
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kat ovat erittäin hyvänhajuiset. Juuret muodostavat vahvan 
kourajuuriston. Puu on verraten vähäarvoista, sitä vastoin 
sen nilakuoresta saadaan yleisesti tunnettuja niinisäikeitä, 
joista mm. kudotaan niinimattoja.

Saarni (Fraxinus excelsior).

Suomen eteläisimmässä osassa viihtyvä saarni on jotenkin 
harvinainen, mutta erinomaisen kaunis puu. Viihtyy parhai
ten kosteahkoilla, runsasmultaisilla paikoilla. Alkaa tehdä sie
meniä vasta n. 40 vuoden ikäisenä, jonka jälkeen puussa on sie
meniä melkein joka syksy. Puu on erittäin sitkeää ja arvokasta 
kaikenlaisiin veistotöihin.

Jalava (Ulmus montana; U. effusa).

Ainoastaan Etelä-Suomessa kasvaa jalavakin ja sielläkin 
harvinaisena. Vaatii menestyäkseen runsasmultaisen, hieman 
kostean ja suojaisan kasvupaikan. Alkaa tehdä siemeniä n. 
30—40 vuoden iässä. Koristepuuksi jalava on erittäin sopiva. 
Puu on sitkeytensä vuoksi hyvin haluttua veistotöihin, etenkin 
työkapineiksi.

Pihlaja (Sorbus aucuparia).

Pihlaja kasvaa tuoreilla, lihavamultaisilla kasvupaikoilla 
yli koko Suomen. Se on jokseenkin nopeakasvuinen ja versoo 
runsaasti juurista ja kannoista. Pihlajapuu on tunnettu sit
keydestään. Suurin merkityksensä pihlajalla sentään on ko
ristepuuna kauniiden lehtiensä ja etenkin runsaan ja tuoksu
van kukintansa sekä marjojensa vuoksi. Esi-isämme pitivät 
pihlajaa pyhänä puuna, ja vieläkin näkee sydänmaan taloissa 
pihlajan ainoana puuna, mitä talon likellä kasvatetaan. Kau
niimpaa ja helpommin saatavaa koristusta kartanomme tie
noilla kuin komea pihlaja ei helposti löydä.

Tuomi (Prunus padus).

Tuomella on maanlaatuun nähden jokseenkin samanlaiset 
vaatimukset kuin pihlajallakin. Koristepuuna on sitäkin syy 
säilyttää.



30

Vaahtera (Acer platanoides).

Vaahtera kasvaa metsäpuuna pääasiallisesti maamme etelä
osissa. Istutettuna tapaa sitä paljon pohjoisempanakin. Noin 
30 vuoden iässä se alkaa kukkia ja tehdä siemeniä. Siemenet 
kypsyvät syksyllä. Niissä on suurenpuoleiset siivet. Vaahte
ran parhain kasvupaikka on hieman kostea, syvämultainen 
maa. Vaahtera kasvaa joutuisasti nuoruudessaan ja tulee so
pivalla, kasvupaikalla tavattoman paksurunkoiseksi. Voi tulla 
150 vuoden ikäiseksi. Puu on arvokasta sekä kauneutensa että 
suuren kovuutensa vuoksi.

Pajut (Salix).

Pajuja kasvaa maassamme monta lajia. Viihtyvät melkein 
kaikki kosteanpuoleisilla kasvupaikoilla. Parhaiten ne kyllä 
kasvavat hyvin höystetyllä, syvämultaisella peltomaalla, jom- 
moista maata pajunviljelykseen onkin käytettävä. Arvokkaim
pia pajulajeja on koripaju (Salix viminalis), jonka pitkiä, tasa- 
soukkia vuosiversoja käytetään pajuvasujen punontaan. Kori- 
paju, joka on ulkomainen laji, ei kuitenkaan viihdy kaikkialla 
maassamme. Kaikkien pajujen kuorta käytetään nahkojen 
parkitsemiseen.

b. Varjoa sietäviä puita.

Kuusi (Picea excelsa).

Kuusi on männyn jälkeen maamme tärkein metsäpuu. 
Yli koko maan on kuusen leviämisala lisääntymässä. Maas
samme on suuria alueita, joilla kuusi on voittanut alaa niin, 
ettei männyntaimia ja nuoria mäntyjä näe kuin sattu
malta, Suomen metsistä on 24.8 %  kuusivaltaisia. Maas
samme on kuusen leviämisala melkein sama kuin männyn. 
Metsäpalo, kuusimetsän pahin vihollinen, on paikoin maam-
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me harvaanasutuissa osissa karkoittanut kuusen melkein 
kaikilta kuivemmilta mailta, joten meillä kuusimetsiä useilla 
seuduin näkee vain korpimailla ja muilla tuoreemmilla 
mailla, jotka ovat kulopaloilta säilyneet.

Maanlaatuun nähden kuusi on monta vertaa vaativai- 
sempi kuin mänty. Se vaatii viihtyäkseen ehdottomasti 
ainakin hieman ruokamultaa ja tuoreen kasvupaikan. Pa
ras kasvupaikka on kuuselle hiekansekainen savimaa ja 
murtokivimaat. Hyvän kasvun kuusi saavuttaa alavilla 
kankailla, kankaiden laiteilla ja alhomailla. Korpimailla 
kuusen kasvu on hidasta. Kaikkein huonointa se on kui
villa hiekkamailla, ylipäänsä vierinkivimailla. Huonom
malla maalla kuin mustikkatyyppiin kuuluvalla ei kuusta 
kannata kasvattaa.

Kuusen juuret pysyttelevät aivan maanpinnassa, suu
rin osa imujuurista ei juuri tunge 30 cm syvemmälle. Täl
lainen juurimuodostus onkin kuusen heikoin puoli. Myrs
kyt tekevät aina pahinta tuhoa kuusimetsissä, ja lievinkin 
kulo vioittaa juuret tuottaen puulle kuoleman.

Kuusen kasvu on nuoruudessa hidasta. Vasta 20 ikä- 
vuotensa jälkeen se alkaa kasvaa hieman nopeammin. Jo 
40—50 vuoden iässä kasvu alkaa hidastua, mutta kaiken 
ikänsä kuusi sentään kasvaa pituuttaankin. Kuusi tulee 
25—35 metriä pitkäksi.

Oksia kehittyy kuuseen joka vuosi sekä kehässä kasva
via että myöskin oksakehien väliin yksityisiä oksia. Oksan- 
kärjet suuntautuvat vinoon ylöspäin, vasta vanhoilla kuu
silla ne alkavat riippua alaspäin. Vapaassa asemassa kasva
van kuusen oksat pysyvät puun koko iän tuoreina. Ainoas
taan tiheässä kasvaneet kuuset vapautuvat alimmista oksis
taan, eivät kuitenkaan koskaan yhtä korkealle kuin männyt. 
Havuneulaset pysyvät oksissa 5—7, jopa 9:kin vuotta. 
Ne varisevat syksyllä ja talvella. Tiheillä oksillaan ja kauan

4
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puussa kestävillä havuneulasillaan kuusi varjostaa maata 
paljon tehokkaammin kuin mänty ja parantaa enemmän 
maanlaatua.

Kuusen nilakuori sisältää suuren joukon pihkatiehvitä, 
jonka vuoksi pienimmästäkin haavasta kuusen nilakerrok- 
sesta tihkuu pihkaa. Kuori on paljon hienompaa kuin män
nyn. Puussa on pihkaa ainoastaan pintakerroksissa. Jos 
kuusen kylkeen lyödään haava, ei puu haavan kohdalta 
pääse pihkoittumaan, vaan jää ilman vaikutukselle ja laho- 
sienien iduille alttiiksi. Kuusen kauppa-arvoa pahasti 
alentavat lahoviat saavat usein alkunsa ajattelemattomasti 
lyödyistä haavoista.

Etenkin nuoruudessaan kuusi voi aivan hyvin kestää 
lievää varjostusta. Vanhan, liarvanlaisen mäntymetsän 
alla se kasvaa jotenkin hyvästi. Keski-ikäisessä ja vanhassa 
lehtimetsässä ei useinkaan voi huomata lehtipuiden var
jostuksen lainkaan haittaavan nuoria kuusia, vaan niillä 
on täysipitkät latvakasvaimet ja muutenkin terve ulko
muoto. Voipa kuusesta melkein sanoa, että kohtuullinen 
varjostus sen nuoruudessa on sille hyödyksikin. Sillä jos 
kuusi saa nuoruudessaan kasvaa ehkäisemättömässä va
lossa ja harvanlaisessa asemassa, se kehittää oksansa niin 
vahvoiksi, että ne vastaisuudessa suuresti alentavat puusta 
saadun sahatavaran arvoa. Täysitiheän, vanhan kuusi
metsän alla ei kuusen taimi, enempää kuin minkään muun
kaan meikäläisen puun taimi, voi menestyä. Tuntuvam
min kuin useat muut puut kuusi osoittaa kiitollisuuttaan 
keski-iällään saamastaan valoisammasta asemasta. Sopi
van harvennuksen jälkeen kuusen vuosisyyt usein tulevat 
toista vertaa leveämmiksi.

Noin 40 vuoden ikäisenä kuusi alkaa tehdä siemeniä. 
Se kukkii kesäkuun keskivaiheilla. Mansikanmuotoiset, pu- 
naisenruskeat hedekukat esiintyvät siellä täällä havuneu-
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lasten välissä edellisessä vuosikasvaimessa, ja niistä erit- 
tyy vaaleankeltaista, j autiomaista siitepölyä. Emikukat si
jaitsevat vuosikasvaimien päässä, ja niissä on kaunis sini- 
punertava väri. Kukkimisaikana emikukat ovat pystyssä 
asennossa, mutta hedelmöitymisen tapahduttua ne kään
tyvät alaspäin riippuvaan asentoon. Samaan aikaan sul
keutuvat käpysuomut ja peittyvät pihkalla. Käpy muuttuu 
myöhemmin kesällä ruskeaksi. Siemenet kypsyvät syys
talvella ja varisevat kevättalvella lämpimien ilmojen tul
tua. Runsaita kuusensiemenvuosia sattuu meillä keskimää
rin noin joka kuudes vuosi. Kuusensiemen on siipeensä 
kiinnittynyt siten, että siipeen, siemenen siitä irtauduttua, 
jää ainoastaan siemenen muotoinen syvennys. Paitsi tähän 
erilaiseen kiinnitystapaansa nähden eroaa kuusensiemen 
männynsiemenestä myöskin tasaisen ruskean värinsä puo
lesta, — männynsiemenet ovat tavallisesti kirjavampia.

Kuusi voi saavuttaa noin 300 vuoden iän; sitä vaivaa 
kuitenkin vanhana useimmiten sydänlaho.

Kuusipuu on kaunista, valkeaa ja kuivana kevyttä sekä 
sitkeää. Vähäisemmän pihkaisuutensa vuoksi se ei ulko
ilmassa ole yhtä kestävää kuin mäntypuu. Ulkomaankau
passa on kuusisahatavaralla tavallisesti sama tai ainoas
taan hieman alempi hinta kuin mäntyisellä, mutta tämä ero
tus ei useinkaan ole kovin suuri, ei koskaan 20 % suu
rempi, tavallisesti se pysyttelee n. 5—10 %:n paikkeilla. 
Suurin, jopa miltei kiihkeä kysyntä on kuusipuulla nykyisin 
puuhiomoihin ja paperitehtaisiin. Nykyään käytännössä ole
vat paperinvalmistusmenetelmät sopivat erikoisen hyvin 
kuusipuulle. Tämä on vienyt siihen, että kuusesta jo verraten 
pienenäkin on saatavissa korkea hinta. Ja kun maailman 
hyvillä liikepaikoilla olevia kuusimetsiä on säälimättömästi 
haaskattu, näyttää kuusipuun kysyntä yhä kiihtyvän ja 
hinnat nousevan nopeammin kuin usean muun puulajin.
3 — Borg, Metsäoppi
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Ulkolaiset puut.

Melko myöhään on Suomessa alettu kasvattaa ulkolaisia 
puulajeja. Useat näistä, jotka kotimaassaan rehevällä kas
vullaan ja uhkeankauniilla ulkomuodollaan lumoavat mat
kailijan, osoittautuvat Suomeen siirrettyinä liian aroiksi 
kestämään maamme kolkkoa ilmastoa. On kuitenkin useita 
kymmeniä ulkolaisia puulajeja, jotka pysyvät hengissä 
Suomessakin ja joita tavallisesta poikkeavan muotonsa 
vuoksi kasvatetaan siellä täällä koristepuina. Silti ei ole 
sanottu, että näidenkään kaikkien kasvatus metsäpuina 
kannattaisi. Meidän kotimaisilla puulajeillamme on on
neksi yleensä sangen hyvät ominaisuudet; ne ovat siksi ar
vokkaita, ettei niitä ole helppo voittaa.

Arvosteltaessa kotimaisten ja vastaavissa oloissa toimeen
tulevien ulkolaisten puiden etuja on kumminkin otettava 
huomioon seuraavat seikat: l:ksi puuaineen hyvyys tai oi
keammin kauppa-arvo; 2:ksi puulajin nopeakasvuisuus eli 
kyky vastaavissa oloissa kasvattaa suuri kuutiomäärä tek
nillisesti käyttökelpoista puuainetta; 3:ksi puulajin vaatimat
tomuus maanlaatuun ja valomäärään nähden, sekä vielä 
sillä mahdollisesti oleva kyky nopeasti lihottaa kasvupaik
kaansa.

Vasta sikäli kuin jokin ulkolainen puulaji yhdessä tahi 
useammassa tässä mainituista kohdista osoittautuu parem
maksi tahi ainakin yhtä hyväksi kuin vastaavissa oloissa 
kasvava kotimainen laji, kannattaa sen kasvatus metsässä. 
— Ja tällä vaa'alla punnittuna osoittautuu kauppataimi- 
tarhoissa kasvatettujen muukalaisten puiden valtava enem
mistö pelkiksi rikkaruohoiksi; köykäisiksi jäävät valko-, 
puna- ja sinikuuset, vuorimännyt ja monet amerikkalaiset 
mäntylajit. Jäljelle eivät ilmeisinä voittajina jää oikeastaan



35

muut kuin lehtikuuset, ja aivan kannattavaisuuden rajalle 
hoippumaan joutuu pihtakuusi.

Silti ei muidenkaan ulkolaisten puiden kasvattaminen 
pienessä mitassa ole aivan merkitystään vailla. Se herättää 
harrastusta metsänkasvatukseen ja rakkautta puihin, ja 
väkisinkin se panee tekemään vertailuja näiden ja arvok
kaiden kotimaisten puulajiemme välillä, joten tällaistenkin 
puiden kasvatuksesta koituu välillisesti hyötyä metsänkas
vatukselle.

Lehtikuuset (Larix).

Lehtikuusia kasvaa osaksi havumetsävyöhykkeen poh
joisrajalla, Pohjois-Euroopassa, Siperiassa ja Pohjois-Ame- 
rikassa, osaksi hieman etelämpänäkin, mutta siellä ainoas
taan korkeilla vuorilla, missä ilmasto on kylmänlainen. 
Muodoltaan lehtikuusi muistuttaa nuorempana jonkin ver
ran kuusta suipon latvuksensa vuoksi. Kuitenkaan ei sen 
runko nuorena ole niin suora kuin kuusella, vaan hieman 
mutkitteleva, ja kasvaimet ovat ohuempia, rentoja. Syk
syllä se varistaa neulasensa, joten se viettää talven paljain 
oksin kuten lehtipuut. Lehtikuusen pehmeät, vaaleanvih
reät neulaset ovat vanhemmissa oksa- ja runko-osissa pie
ninä kimppuina eli tupsuina, vuosikasvaimissa neulaset ovat 
yksitellen. Kun neulaset sisältävät melko runsaasti kalk
kia, lehtikuusi kalkitsee kasvupaikkansa joka syksy. Tästä 
ja neulasista syntyvästä multakerroksesta on seurauksena, 
että maa lehtikuusien alla lihomistaan lihoo ja alkaa kas
vaa runsaasti ruohoa. Hakamaapuuna lehtikuusi on tästä 
syystä vallan erinomainen. Kuulee joskus väitettävän, ettei 
karja muka syö lehtikuusikon alle noussutta ruohoa, mutta 
tämä väite perustuu kovin hätiköiden tehtyihin havaintoi
hin, sillä kaikkialla, missä lehtikuusiviljelys on vanhaa, voi



36

joka päivä huomata, miten halukkaasti lehmät syövät, ei 
ainoastaan lehtikuusikon alla kasvavaa ruohoa, vaan myös
kin — pienten lehtikuusien neulasia ja kasvaimia. Lehti- 
kuusen kasvu on nopeaa, mikään kotimaisista havupuis
tamme ei kykene kilpailemaan sen kanssa. Ja kun tätä no
peaa kasvua jatkuu huomattavan kauan, joutuu lehtikuu- 
sikko kasvattamaan myöskin tuntuvasti suuremman kuu
tiomäärän käyttökelpoista puuta kuin muut maassamme

Eurooppalainen lehtikuusi. 28-vuotias metsikkö.
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viihtyvät havupuut samassa ajassa. Lehtikuusen puuaine, 
etenkin vanhemmista puista saatu, on sangen arvokasta, 
sen kauppa-arvo suhtautuu kotimaisten havupuittemme 
kauppa-arvoon lähipitäen kuten 3 : 2.

Hyvin kasvaakseen lehtikuusi vaatii hyvänpuoleista 
maata, mutta kasvaa kuitenkin tyydyttävästi hieman huo
nommalla maalla kuin mitä kuusi vaatii tuottaakseen tyy
dyttävän tuloksen. Poronjäkälää, kanervaa ja puolukan- 
vartta kasvavat kankaat samoin kuin rämemaat ovat lehti- 
kuuselle liian laihoja kasvupaikkoja; niillä se tosin joskus 
pysyy hengissä, mutta ei kasva kunnolliseksi tarvepuuksi, 
vaan alkaa lahoa jo pienenä. Lehtomaat, mustikkakan- 
kaat ja murtokivikunnaat ovat lehtikuusen soveliaimpia 
kasvupaikkoja. Maassamme tuiki tavalliset, katajikkoa kas
vavat »syöttömaat» ja lammaslaitumet viljelysmaiden lie
peillä voitaisiin useimmissa tapauksissa saada erinomaisiksi 
lehtikuusikoiksi ja samalla kasvamaan ruohoa tuntuvasti 
enemmän kuin nykyisessä hoitamattomassa tilassaan.

Valonvaatimukset ovat lehtikuusilla hyvin suuret. Mui
den puiden varjossa se ei viihdy, eipä edes oikein tule toi
meen niiden vieressäkään; näyttää näet siltä, että se on 
arka muiden havupuiden sivuvarjostuksellekin. Tästä syystä 
lehtikuusta on mieluimmin kasvatettava puhtaina metsi- 
köinä, ei aivan pieninä ryhminäkään, vaan ainakin 1/2 heh
taarin laajuisina. Muiden puiden seassa kasvaessaan lehti
kuusi ei kestä kilpailua kuin noin 20—30 vuoden ikäiseksi, 
sitten se sortuu ja kuivuu.

Kukkimisen ja siemenenteon lehtikuusi aloittaa varhain, 
silloin tällöin saa itäviä siemeniä jo 6-vuotiaista taimista
kin; 15—20 vuoden ikäisenä se alkaa säännöllisesti miltei 
joka kevät tehdä kukkia, joista syksyksi kehittyy pieniä, 
pyöreähköjä, ohutsuomuisia käpyjä. Siemenet ovat vaa
leanruskeita, lyhyeen siipeen kiinnittyneitä; eurooppalaisen
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ja siperialaisen lehtikuusen siemenet ovat kooltaan suurem
pia kuin männynsiemenet. Täysin kypsiä siemenet ovat 
8 kuukautta kukkimisen jälkeen. Enin osa kävyistä au
keaa kevättalvella ja keväällä, mutta osa ei aukeakaan, vaan 
pidättää siemenensä vuosikausia. Siementen itäväisyys on 
hyvin vaihteleva; usein itää siemenistä ainoastaan 10 %, 
mutta toisissa siemenerissä voi tavata jopa 50—60 %:n itä
vyyden.

Juuristo on lehtikuusella heikonlainen ns. kourajuuri, 
joka tosin vanhemmilla puilla tunkee melko syvälle, mutta 
nuorilla ja keski-ikäisillä puilla on heikonpuoleinen. Kun 
pahimmat myrskyt sattuvat maassamme sellaiseen aikaan, 
jolloin lehtikuusen latvus on paljaana, neulaset jo varis
seet, ei lehtikuusi sentään kovin usein joudu kärsimään 
myrsky vahinko j a.

Lehtikuusen kuori kehittyy vanhemmalla puulla pak
suksi kaarnakuoreksi, joka suojaa nilakerrosta esim. kulo
jen tuottamilta vahingoilta. Myrskyt, metsäpalot ja lumen- 
murto eivät lehtikuuselle tee yhtä suurta tuhoa kuin koti
maisille havupuillemme. Ja vaikka lehtikuusia etenkin 
nuorempina vaivaavat monet hyönteiset, ei se tavallisesti 
tuhoudu näiden hyökkäyksistä, vaan toipuu uudelleen. 
Sienivahingoilla, jotka etelämpänä monin paikoin ovat 
tehneet lehtikuusen kasvatuksen miltei mahdottomaksi, 
ei Suomessa ole tähän asti ollut mainittavaa merkitystä. 
Lehtikuusen miltei ainoa todella vaarallinen vihollinen on 
karja. Lehtikuusen neulaset ja nuoret kasvaimet ovat leh
mien ja lampaiden mieliruokaa. Hakamaalla sarviaan ja 
sarvenjuuriaan lehtikuusia vasten hangatessaan lehmät tur
melevat usein suuret määrät lehtikuusen taimia ja nuoria 
puita. Ja tästä syystä lehtikuusen nuorennus onkin, ol
koonpa kysymyksessä istutus, kylvö tahi luonnonsiemen- 
nys, aivan mahdotonta siellä, missä karja pääsee kulke-
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maan. Lehtikuusi ei yleensä ota toipuakseen, jos siitä karja 
on riipinyt pois osan neulasista ja kasvaimista. Useimmi
ten se kuolee tällaisen rääkkäyksen jälkeen tahi kehittyy 
monihaaraiseksi, mutkaiseksi koukeroksi.

Lehtikuusia on useita lajeja. Suomessa on kauimmin kas
vatettu eurooppalaista (L a rix  europaea), hieman myöhem
min on alettu kasvattaa siperialaista lehtikuusta (L a rix  sibi- 

rica ). Nämä lajit eroavat melko vähän toisistaan, edellinen 
on taimena pitempioksainen ja vantterampi kuin siperia
lainen, jonka oksat taimi-iässä ovat ly ky et ja heikot ja 
muoto tästä syystä suipompi. Vaikka edellisen latva alku
vuosina joskus paleltuukin, se karaistuu vanhempana täy
delleen. Eurooppalaisissa lehtikuusissa huomaa usein enem
män taipumusta mutkarunkoisuuteen kuin siperialaisissa. 
Paras tuntomerkki on niiden neulasten kellastumisaika 
syksyllä, siperialaisen lehtikuusen neulaset kellastuvat ja 
varisevat puusta viikkoa, paria ennen kuin eurooppalaisen. 
— Näitä lajeja täytyy pitää meikäläisissä oloissa yhtä ar
vokkaina. Eurooppalaiselle olisi kenties mieluummin an
nettava etusija. Ensinnäkin sen siemenet tavallisesti mak
savat vain kolmannen osan siitä, mitä siperialaisen, ja itä
vät tavallisesti toista vertaa paremmin. Toiseksi tuhohyön
teiset eivät vaivaa sitä yhtä pahasti kuin siperialaista.

Nopeakasvuisin ja kestävin näyttää olevan K u rilien  

lehtikuusi (L . k u rilen sis), mutta kun sen siemenet, samoin 
kuin meillä vielä miltei koettelemattomien länsiam erikka- 

laisen lehtikuusen (L . occidentalis) ja itäsiperialaisen lehti

kuusen (L . dahnrica) maksavat huomattavasti enemmän 
kuin meillä varmasti menestyvien eurooppalaisen ja sipe
rialaisen, lienee toistaiseksi varminta tyytyä näiden kah
den erinomaisen puulajin kasvattamiseen suuremmassa 
mitassa.
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Ainakin nuorina on eri lajeihin kuuluvien lehtikuusien kasvu 
hyvin erilainen. Esim. Peurakankaan lehtikuusikossa Tuo- 
marniemellä oli 15-vuotiaiden, aivan samanlaisissa olosuhteissa 
kasvaneiden lehtikuusien keskipituus:

Larix kurilensis — 5.io metriä 
Larix Europea — 4.38 »
Larix sibirica — 2.92 »

Pihtakuusi (Abies pichta eli sibirica).

Pihtakuusen kotimaa on Koillis-Venäjä ja Siperia. Kun sen 
leveät, pehmeät, kauniinvihreät neulaset, tiheä havusto ja 
suippolatvainen muoto tekevät sen sangen kauniiksi, on pihta- 
kuusesta tullut maassamme ehkä kaikkein suosituin koriste
puu. Paitsi neulasiensa puolesta se eroaa tavallisesta kuuses- 
tamme käpyjensäkin suhteen, jotka ovat pystyasennossa ja 
joiden suomut varisevat yhfaikaa kuin siemenet. Siemenet 
ovat suuret, kolmikulmaiset. Pihtakuusen kuori on ohut, sileä 
ja väriltään vaaleanharmaa, muistuttaa hieman harmaalepän 
kuorta.

Kotimaassaan sanotaan pihtakuusen kasvavan parhaim
milla mailla. Meillä Suomessa, jossa enimmäkseen on nuoren- 
puoleisia, alle 50-vuotiaita pihtakuusikoita, näyttää siltä, että 
se tyytyy samanlaiseen maahan kuin tavallinen kuusikin. Kasvu
nopeus on nuorena sama, ehkä kuitenkin hieman suurempi kuin 
kuusen. Varjostusta pihtakuusi sietää hieman enemmän kuin 
kuusi.

Pihdan puuaine on pehmeää, väriltään valkoista. Saha
tavarana ei pihdan puu ole aivan saman arvoista kuin kuusen, 
mutta ei jää siitä isosti jälkeenkään. Sen kelpaavaisuudesta 
paperipuuksi ovat tiedot ristiriitaisia.

Kun pihta viihtyy muiden puulajien seassa ja sillä on suurem
man varjoasietäväisyytensä ansiosta joitakin etuja kotimai
siin puihimme nähden, sietää pihtakuusta paremmilla mailla 
yrittää kasvattaa sekapuuna pienissä määrin. — Vahingoille 
ja vaaroille pihtakuusi on vähemmän altis kuin useat muut 
puulajit. Eräs pieni hyönteinen, pihtakuusen täi, sitä kuitenkin 
useasti ahdistelee ja saa pihdan joskus hengiltäkin.
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Cembramänty (Pinus Cembra).

Gembra- eli leipämänty kasvaa Keski-Euroopan vuorilla, 
Siperiassa ja Koillis-Venäjällä. Suomessa sitä kasvatetaan 
melko paljon koristepuuna. Eroaa tavallisesta männystämme 
mm. pitkien, pehmeiden neulastensa, joita kasvaa 5 samassa 
kimpussa, ja harmaan kuorensa puolesta. Cembra-mänty 
vaatii menestyäkseen hyvää maata, mieluimmin savimulta- 
maata. Kuivilla kankailla ja rämeillä se ei tule toimeen. Kasvu 
on huomattavasti hitaampaa kuin männyn, eikä cembra kasva 
yhtä suureksi kuin meidän oma mäntymme. Sen puuaine on 
pehmeää ja halvemmassa hinnassa kuin tavallisen männyn. 
Cembralla ei siis ole mitään ominaisuuksia, jotka tekisivät sen 
metsäpuuna kasvattamisen arvoiseksi. Koristepuuna se sitä
vastoin on komeimpia havupuitamme. Sen siemenet ovat pavun 
kokoisia, syötäviä.

II. Me t s i kkö .

Puuryhmää, joka eroaa ympärillä olevasta metsästä puu
lajin, tiheyden, iän tahi kasvutapansa puolesta, sanotaan 
metsiköksi. Metsikköä sanotaan harvaksi, jos puut kasva
vat niin harvassa, etteivät niiden latvat täydellisesti var
josta maata. Tiheä sanotaan metsikön olevan silloin, kun 
puiden latvukset muodostavat yhtäjaksoisen katoksen. 
Harvan metsikön alla kasvaa maa, riippuen pääasiassa 
maanpinnan ravinto- ja valonsaannin runsaudesta, poron
jäkälää, kanervaa, marjanvarsia ja muita varpukasveja, 
erilaisia sammalia, ruohoa, sananjalkoja ym. Tiheän met
sikön alla maa on joko aivan paljas tahi siinä kasvaa ma
tala ja harva, useimmiten sammalten muodostama pinta
kasvillisuus.

Metsikköä, jossa puut ovat samanikäisiä (joskin usein 
erikokoisia), sanotaan tasaikäiseksi. E ri-ik äisessä  metsi
kössä taas ovat toistensa lähelläkin kasvavat puut eri-ikäi-
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siä ja tavallisesti erikokoistakin. Kun eri-ikäisissä metsi
köissä vanhimmat ja kookkaimmat puut joutuvat varjos
tamaan nuorempia ja pienempiä, jotka tästä syystä kasvus
saan hidastuvat ja usein surkastuvat, ei tällainen metsikkö 
muoto ole edullinen muulloin kuin ehkä sellaisissa tapauk
sissa, jolloin vanhemmat puut ovat valoavaativia ja nuo
remmat varjoasietäviä. Miltei kaikille Suomessa viihty
ville puulajeille on tasaikäinen metsikkömuoto edullisempi, 
edellyttäen kuitenkin, etteivät samanikäiset metsiköt ole 
yhtäjaksoisesti ylen laajoja, vaan ainoastaan muutamia 
hehtaareja. Tasaikäisessä metsikössä kasvavat puut pi- 
temmiksi, tasasoukiksi ja vapautuvat paremmin oksistaan, 
joten puuaine tulee parempaa laadultaan; sitä paitsi on 
todennäköistä, että maa tasaikäistä metsää kasvaen tuot
taa vastaavissa oloissa enemmän puuainetta kuin eri-ikäistä 
metsää kasvaessaan.

Metsikköä, jossa on yhtä ainoaa puulajia, sanotaan puh

taaksi; jos siinä on useampia puulajeja, sitä nimitetään 
sekametsiköksi. — Kun miltei jokaisella puulajilla on omat 
vaatimuksensa esim. maanlaatuun nähden, niin tuottaisi 
puhdas metsikkö sille täysin sopivalla kasvupaikalla pa
remman tuloksen kuin sekametsikkö, jossa on joukossa 
puita, joille kyseessäoleva kasvupaikka on vähemmän so
piva. Ainoastaan hyvänpuoleiset maat kykenevät tyydyt
tämään useiden puulajien vaatimuksia, ja niillä on siis 
sekametsikkö paikallaan. Joskin siis sekametsikkö usealla 
kasvupaikalla tuottaa hieman pienemmän kuutiomäärän 
kuin puhdas, on sekametsiköillä metsän säilymiseen näh
den useita huomattavia etuja puhtaisiin verrattuna. Sieni- 
ja hyönteisvahingot ovat pienemmät ja vähemmän tur
miolliset sekametsiköissä. Etenkin lehtipuusekotus vaikut
taa, että maan pintakerros lihoo, — lehtimetsä ikään kuin 
lannoittaa maan joka syksy tapahtuvalla runsaalla lehti-
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sadollaan, ja metsäpaloa vastaan on tällainen lehtipuuseko- 
tus sangen tehokkaana suojana.

Maassamme ovat useimmat metsiköt syntyneet luonnon- 
siemennyksestä. Siemenvuosina varisee puista maahan run
saasti siementä — onpa keski-ikäisessä kuusikossa huomattu 
hehtaarin alalle yhtenä keväänä putoavan siementä 75 kg. 
Kun kosteutta ja lämpöä on riittävästi, itää siemenistä 
melko suuri osa. Mutta jollei siemen ole päässyt paljaa
seen maahan, vaan tarttunut sammaliin ym., ei hento juuri 
pääsekään maahan, joten taimi kuolee heti synnyttyään 
kosteuden ja ravinnon puutteeseen. Tiheän metsän alla 
kuolevat taas miltei kaikki taimet ensimmäisinä ikävuosi
naan valonpuutteeseen. Ainoastaan aukeilla paikoilla tai
misto alkaa kasvaa ja taistella keskenään valosta ja kasvu
paikasta. Jos kasvupaikka on täysin valoisa, pääsee voi
tolle sen puulajin taimet, jonka siemen ensiksi osui maahan 
joutumaan ja jonka taimet ovat nopeakasvuisia. Myö
hemmin tulleet ja hidaskasvuiset taimet jäävät kasvussa 
jälkeen ja kuihtuvat vähitellen, j.olleivät ole runsaasti var- 
joasietäviä. Niinpä näemme, että kaskiahoille tahi kulon 
paljaiksi polttamille maille useimmiten ilmestyy leppää, 
koivua ja mäntyä, jotka nuorina nopeakasvuisina ottavat 
maan haltuunsa, kuusen jäädessä alikasvuksi. Kun taas 
vanhempaa, tiheänlaista metsää harvennetaan esim. tuk
kia hakkaamalla, eivät lehtipuiden ja mäntyjen taimet 
kestä tällaisen harvennetun metsän alla hengissä valon 
niukkuuden vuoksi, vaan kuihtuvat ja kuolevat, jota vas
toin kuusentaimet varjoa sietävinä alkavat kasvaa ja vähi
tellen anastavat koko kasvupaikan haltuunsa. — Jos au- 
keaksihakkaamista järjestelmällisesti kartetaan, tulee var- 
joasietävä puulaji vähitellen metsässä yksinvallitsevaksi, 
olipa kasvupaikka sille täysin sopiva tahi ei. Ainoastaan 
kaikkein epäedullisimmissa oloissa, kuten esim, kallioilla
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ja rämemailla, missä ravintoaineita ja käyttökelpoista vettä 
on kuuselle liian niukalti, kuusen on mahdoton vallata it
selleen kasvupaikkaa, vaan jättää sen huonompiin oloihin 
tyytyvän männyn haltuun. Tästä puulajien keskeisestä 
taistelusta ovat seurauksena monin paikoin mitä vaihtele- 
vimmat sekametsikkömuodot.

Puiden keskeistä taistelua ei tapahdu ainoastaan eri puu
lajien, vaan myöskin saman puulajin eri yksilöiden kesken. 
Kun vanhasta metsästä kaataa lähekkäin kasvaneita puita 
ja lukee niiden vuosilustot, huomaa useimmiten, että puut 
ovat aivan samanikäiset, vaikka toinen on tukkipuu, toi
nen ainoastaan aidanseipään vahvuinen. Yhtä suotuisin 
kasvamisen edellytyksin ne ovat ehkä molemmatkin alka
neet kasvaa. Mutta kilpailussa on toinen päässyt edelle, 
tavallisesti toisen perinnöllisen hidaskasvuisuuden ansiosta, 
mutta usein myöskin aivan sattumasta riippuvien tapaus
ten avulla; varjostamalla naapuriaan se on vuosi vuodelta 
lisännyt eroa, kunnes toinen lopulta on ehkä kokonaankin 
sortunut. Tällaisen puiden keskeisen taistelun jälkiä voi 
huomata jokaisessa vähänkin varttuneemmassa metsässä, 
josta ei sortuneita puita ole ehdoin tahdoin korjattu pois. 
Suurimmiksi varttuneiden puiden ja surkeiden, puolikuol- 
leiden pikkupuiden välillä on useita välimuotoja. Näistä 
metsikössä huomattavista, eri kehitysasteelle päässeistä 
puista voidaan useinkin erottaa muutamia yleisiä tyyppejä 
eli, niinkuin niitä nimitämme, runkoluokkia.

Useimmiten jaetaan samanikäisen metsikön puut kah
teen suureen pääluokkaan: valtapuut ja syrjäytetyt

puut.

V a l t a p u i k s i  luetaan kaikki ne puut, joiden latvuk
set ottavat osaa ylimmän latvuskatoksen muodostamiseen. 
Tällä ei suinkaan ole sanottu, että kaikki valtapuut ovat 
hyviä muodoltaan tahi edullisia kasvattaa metsikön loppu-



Kaavamainen esitys metsikön runkoluokkien tavallisimmista puu tyypeistä.
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hakkaukseen saakka. Valtapuut jaammekin tästä syystä 
vielä kahteen ryhmään:
I ryhmä:  P u u t, joilla on säännöllinen latvus ja  säännölli

nen runkom uoto;

II ryhmä:  P u u t, joiden latvus on jollakin tavoin epäsään

nöllinen ja  runkom uoto rum a.

II ryhmässä pistävät silmään muutamat yleisimmät tyy
pit, kuten esim. a) paksuoksaiset, tavattoman suurilatvai- 
set puut, joiden runko usein on kuhmuinen eikä aivan 
suora, ns. »sudeh ;  b) haarapuut ja raipparunkoiset, tupsu- 
latvaiset puut; sekä c) tarttuvia tauteja sairastavat ja vial
liset puut.

S y r j ä y t e t y i k s i  luetaan ne valtapuita heikommat 
puut, joiden latvat joko eivät lainkaan muodosta yhtenäistä 
latvuskatosta tahi yhden tai useampia latvuskatoksia ylim
män latvuskatoksen alapuolella. Syrjäytetyt puut jaetaan 
mukavimmin seuraavaan kolmeen alaryhmään:
III ryhmä:  P u u t, joiden latvus on säännöllinen,

joskin  heikoksi jä ä n yt, mutta joilla nähtävästi vielä on  

mahdollisuutta suotuisam piin  oloihin tultuaan lisätä sekä  

p itu u s- että paksuuskasvuaan.

IV ryhmä:  Varjoon joutuneet p u u t, joiden pituuskasvu  

useim m iten on kokonaan lakannut, mutta joissa  p ak su u s- 

kasvua, joskin  aivan heikkoa, vielä on havaittavissa.

V ryhmä:  K u ivu m istilassa  olevat tahi aivan kuolleet p u u t  

sekä sellaiset rungot, jotka lum en painosta tahi m uusta  

syystä  ovat taipuneet n iin  alas, etteivät ne enää voi nousta.

Paitsi näitä tasaikäisessä metsikössä tavattavia luokkia 
ja ryhmiä on huonosti hoidetuissa metsissämme usein vielä 
y l i s p u i t a ,  mitkä kaavakuvassa on merkitty kirjai
milla B . Ylispuilla tarkoitetaan muuten tasaikäisen met
sän seassa kasvavia puita, jotka ovat ympäröivää metsää 
vähintään n. 25—30 vuotta vanhem pia. Ylispuiden ei siis
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välttämättömästi tarvitse olla ympäröivää metsää suurem
pia, päinvastoin käy useasti niin, että tasaikäinen nuorempi 
metsikkö kasvaa aikaa myöten ylispuista edelle, nämä kun 
hyvin usein ovat aikoinaan kuuluneet IV ryhmään eivätkä 
enää kykene kasvamaan pituutta. Ylispuut ovat meidän 
metsissämme useimmiten lahovikaisia ja teknillisesti ala- 
arvoisia. Aina ne osoittavat, että metsää on huonosti hoi
dettu, sillä niiden poistaminen kuuluu metsänhoidon aak
kosiin.

Meillä siementyy mänty- ja lehtimetsän alle useinkin 
kuusta. Jos kuusi jää kasvussaan tuntuvasti jälkeen edelle 
joutuneesta metsästä, niin että kuusien pituus on ainoas
taan ^ 3  tahi vähemmän valtapuiden pituudesta, sanotaan 
tällaista näreikköä a l i k a s v u k s i .  Suomessa on alikas- 
vuna useimmiten kuusi. Joskus tapaa vanhoissa mänty
metsissä alikasvuna koivua ja leppää sekä silloin tällöin 
pihlajaakin. Kaavakuvassa on alikasvuksi luettavat puut 
merkitty kirjaimilla G.

C. METSÄN NUORENNUS JA HAKKUU.

Metsänuudistustavoissa erotamme tavallisesti keinollisen  

metsänuudistuksen eli metsänviljelyksen, silloin kun uudis
tus tapahtuu kylvön tahi istutuksen tietä; ja luonnon- 
uudistuksen , jolloin siemennys saadaan siemenpuista tahi 
juuret ja kannot versovat. Siemenistä kasvanutta metsää 
sanotaan siem enm etsäksi, juurista ja kannoista versonutta 
vesam etsäksi.

Kun metsää hakataan, on hakkuu koetettava järjestää sf- 
ten , että saadaan m etsä, mikäli mahdollista, uudistumaan  

luonnon tietä. Ensinnäkin tällä tavoin säästyy kokonaan 
tahi ainakin suurimmaksi osaksi siemenen hankinnasta
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aiheutuvat kustannukset. Metsätaloudessa, jossa kuluu 
varsin pitkä aika kylvön ja lopullisen sadonkorjuun välillä, 
ei ole suinkaan yhdentekevää, uhrataanko uuden metsän 
saamiseksi enemmän tahi vähemmän. — Kuitenkin on 
taloudellisesti miltei ratkaiseva merkitys sillä seikalla, saa
daanko nuorennus nousemaan viipym ättä  ja täysitiheänä. 

Ja juuri näissä suhteissa luonnonsiemennys jää usein epä
tyydyttäväksi.

I. Me t s ä n  hakkuu.

Kun koko metsätalouden päämääränä on puiden kas
vattaminen erilaisiin käyttötarpeisiin ja kun ei puiden elin
aika eikä varsinkaan niiden kannattavan kasvun aika ole 
rajaton, täytyy metsästä aina aika ajoin korjata pois sen 
tuleentunut osa. Tällaista metsän ns. kypsän sadon kor
juuta nimitetään loppuhakkuuksi eli nuorennushakkuuksi * 
siitä syystä, että loppuhakkuun tulee tavalla tahi toisella 
johtaa uuden metsän saamiseen kaadetun tilalle.

Kun puut kasvaessaan tarvitsevat vuosi vuodelta laa
jemman kasvualan, täytyy metsää sen kasvuaikanakin har
ventaa ja puhdistaa. Tällaisia, metsikön kasvuaikana ta
pahtuvia hakkuita nimitetään ap u - eli hoitohakkuiksi.

Metsätalouden kannattavaisuus riippuu siitä, miten tai
tavasti nämä erilaiset hakkuut osataan järjestää. Jos meillä 
esim. on kahdensadan hehtaarin laajuinen metsä, josta vuo
sittain voidaan hakata viisisataa kuutiometriä puuta, voi 
hakkauksista koituva tulo olla vallan erilainen riippuen 
siitä, miten tämä puumäärä metsästä otetaan. Jos se ha
kataan tasaisesti yli koko metsän, vaativat sekähakkaajat 
että vedättäjät tietenkin huomattavan korkeita urakka- 
palkkoja siitä syystä, että miltei joka puulle on tehtävä 
oma ajotiensä, joten nämä kustannukset nielevät miltei kai-
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ken sen, mitä puista myytäessä saadaan. Jos taas sama puu- 
määrä otetaan pieneltä alalta, sanokaamme kahden heh
taarin alalta, tulevat sekä hakkuu että ajo sangen huo
keiksi ja puhdas tulo metsätaloudesta vastaavassa määrässä 
suuremmaksi.

Nuorennuksen saanti voi käydä helpoksi tahi vaikeaksi 
riippuen siitä, miten viisaasti hakkuut on toimitettu. Niinpä 
voi esim. männynnuorennuksen saanti käydä aivan mah
dottomaksi, jos käytetään liian pieniä hakkausaloja, tai — 
kuten meillä Suomessa varsin usein yritetään tehdä — 
loppuhakkaus tehdään siten, että poistetaan yksi suuri 
puu sieltä, toinen täältä, joten metsään ei synny minkään
laisia aukkoja, joihin edes kunnollinen kuusennuorennus, 
saati sitten runsaasti valoa vaativa männyntaimisto voisi 
nousta.

Kannattavaisuuden kannalta olisi useimmiten edullisinta 
keskittää yhden vuoden loppuhakkaus metsässä yhteen 
kohtaan. Pienenlaisissa metsissä tämä käykin vallan hy
vin päinsä. Suurissa metsissä sitä vastoin voisi tällaisesta 
kovin laajan alan paljastamisesta joskus olla haittaakin. 
Hakkausalan reunoille jääneet puut kaatuilevat helposti, 
ja jos on jätettu siemenpuita nämäkin menevät helposti 
nurin. Sitä paitsi ei ole edullista, että hakkuiden jälkeen 
nousseessa metsässä on kovin laajat yhtäjaksoiset alat aivan 
tasaikäistä metsää. Sienivahingot, hyönteiset ym. pääse
vät näet melko hyvin leviämään tällaisissa metsiköissä.

Aikojen kuluessa on kehittynyt kaksi loppuhakkauksen 
päämuotoa, jotka jyrkimmissä muodoissaan eroavat toi
sistaan melko selvästi, mutta käytännössä joutuvat usein
kin niin yhtä rinnan käytetyksi, ettei niiden välille ole aivan 
helppo vetää jyrkkää rajaa.

4 — Borg, Metsäoppi



50

Lohkohakkuu.

Kaikkialla, missä järjestymättömästä metsänkäytöstä 
siirrytään järjestettyyn metsänhoitoon, huomataan ennen 
pitkää välttämättömäksi ottaa lohkohakkuu ainakin aluksi 
käytäntöön. Tavallisin metsänkäyttötapa järjestymättö
missä oloissa on määrämittahakkuu, jossa määrätyn mitan 
täyttäviä, johonkin erikoiseen tarpeeseen sopivia puita 
otetaan metsästä umpimähkään, ns. konemaisesti. Tällai
nen hakkuu, joka tuonnempana otetaan laajemmalti pu
heeksi, vie aina ja joka paikassa, toimitettakoonpa se Ame
rikan aarniometsissä tahi Suomen salomailla, metsän niin 
surkeaan kuntoon, ettei siitä kunnon metsää enää saada 
millään muulla tavalla kuin toimittamalla metsässä lohko- 
hakkuu ja hankkimalla viipymättä nuorennus kaadetun 
metsän tilalle. Missä metsää ei ole määrämittahakkuilla 
pilattu, siellä on paremminkin varaa valita jokin eri hak- 
kaustavoista. Mutta monessa maassa, missä metsiä on hoi
dettu mitä taitavimmin ja huolellisimmin jo useita 
vuosisatoja, on lohkohakkuu vieläkin miltei yksinomaan 
käytännössä, ja muita hakkaustapoja käytetään kokeilun 
vuoksi ja joissakin erikoistapauksissa, milloin lohkohakkuu 
on mahdoton.

Kun lohkohakkuuta aletaan käyttää metsässä, missä ei 
ennen ole lohkoja hakattu, on metsän tulevaan tilaan näh
den perin tärkeätä sijoittaa lohkot järkevästi. Jos ensim
mäinen lohko hakataan metsän eteläreunaan jaseuraavat 
tämän pohjoispuolelle, voi käydä niin, että joka lohkon 
pohjoisreunaan jää varjostuksen aiheuttama, useita met
rejä leveä metsätön vyö, joten maata joutuu olemaan jou
tilaana kautta koko kiertoajan. Tästä syystä aloitetta
koon hakkuu mieluummin metsän pohjoispäästä, tai jos se 
on mahdotonta, ainakin sellaisesta kohdasta, missä ei loh-
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kon pohjoispuolelle tarvitse nousta taimistoa, kuten esim. 
tien, pellon tai muun viljelysmaan tai joen eteläpuolelta. — 
Keski-Euroopan olojen mukaan on tahdottu väittää, että 
tällaisella hakkaussuunnalla olisi Suomessakin yhtä edul
linen vaikutus nuorennuksen nousemiseen, mutta toistai
seksi tämä on pelkkä todistamaton väite. — Siitä yleisestä 
säännöstä, että lohkohakkaus aloitetaan metsän pohjois
reunasta, poiketaan ainoastaan, jos jollakin muulla ilman
suunnalla kuin etelässä on suuri aukea, esim. järven- tai 
merenselkä, laaja puuton suo, viljelysmaa tms., josta on 
syytä pelätä myrskyn pääsevän metsän kimppuun. Näissä 
tapauksissa hakataan ensimmäinen lohko mahdollisimman 
kauas aukean reunasta, ja hakkuuta jatketaan pelätyn 
myrskyn suuntaa vastaan.

Lohkottainen paljaaksihakkaus.
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Lohkon taloudellisesti edullisin m uoto olisi epäilemättä 
neliön muoto, mutta nuorennuksen nousemiselle on suora
kaiteen muoto edullisempi. Myrskykin, joka puhaltaa poikki 
suorakaiteenmuotoisen lohkon, pystyy tekemään vähem
män vahinkoa kuin puhaltaessaan poikki yhtä laajan, mutta 
neliönmuotoisen lohkon. Suorakaiteenmuotoisen lohkon 
pitkien sivujen tulee olla suorakulmaiset hakkuusuuntaa 
vastaan, lohkon pituussuunnan tulee siis useimmissa tapauk
sissa olla idästä länteen. Lohkon reunametsän kestävyy
teen myrskysäässä näyttää vaikuttavan ennen kaikkea reu
nojen suoraviivaisuus, vasta toisessa sijassa lohkon laajuus. 
Missä lohkon reunametsä jää muodostamaan lohkon sisään 
pistävän niemekkeen tahi lohko pistää lahdekkeena reuna
metsän sisään, siinä myrsky pääsee metsään käsiksi ja tu
hoa jatkuu usein hyvinkin pitkälle metsään. Aivan suora
viivainen lohkon reuna on kuusimetsässäkin hämmästyttä
vän kestävä myrskyä vastaan. Tästä syystä on hakkuu- 
lohkolle annettava, mikäli suinkin mahdollista, suorien lin
jojen rajoittama muoto, mieluimmin juuri suorakaiteen 
muoto.

Kuinka suuren lohkon voi paikkaansa hakata, riippuu 
ennen kaikkea nuorennustavasta. Jos kaadettavan metsän 
alle on jo ennen hakkuuta noussut kelvollinen ja riittävä 
nuorennus tahi jos nuorennus aiotaan hankkia joko kylvä
mällä tahi istuttamalla, silloin lohko voi ilman mainittavaa 
haittaa olla hyvinkin laaja, jopa useita hehtaareja. Milloin 
nuorennusta toivotaan siemenpuista, lohko täytyy tehdä 
hieman pienempi. Siemenpuut kaatuilevat helposti vähän
kin rajussa myrskyssä, ja kuta laajempi lohko on, 
sitä herkempiä siemenpuut ovat kaatuilemaan. Vieläkin 
pienemmäksi lohko on tehtävä, jos nuorennuksen ei ole 
määrä tapahtua keinollisen nuorennuksen avulla eikä sie
menpuista, vaan reunametsän siemennyksen tietä. Tässä



53

viimeksimainitussa tapauksessa lohkot tehdään tavallisesti 
aivan kapeita, ainoastaan 20—30 metriä leveitä, mutta pi
tuutta saa olla enemmänkin, useihin satoihin metreihin 
saakka.

Kun lohkoittainen siemenpuuasentohakkaus on niin sa
noakseni lohkohakkuun täydellisin muoto, teen ensin selkoa 
siitä.

Ennen hakkaukseen ryhtymistä qn siem enpuut valittava 
ja merkittävä. Kun tämä työ on niitä harvoja keinoja, 
joilla voimme parantaa metsämme laatua rotu valinnan 
avulla, niin on siemenpuiden valinta toimitettava mitä 
suurinta tarkkuutta noudattaen. Ollakseen täysin sopiva 
siemenpuuksi tulee puun olla: l:ksi kysymyksessä olevalle 
kasvupaikalle soveliasta puulajia, 2 :ksi sopivassa siemenen- 
tekoiässä ja sellainen, että se yleensä kykenee siementä 
tekemään1, 3:ksi sellainen, että se kestää pystyssä ainakin 
lievänlaisessa myrskyssä, 4:ksi täysin terve ja 5:ksi hyvä
muotoinen.

Kun puissa, samoin kuin eläimissä ja kasveissa, ominai
suudet selvästi periytyvät polvesta toiseen, ei huonomuo- 

- toisia, laiskasti kasvaneita ja sairaita puita pidä missään 
tapauksessa jättää siemenpuiksi, jollemme halua saada nuo
reen metsään periytymään juuri näitä ikäviä ominaisuuk
sia. Tässä nousee kuitenkin tielle ristiriitojakin, etenkin on 
vaikea sovittaa yjiteen vaatimuksia, että siemenpuun tulee 
olla myrskynkestävä ja hyvämuotoinen. Myrsky säässä kes
tävät esim. yksinään jätetyistä kuusipuista pystyssä ainoas
taan sellaiset, joilla on oksia miltei maahan saakka, jota 
vastoin sellaiset kuuset, joiden runko on puhdistunut ok
sistaan edes puoleen pituuttaan, kaatuvat lievässäkin myrs-

1 Syrjäytetyt puut ovat miltei kykenemättömiä siemeniä 
tekemään, vaikka ne vapautettaisiinkin. Tästä syystä ei siemen- 
puiksi ole jätettävä muita kuin vallitsevia puita.
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kyssä. Kun tällaisilla, tyvestä saakka oksaisilla kuusilla kui
tenkin on kovin huono runkomuoto ja kun sellaisia kuusia 
sitä paitsi metsässä aniharvoin on, niin tämä on useimmiten 
johtanut siihen, ettei kuusia jätetä siemenpuiksi, vaan kuu- 
sennuorennus hankitaan jollakin toisella tavalla kuin sie- 
menpuuasentohakkuulla. Männyn, koivun ja lehtikuusen

Siemenpuuasennossa olevia mäntyjä.
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suhteen on helpompi saada sama puuyksilö täyttämään 
kaikki edellä mainitut vaatimukset. Koivulle ja lehtikuu- 
selle onkin siemenpuuasentohakkaus paras nuorennustapa. 
Sen sopivaisuutta männylle vähentää se seikka, ettei mänty 
tee riittävästi siementä joka vuosi, vaan joskus vasta 4—5

Mäntyjä siemenpuuasennossa.
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Hyötyvä ja kelvoton männyn- ja kuusentaimi.

vuoden väliaikojen kuluttua, joten maa joutuu olemaan 
joutilaana monet vuodet.

Mäntysiemenpuita on jätettävä noin 50 kappaletta heh
taaria kohti. Jos siis maa on tasaista ja hyviä puita on riit
tävästi, olisi siis siemenmäntyjä jätettävä aina 14 metrin 
päähän toisistaan. Epätasaisella maalla on kuitenkin edul
lisempaa jättää siemenpuita lohkon ylimmille osille, joista 
siemen leviää laajemmalle. Sitä paitsi on paljon tärkeäm
pää, että siemenpuut ovat todella hyviä ja että niitä on 
riittävän paljon, kuin että ne ovat juuri yhtä pitkän mat
kan päässä toisistaan.

Koska koivu tekee siementä miltei joka vuosi ja useim
miten runsaasti, ei koivusiemeripuita tarvitse jättää kuin 
kymmenkunta hehtaaria kohti; pienempikin määrä riittää, 
jos koivut ovat suuria ja tuuhealatvaisia. Jos hakkausala 
tulee kunnostettavaksi tulta käyttämällä, ei koivunsiemen- 
puita ole jätettävä itse lohkolle, vaan lohkon laiteille.

Siemenpuut on aina merkittävä maalilla tahi muulla sel
laisella tavalla, josta ei puulle aiheudu haittaa. Tavallisin 
tapa on merkitä ne maalaamalla punamullalla n. 15 cm 
leveä vyö rungon ympäri noin 2 metrin korkeudelle.
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Meidän harvoissa, epäsäännöllisissä metsissämme on ta
vallista, että lohkoilla on hakkuukelpoisen metsän alla tai
mistoa. Ennen muinoin, jolloin metsäntuotteet olivat alhai
sissa hinnoissa eikä siitä syystä osattu antaa täyttä arvoa 
täysitiheälle metsälle, oli tavallista, että huonokin * ennen 
noussut taimisto säästettiin. Kun tällaisen taimiston sääs
täminen useimmiten saa syntymään epätasaisen, aukkoi
sen taimiston kaadetun metsän tilalle, ei nykyisin, puu
tavaran hintojen yhä kohotessa, kannata huonoa taimistoa 
lainkaan säästää. Ainoastaan jos taimisto on täysitiheä, 
riittävän laaja ja taimet sitä paitsi kasvavan näköisiä, 
suippolatvaisia, kannattaa taimisto säästää. Aivan ma
talasta, alle 30 cm pitkästä taimiryhmästä kehittyy usein
kin kelvollista metsää, vaikkei taimisto olisikaan vallan 
laaja. Jos taimet ovat suurempia, taimiston on oltava vä
hintään 2 aaria laaja, ennen kuin siitä on säästettäväksi. 
Sitä paitsi tulee tällaisessa korkeammassa taimiryhmässä 
reunimmaisten taimien olla lyhyempiä kuin keskempänä 
olevat, jotta taimiryhmä voisi häiriöttä sulautua ympärille 
nousevaan nuorempaan taimistoon. — Jätettävät taimi- 
ryhmät on aina valittava ennen hakkuun aloittamista ja 
hakkauksessa niitä on erikoisesti suojeltava, sillä muutoin 
ne ruhjoutuvat pilalle.

Siemenpuita ja tällaisia valittuja, hyviä taimiryhmiä lu
kuunottamatta kaadetaan lohkolta kaikki puut. Jos loh
kolle tahdotaan saada männyn-, koivun- tahi lehtikuusen- 
nuorennusta, ei oksia eikä risuja pidä hakkuualalta poistaa, 
vaan ne on jätettävä alalleen.

Jos lohkolle halutaan koivunnuorennusta, sopii hakkaus- 
ala heti ensi kesänä puutavaran poistamisen jälkeen laittaa 
siemennyskuntoon. Jos sitä vastoin halutaan männynnuo- 
rennusta, on siemenpuita ja reunametsän puita pidettävä 
silmällä, ja vasta kun niissä huomataan vihreitä käpyjä
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Kulotettavan lohkon ympärysrajat raivataan puhtaiksi tulen 
rajoittamisen helpottamiseksi.

(joista siis siemen varisee seuraavana keväänä), ryhdytään 
laittamaan lohkoa siemennyskuntoon. Lohkohakkuut ovat 
Suomessa epäonnistuneet useimmiten juuri siitä syystä, 
että maanpinta on kunnostettu siemennykselle sopimatto
maan aikaan eikä juuri ennen siemenvuotta, kuten pitäisi 
tehdä. — Useimmissa tapauksissa on paras ja halvin maan
pinnan kunnostamistapa risujen polttaminen hajallaan — 
kaskena — eli kulottam inen , niinkuin tätä menettelyä ylei
sesti nimitetään. Männylle ja koivulle sekä lehtikuuselle se 
on erinomaisen sopiva tapa, näiden puulajien taimet viih
tyvät parhaiten juuri tuhkan höystämässä maassa. Kuu- 
sentaimille ei tuhkan höystämä maa, ainakaan ensi vuo
sina polton jälkeen, ole sovelias. Maan pintakasvillisuudesta 
ja hakkaustähteiden laadun mukaan on kulottaminen suo
ritettava eri aikaan kesästä. Kanervaa ja poronjäkälää
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kasvavilla mailla, missä hakkuukarikkeet ovat yksinomaan 
helpostipalavia männynoksia ja latvoja, on kulottaminen 
toimitettava varhain keväällä, heti maanpinnan kuivettua. 
Näin varhain kulotettaessa kuolevat maanpintakasvit, 
mutta tällaisilla mailla aivan ohut multakerros jää pala
matta. Kuta tuoreempaa kasvupaikka on ja kuta enemmän
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hakkuukarikkeet ovat kuusen- ja koivunlatvuksia ja oksia, 
sitä myöhemmäksi kulottaminen on lykättävä. Niinpä on 
kulottaminen rahka- ja karhunsammalta ja rnustikanvartta 
kasvavilla soistumistilassa olevilla mailla tehtävä vasta sy- 
dänkesällä. Ennen polttamista on lohkon liepeet ja siemen-

Liian kauan kaatamatta jätettyjen siemenpuiden alle noussutta 
epätasaista männynnuorennusta.
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puiden lähin ympäristö siivottava puhtaiksi risuista ja muista 
palavista aineksista, samoin on maanpinta kuorittava lohkon 
ympäriltä, jotta lohkon rajoille saadaan n. 60 cm leveä, 
matala ojanne, josta tulen ei ole aivan helppo päästä yli. 
Lohkolla mahdollisesti olevat muurahaispesät on luotava 
hajalle. Paikalle on varattava vettä ja palosammutusväli- 
neitä. Sytyttäminen tehdään ilta- tai keskipäivällä ja aina 
tuulen alta. Kun tuli kulkee lohkon yli vastatuuleen, sivus
tat hieman edellä, tulee jälki puhtaampaa, ja tulen karkaa- 
misvaara on pienempi kuin myötätuuleen poltettaessa. 
Polttamiseen soveliain sää on kirkas auringonpaisteinen 
päivä. Tasainen tuuli ei ole haitaksi. — Polton jälkeen 
lohkoa on vartioitava tarkasti; etenkin keskikesällä tuli voi 
usein kyteä lahokannoissa ja muurahaispesissä hämmäs
tyttävän kauan. Hyvin toimitetun kulottamisen jäljiltä 
tulee maanpinnan olla kauttaaltaan mustanharmaana, 
maanpintakasvillisuuden tykkänään palanut, mutta multa- 
kerroksesta kumminkin 2/3 palamatta. Suurimmat risut, 
latvukset ym. rangat, jotka ovat ainoastaan pinnalta hiil
tyneet, eivät mitenkään ole nousevalle taimistolle haitaksi, 
ne päinvastoin suojaavat sitä jossakin määrin lumenmur- 
rolta ja karjankäynniltä.

Jos tulossa oleva siemenvuosi on runsas, riittää hakkaus- 
alan pelkkä kulottaminen. Mutta jos siemeniä näyttää tu
levan niukalti, on ryhdyttävä polton jälkeen perinpohjai- 
sempiin kunnostamistöihin. Kyntämällä polton jälkeen 
kaskisahralla tai karhitsemalla laidunkarhilla saadaan maan
pinta erittäin hyvin siementä ottavaan tilaan. Ohut- 
multaisilla mailla voi risukarhilla äestäminenkin tuottaa 
hyviä tuloksia.

Risujen kasaaminen poltettavaksi on useimmiten jouta
vaa työtä, joka tulee kalliiksi ja jättää maanpinnan risu
kasojen välipaikoilla kypsymättömään tilaan. — Ainoas-
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taan milloin kuusta halutaan lohkolle, ei kulottaminen ole 
aivan välttämätöntä. Silloin kulottamatta jätetty maanpinta 
täytyy rikkoa joko kyntämällä tahi Jkourakuokalla repien.

Niissä tapauksissa, missä siemennystä toivotaan reuna
metsästä, on menettelytapa aivan samanlainen. Maanpin
nan kunnostukseen ryhdytään kohta kun lohkon reuna- 
puista nähdään, että ne seuraavana keväänä lupaavat sirot
taa siementä.

Milloin taas nuorennus hankitaan keinollisella tavalla, 
maanpinta kunnostetaan heti sen jälkeisenä kesänä, kun 
puutavara on ajettu lohkolta pois.

Siemenpuut ovat täyttäneet tehtävänsä heti, kun sie
men niistä on varissut. On kuitenkin tavallista, ettei sie- 
menpuita heti hakata pois, vaan ne jätetään kasvamaan 
vielä muutamaksi vuodeksi. Useissa tapauksissa niiden 
kasvu on niin hyvä, ettei tahdo niitä malttaa hakata. Niin 
pian kuin taimisto on kasvanut 30—50 cm pitkäksi, on sie
menpuut poistettava, koska muutoin on se vaara tarjona, 
että taimisto niiden alta ja ympäriltä kuolee ja ruhjoutuu 
pahasti siemenpuita kaadettaessa. Siemenpuut on kaadet
tava paksun lumen aikana ja mieluimmin suojailmalla, jotta 
taimet kärsisivät kaatamisesta mahdollisimman vähän 
haittaa.

Ainoastaan metsikön pohjoisreunaan tahi lohkon läpi 
johtavan tien vierille voi joskus jättää puita pitkähköksi 
aikaa kasvamaan taimiston kera. Tällaisille paikoille kan
nattaa joskus jättää erityisiä jättöpuita kasvamaan pa
riksi vuosikymmeneksi. Jättöpuiksi valitaan mieluimmin 
keski-ikäisiä, hyvännäköisiä mäntyjä, joiden silloinen myyn
tiarvo olisi pieni, mutta jotka nopean kasvunsa ansiosta 
tuottavat jonkin ajan kuluttua sievoisia lisätuloja. Useim
miten tulee kysymykseen mäntyjen jättäminen, jotka 
tukkimitan korkeudella täyttävät 4, 5 tai 6 tuumaa.
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Ei ole edullista hakkauttaa vuosi vuodelta uutta lohkoa 
entisen viereen. Parempi on sekä taimiston viihtymiselle 
että siemen- ja jättöpuiden pystyssäpysymiselle, että tai
misto saa lohkolla saavuttaa 15—30 cm pituuden, ennen 
kuin uusi lohko hakataan vanhan viereen, useimmissa ta
pauksissa tämän eteläpuolelle.

H arsinta- eli ryhm ähakkuu.

Missä metsä ei ole siinä määrin entisten järjettömien 
määrämittahakkuiden pilaamaa, että sen loppuhakkuu ai
van pahasti kiirehtii, ja missä maa lisäksi on kuuselle sopi
vaa, siellä voidaan myöskin käyttää harsintahakkuuta met
sän nuorentamiseen. Harsintahakkuuta käyttäen on näet 
useinkin vaikea saada riittävää männynnuorennusta nou
semaan hakkuualalle, jota vastoin kuusennuorennuksen 
saanti tätä hakkuutapaa käyttäen on helppoa. Tästä syystä 
ei harsintahakkuu ole paikallaan kanerva- ja puolukka- 
kankailla, joilla mänty on ainoa kannattava puulaji.

Kun metsä kasvuaikanaankin on harvennut, joko hak
kuista tahi myrskyn tahi hyönteisten tuhoista, on sen alle 
syntynyt taimisto paikka paikoin kestänyt hengissä, muo
dostaen siellä täällä pienempiä tahi suurempia taimiryh- 
miä. Tällaisia pienehköjä taimiryhmiä tarkataan ja, sikäli 
kuin ne huomataan hyviksi, niitä aletaan hoidella. Hy
vässä taimiryhmässä tulee taimien olla suippolatvaisia, 
puhtaan vihreän värisiä eikä kovin kookkaita. Lisäksi on, 
kuten ennen on mainittu, laitimmaisten taimien oltava ly
hyitä. Tällainen taimiryhmä vapautetaan sen päällä kas
vavien puiden varjostuksesta. Samalla valmistetaan sille 
tilaisuutta laajentumiseen siten, että taimiston ympäriltä- 
kin kaadetaan puita, niin että taimiryhmän ympärille syn-
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tyy kapeanlainen vyöhyke eli lieve. Aina maanlaadun ja 
ympäröivän metsän tiheyden mukaan tämä lieve hakataan 
leveämmäksi tahi kapeammaksi. Sitä leveämmäksi, mitä 
laihempaa maa on ja mitä tiheämpää varjostava vanha 
metsä. Kuitenkin on harsintahakkuussakin muistettava, 
etteivät hakkausaukon laitteet saa olla äkkimutkaisia, au
kolla tulee mieluimmin olla ympyrän tahi soikion muoto, 
jolloin myrsky vähimmin pääsee pureutumaan kasvavaan 
vanhaan metsään. Jos tällaisella, muuten paljaaksihakatta- 
valla liepeellä osuisi kasvamaan hyvälatvainen mänty tahi 
koivu, on usein edullista jättää sellainen joksikin aikaa 
pystyyn siemenpuuksi. Täten voidaan saada edes jokin 
männyn- tahi koivuntaimi muutoin puhtaan kuusentai- 
miston joukkoon.

Jos taimiryhmän ympärille jäävä metsä on kovin tiheää 
kuusikkoa, on usein eduksi, että sitä hieman harvennetaan 
ainakin taimistoaukon lähimmässä ympäristössä. Tässä 
harvennuksessa tietysti kaadetaan ennen kaikkea sairaita, 
huonomuotoisia puita, jotta nämä eivät joutuisi siemen
tämään nuorennusaukkoa ja jättämään huonoja ominai
suuksiaan perintönä tuleville sukupolville. Tietystikin pois
tetaan samalla nuorennusaukon liepeillä kasvavat vähem
män halutut puulajit. Haapoja ei kuitenkaan tule kaataa 
ilman muuta siitä syystä, että ne silloin juurivesoillaan pian 
valtaisivat koko hakkuualan. Haavat on kolottava pys
tyyn, jotta ne saataisiin kuivumaan vesoja tekemättä.

Hakkausalan perkaus, sikäli kuin sellaista katsotaan tar
peelliseksi, on harsinta-aukkojen liepeillä tehtävä joko kyn
tämällä tahi kourakuokalla repimällä juuri ennen siemen- 
vuotta, mutta ei missään tapauksessa kulottamalla. Per
kaustöitä tehtäessä on tarkasti varottava, ettei revitä ja 
raasteta maanpintaa rikki sellaisilla paikoilla, missä jo on 
taimia, sillä tällöin on työstä pelkkää vahinkoa. Juuri
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tämän pelosta ei harsinta-aukkojen laiteilla useinkaan 
tehdä perkausta, vaan tyydytään siihen, että latvat ja pa
himmat murrot raivataan hakkausalan liepeille, missä ne 
estävät karjaa kulkemasta aukolle taimistoa hävittä- 
mään.

Kun täten hakatun aukon liepeillekin jonkin vuoden ku
luttua sikiää taimistoa, mihin voi kulua 5—15 vuotta, riip
puen siemenvuosista ja maanpinnan tilasta, on aukkoa laa
jennettava. Aukkoa laajennettaessa on pidettävä silmällä 
noussutta taimistoa; mille puolelle taimistoa on noussut, 
siltä puolelta puita poistetaan. Jos taas jollekin liepeelle 
ei ole taimistoa ilmaantunut, ei siltä puolelta aukkoakaan 
laajenneta. Samalla taas harvennetaan metsää aukon ym
päriltä, sikäli kuin se näyttää väljentämistä kaipaavan. 
Harsintahakkuussa siis tulee nuorennusaukon laajentua sa
malla tavoin kuin puu paksunee — rengas kiertyy renkaan 
ympärille — se vain erona, että hakkausaukko ei sanotta
vasti koskaan laajene yhtä paljon joka suuntaan keskus
tasta. Useimmiten taimistoa nousee, ainakin soistuvilla 
mailla, joutuisimmin harsinta-aukon pohjoisreunaan.

Jos nuorennushakkuuta kaipaava metsikkö on pinta- 
alaltaan laajahko, ei tietysti riitä, että sen nuorennus aloi
tetaan tällä tavoin yhden taimiryhmän vapauttamisella ja 
hoitelemisella. Sikäli kuin tavataan useampia sopivia taimi- 
ryhmiä, vapautetaan niitä useampia ja aletaan hiljanverk- 
kaan laajennella. Kuitenkin on varottava, ettei nuorennus- 
aukkoja avata kovin lähelle toisiaan, jottei myrsky aivan 
heti pääsisi kaatamaan taimiryhmien väliin jätettyä vanhaa 
metsää. Sikäli kuin nuorennusaukkoja kerta kerralta laa
jennetaan ja niiden välillä olevat metsävyöhykkeet käyvät 
yhä ohkaisemmiksi, sikäli alkavat myöskin myrskyn tuhot 
näissä välivyöhykkeissä käydä yhä suuremmiksi. Siksipä 
ei harsintahakkuulla voidakaan muuten kuin harvinaisissa 
5 — B org, Metsaoppi
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poikkeustapauksissa saattaa metsikön nuorennusta lop
puun saakka. Useimmissa tapauksissa täytyy, aukkoja 
3— 4 kertaa laajennettua, välillä oleva metsä kaataa ker
rallaan ja nuorennus hankkia näille välipaikoille keinolli- 
sesti. — Jos välipaikkojen paljaaksihakkuu suoritetaan heti 
runsaan siemen vuoden jälkeisenä talvena, saadaan useissa 
tapauksissa nuorennus aivan »ilmaiseksi».

Paljon on tuhlattu paperia ja painomustetta väittelyyn 
lohkohakkuun ja harsinnan eduista. Taloudelliselta kan
nalta vie lohkohakkuu loistavasti voiton kaikista muista 
hakkuutavoista. Lohkohakkuuta käytettäessä tulevat hak
kaus ja vedätys siksi tuntuvasti halvemmiksi ja metsän 
tuottama puhdas tulo samassa määrässä suuremmaksi, että 
hyvin käsittää, miksi kaikkialla edistyneimmissä maissa 
lohkohakkuu on pysynyt käytännössä miltei ainoana nuo- 
rennushakkaustapana. Hajallaan olevilta harsinta-aukoilta 
ja aukkojen väliköistä myrskynkaatoja korjattaessa ku
luu tuntuva osa puutavaran hinnasta vedätyspalkkoihin, 
niin että puhdas tulo supistuu tuiki pieneksi. Metsänhoidol
liselta kannalta voidaan harsintahakkuuta puoltaa ainoas
taan lihavahkoilla, kuuselle sopivilla mailla. Ja on sangen 
epätietoista, onko harsintahakkaus näilläkään mailla edul
lisin nuorennustapa. Vertaillessa sitä pitkää aikaa, mikä 
harsinta-aukossa saattaa kulua, ennen kuin taimi lainkaan 
lähtee kasvun alkuun, ja sitä hidasta kasvua, mikä tällaisille 
taimille usein on ominaista, sekä toiselta puolen sitä rehevää 
kasvua, joka tavallisesti on alusta pitäen havaittavissa loh
kolle nousseella taimella, joutuu väkisinkin ajattelemaan, 
ettei harsintahakkaus ole nykyoloissa puolustettavissa 
muualla kuin sellaisilla sydänmailla, missä aika ei vielä ole 
rahaa. Usein toistettua väitettä, että harsintahakkuulla 
hoidetussa metsässä muka kasvaa suurempi määrä puuta 
kuin lohkohakkuulla hoidetussa, ei ole missään voitu todis-
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taa. Meillä Suomessa vaikeuttaa harsintahakkuun toimitta
mista muun lisäksi vielä työväen välinpitämättömyys; vallan 
tavallista on, että työmiehet, kaikista neuvoista ja kielloista 
huolimatta, kaatavat puut nuorennusryhmän päälle, joka. 
siten kaadossa ja ajossa kokonaan turmeltuu. Lohkohak- 
kuu ei ole siinä määrin riippuvainen työväen laadusta.

II. K e i n o l l i n e n  m e t s ä n n u o r e n n u s  
el i  m e t s ä n v i l j e l y  s.

Kun näkee lähekkäin täysi-ikäisen, luonnonsiemennyk- 
sestä nousseen ja keinollisesti perustetun metsikön, pistää 
ensimmäiseksi silmään jälkimmäisen suurempi kuutiomäärä 
ja puhtaammat ja tasapaksummat rungot. Luonnonsie- 
mennyksestä nousseessa metsässä on puita vähemmän ja 
ne ovat oksaisempia; jotkin yksityiset puut ovat usein kyllä 
paksumpia, mutta kun niitä on harvemmassa, tulee puun- 
saalis huonoksi. Luonnonkylvämään metsään jää miltei aina 
suurempia tahi pienempiä aukkoja, jotka pysyvät tyhjinä 
koko kiertoajan, ja aukkojen äärillä kasvavat puut kehitty
vät oksaisiksi, leveälustoisiksi ja huonomuotoisiksi. Toisiin 
paikkoihin taas nousee taimia niin tiheään, että niiden 
kasvu ennen pitkää joutuu seisahdustilaan. Lopputulok
sena on metsikkö, joka tuottaa tuiki vähän siihen nähden 
mitä sama maa-alue voisi tuottaa täyttä metsää kasvaes
saan. Keinollisesti nuorennetussa metsikössä pannaan joka 
kohta puuta kasvamaan ja taimien välimatkat sovitetaan 
useimmiten sellaisiksi, että metsikkö jo 10—15 vuoden iässä 
sulkeutuu, alaoksien kuihtuminen ja runkojen puhdistumi
nen alkaa. Lopputuloksena on aukoton metsä, jonka kuu
tiomäärä on suuri siitäkin syystä, että keinollisella tavalla 
perustetun metsikön kasvu on ainakin ensimmäisten 40—50
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vuoden aikana useimmiten puuyksilöäkin kohti rohkeam
paa kuin luonnonkylvämän metsikön kasvu; tämä nopeampi 
kasvu johtuu arvattavasti siitä perusteellisemmasta maan
muokkauksesta, mikä tulee puun kasvupaikan osaksi met
sää kylvettäessä ja istutettaessa.

Toiselta puolen on taas usein huomattu, että missä met
sän kylvö tahi istutus on tehty ilman tarpeellista ammatti
taitoa, käytetty sopimatonta siementä, huonoja taimia, liian 
pitkiä taimivälimatkoja tahi työ tehty huolimattomasti 
tahi sopimattomaan aikaan, siellä metsänviljelyksen tulok
set ovat yhtä huonot, jolleivät huonommatkin kuin luonnon- 
siemennyksen tulokset.

Jos mielimme niinhyvin keinollisesta kuin luonnonsiemen- 
nyksestäkin saada tyydyttäviä tuloksia, on nuorennuspai- 
kan maanpinnan perinpohjainen valmistus joka tapauksessa 
Välttämätön. Luonnonsiemennyksen käyttäminen ei suin
kaan ole samaa kuin metsämaan jättäminen oman onnensa 
nojaan ja nuorennuksen odottaminen ristissäkäsin. Sellai
sessa odotuksessa loppuu mieheltä ikä kesken, ja kelvollinen 
nuorennus jää tulematta. Viime vuosikymmenien aikana 
on tehty useita havaintoja, jotka ovat hyvänä ohjeena tässä 
maanmuokkaustyössä. Etenkin männyn-, mutta myöskin 
kuusen- ja lehtikuusentaimien on huomattu kasvavan rehe- 
vimmin turvemaassa, sen jälkeen tavallisessa ruokamullassa, 
sitten vaaleanharmaassa pintahiedassa ja huonoimmin rus- 
keanpunertavassa pohjahiekassa. — Vanha havainto taas 
on, että puunsiemen itää parhaiten hiekassa, huonommin 
savessa, mudassa tahi turpeessa. Parhain maanmuokkaus
tapa puuntaimiston synnylle ja kehitykselle olisi siis sellai
nen, joka toisi pinnalle hiekan, mutta veisi turpeen niihin 
syvempiin kerroksiin, mistä taimien juuret puiden ensi ikä
vuosina hakevat ravintoa. Jos metsämaalla ei ole kiviä eikä 
kantoja, tekee siis tavallinen aura maanmuokkausaseena
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ehdottomasti parhaan työn kääntäen maakerrokset juuri 
tähän parhaaseen asentoon. Kannot ja kivet ja juuret 
pakottavat käyttämään epätäydellisempää maanpinnan 
muokkausta tahi rajoittamaan muokkaustyön ainoastaan 
pieneen osaan nuorentavaa aluetta.

Hyvin usein maanpinta on nuorennusalalla sellaisen kas
viston peitossa, että siinä kehittyvällä taimella on sen takia 
suuria vaikeuksia voitettavana. Näistä vahinkokasveista 
mainittakoon kanerva, tuoho, mustikanvarsi ja muut varpu- 
kasvit, karhun- ja rahkasammal, jopa jossakin määrin ta
vallinen seinäsammalkin ym. Näiden taimille turmiollinen 
vaikutus on saatava poistetuksi, ja useimmiten tämä käy 
parhaiten päinsä hävittämällä nämä haitalliset pintakasvit. 
Tässä työssä voimme käyttää joko repimistä tahi poltta
mista. Kun tämä jälkimmäinen tapa tulee monta vertaa 
halvemmaksi kuin repiminen ja tuottaa useimmilla meikä
läisillä metsämailla paremmat tulokset, on sitä käytettävä, 
mikäli vain polttamisesta ei ole haittaa -pelättävissä. Kulo
tetulla maalla on männyntaimilla erikoisen rehevä kasvu. 
Näyttää siltä, etteivät kuusentaimet oikein hyvin viihdy 
aivan vastikään kulotetulla maalla; vasta kun kulotuk
sesta on kulunut parisen vuotta, alkaa kuusentaimien kasvu 
rehevöityä. Aivan karuilla, poronjäkälää kasvavilla kankailla 
ei kulottamista voida suositella. Mutta kanervaa, puolukan- 
vartta, mustikanvartta, seinä-, karhun- ja rahkasammalta 
kasvavilla kankailla se vaikuttaa erittäin terveellisesti, 
kunhan poltto toimitetaan sopivaan vuodenaikaan. Kuivim
milla mailla keväällä, tuoreimmilla mailla keskikesällä.

Maanpinta on valmistettava samalla tavoin, käytimme- 
pä keinollista tahi luonnonsiemennystä; se kuitenkin erona, 
että luonnonsiemennystä varten tulee nuorennusala perata 
kokonaan, keinollista uudistusta varten ainoastaan ne koh
dat, mihin siemen sirotetaan tahi taimi istutetaan.
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Siem enen hankinta.

Nykyisin, kun siementen karistus meilläkin on alulla, 
on Suomessakin mahdollista hankkia puunsiementä osta
malla sellaisia puunsiemenkaupoista. Siementen puhtautta 
ja itävyyttä on yleensä helppo tutkia, ja näissä suhteissa 
ei ostosiementä tavallisesti pysty moittimaan. Toinen asia 
on, onko puunsiemen sillä hyvä, että se itää hyvin ja on 
puhdasta. Kun puiden ominaisuudet periytyvät emäpuista 
taimiin, ei ole lainkaan yhdentekevää, onko siemen koottu 
esim. sellaisesta metsästä, missä ei enää ole hyviä puita lain
kaan, vaan ainoastaan huonohkoja, vai onko metsä, mistä 
kävyt on koottu, vielä hyväkasvuista.

Mutta sitä paitsi on huomattu, että siemenen alkuperällä 
eli kotiseudulla on taimien kasvulle mitä suurin merkitys. 
Jos siemen on tuotu pohjoisemmalta seudulta, on siitä ke
hittyvä taimi kyllä karaistunut pakkasta, lumenmurtoa ym. 
vahinkoja vastaan, mutta samalla se pysyy hidaskasvui
sena, jää melko paljon jälkeen oman paikkakunnan sieme
nestä nousseista taimista. Jos siemen on tuotu etelämpää, 
taimi kasvaa kyllä rehevämmin joutuen edelle oman paikka
kunnan taimista. Mutta ilo on lyhytaikainen, sillä nopeampi 
kasvu tapahtuu selvästi kestävyyden kustannuksella, taimi 
jää araksi pakkaselle, lumenmurrolle ja ennen kaikkea 
sienivahingoille. Tästä syystä ei voi suositella metsännuo- 
rennuksessa käytettäväksi muuta kuin om an paikkakun

nan siem entä. Ainoastaan sellaista käyttäen voi olla varma 
siitä, että taimet soveltuvat täydelleen kasvupaikkansa il
mastoon. Ja kun kauppakaristamoita on maassamme tuiki 
harvassa, on varminta itse poimia tai poimituttaa kävyt 
ja itse karistaa niistä siemenet. *

Kuusenkäpyjä on parasta poimia alku- ja keskitalvella, 
kevättalvella niistä jo varisee osa siementä pois. Männyn-
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kävyt sitä vastoin ovat kypsiä poimittaviksi vasta kevät
talvella maalis- ja huhtikuussa. Joutuisimmin käy käpyjen 
poiminta kaadetuista puista. Mutta etenkin kuusenkäpyjä 
voi hyvin helposti saada myöskin kasvavista puista. Kä
pyjä poimittaessa on muistettava, ettei oteta vanhoja, 
mustuneita ja auenneita käpyjä eikä myöskään vielä vih
reitä, samoin on vältettävä epämuodostuneita, pahasti pih
kan tahraamia käpyjä. Toisia pienemmät kävyt ovat myös
kin useimmiten miltei tyhjiä. — Jos käpyjä joudutaan säi
lyttämään pitemmälti, ne on tarkasti puhdistettava lu
mesta ja säilytettävä ilmavassa paikassa, ei metriä pak
sumpina kerroksina.

Käpyjä voidaan karistaa usealla eri tavalla. Jos on ka
ristettava ainoastaan muutamia hehtolitroja käpyjä, se voi
daan toimittaa asuinhuoneissa ripustamalla puoliksi täyte
tyt käpysäkit lähelle kattoa riippumaan muutamaksi vii
koksi. Lämpimässä huoneilmassa käpysuomut vähitellen 
aukeavat ja siemenet irtautuvat. Vanhastaan on auringon- 
lämpöä käytetty käpyjen karistukseen. Tähän on tarpeen 
erityinen karistuslaatikko. Tarkoitukseen kelpaa suuren
puoleinen, noin 25 cm syvä puulaatikko. Tähän tehdään 
kannen tapaan sopiva kehys, johon joko pingotetaan rauta- 
lankaverkko tahi se varustetaan tiheässä, noin 1 cm päässä 
toisistaan olevilla puulistoilla. Sateen suojaksi on hyvä, 
jos laatikossa on umpinainenkin kansi, joka sateen ajaksi 
lasketaan kiinni. Tekemällä kansi lasista laatikko saadaan 
karistamaan nopeammin ja vähemmällä silmälläpidolla, kun
han otetaan huomioon, ettei kantta pidetä aivan kiinni, 
jolloin lämpö lasin alla kohoaisi kovin korkealle. Laatikko 
asetetaan auringonpaisteiselle paikalle kallelleen, jotta au
ringonsäteet pääsisivät siihen vaikuttamaan niin kohtisuo
rasi kuin suinkin. Kävyt ladotaan laatikkoa peittävän ke
hyksen rautalankaverkolle tahi puulistoille noin 4 cm vah-

*
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vuiseksi kerrokseksi ja niitä on pari kertaa päivässä häm 
menneltävä, jotta siemenet paremmin irtautuisivat.

Riihet ovat oivallisia karistuslaitoksia, jos on tarpeen ka
ristaa siemeniä suuremmat määrät kuin auringossa karista
malla ennätämme saada. Riihen orsille laitetaan kehyksiä, 
joiden pohja on joko jotenkin harvasta rautalankaverkosta 
tahi puulistoista, joiden välimatkat ovat enintään noin 1 cm. 
Näille ladotaan kävyt noin 10 cm paksuiksi kerroksiksi. 
Riihi lämmitetään tarkasti varoen, ettei lämpömäärä 
käpyjen korkeudella nouse 40° G korkeammalle. Kuitenkin 
saa aivan lyh yeksi ajaksi käpyjen ruvettua aukenemaan nos
tattaa lämpömäärän aina 50°— 55° C. Käpyjä on hämmen- 
neltävä joka toinen tunti, jotta siemenet irtautuisivat ja 
varisisivat permannolle. Kaikkien käpy suomujen auettua 
kävyt pudotetaan lattialle. Jotta siemenet irtautuisivat kä
vyistä, on kävyt seulottava harvasilmäisessä rautalanka- 
seulassa, josta siemenet varisevat läpi. Täten saatu siemen 
on siivellistä ja kelpaa aivan hyvin käytettäväksi kaikessa 
kylvössä, missä ei käytetä konetta, onpa se käytännössä 
parempaakin kuin siivistään puhdistettu siemen. — Myy
täväksi tai koneella kylvettäväksi tarkoitettu siemen on 
kuitenkin erotettava ja puhdistettava siivistä eli helpeistä. 
Jotta helpeet eli siivet irtautuisivat siemenistä, on siemenet 
joko pantava säkkiin ja siinä kepakolla pieksettävä tahi 
kourin lujasti hierottava ja muokattava. Siemenet voidaan 
myös panna tyhjään nelikkoon tahi muuhun korkeaan ja 
ahtaaseen astiaan ja siinä survoa pyöreäpäisillä kepakoilla, 
kunnes siivet irtaantuvat. Siementen ja siipien erottaminen 
käy mukavimmin tavallisella viskuukoneella.

Lehtikuusenkävyt on edullisinta poimia puista jo keski
talvella, sillä toisina vuosina kävyt aukeavat jo varhain 
keväällä, jolloin osa siemeniä varisee pois. Suomessa kas
vaneista lehtikuusista saatu siemen näyttää olevan pa-
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rempaa itämään ja sitenkin arvokkaampaa kuin ulko
mailta tuotu. Lehtikuusenkävyt karistetaan samalla ta
valla kuin männyn- ja kuusenkävyt, mutta niiden aukea
minen on kyllä hitaampaa, vastahakoisempaa kuin männyn- 
käpyjen. Hehtolitrasta lehtikuusenkäpyjä saadaan tavalli
sesti runsaammin siementä kuin männynkävyistä, hyvinä 
vuosina jopa 2—4-kertainen määrä.

Cembramännynkävyt voidaan karistaa samalla tavalla 
kuin edellämainitut. Kävyissä on tavattoman runsaasti 
siemeniä, jotka — siivettömiä kun ovat — eivät kaipaa 
muuta puhdistusta, kunhan ne seulalla erotetaan käpy- 
suomuista.

Pihtakuusenkävyt on koottava syksyllä lokakuun loppu
päivinä. Ne ovat helppoja poimia, ne kun kasvavat suurina 
ryhminä puiden latvoissa. Kävyt avautuvat ja käpy suo
mut ja siemenet irtautuvat kävyn rangasta oltuaan noin 
viikon ajan tavallisen asuinhuoneen lattialla. Koko karis- 
tustyö supistuu seulomiseen; käpy suomut seulotaan erilleen 
siemenistä. Pihdan kävyistä kertyy siemeniä runsaasti. 
Tyhjiä, kuivia käpyjä voidaan mukavasti käyttää huonei
den lämmitykseen, etenkin arinauuneissa ne ovat vallan 
mainioita, niiden lämmityskyky kun on sangen suuri. Paja- 
hiilien asemesta niitä myöskin on menestyksellisesti käytetty.

Hehtolitrasta männynkäpyjä saadaan, riippuen siemen- 
vuoden laadusta 0.4—0.6 kg puhdistettua siementä. Män- 
nynsiemenen hinta on nykyisin 100 markan paikkeilla ki
lolta. Kuusensiemenen hinta on tavallisesti 1/ 3 tahi 1/ 2 män- 
nynsiemenen hinnasta. Kuusensiementä saadaan 0.8—1 kg 
hehtolitrasta käpyjä.

Edullisinta on aina kylvää saman vuoden siemenellä, 
sillä siemen kärsii pitkäaikaisesta säilyttämisestä. Jos sie
men tavalliseen tapaan säilytetään säkissä, on säkki mie
luimmin ripustettava esim. aitan kattoon tahi muuhun kui-
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vaaria ilmavaan paikkaan, missä siemenet ovat rotilta ja 
hiiriltä turvassa. Tällä tavalla säilytettynä siemen huono
nee verraten nopeasti; 7 vuotta vanhempi männynsiemen ja 
4 vuotta vanhempi kuusensiemen on jo melkein kelvotonta. 
Parhaiten siemen säilyy itävänä, jos se kohta karistettua 
hyvin kuivana pannaan kuivaan lasipulloon, joka sulje
taan ilmatiiviisti ja säilytetään kellarissa, perunakuopassa 
ym. paikassa, missä lämpötila pysyy mahdollisimman tasai
sena ja lähellä jäätymispistettä vuoden umpeen.

K y lv ö .

Yleisimmäksi kylvötavaksi on meillä tullut ns. ruutu- 

kylvö. Tätä tapaa käytettäessä rajoittuu maanpinnan muok
kaus pienelle alalle, keskimäärin noin ^rlle koko nuoren
nettavasta alasta, joten tällä pienellä osalla kannattaa työ 
tehdä sitä perusteellisemmin. Muokattavalle alalle anne
taan tavallisesti neliön muoto (siitä nimi »ruutukylvö»), 
jonka neliön sivut ovat n. 30 cm pitkät. Ruutujen muok
kaukseen voidaan käyttää joko tukevaa kuokkaa tahi la
piota, jälkimmäisellä työ tulee paremmin tehdyksi. Muok
kaus tehdään n. 20—30 cm syvälti, jolloin on katsottava, 
että hiekka kääntyy päällimmäiseksi ja ettei ruudun pinta 
jää kuopalle. Ruutuja tehdään männynkylvössä noin 5 000 
kappaletta hehtaarille, mikä määrä saavutetaan esim. teke
mällä ruudut 140 cm:n päähän toisistaan, tahi siten, että 
ruuturivien väliä on 160 cm, mutta ruutujen välimatka 
kussakin rivissä 125 cm. Kivisillä ja kannokkoisilla metsä
maillamme on miltei mahdotonta saada kylvötyötä suju
maan häiriöittä ja järjestyksessä, jollei käytetä apuna 
kylvö- eli istutusnuoraa, s.o. nuoraa, johon esim. aina 125 
cm:n päähän on tehty solmu tahi muu merkki osoittamaan 
ruudun tahi istutuskuopan paikkaa. Kun nuoraa siirretään
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kerrallaan 160 cm eteenpäin suorakulmaisesti sen pituus
suuntaa vastaan, niin ruudunmerkit tulevat kohdalleen. — 
Nuoran osoituksesta on tietysti poikettava, milloin merkki 
osuu kiven, kannon, mättään tahi kuopan kohdalle. Lisäksi 
on muistettava, että parhaat ruudunpaikat ovat kivien, 
kantojen ja mättäiden pohjoispuolet; siellä siemen itää par
haiten ja taimien kasvu on rehevintä. Valmiiksi muokat
tuun ruutuun kylvetään sitten siementä, minkä tehtyä ruu
dun pinta tallataan kovaksi, jolloin siemenet joutuvat mul
latuiksi. Ruutuun kylvettävä siemenmäärä riippuu sieme
nen itämisprosentista.

Jos siem. itää 90 %, kylvetään ruutuun 10 siementä
» » » 85 » » » 13 »
» » » 70 » » » 16 »
» » » 75 » » 23 »
» » » 70 » » » 30 »

» 65 » » » 50 »
» » » 60 » 100 »
» » » 55 » » » 150 »
» » » 50 » » D 200 *

Kuten jo näistä numeroista selviää, ei ruutukylvöön eikä 
oikeastaan mihinkään metsäkylvöön kannata käyttää hei
kommin itävää siementä kuin 60—65 %:sta. Huonommin 
itävällä siemenellä kylvettäessä tulee kylvön jälki epä
tasaista runsaammasta siemenmäärästä huolimatta. Työ 
sujuu mukavimmin ja jälki tulee parasta, jos ruutujen 
muokkaamiseen käytetään aikamiehiä. Kylvämisen suo
rittavat naiset ja lapset yhtä hyvin, jolleivät paremminkin 
kuin miehet. Yksi kylväjä ennättää hyvin kylvää kolmen 
ruudunmuokkaajan jäljen.

Jollei kylvöalaa voida aitaamalla tahi muilla tavoin täy-
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dellisesti suojella karjan käynniltä, on eduksi, että jokai
selle kylvetylle ruudulle asetetaan yksi tahi useampia pak- 
sunlaisia kalikoita poikki ruudun. Silloin ei karja tallaa 
ruutua.

Viime vuosina on otettu käytäntöön ns. vakoruutukylvö, 

joka on sulanmaan kylvötavoista joutuisin. Tässä ei kylvö- 
paikkaa lainkaan muokata, kasvipeite vain kuoritaan pois 
terävällä kuokalla tai kuokan syrjällä. Erikoisella raudalla 
tai kylvökuokan toisella, tylpällä reunalla painetaan n. 2 
cm syvä vako, ja siemenet sirotellaan pitkin vakoa. Kylvö 
sujuu täten hyvin nopeasti. Toistaiseksi puuttuu kuiten
kin tarpeeksi pitkäaikaista kokemusta tällä tavalla suorite
tun kylvön tuloksista.

Sellaisilla mailla, missä ei ole haittaa kivistä ja kannoista, 
kuten esim. vanhastaan puuttomilla hietakankailla, tulee 
toinen kylvötapa — vakokylvö — hieman halvemmaksi kuin 
ruutukylvö, joskaan tulokset eivät liene verrattavissa edellä- 
selitettyyn. Tätä kylvötapaa käytettäessä valmistetaan 
kylvöpaikat mukavimmin vanhalla, aito suomalaisella kas- 
kisahralla, jolla kynnetään yhdensuuntaisia vakoja 1 met
rin päähän toisistaan. Paras jälki tulee, jos joka vako 
kynnetään kahdesti, jolloin maa muokkaantuu syvemmälti. 
Vaot kynnetään tasaisella maalla idästä länteen, viettävällä 
rinnemaalla poikki rinteen, niin että vako tulee joka pai
kasta yhtä korkealle. Siementä sirotellaan vakoon sieme
nen itäväisyydestä riippuen niin tiheään, että siemenet tule
vat 1—4 cm:n päähän toisistaan pitkin vakoa. Siemen 
mullataan tässäkin tallaamalla.

H ajakylvöä  varten maan tulee olla miltei kauttaaltaan 
kylvökuntoon muokattua joko kulottamalla, kyntämällä 
tahi äestämällä. Ainoastaan suomailla voi hajakylvön me
nestyksellisesti tehdä aivan valmistamattoman maan pin
nalle. Esim. vanhan kaskiviljelyksen yhteydessä hajakylvö
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onnistuu mainiosti. Siemen kylvetään silloin kaskeen vii
meisenä keväänä, jona kaskessa viljaa kasvatetaan. Jotta 
puun siemen kylväytyisi tasaisesti, on joskus sekoitettu 
3—4 kg siementä kahteen hehtolitraan karkeaa hiekkaa ja 
tämä seos sitten kylvetty hehtaarin alalle. Kylvö tulee 
tasaisempaa, jos kylvettävä siemenmäärä jaetaan kahteen 
osaan ja toinen puoli siitä kylvetään kulkien pitkin kylvö- 
alaa, toinen puoli alan poikki kulkien. — Jos kylvöala on 
syksyllä valmiiksi muokattu, voi kylvön suorittaa keväällä 
hankikelillä, jolloin tietysti siemen voidaan kylvää mah
dollisimman tasaisesti hangen pinnalle ja työ sujuu monta 
vertaa nopeammin kuin sulalle maalle kylväen. Tällainen 
ns. hankikylvö onkin tullut yleisimpään käytäntöön valtion 
ja yhtiöiden metsissä. — Milloin kylvö tehdään sulanmaan 
aikana keväällä, on eduksi mullata siemen haraamalla 
kylvöalaa risukarhilla heti kylvön jälkeen.

Parhain kylvöaika on keväällä, heti kun routa eli kirsi 
on maasta sulanut, niin että kylvön yhteydessä suoritet
tava muokkaustyö voidaan kunnollisesti suorittaa. Ja kyl
vöjä voidaan menestyksellisesti suorittaa pitkin kevättä, 
tavallisina keväinä aina kesäkuun puoliväliin saakka. Syk
sylläkin voidaan useilla seuduilla kylvää melko menestyk
sellisesti, kunhan ei kylvöön ryhdytä, ennenkuin maa on 
jäähtynyt noin -f 4° G, mikä useimmiten sattuu lokakuun 
puolivälissä. Savimaalla ja yleensä sellaisella maalla, mitä 
kirsi kohottelee, ei syyskylvö tuota hyviä tuloksia. Aina 
on syyskylvössä käytettävä runsaammin siementä kuin 
kevätkylvöissä. — Ennemmin on jo mainittu, että hajakyl- 
vöä erinäisissä tapauksissa voidaan toimittaa kevättalvella
kin.

Jos siemen on vanhaa ja heikosti itävää tahi jos kylvö 
yrittää keväällä myöhästyä, on eduksi iltaa ennen kylvöä 
panna siemenet yöksi järvi- tahi sadeveteen likoon. Silloin
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ne imevät sisäänsä vettä ja itävät tasaisemmin ja nopeam
min kuin kuivina kylvettyinä. — Syys- ja talvikylvöä ei 
pidä missään tapauksessa tehdä tällä tavalla juotetuilla 
siemenillä.

Istutus.

Kehittyneimmissä oloissa on yhä enemmän siirrytty 
käyttämään metsän istutusta. Huolellisesti suoritettuna 
istutus onkin varmin metsännuorennuskeino. Istutettujen 
taimien alunpitäen nauttimasta riittävän väljästä tilasta 
johtuen istutettu metsikkö kasvaa nuoruudessaan nopeam
min sekä pituutta että paksuutta kuin kylvöstä noussut. 
Koska metsästä saadut taimet ovat pitkäjuurisia, ei istutus 
ota luonnistuakseen metsästä otettuja taimia käyttämällä. 
Sitä paitsi tulee taimien nostaminen metsästä kovin kalliiksi.

Istutukseen sopivia lyhytjuurisia, terveitä taimia voim
me joko ostaa tai itse kasvattaa. Taimia on saatavissa 
useista suurista taimitarhoista.1 Seuduilla, jonne on hyvät 
liikeyhteydet, voidaan siis puun taimia saada rahalla niin
kuin muutakin tavaraa. Mutta ostotaimista on sanottava 
samaa kuin ostosiemenistäkin. Ostotaimien alkuperäistä 
kotiseutua on useimmiten vielä vaikeampi tietää kuin osto- 
siemenen. Lisäksi ei taimia sovi pitää kovin kauan maasta 
nostettuina, olivatpa ne kuinka hyvin pakattuina tahansa. 
Pitkän kuljetuksen jälkeen taimet ovat heikontuneita. Sitä 
paitsi ostotaimet ovat jokseenkin kalliita. Useimmissa ta
pauksissa tulee taimien kasvattaminen metsänomistajalle 
halvemmaksi kuin taimien osto. Tästä syystä kannattaa 
miltei jokaisen metsänomistajan, joka taimia tarvitsee, pe
rustaa oma pieni taimitarhansa.

1 Kauppataimitarhoista mainittakoon: Tuomarniemen taimi
tarhat, os. Inha; Evon taimitarhat, os. Evo; Tapion taimitarhat, 
os. Helsinki, Tapion toimisto.
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Taimitarhalle valitaan paikka istutettavan alan läheisyy
destä, niin läheltä hoitajan asuntoa kuin suinkin. Hiekan- 
sekainen multamaa on taimitarhalle sopivinta. Varjoisa, 
puiden ympäröimä paikka ei kelpaa, vaan taimitarhan täy
tyy olla valoisalla paikalla. Kuitenkaan ei ole eduksi, että 
taimitarhan eteläpuoli on aukeaa ja pohjoispuoli tiheän 
metsän peitossa, parempi on päinvastainen asema. Maa 
käännetään ja möyhennetään noin 20 cm syvälti ja höys- 
tetään lehti- ja havu mullalla, turvemullalla tai kuivalla 
mudalla lisäämällä hiukan kalipitoisia apulannoitusaineita. 
Maa jaetaan noin metrin levyisiin lavoihin, joiden välille 
jätetään tarpeeksi leveät käytävät. Siemenet kylvetään 
lavoihin joko vakoihin tai hajalleen yli koko lavan. Kylvö- 
vaot uurretaan 12— 15 cm:n päähän toisistaan, mieluimmin 
poikki lavan eikä pitkin sitä, kuten ennen enimmäkseen teh
tiin, vaot tehdään enintään 2 cm syviksi. Niihin kylvetään 
puunsiemeniä niin tiheään, että näiden väliä tulee ainoas
taan noin 3 mm. Yhtä hyviä tuloksia saavutetaan kylvä
mällä siemenet hyvin tiheään hajakylvön tapaan yli koko 
lavan alan. Jos siemenet tahdotaan peittää mullalla, tämä 
on tehtävä ainoastaan pari senttimetriä paksulti ja multaa- 
miseen on käytettävä puhdasta hiekkaa. Lehtikuusentai- 
mien on huomattu kasvavan paremmin, jos siemenet pei
tetään uutetulla puuntuhkalla. Siemenet voidaan myöskin 
jättää kokonaan multaamatta ja levittää kosteaa valko- 
sammalta koko lavan yli. Asettamalla riukuja sammalker
roksen päälle voi estää tuulta repimästä sammalta irti. 
Sammalta on aika ajoin kasteltava, ja on tarkoin katsot
tava, milloin taimet alkavat nousta, jolloin sammalpeite 
varovasti poistetaan pilvisellä säällä tahi illalla. Taimi
tarhaa on kesällä aika-ajoin kitkettävä, sillä rikkaruohot 
voivat helposti tukahduttaa pienet puuntaimet.

Jos on aikomus istuttaa taimet metsään vasta vähän van-
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hempina, niitä täytyy kouluttaa, s.o. siirtää harvempaan 
asemaan. Taimia koulutettaessa kaivetaan lavan päähän 
taimirivin suuntainen, noin 30 cm syvä ojanne. Tähän loh
kaistaan lapiolla lavasta multaa, josta sitten taimet varo
vaisesti erotellaan, kootaan pieniksi kimpuiksi, jotka no
peasti peitetään kosteilla rahkasammalilla, jotteivät juuret 
pääsisi kuivumaan. Taimia uusiin lavoihin koulutettaessa 
istutetaan männyn- ja kuusentaimet noin 8—12 cm:n pää
hän toisistaan, istutusveitsellä tai istutus puikolla tehtyihin 
istutusreikiin. Lehtikuusentaimet koulutetaan noin 25 cm:n 
päässä toisistaan. Samalla istutusveitsellä painetaan maata 
juurien ympärille. Koulutettuina annetaan taimien kas
vaa vuosi tahi kernaammin 2 vuotta riippuen niiden juu
rien kehittymisestä. Taimia pitkiä matkoja kuljetettaessa 
on tapana kastaa niiden juuret savivelliin, jotta ne parem
min kestäisivät tuoreina.

Sopivin istutusaika on keväällä heti roudan sulettua tahi 
syksyllä elo- ja syyskuussa. Halvimmaksi istutus tulee 1- 
tahi 2-vuotista kouluttamattomia taimia käyttäen. Män
nyntaimet on välttämättömästi joko istutettava metsään 
tahi koulutettava 1-vuotiaina, kuusentaimet voivat haitatta 
kasvaa 2, jopa 3:kin vuotta kylvöpenkeissä. Lehtikuusta 
voi istuttaa koulutettuina 3—4-vuotiaina taimina. Tavalli
nen kuoppaistutus tapahtuu siten, että istuttaja kuokalla 
aukaisee 20 cm:n syvyisiä kuoppia. Kuopat tehdään män
tyä ja kuusta istuttaessa yleensä 125 X 160 cm päähän toi
sistaan, mikä vastaa 5 000 kuoppaa hehtaarille. — Lehti
kuusta istutettaessa tulee taimien väliä olla noin 2.5 x 2.5 
metriä, mikä vastaa 1 600 kuoppaa hehtaarille. Taimi pi
detään kuopassa pysty-asennossa, juuret hyvästi hajotet
tuina, etteivät ne joudu kiertymään eivätkä mutkalle. Tai
mi mullataan kädellä niin kovaan kuin suinkin, tainta va
hingoittamatta, tarkasti pitäen silmällä, että se tulee mul-
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taan ainakin yhtä syvään kuin taimitarhassakin. Kuusta 
istuttaessa on tarkoin varottava istuttamasta taimia sy
vempään kuin ne taimitarhassa ovat olleet. Männyntai
mille on sitä vastoin syvään toimitettu istutus edullista. 
On eduksi käyttää muualta tuotua sopivaa istutusmultaa 
(mutaa) juurien multaamiseen. Istutuksen onnistumisen 
tärkeimpiä ehtoja on, että:

l:ksi: Taimien juuret pysyvät kosteina.
2:ksi: Taimi istutetaan sopivan syvään.
3:ksi: Multa tulee tiukasti juurien ympärille, niin ettei 

siihen jää mitään aukkoja.
4:ksi: Multa ei saa savensekaisella maalla jäädä kuopalle 

taimien ympäriltä.

III. M e t s i k ö n  hoi t o.

Lohkohakkuun tapaan käytetyissä metsissäkin on usein 
pakko harvennuksien avulla parantaa metsän kasvua, es
tää sitä kasvamasta liian tiheään. Harvennus, joka toimi
tetaan metsikön nuorena ollessa tahi sen keski-iällä, on 
saanut nimen

A pu h a rven n u s.

Nuori metsikkö kohoaa onnistuneen siemennyksen tahi 
istutuksen jälkeen usein niin tiheänä, että puut ehkäisevät 
toistensa kasvua. Toiset taas, jotka ovat ehtineet muista 
edelle, kasvavat liiallisen valon vaikutuksesta oksaisiksi ja 
rumamuotoisiksi tukahduttaen ympäriltään kaikki hieman
kin heikommat puut. Lopputuloksena tuollaisesta metsikön 
omin päin kasvamisesta on harva metsä, jossa puut ovat 
suurimmalta osalta huonomuotoisia. Järkevästi hoidettu 
metsikkö sisältää aina täysi-ikäiseksi jouduttuaan suurem-
6  —  Borg, Metsäoppi
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man määrän kaunismuotoisia arvopuita ja vähemmän 
aukkopaikkoja kuin sellainen metsä, jossa harvennushak
kuita ei ole toimitettu. Harvennushakkaukset tuottavat 
sitä paitsi metsänomistajalle huomattavia tuloja metsistä 
niiden kasvuaikanakin. Näin ollen voimme sanoa apuhar- 
vennuksen tarkoituksena olevan: l:ksi vaikuttaa kiihottavasti 

niiden puiden kasvuun , joita  aiotaan kasvattaa m etsikön  

loppuikään saakka, parantaa niiden m uotoa ja  lisätä m etsiköstä  

loppuhakkuussa lähtevää puum äärää; 2:ksi hankkia m ah

dollisim m an varhain tuloja m etsiköstä, joten sen loppuhakkuu  

voidaan lykätä kauem m as tulevaisuuteen, jolloin hyvän p u u 

tavaran arvo varmasti on m onta vertaa su u rem pi kuin n y k y 

hetkellä; 3:ksi käyttäjä hyväksi ne p u u t, jotka puiden  keskinäi

sessä kilpailussa joutuisivat tahi jo  ovat joutuneet turhanpäi

ten kuivum aan ja  lahoamaan tuottamatta kenellekään h yötyä . 
Aina sen mukaan, mihin noista eri seikoista kiinnitetään 
suurin huomio, harvennus järjestyy hieman erilaiseksi.

Aivan nuorissa metsiköissä koetetaan harvennuksia mo
nesta syystä välttää. Ensinnäkään ei kovin pieni puu
tavara jaksa korvata harvennuksesta aiheutuvia kustan
nuksia. Toiseksi puiden runkomuoto tulee yleensä parem
maksi, jos puut nuoruudessaan saavat kasvaa hieman ah
dingossa. Ainoastaan milloin arvottomampien puulajien ve
sat yrittävät tukahduttaa arvokkaampia taimia tai tai
misto on ruutukylvön jälkeen noussutta, on pakko rien
tää kirves tahi vesuri kädessä avuksi. Meillä esiintyvät 
sellaisina nuoren metsän rikkaruohoina etupäässä lepän ja 
haavan vesat, jotka usein joko täydellisesti tukahduttavat 
nuoren havupuutaimiston tahi ainakin hidastavat sen kas
vua useita vuosikymmeniä. Tässä tapauksessa on tarpeen 
harvennus taim iston perkauksen muodossa.

Parhaiten taimiston perkaus sujuu vesuria eli kassaraa 
käyttäen. Lehtipuiden vesoja katkaistaessa tulee katkai-
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seminen tehdä mahdollisimman pitkään kantoon ja siten, 
että katkaisupinta tulee mahdollisimman suureksi. Täten 
voidaan jossakin määrin ehkäistä uusien vesojen kasva
mista, mikä on tuntuvasti rohkeampaa, jos kannot tehdään 
lyhyet ja silopintaiset. Myöskin voidaan varttuneemmat 
vesat katkaista murtamalla ne käsin puolittain poikki 
latvapuoli viistoon maata vastaan, jolla tavalla saavute
taan sama tarkoitusperä. Vesoja katkottaessa on kuiten
kin varottava tekemästä työtä konemaisesti, järjettömästi. 
Sikäli kuin lehtipuun vesa ei ole suorastaan arvokkaamman 
puulajin taimen päällä tahi niin sellaisen vieressä, että se 
selvästi vahingoittaa tämän kasvua, vesa on säästettävä. 
Osaksi vesat täyttävät taimistoon muutoin syntyvän au
kon, osaksi ne höystävät maan pintakerrosta lehtisadollaan 
ja lepän vesat keräämällä juurinystermillään typpeä il
masta. — Missä tällainen vesojen taittaminen voidaan yh
distää lehdeskerppujen tekoon, saadaan työ ilmaiseksi. 
Mutta sellaisillakin seuduilla, missä lehdeksiä ei enää käy
tetä, on taimiston perkaus tehtävä aikanaan, sen vaikutuk
set ovat aivan silmään pistävän suotuisat metsikön kas
vulle. — Vasta kun metsikkö on sulkeutunut, ei enää ole 
pelkoa siitä, että halvempiarvoisten puiden vesat voivat 
tehdä mitään haittaa.

Varsinaiset harvennushakkuut voimme useimmiten ly
kätä metsikön 30—40 ikävuoteen. Tällöin harvennus jo 
kannattaa siinäkin merkityksessä, että harvennuksessa 
saatu puutavara nyt jo hyvin maksaa harvennuskustannuk- 
set. Ensimmäisiä apuharvennuksia toimitettaessa on useim
miten syytä menetellä varovaisesti, etenkin sellaisten metsi
köiden suhteen, jotka siihen saakka ovat kasvaneet tiheän- 
puoleisina. Useimmiten riittää tässä ensimmäisessä harven
nuksessa, jos metsiköstä kaadetaan kaikki »sudet», s.o. sel
laiset vallitsevat puut, jotka ovat kehittyneet toisista tun-
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tuvasti edelle, muodostuneet mutkaisiksi, kyhmyrunkoisiksi 
ja paksuoksaisiksi. Jos näiden »susien» poistaminen toimi
tetaan tarpeeksi aikaisin, voidaan moni näiden varjoon jää
nyt, vähäpätöisemmän näköinen, mutta parempimuotoi- 
nen puu pelastaa ja ajoissa kiihottaa parempaan kasvuun. 
On itsestään selvää, että nyt samoin kuin kaikissa muissa
kin harvennuksissa poistetaan sairaat puut, sillä puiden tau
dit ovat useimmat tarttuvia. Sitä paitsi voidaan tietysti 
korjata talteen kaikki kuivat tahi jo kuivumaisillaan olevat 
puut, joilla ei enää ole mitään merkitystä metsikön kehityk
selle, mutta jotka kuitenkin varsin hyvin kelpaavat poltto
puuksi ym. E n sim m ä isissä  harvennuksissa koetetaan m ikäli 

mahdollista saada jätettävät puut jakautum aan tasan m etsikön  

alueelle, jottei aukkoja pääsisi m uodostum aan ja  jotta m et

sässä sä ilyisi tarpeellinen määrä elinvoim aisia puita. — Näissä 
harvennuksissa on esim. kaksoispuut hävitettävä, s.o. 
puista, joita samasta juuresta kasvaa kaksi tahi useampia 
runkoja, on huonommat rungot poistettava, joten aina 
kohtaansa jää yksi ainoa kunnollinen runko. — M etsikköä  

ei tule nuorena koskaan harventaa n iin  rajusti, etteivät alim 

m at tuoreet oksat m uutam aa vuotta ennen seuraavaa harven

nusta ennättäisi joutua lähipuiden oksien varjoon ja  kuihtua; 

on siis pidettävä huoli siitä , että runkojen puhdistum inen ok

sista harvennuksesta huolimatta talu oikeastaan ju u ri harven

nuksen vaikutuksesta jatkuu ja  kiihottuu.

Vasta kun puiden rungot ovat puhdistuneet oksista tar
peeksi korkealle, mikä useimmiten säännöllisissä olosuh
teissa tapahtuu metsikön jouduttua 40—50 vuoden ikään, 
on aika alkaa harventaa rohkeammin. Kuta paremmassa 
kasvussa metsikkö on tuohon ikään tullessaan, kuta kas- 
vullisempaa eli runsasmultaisempaa metsikön kasvupaikka 
on, sitä rohkeampia harvennuksia metsikkö sietää ja tarvit
see, ja päinvastoin. Harvennuksia toimitettaessa tällaisten
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suotuisien olosuhteiden vallitessa koetetaan jokaiselle jätet
tävälle puulle pitkin sen elinaikaa valmistaa niin suotuisa 
— s.o. tilava — kasvupaikka kuin mahdollista. Apuhar- 
vennuksissa onkin sen tähden pääasia osata valita ne puut, 
joita on toisia kaatamalla suosittava ja kasvatettava met
sikön loppuikään saakka. Ennen on jo ollut puhe niistä 
merkeistä, jotka osoittavat elinvoimaisen puun: tuuhea, 
tumman- eli kirkkaanvihreä, säännöllisesti muodostunut 
latvus ja eheä runko. Kuivalatvaiset, rosokyIkiset, mutkai
set, haaraiset ja kelmeähavuiset puut, joilla on harva, epä
muodostunut latva, on vähitellen poistettava metsiköstä, 
jotta voitaisiin auttaa niiden parempimuotoisia tovereita 
saamaan tilavampi kasvupaikka, enemmän valoa ja ravin
toa. Apuharvennuksen päämääränä tulee siis olla kasvat
taa mahdollisimman monta arvokasta I luokan puuta pinta- 
alayksikköä kohti. Tämän saavuttamista ehkäisevät ennen

35-vuotisen männikön seassa kasvava »susipuu».

I
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kaikkea ylispuut ja sudet, joiden poistaminen siis aina 
on harventajan ensi tehtävä, ja ainoastaan sikäli kuin 
näiden poistamisen johdosta syntyisi metsään umpeenkas- 
vamaton aukko, on tällaisia puita säilytettävä kasvamassa. 
Tarttuvia tauteja sairastavat puut on niin ikään poistettava 
mitä pikimmin. Sitä vastoin on kuivien tahi puolikuivien 
puiden poisto metsikön kehitykselle vähemmän arvoista,

Kaavamainen kuva apuharvennuksessa poistettavista ja jä
tettävistä runkoluokista havumetsässä. Jätettävät puut on 
viivoittamalla merkitty tummiksi. Poistettavien puiden ääri

viivat on merkitty ohuilla pisteviivoilla. (Vrt. kuvaa s. 42.)

ne kun eivät enää kykene kilpailemaan onnellisempien tove
riensa kanssa maassa olevista ravintoaineista eikä valosta
kaan. Kun ne kuitenkin kelpaavat polttopuuksi ynnä mo
neen muuhun tarkoitukseen yhtä hyvin kuin tuoreetkin 
puut, ne on siitä syystä korjattava pois. Alikasvun merki
tyksestä metsissämme ei ole täyttä varmuutta. On otak
suttu sen pitävän maata paremmassa kasvukunnossa. Mutta 
toisaalta on huomattu, että tiheä kuusialikasvu voi hidas
taa lumen ja roudan sulamista keväällä ja siten lyhentää 
muutenkin lyhyttä kesäämme. Tuskin kuitenkaan kannat-
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taa harvennuksissa ryhtyä kuusialikasvua perkaamaan pois, 
ennen kuin se on varttunut edes seiväspuun vahvuiseksi 
niin että sen hakkuutyöstä saadaan täysi korvaus siitä 
karttuvasta seiväspuutavarasta. Paha virhe, joka usein on 
apuharvennuksissa tehty, on koivujen täydellinen poista
minen havumetsän seasta. Koivujen merkitys maanpin
nan höystäjinä, kulojen ja lumenmurtojen sekä sieni- ja 
hyönteisvahinkojen estäjinä havumetsän seassa on niin 
suuriarvoinen, ettei kaikkia koivuja mitenkään kannata har
vennuksissa poistaa. Näiden etujen saavuttamiseksi olisi 
suotavaa, että havumetsiköissä ainakin joka viides puu olisi 
koivu. Sitä paitsi on koivupuun hinta viimeaikoina kohon
nut aivan tavattomasti. Koivusta maksetaan nyt jo kal
liimpi hinta kuin tavallisista havupuistamme, joten koivu
jen karkoittaminen metsästä on tältäkin kannalta peräti 
lyhytnäköistä.

Luonnonsiemennyksestä nousseissa metsiköissämme on 
tavallista, että niissä aukkojen ja harvojen paikkojen ohella 
tavataan siellä täällä tuiki tiheitä paikkoja. Näitä har
vennettaessa herää usein kysymys, miten väljä tila puulla 
tarvitsee olla, jotta se kehittyisi ja kasvaisi säännöllisesti. 
— Tiheämmässä kuin 120—150 cm päässä toisistaan ei apu- 
harvennusiässä olevien puiden tarvitse kasvaa. Mutta kook
kaammille puille käyvät tällaisetkin välimatkat liian pie
niksi. Helposti muistettava sääntö on, että havupuut, joi
den läpimitta rinnankorkeudelta on 15—25 cm, tarvitsevat 
niin laajan kasvutilan kuin on ympyrä, jonka halkaisija 
(diametri) on 10 kertaa suurempi kuin puun paksuus rin- 
nankorkeudella.

Se seikka, paljonko puita apuharvennuksessa kerrallaan 
poistetaan metsästä, riippuu — paitsi metsän laadusta ja 
kasvupaikan hyvyydestä — ennen kaikkea siitä, miten pian 
apuharvennus aiotaan uusia. Lehtimetsä sietää ja vaatii
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noin 1 1/2 kertaa rohkeamman harvennuksen kuin havu
metsä. Niin ikään on hyvällä kasvupaikalla runsas harven
nus paremmin paikallaan kuin huonolla maalla. Keski
määräisenä harvennusmääränä voitaneen pitää 2 %  pois
toa metsikön kuutiomäärästä jokaista vuotta kohti, jonka 
arvellaan kuluvan ensi apuharvennukseen. Jos siis apu- 
harvennus tulee uusittavaksi 5 vuoden kuluttua, hakataan 
5 X 2 =  10 % metsikön kuutiomäärästä; 10 vuoden apu- 
harvennusväliaikoja käyttäen 10 X 2 =  20 % kuutiomää
rästä. — Metsikön kehityksen kannalta olisi eduksi toimit
taa apuharvennus lyhyin väliajoin, mutta työ tulee sitä 
kalliimmaksi ja puhdas tulo sitä pienemmäksi, mitä vähem
män kerrallaan otetaan. Tästä syystä pyritään yleensä 
käyttämään n. 10 vuoden väliaikoja apuharvennuksien vä
lillä. Pitempää aikaa kuin 15 vuotta ei saisi kulua kahden 
harvennuksen välillä. Eikä ankarampaa harvennusta kuin 
n. 30 % poistoa metsikön kuutiomäärästä voida havumet
sissä pitää edullisena.

Paras vuodenaika apuharvennuksen toimittamiseen on 
alkukevät, huhtikuu ja toukokuun alku. Syksy on myös
kin jokseenkin sovelias harvennusaika. Apuharvennuksessa 
kaadettavien puiden leimaaminen on tehtävä puiden leh
dettöminä ollessa, mutta ei kuitenkaan sellaiseen aikaan, 
että latvukset ovat lumiset. Huolellisimmassakin leimaa
misessa jää aina joitakin poistettavia puita merkitsemättä. 
Tästä syystä on työn aikana leimaamista täydennettävä ja 
apuharvennustyö tehtävä ammattitaitoisella johdolla.

Apuharvennus on työ, joka samalla kuin se on metsikölle 
suureksi hyödyksi, on tekijälleen hauskaa ja mielenkiin
toista, sillä kun on myöskin se monelle työlle yhteinen omi
naisuus, että se neuvoo tekijäänsä, kunhan ollaan selvillä 
puiden vaatimuksista ja tavoiteltavista tarkoitusperistä.
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Väljennyshakkiiu.

Yäljennyshakkuulla koetetaan kiihottaa kohta loppuhak- 
kuuseen kypsyvien, parhaiden puiden paksuuskasvua ja sie
ni enentuotantoa.

Jo tästä tarkoituksesta selviää, ettei puita enää tarvitse 
eikä sovikaan jättää tiheään. Nyt on .päinvastoin silmä- 
määränä saada harvennusten avulla parhaille puille niin 
tilava ja valoisa asema, että ne voivat tuntuvasti lisätä 
kasvuaan. Valon vaikutuksesta myöskin siementen tuo
tanto lisääntyy. Kaikki puut, joilla ei ole kyllin kaunis 
muoto, s.o. pitkä, tasasoukka, ylös asti oksaton runko, 
otetaan väljennyshakkuussa pois huolimatta siitä, onko 
näillä rumamuotoisilla puilla täysi tukkipuun vahvuus vai 
ei. Sopiva etäisyys jäljelle jätettävien puiden ulommaisten 
oksien välillä on 2—3 metriä. Edullisinta on toimittaa en
simmäinen väljennyshakkuu noin 15 vuotta ennen lopul
lista hakkuuta ja toinen väljennyshakkuu 5 vuotta ennen 
sitä. Kun parhaat, voimakkaimmat puut täten vähitellen 
on totutettu tilavampaan asemaan, ne voivat paremmin 
kestää myrskyjen raivoa, jota ne hakkuualalle jätettyinä 
siemenpuina kyllä saavat tuntuvasti kokea. Onnistuakseen 
edellyttää väljennyshakkuu metsikköä, jota jo ennen on 
apuharvennuksilla hoidettu, sekä hyvää maanlaatua. Meillä 
nämä edellytykset ovat aniharvoin olemassa, josta syystä 
väljennyshakkuuta on käytettävä sangen varovasti. Sopi
mattomassa paikassa toimitettuna voi väljennyshakkuu 
turmella metsän, jouduttaa sen loppuhakkuuta ja vähentää 
metsän puhdasta tuotantoa.
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K a rsim in en .

Taitavasti toimitetun karsimisen avulla voidaan puun 
muotoa ehkä jossakin määrin parantaa, saada puunrunko 
muodostumaan tasasoukaksi ja oksattomaksi. Karsittaessa 
on kuitenkin noudatettava mitä suurinta varovaisuutta, 
sillä taitamattomalla karsinnalla on maassamme turmeltu 
tuhansia hyviä puita. Jos mieli karsimisen tuottaa hyötyä, 
se on toimitettava siten, että ainoastaan kuivat ja kuivu- 
maisillaan olevat, ohuenpuoleiset oksat poistetaan aivan 
puun pinnan tasalta, siis jättämättä minkäänlaista oksan- 
tynkää, mutta m yösk in  tarkasti varoen, ettei p u u n  kuorta 

mitenkään haavoiteta. Sopivinta on toimittaa tällaisten 
pienten oksien karsiminen sahalla. Jollei karsimista voida 
tehdä kyllin varovasti, on paras jättää puut kokonaan kar
simatta, sillä se on erittäin vaarallinen puiden »kasvun 
edistämiskeino», joka sillä tavoin toimitettuna kuin sen 
maassamme tavallisesti näkee tehdyn, on ohikulkijalle kau
histus ja pilaa puut, etenkin kaikelle vahingoittumiselle 
arat kuusipuut. Useimmissa tapauksissa tulee varovastikin 
karsittuihin kuusiin pian lahovika, ja karsitut männyt käy
vät sahatukeiksi kelpaamattomiksi. Ainoastaan nuorissa 
koivumetsissä voidaan karsimista suorittaa. — Sen työn, 
joka useinkin uhrataan havupuiden karsimiseen, voisi saada 
paljon suurempaa korkoa kantamaan, jos uhraisimme sen 
metsän hyväksi jollakin muulla tavalla.

IY. Me t s ä  l a i t u me n  a.

Metsämaan käyttäminen laitumena on pahimpia epä
kohtia, mitä kansamme taloudessa kehittymättömillä paik
kakunnilla on huomattavissa. Missä karja käy laitumella 
»väljässä metsässä», siellä metsän nuorentuminen käy ajan



91

oloon aivan mahdottomaksi. Seurauksena ovat meidän 
maallemme kovin tyypilliset harvat, matalakasvuiset met
sät, jotka eivät tuota muuta kuin polttopuuksi kelpaavaa 
puutavaraa ja vähän sitäkin, tai kun laiduntamista on jat
kettu tarpeeksi kauan, katajikkomäet, nuo maataloutemme 
häpeätahrat, joita monilla seuduin on nähtävissä kaik
kialla lähinnä asuttuja seutuja. — Metsän kasvatus ja 
laiduntaminen eivät ilman muuta sovi yhteen, metsä hä
viää vähitellen karjan tieltä.

Ja onnettominta on asiassa, ettei »väljässä metsässä» kul
keminen suinkaan ole karjataloudellekaan eduksi. Paraskin 
metsälaidun on huononlaista, karjan maidontuotanto on 
metsälaitumilla pieni, eläimet kuluttavat löytämänsä rehun 
lihaksien suorittaman työn korvaukseksi eikä tuotannon 
kohottamiseen. Lanta menee metsälaitumella hukkaan, 
katajapensaiden höysteeksi. Nämä syyt ja se tavaton ajan
hukka, joka etenkin syyspuoleen aiheutuu karjan etsin
nästä laajoilta metsälaitumilta, ovatkin kaikkialla edisty
neillä seuduilla johtaneet siihen, että metsä ja karjanlaidun 
on erotettu toisistaan — eduksi maanomistajan sekä metsä- 
että karjataloudelle.

Pieni laskelma valaiskoon metsälaitumen kannattamat
tomuutta: Lehmä tarvitsee kesälaitumekseen 4 hehtaaria 
parasta metsämaata tahi 8 hehtaaria keskinkertaista tahi 
15 hehtaaria huonointa metsämaata. — Paras maa kyke
nee, jos sitä täytetään ainoastaan metsänkasvatukseen, 
keskimäärin tuottamaan ainakin 5 m3 puuta vuodessa, kes
kinkertainen metsämaa 4 m3 ja huonoin 2.5 m3 vuotta ja 
hehtaaria kohti. Jos nyt puuaineen keskihinnaksi laskem
me ainoastaan 30: — mk kuutiometriltä, mikä on mitättömän 
vähän, niin huomaamme, että paras metsämaa kykenee 
metsänkasvuun käytettynä jatkuvasti tuottamaan 5 X 30 
mk =  150: — mk, keskinkertainen metsämaa 4 X 30 mk =
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120: — mk ja huonoin metsämaa 2.5 x 30 mk =  75: — mk 
vuodessa hehtaaria kohti. (Näin suuria ja suurempiakin keski
määräisiä tuloja ovat Suomessa jo useat vuodet tuottaneet 
esim. monet metsäoppilaitosten hoidossa olevat laajahkot 
metsäalueet.) — Kun nyt karjanlaidun, jos sitä jatketaan 
tarpeeksi kauan, vie maan puuttomaksi, tulisi sen siis, ollak
seen metsänkasvatusta edullisempi, tuottaa suuremmat 
tulot kuin metsä. Siis tulisi parhaan metsämaan laitu- 
mesta maksaa enemmän kuin 4 X 150 mk =  600:— mk ke
sässä, keskinkertaisen metsämaan laitumesta enemmän kuin 
8 X 120 mk =  960: — mk ja huonoimman maan laitumesta 
enemmän kuin 15 X 75 mk =  1 125: — mk kesässä lehmää 
kohti. — Nyt ovat kuitenkin tavalliset laidunmaksut ainoas
taan 20: — mk ja 100: — mk kesää ja eläintä kohti. Se sel
västi osoittaa, että metsänomistajamme sen sijaan, että en
nen lahjoittivat tukkipuita »puulaakeille», yhä vain jatkavat 
suurenmoisia, mutta kokonaan kiitoksetta jääviä lahjoi- 
tuksiaan, nyt lahjoittamalla metsästään nuorennuksen 
polkuhinnasta. — Näiden seikkojen valossa ei enää sovi 
ihmetellä, kuinka edistyneimpien seutujen maanviljelijöi
den »kannattaa» käyttää vanhimmat heinälohkonsa kar- 
janlaitumeksi ja jättää metsämaansa puiden kasvuun.

Maassa, jossa viljelykset vielä ovat suhteellisen pienet 
ja kansa taloudellisesti takapajulla, ei kuitenkaan siirtymi
nen laidunmuodosta toiseen voi käydä äkkiä, vaan vähi
tellen. Tästä syystä jouduttaneen vielä joissakin paikoin 
edelleenkin käyttämään metsää laitumena, ainakin nuoren 
ja »joutilaan» karjan laitumena. Tällaisten tapausten va
ralta on tarpeen harkita, miten metsälaitumesta saadaan 
karjalle mahdollisimman suuri hyöty ja miten metsälle 
itselleen aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa.

Ruohonkasvu on metsässä hyvin vaihtelevaa riippuen 
maanlaadusta, mutta myöskin valaistussuhteista. Metsä-
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maata laitumena käytettäessä siitä riistetään vuosittain 
melkoiset määrät kasvien ravintoaineita, jotka vain aivan 
vähäisessä määrässä korvaa karjan lanta, joka metsässä 
jää läjäpäihin hajoittamatta. Tästä johtuu, että maa hoita
mattomana laitumena laihtuu ja ruohonkasvu ehtyy, jollei
vät puut tämän laihtumisen vastapainoksi lannoittaisi 
maata.

Syvälle tunkevilla juurillaan puut ottavat maan syvem- 
mistä kerroksista kivennäisaineita, jotka sitten puiden leh
tiin ja ohuempiin osiin kasauduttuaan näiden varistessa jou
tuvat maahan, hyöstäen sen pintakerroksia. Tämä ns. lan- 
noittamiskyky ei kuitenkaan ole kaikilla puulajeilla yhtä 
suuri. Tiedämmehän, että leppä'on ainoa kotimainen puu
laji, joka höystää maata keräämällä ilmasta typpeä sillä 
tavoin kuin palkokasvit. Niissä tapauksissa, jolloin on 
tehty vertailuja havu- ja lehtipuiden lehtien lannoitusarvon 
välillä, on lehtipuiden etevämmyys tässä suhteessa käynyt 
selvästi ilmi. Siten huomasi ruotsalainen Tiberg, että män- 
nynneulaset ja koivunlehdet sisälsivät tärkeimpiä kasvi
ravinto aineita seuraavat määrät: „

Kalkkia
o //o

Magne
siumia

0//o

Kalia
0//o

Fosfori-
happoa

0//o

Typpeä
o//O

Koivunlehdet .. 
Männynneulaset.

1.340
0.400

0.360
0.050

0.255
0.134

0.250
0.104

0.959
0.469

Näemme, että tärkeimpiä kasvinravintoaineita on koivun- 
lehdissä keskim. 2 kertaa, mutta kalkkia 3 kertaa runsaam
min kuin männynneulasissa. Kun männyn vuotuinen neula- 
sato lisäksi on ainoastaan noin 1/ 3 koivun lehtisadosta, huo
maamme, että koivu höystää maan pintakerroksia n. 6 ker
taa runsaammin kuin mänty. Koivu ei kuitenkaan ole

k
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tässä höystämiskyvyssään edullisin puulajimme. Voiton 
siitä vievät lehtikuusi, pajut ja ennen kaikkea leppä.

Tämä puiden merkitys maanpinnan lihottajana on tärkeä 
muistaa myöskin metsän laitumena käyttöä suunnitel
taessa. L yh yek si ajaksi voi kyllä saada metsän lihottaman 
maan tuottamaan runsaasti ruohoa siten, että metsää har
vennetaan rajusti, risut ja muut hakkuujätteet poltetaan 
tahi jätetään maahan lahoamaan. Mutta kun ruohonkasvu 
tällaisen tempun jälkeen muutaman vuoden kuluttua eh
tyy, ei enää ole mitään keinoa sen parantamiseksi. Maa. 
alkaa sammaloitua, ja ruohonkasvu lakkaa, kunnes alueelle 
ehkä nouseva vesakko sen uudelleen lihottaa.

Jatkuvasti voitaneen hyviä lehtomaita saada ruohoa 
kasvamaan siten, että niillä kasvatetaan lehtimetsää tahi 
lehtikuusikkoa, joka ensim m äisten 20— 25 vuoden aikana  

pidetään täysitiheänä ja  suojattuna karjankäynniltä. Metsi
kön jouduttua tähän ikään sitä aletaan harventaa, osaksi 
puiden kasvun kiihottamiseksi, osaksi jotta valoa vaativat 
ruohokasvit voisivat kasvaa metsikön alla. Voimakkailla 
harvennuksilla hoidetaan metsää sitten yhä edelleen, hak
kaamatta sitä kuitenkaan koskaan niin harvaksi, että puut 
joutuvat erilleen toisistaan. Alle nousevat pensaat ja vesat 
on aika ajoin perattava pois, kasattava läjiin ja poltettava. 
Samoissa rovioissa sopii polttaa irti kuokitut sammalmät- 
täät, milloin sellaisia alkaa hakamaalle ilmaantua. Koivun- 
nuorennus saadaan parhaiten harvaa siemenpuuasentohak- 
kuuta käyttämällä. Maanpinta on kulottamalla valmistet
tava siemennykselle. Koivunnuorennuksen saamiseksi on 
kuitenkin ensimmäinen ehto, että se osa haasta, mihin nuo- 
rennusta halutaan, saa olla aivan rauhassa laiduntamiselta. 
Sillä jos karja saa kulkea tuollaisella nuorennusalalla, se 
syö pois jok’ikisen koivuntaimen, joten maa muuttuu kuu
sikoksi tai katajikoiksi.
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Erinomaisia laidunmaita voitaisiin monilla seuduin saada 
aivan talojen lähelle siten, että nykyään pitkäaikaisen lai
duntamisen jäljeltä pelkkää kanervaa tahi katajaa kasva
vat kivikkomäet viljelysmaiden äärillä muutettaisiin istut
tamalla lehtikuusta kasvaviksi. Tällainen muutos ei tule 
kovinkaan kalliiksi, etenkin jos itse kasvattaa taimet. Se 
vain on tällaisessa muuttamisessa muistettava, että sel
laista maata, mihin on lehtikuusentaimia istutettu, ei saa 
käyttää laitumena päivääkään, ennen kuin lehtikuuset ovat 
noin 2.5—3 -metrin pituiset. Sillä karja riipii lehtikuusen- 
taimet pilalle käden käänteessä. Lehtikuusikon alla lisään
tyy ruohonkasvu ja maan multavuus vuosi vuodelta, joten 
edelläesitetyllä tavalla hankittu laidunmaa säilyy ruohoa 
tuottavana vuosikymmeniä, otaksuttavasti noin vuosisadan.

D. METSÄN SUOJELEMINEN.

Voidaksemme tehokkaasti suojella metsää niiltä monilta 
vaaroilta, jotka sitä sen kasvuaikana kohtaavat, meidän 
täytyy tarkoin tuntea näiden vaarojen luonne. Metsiä uh
kaa turmio eläin- ja kasvikunnan taholta, tuhoavien luon
nonvoimien ja ihmisten puolelta.

I. Me t s ä n  ha a s k a us .

Suurimmat vahingot aiheuttaa Suomen metsille kieltä
mättä ihminen itse. Ja metsälle vahinkoa tuottavista hen
kilöistä on m etsän om istaja asetettava ensimmäiseksi. Hä
nestähän — kaikista lainmääräyksistä huolimatta — sitten
kin miltei kokonaan riippuu, minkälaisen kohtelun alaiseksi 
hänen metsänsä joutuu, vaikka onkin tavallista, että aito-
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kansalliseen ulkokultaisuuteen turvautuen kaikki metsiä 
kohtaava turmio pannaan »puulaakien» ja metsähuijarien 
viaksi, ikään kuin nämä voisivat ilman omistajan lupaa 
viedä metsästä yhtään puuta. Entisinä aikoina ehkä silloin 
tällöin sattui, ettei metsänmyyjä ollut selvillä siitä, millai
sen kohtalon alaiseksi hänen metsänsä joutui kaupan joh
dosta, johon hän oli ryhtynyt, mutta nykyisin ei enää 
täysijärkisen metsänomistajan syyllisyyttä metsän hävi
tyksessä mitenkään kykene vähentämään se seikka, että 
hakkuun suorittaa ostaja eikä maanomistaja itse.

Tavallisimmin esiintyvä metsänhaaskausmuoto on ns. 
määrämittahakkaus, useimmiten siten aiheutettuna, että 
metsä myydään »kahdeksaan tuumaan» tai johonkin muu
hun määrämittaan, joten ostaja saa oikeuden metsästä hak
kauttaa kaikki eheät puut, jotka määrätyn mitan korkeu
della täyttävät jonkin sovitun paksuuden. Mitä suurem
paan mittaan tämä tällainen hakkuu tehdään, sitä vai
keampi on ajoissa huomata, millaiseen tilaan tuollainen 
menettely metsän lopulta saattaa. Usein kuvitellaan, että 
metsä muka kestää vuosisatoja hakata tällä tavoin. Aja
tellaan, että täten menetellen kasvaa aina uusia puita kaa
dettujen tilalle, joten metsän puuvarastot ovat ehtymättö
mät. Nyt on asianlaita kuitenkin ikävä kyllä niin, että 
kaikki Suomessa viihtyvät puut ovat siksi valoavaativia, 
ettei tuollainen menettely meillä johda toivottuun tulok
seen. Ensimmäinen määrämittahakkuu korjaa metsiköstä 
pois kaikkein nopeakasvuisimmat puut, »susipuut» ja par
haat I luokan puut. Toiseen määrämittahakkuuseen men
nessä ovat tavallisesti kaikki I luokan puut saavuttaneet 
tarpeellisen paksuuden, joten ne korjataan pois. Tämän 
jälkeen elpyy usein joidenkin III runkoluokkaan kuuluvien 
puiden kasvu, ja määrämittahakkuuta kolmannen kerran 
toimitettaessa voidaan samasta metsästä vielä saada hie-
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Myrskyn tuhoja määrämittaan hakatussa metsässä.

man puita, etenkin jos määrämittaa hiukan pienennetään. 
Mutta tällöin onkin metsän kasvava osa jo korjattu. Jäl
jellä ovat enää ainoastaan kaikkein huonokasvuisimmat 
runkoluokat, IV ja V, joista ei tule kunnollisia puita ennen 
kuin ehkä sadan vuoden kuluttua. Määrämittahakkuun pa
himpia puolia on, että varjossa kasvaneet ja siis hakkuussa 
jäljelle jätetyt puut eivät kykene tekemään siementä kuin 
aivan vähän ja senkin huonoa. Mutta huonoudestaan huo
limatta tällaisetkin puut kuitenkin varjostavat maata sen 
verran, ettei kunnollista nuorennusta voi varjostuksenkaan 
vuoksi nousta. Nouseehan tosin kuusi siellä, toinen täällä, 
mutta aivan harvassa, ja perin oksaisiksi ja lyhyiksi ne 
kehittyvät. Täysitiheää, sulkeutunutta ja pitkävartista, 
siis teknillisesti täysiarvoista metsää ei määrämittahakkuun
7 — Borg, Metsäoppi
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jäljille ole vielä missään noussut. Lisäksi on hakkuun jäi- 
keen nousseissa, harvassa kasvavissa puissa huomattavissa 
selvä rodun huonontuminen — puut tulevat hidaskasvuisia, 
kuten luonnollistakin, tässä hakkuutavassa kun valitsemalla 
valitaan kaikkein vaivaisimmat ja hidaskasvuisimmat »sie- 
menpuiksi». Näistä syistä on määrämittahakkuu metsälle 
perin turmiollista.

Lisäksi on määrämittahakkaus sangen epäedullinen hak
kaustapa taloudelliseltakin kannalta. Kun puita tuolla

Määrämittahakkuun jälki metsässä. Jäljelle jääneet pienim
mät sekä suuret vialliset puut merkitty viivoituksella tummiksi, 
poistetut puut merkitty ohuilla pisteviivoilla (vrt. kuvat 

siv. 42 ja 81).

tavoin poimitaan kokoon laajoilta aloilta, yksi sieltä, toinen 
täältä, nousevat hakkuu- ja etenkin vedätyskustannukset 
kohtuuttoman suuriksi, ja nettotulo jää vastaavassa mää
rässä kovin pieneksi. Miltei ainoa sekä metsälle että met
sänomistajalle edullinen määrämittahakkaus hakkuukyp- 
sässä metsässä on sellainen, jossa määrämitta otetaan niin 
pieni, että hakkuu muodostuu täydelliseksi paljaaksihak- 
kaukseksi. Tällaisessa tapauksessa voi nuorennusta nousta 
hakkuualalle, ja rahallinen tulos hakkuusta on parempi
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kuin jos metsästä aina muutaman vuoden väliajoin hakata 
repostellaan kookkaimpia puita, kun kuitenkin pakosta pää
dytään samaan lopputulokseen: määrämittaan hakattu met
sikkö on lopultakin hakattava paljaaksi.

Ja aivan niinkuin kaikissa taloudellisesti edistyneem
missä maissa on meilläkin lopulta johduttava siihen, että 
määrämittahakkuu yleisesti jätetään pois käytännöstä sel
laisissa metsissä, joita hoidetaan.

Metsän haaskaukseen sellaisena, jollaiseksi se tavallisesti 
käsitetään, nimittäin luvattomaan, lainvastaiseen hakkauk
seen, ovat usein syynä epäselvät rajat. Ei ole lainkaan har
vinaista, että metsäpalstojen rajat ovat niin umpeen kas
vaneet, etteivät talon omat miehetkään tiedä, missä raja 
kulkee. Vaikea on silloin vaatia oudoilta ja vierailta maiden 
tuntemusta!

Otaksuttavasti metsänhaaskauksien luku lähitulevai
suudessa lisääntyy, jos polttopuiden hinnat maaseudullakin 
pysyvät korkeina. Köyhemmälle väestölle ovat kalliit 
puunhinnat suoranaisena yllykkeenä omankädenoikeuden 
harjoittamiseen. Pitäköön siitä syystä tunnollinen metsän
omistaja huolta siitä, että hänellä on metsistään myydä 
muutakin, halvempaakin polttopuuksi kelpaavaa puutava
raa kuin tavalliset lohkohalot. Ottamalla hakkuujätteet, 
latvukset, oksat ja kannot tarkasti talteen tahi sallimalla 
paikkakunnan vähäväkisten joko aivan vähäistä maksua 
vastaan tahi kokonaan maksutta koota tällaista, muuten 
hukkaan menevää, mutta polttopuuna melko hyvää tava
raa, voidaan päästä siihen, ettei köyhimpien kansalais
temme valittavaksi jää joko värjöttää viluissaan huonoissa 
asunnoissaan keskellä metsäistä maatamme tahi antautua 
varastamaan puutavaraa, mikä kohtalo heitä nykyisin näyt
tää olevan uhkaamassa. — Tässä suhteessa voi lähimmäis- 
tensäkin parasta ajatteleva metsänomistaja tehdä paljon.
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Mutta onhan tapauksia, jolloin metsänhaaskaus ei ai
heudu puutteesta, vaan johtuu rikollisista taipumuksista. 
Kohdeltakoon tällaisissa tapauksissa rikoksellista lain an
karuuden mukaan.

Jos metsällä on erityinen vartija, hänen on annettava 
oikeudessa tehdä metsänvartijanvala. Valantehnyt met
sänvartija saa samoin kuin poliisi oikeudessa esiintyä sa
massa asiassa sekä ilmiantajana että todistajana, mikä on
kin tarpeen, koska metsänhaaskausjutuissa on aina vaikea 
saada todistajia.

i

II. V a h i n k o e l ä i m e t .

Melkein lukemattomat ovat ne eläimet, jotka voivat met
sää suuremmassa tahi pienemmässä määrässä vahingoittaa. 
Metsänomistajalla on kuitenkin aina mahdollisuus joko 
sopivan hakkuutavan avulla ehkäistä nuo vahingot tahi 
myös erityisin toimenpitein torjua vahinko eläinten hyök
käykset.

Metsän vahinko eläimiksi luetaan kotieläim et, metsäneläi
met ja ennen kaikkea hyönteiset.

a. K otieläim et.

Pahin metsänhävittäjä on kotieläimistä vuohi. Se tekee 
vahinkoa puremalla poikki taimien ja nuorten puiden latva- 
kasvaimet, syömällä nuorista puista lehdet ja havut sekä 
vahingoittamalla etenkin nuorten mäntyjen kuorta. Ly
hyessä ajassa se hävittää tavattomat alat nuorta metsää 
ja ehkäisee metsän uudistumisen suurilla aloilla. Varsi
naiselta metsämaalta se on sen vuoksi pidettävä kokonaan 
poissa, kunnollisessa aitauksessa, jottei se pääse metsää 
vahingoittamaan.
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L am m a s ei jää paljonkaan vuohesta jälkeen vahingon
teossa. Missä lampaita runsaasti pidetään metsälaitumilla, 
siellä näkee harvoin terveitä, vahingoittumattomia puun
taimia. Pahimman vahingon tekevät niin hyvin lampaat 
kuin lehmätkin kevätkesällä. Karjan ruokinta kun on vielä 
useissa taloissa järjestetty perin huolettomasti, sitä kidute
taan nälällä koko kevättalvi ja heti lumien sulettua eläimet 
ajetaan metsään. Silloin nuorelle metsälle tapahtuu pallin 
tuho, sillä siihen aikaan kelpaavat nälkiintyneille elukoille 
havupuunkin taimet ja tuoreet vuosikasvaimet. Missä nuo- 
rennus on hankittu esim. ruutukylvöillä, siellä karja tekee 
suurta haittaa tallaamalla. Kylvöruudut näyttävät olevan 
erittäin mukavia astumispaikkoja, ja elukoiden niihin tal
latessa hennot taimet taittuvat helposti. Siksi olisi kylvö- 
aloja varjeltava karjalta ainakin noin 5—6 vuoden aika. 
Paras keino estää kotieläimiä tekemästä metsälle vahinkoa 
on raivata kunnolliset laidunmaat ja hoitaa ne niin, ettei 
karjaa tarvitse niiden ulkopuolella käyttää laitumella.

Vahinko, jonka hevonen tekee metsälle, on niin vähä
pätöinen, ettei siitä kannata puhua.

Useimmat kotieläimemme kyllä kuuluvat metsän va- 
hinkoeläimiin. On kuitenkin yksi, josta on metsälle suurta 
hyötyä. Maasta tuhohyönteisten toukkia ja koteloita ha
kiessaan rikkoo sika maanpinnan, joten puunsiemenet pe- 
remmin pääsevät maahan ja taimet voivat varttua.

b. M etsäneläim et.

Kesyttömistä imettäväisistä tekee ainoastaan hirvi jois
sakin poikkeustapauksissa metsälle tuntuvia vahinkoja. 
Se katkoo nuoria puita, pääasiallisesti lehtipuita, mutta — 
missä lehtipuista on puute — myöskin havupuita, etenkin
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mäntyjä, syö niistä lehdet tahi havut sekä kuoren. Van
hempien puiden, etenkin haapojen kuoren se kaluaa ham
paillaan joskus hyvinkin korkealta. Pääasiallisen vahin
gon se tekee nuorissa metsissä. Pohjois-Suomessa tekee 
poro niillä seuduin, missä pidetään suuria porokarjoja, tava
tonta vahinkoa pääasiallisesti tallaamalla taimet, täten 
kokonaan ehkäisten nuorennuksen laajoilla aloilla ja siten 
saattaen koko metsän olemassaolon ilmeisesti vaaranalai
seksi. Oravat voivat joskus aiheuttaa pienehköjä vahinkoja 
syömällä männyn- ja kuusenkerkkiä ja siemeniä. Lintujen 
joukossa on myös muutamia vahingontekijöitä. Niistä on 
mainittava k äp ylin tu , joka syö havupuunsiemeniä. Ainoas
taan taimitarhoissa tekevät pikku linnut, pääasiallisesti 
peipposet, joskus tuntuvia vahinkoja syömällä puunsieme- 
niä ja nyhtämällä maasta vasta nousseita taimia. Laitta
malla taimitarhoihin linnunpelättejä saadaan pikkulinnut 
pysymään sieltä poissa.

c. Vahinkohyönteiset.

Saadessaan esteettömästi lisääntyä tekevät hyönteiset 
usein metsässä suunnattomia vahinkoja. Kun tunnemme 
noiden tuholaisten elintavat, voimme ehkäistä niiden lisään
tymistä ja siten rajoittaa niiden aiheuttamat vahingot mah
dollisimman vähiin. Taistelussamme vahingollisia hyöntei
siä vastaan ovat meille suurena apuna useat linnut ja var
sinkin vahinkohyönteisten monet loiseläimet.

Hyönteiset tekevät tuhojaan kaikenlaatuisissa metsissä, 
mutta varsinkin ovat niiden hävityksille alttiina semmoiset 
metsät, jotka ovat maan vesiperäisyyden, myrskyjen tahi 
kulojen vuoksi jonkin verran sairaalloisessa tilassa. — Hy
västi hoidetut, puhtaaksi raivatut metsät, jotka järkevän
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Kaarnakuoriainen 
(Tomicus typo- 

graphus).

hakkuun ansiosta ovat karaistuneet myrs
kyn vahinkoja kestämään, eivät ylipäänsä 
kärsi hyönteisvahingoistakaan. Sekamet- 
sikköjen kasvattaminen on myöskin teho
kas tapa vakuuttaa metsät noiden pahan
tekijöiden varalta.

K aarnakuoriainen (T om icu s typograp- 
h u s) on kovakuoriaisista vahingollisin, 
etenkin se vahingoittaa kuusimetsiä. Se 
on noin 5 mmm pituinen, väriltään musta, 
ruskea tahi kellertävä. Tuntosarvet ja 
jalat ovat ruskeankeltaiset. Ruumiin etuosa on pyöreähkö 
ja hienokarvainen, peitinsiivet pitkittäin hienopoimuiset, 
lovipäiset ja päistään hammasreunaiset. Kaarnakuoriaisen 
parveiluaika on keväällä. Useimmiten se esiintyy suurina 
parvina. Mieluimmin se munii edellisenä talvena kaadettui
hin kuusiin. Mutta kun tämmöiset kaadetut puut kokonaan 
kuivuvat, koko parvi käy terveidenkin kuusien kimppuun 
ja hävittää siten suuret alat kuusimetsää. Se kaivautuu 
keväällä kuoren ja puun väliin ja munii sinne. Munista 
kehittyneet toukat syövät mäihäkerrokseen käytäviä, jotka 
jotenkin suorakulmaisesti haarautuvat pystysuorasta pää
käytävästä sivuille. Toukkia on usein useita tuhansia sa
massa puussa.

Tehokkain varokeino tätä hyönteistä vastaan on se, ettei 
kaadettuja ja kuoripäällisiä kuusia koskaan jätetä kesän 
yli metsään. Kaatamalla kevättalvella keski-ikäisiä kuu
sia pyydyspuiksi niillä seuduin, missä hyönteisten on nähty 
tekevän tuhojaan, ne saadaan munimaan näihin. Juhan
nuksen jälkeen jonakin sellaisena iltana, jolloin ei ole pel
koa kulon syttymisestä, sytytetään nämä pyydystyspuut 
palamaan. Niistä palaa silloin ainoastaan oksat ja kuori, 
joten puu vielä varsin hyvin kelpaa ainakin polttopuuksi,
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mutta hyönteislaumasta on päästy, |illä kuoren alla olevat 
toukat palavat järjestään. — Kaikissa kuusimetsän hak
kuissa kaadetaan ennen muita kaarnakuoriaisen vahin
goittamat, jo kuivuneet tahi puolikuivat kuuset.

Ytim ennävertäjä (H ylesin u s p in ip erd a ) on pieni, ainoas
taan 3—4 mmm pituinen, tummanruskeahko kovakuoriai
nen. Tuntosarvet ovat lyhyet, ruumiin takaosa tasasoukka 
ja liereä. Peitinsiivissä on pitkittäisiä pisterivejä. Tämä 
kovakuoriainen syö kesällä männyn latvakasvaimen yti
men, niin että kasvain joko kokonaan putoaa pois tahi 
siihen paikkaan syntyy mutka. Suuria vahinkoja ei ytimen
nävertäjä kuitenkaan aiheuta, männyt saavat tosin kouk
kuisen runkomuodon, mutta ajan pitkään pienet mutkat sen
tään oikenevat.

M äntykärsäkäs eli »Tukkim iehen täi» (H ylob iu s abietis) 

on helppo tuntea pitkästä, soukasta kärsästään. Se on väril
tään tervanruskea, selkäpuolella on viistoiksi poikkijuoviksi 
järjestyneet keltaiset j)ilkut. Vaaleankeltaisella toukalla 
on paksumpi ruskea pääosa. Täysin kehittyneen hyönteisen 
pituus on 12—15 mm. Talvensa se viettää hakkuualoilla 
olevissa kannoissa. Tekee vahinkoa syömällä kuoren lai
kuttani nuorista havupuun taimista sekä maanpinnan ylä- 
että alapuolelta. Tehokkain varokeino tätä hyönteistä vas
taan on hakkuiden vuorottelu, niin että vasta usean vuoden 
kuluttua hakataan uusi lohko ennen hakatun viereen. Risu
jen poltto ja maanpinnan kulottaminen vereksillä hakkuu- 
aloilla on myöskin omiaan niitä tuntuvasti vähentämään.

Turilas (M elolontha H ip p oca sta n i) on suuri, noin 2 cm:n 
pituinen kovakuoriainen, väriltään punertavan ruskea. 
Tuntosarvet ovat liuskapäiset. Munii mieluimmin peh
meään savimaahan. Toukkien kehitys kestää kolme vuotta. 
Tällä ajalla ne syövät taimien ja ruohojen juuria. Vasta 
neljäntenä ikävuotenaan toukka koteloituu ja kehittyy
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täysimuotoiseksi kovakuoriaiseksi. Keväällä lcntoaikanaan 
turilaat asettuvat usein suurin parvin lehtipuihin syöden 
niistä lehdet. Varhain aamulla sopii niitä silloin pudistaa 
puusta sen juurelle levitetylle vaatteelle ja sitten tuhota ne. 
Siat ovat erittäin ahnaita turilaiden suurille, lihaville tou
kille. Niin ikään ovat pelto varikset ja kottaraiset turilaiden 
vihollisia.

M ä n ty  pistiäisen (L op h yru s p in i)  toukat tekevät usein 
(viimeksi vv. 1932 ja 1933) nuorissa mäntymetsiköissä 
tuntuvaa vahinkoa. Toukat, jotka ovat väriltään likaisen 
vihreitä, esiintyvät suurin, tihein sykermin varsinkin män
tyjen latvapäässä. Ne syövät männynneulaset niin, että 
ainoastaan neulasen sydän jää jäljelle. Sitä voidaan hävit
tää kokoamalla toukkia.

M ä n ty  perhonen (P an olis pin iperda) on maassamme toi
sinaan tehnyt tuntuvia vahinkoja. Mainittu perhonen on 
pienenpuoleinen, etusiivet ruskeanpunaiset, niissä vaaleita 
juovia ja poikkiviivoja, takasiivet harmaanruskeat, samoin 
takaruumis. Toukat, jotka kehittyvät kesäkuussa, ovat 
noin 3 cm pitkiä, väriltään vihreitä, viisi vaaleampaa juo
vaa pitkin selkää. Ne syövät männyistä neulaset. Syö
dessään ne ovat niin löyhästi kiinni, että pieninkin tuulen
puuska varistelee niitä maahan. Heinäkuun lopulla tahi 
elokuun alussa on edullista laskea sikoja laitumelle touk
kien uhkaamalle metsämaalle. Toukat näet niihin aikoi
hin laskeutuvat alas puista koteloituakseen.

Ne keinot, joita toistaiseksi tunnetaan vahinkohyönteis- 
ten torjumiseksi, ovat enimmältä osalta heikosti tehoavia 
ja tulevat kalliiksi. Siitä syystä on mitä suurinta huomiota 
kiinnitettävä eläinmaailmassa oleviin hyönteisten luonnolli
siin vihollisiin. Näistä ansaitsevat huomiota ennen kaikkea 
hyönteissyöjälinnut. Monet näistä syövät parissa päivässä 
saman verran hyönteisiä kuin mitä voimme parhaiten saada
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tuhotuksi onnistuneella pyydyspuulla. Pitkäaikaisilla syöt- 
tökokeilla on todettu esim. tiaisten syövän päivässä keski
määrin n. 10 000 hyönteismunaa. Samoin huomattiin 
kerran pienen hömötiaisen syöneen päivässä alun seitse- 
mättäsataa mäntymittarintoukkaa. Yleensä juuri tiaiset 
syövät oman painonsa hyönteisiä ja niiden munia 2 1/2-—3 
päivässä. Tästä käsitämme, miten valtava merkitys pikku
linnuilla on metsätaloudessa.

Ikävä vain, että parannettu metsänhoito uhkaa vähi
tellen hävittää näiden hyödyllisten auttajiemme pesäpai
kat, joten linnuillekin tulee asuntopula uhaten karkoittaa 
ne metsistämme, jolloin hyönteiset pääsisivät niissä rau
hassa isännöimään. Useille hyönteissyöjälinnuille voimme 
tosin säilyttää niiden luontaiset pesimispaikat siten, ete
emme nuorista ja keski-ikäisistä metsistä turhanpäiten rai- 
vaa pois kataja- ym. pensaita, joihin ne kernaasti kyhäävät 
pesänsä. Mutta kaikkein hyödyllisimmät pikkulinnut, ku
ten juuri tiaiset, eivät pesi muuanne kuin onttoihin puihin, 
lahokantoihin yms. Hieman voimme niidenkin asuinhuolia 
lykätä tuonnemmaksi siten, että tuollaiset sisältä lahot pök- 
kelökannot, joilla ei ole mitään arvoa polttopuunakaan, hak
kuissa säästetään ja jätetään pystyyn tiaisten pesimäpai
koiksi. Mutta kun paranevan metsänhoidon aikana ei uusia 
tuollaisia lahopökkelöitä enää muodostu, tulee lopultakin 
asuntopula polttavaksi. Ainoa tapa, millä tulevaisuudessa
kin voidaan säilyttää metsässä riittävä määrä noitametsän 
»terveyspoliiseja», on valmistaa ja naulata metsään riittävä 
määrä (8—10 kpl hehtaarille) tiaisille sopivia pesimispönt- 
töjä. Nämä sopii tehdä samaan malliin kuin kottaraisille 
käytetyt, mutta pienempiä, lentoreikä ainoastaan 30 mm 
läpimitaten. Parhaat pesimispöntöt saadaan pienistä, si
sältä lahoista korpikuusista sahatuista 22—25 cm pitkistä 
pätkistä.
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III. M e t s ä l l e  v a h i n g o l l i s e t  s i e ne t

M e sisien i (A ga ricu s m elleus) on vaaleankeltainen lakki- 
sieni, jota joskus näkee ryhmissä sen vahingoittamien pui
den juurilla. Hävittää etenkin kuusimetsää ja tappaa usein 
parhaassa kasvussaan olevia puita ryhmittäin. Sen teke
mät vahingot tunnetaan siitä, että puun ja kuoren väliin 
muodostuu paksu, sitkeä valkoinen ketto.

Eräs ruostesieni (P eriderm ium  p in i, corticola) aiheuttaa 
männyn yleisen taudin »tervasroson». Tervasroso esiintyy 
tavallisesti männyn latvapuolella yhdellä puolen puuta, 
jossa kuori sairaalla paikalla vähitellen muuttuu mustaksi, 
ikään kuin poltetuksi. Roson kohdalla puu pihkoittuu ja 
sen lisäkasvu ehkäistyy. Usein kuivuu männyltä latva ter- 
vasroson johdosta. Nuoret, alle 40-vuotiaat männyt kui
vuvat tervasroson takia tavallisesti kuukauden kuluessa, 
niin ettei edes niiden kuori ehdi mustua. Tervasroson ole
massaolo ei ole suinkaan todistuksena siitä, että puu on 
laho; puu voi useinkin olla aivan terve, vaikka latva onkin 
kuivunut. Mitään muuta tervasroson ehkäisemiskeinoa ei 
ole kuin kaataa kaikki mainitun sienen vioittamat puut. 
Tätä ei pitäisi koskaan laiminlyödä, koska tauti on sangen 
tarttuvainen ja kerran metsikköön ilmestyttyään pilaa, 
jopa tappaa paljon puita.

K u u sen ru ostesien i (C rysom yxa  A bietis ja Cr. L ed i) va
hingoittaa kuusen havuneulasia. Se tunnetaan siitä, että 
neulaset alkavat kesällä kellastua. Toisinaan nämä sienet 
voivat aiheuttaa puun kuolemankin, mutta useimmiten 
vaurio rajoittuu lisäkasvun vähentymiseen.

M ä n n y n  karistesieni (L ophoderm ium  p in astri) kasvaa 
männynhavuneulasissa. Se tunnetaan siitä, että neulaset 
joko kokonaan tahi osaksi muuttuvat väriltään harmaiksi 
mustin poikkijuovin; neulasten alapuolelle ilmestyy riviin
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mustia pilkkuja. Nuorille puille ja etenkin taimille tämä 
ruostesieni voi olla hyvin vaarallinen.

Lahoviat ovat vanhoissa havumetsissä jotenkin yleisiä. 
Laho syntyy tavallisesti siten, että erityiset lahosienet 
pääsevät puuta syövyttämään. Tavallisin on M ä n rtyn - 

kääpä (Tram etes p in i) . Kääpä esiintyy männynrungolla 
useimmiten jokseenkin korkealla maasta. Tavallisesti se 
kasvaa jonkin suuren, kuivuneen ja katkenneen oksan koh
dalla. Väriltään se on tummanruskea, jotenkin kovapin
tainen. Kääpäsienen idut kulkeutuvat tuulen mukana. 
Osuessaan puun kyljessä sopivaan haavaan itu tunkeutuu 
puun sisään, muuttaa vioittuneen puuaineen ensin punai- 
senruskeaksi, sittemmin vaaleahkoksi, täynnä pitkähköjä 
valkoisia täpliä. Kääpä on melkein aina varma todistus 
siitä, ettei puusta saada kelvollista sahatukkia.

Koivussa aiheuttaa lahon kolme eri kääpäsientä* P o ly -  

porus betulinus, P olyp oru s fom entarius ja P olyp oru s n igri- 

cans. Tavallisesti kääpä näyttäytyy koivun pinnalla vasta 
sitten, kun puu on kokonaan kuivunut ja pökkelöitynyt. 
Lahon alkaminen koivussa näkyy kuitenkin jo alkuas
teellaan helposti siitä, että latva tai jokin latvaoksista kui
vuu. Kun koivunlaho edistyy ja leviää huomattavasti no
peammin kuin havupuiden lahot, on koivumetsää apuhar- 
ventaessa erikoisesti tarkattava tällaisia kuivalatvakoivuja 
ja kaadettava ne pois, ennen kuin laho ehtii turmella koko 
puun ja levitä toisiinkin.

Tyvilahon  aiheuttaa eräs sieni (Tram etes radiciperda). 
Se esiintyy enimmäkseen kuusen juurilla. Juuresta laho 
leviää ylöspäin. Tyvilahon vioittamat kuuset tunnetaan 
usein luonnottomasti turvonneesta tyviosastaan. Laho 
puu on aluksi punertavaa, ruskettuu sitten. Vähitellen 
vioittunut puuaine hajoaa kokonaan, ja osa juurista pilaan
tuu. — Etenkin vesiperäisillä mailla kasvavia kuusikoita
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varomattomasti harvennettaessa kuuset sairastuvat usein 
siten, että niiden oksiin alkaa yhä enemmän kasvaa mustaa  

kuusennaavaa (Alectoria juhata). Vähitellen haava voi tu
kahduttaa havuneulaset ja siten kuivattaa puun.

IV. L u o n n o n v o i m i e n  a i h e u t t a m a t  
v a hi ng o t .

Metsän ehkä pahin vihollinen meidän maassamme kuu
luu luonnonvoimien ryhmään. Se vahinko ei ole pieneksi 
arvosteltava, joka vuosittain kohtaa maatamme, kun mo
nia tuhansia hehtaareja metsämaata palaa.

a. K u lo t

Kaikki metsäpalot eivät ole yhtä turmiollisia. Varhain 
keväällä, jolloin maa vielä on kosteahkoa, ei kulo tee muuta 
vahinkoa kuin polttaa kanervan ja samalla tietystikin 
kaikki taimet kuivilta männikkökankailtamme. Harvoin 
kulopalo tavallisina kesinä polttaa vanhan metsän aivan 
autioksi. Useimmiten se polttaa vain ruokamultakerroksen ja 
kuivattaa nuoren metsän. Ainoastaan erikoisen kuivina kesinä 
ja kovan tuulen vallitessa tuli nousta leimahtaa puiden lat
voihin ja panee koko palaneen metsäseudun autioksi erä
maaksi, jossa ei kasvavaa puuta näy silmänkantamattomiin. 
Vanha mänty kestää helposti tavallisen kulon; sen kasvu 
tosin hidastuu, mutta henkiin se sentään jää. Kuusen kulo- 
valkea armotta hävittää. Metsäpalojen tuhojen rajoittami
seksi on koetettava edistää koivun kasvua kankailla, sillä 
tämä puulaji pitää maan tuoreena ja vaikuttaa siten ehkäise
västi kulojen leviämiseen. Etenkin on tärkeää, että sellaisille 
paikoille, missä kuloa muutenkin on helpompi vastustaa,
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esim. kapeille, molemmin puolin vesiperäisten maiden rajoit
tamille kangaskannaksille, kasvatetaan koivua tahi yleensä 
lehtipuita erityiseksi palonehkäisyvyöhykkeeksi. Tämmöi
set vyöhykkeet ovat myöskin tarpeen siellä, missä rautatie 
kulkee kuivan kanervikkokankaan poikki, sillä veturin ki
pinöistä syttyneet kulot ovat viime aikoina käyneet yhä 
tavallisemmiksi. Tärkeää on jokaisen kohdaltaan noudat
taa mitä suurinta varovaisuutta tulta metsässä käsitelles
sään. Niin on kesäaikaan luovuttava tupakanpoltosta met
sässä, sillä kovin monet tuhoisat kulot ovat saaneet alkunsa 
huolimattomasti tiepuoleen heitetystä tulitikusta tahi sa- 
vukkeenpätkästä. Paimenia ja muita metsässä liikkujia on 
tiukasti kiellettävä tulta huolettomasti pitelemästä.

Kulon sammuttaminen käy parhaiten päinsä siten, että 
tulen eteen kiireesti kaivetaan matala ojanne, josta multa 
luodaan sen tuonpuoleiselle reunalle. Multa on kuivalla
kin kankaalla aina hieman kosteaa, joten tulen voima hiu
kan heikkenee sen jouduttua tuoreen mullan kohdalle. 
Noin sylen pituisilla tuuheaoksaisista, puoliväliin karsi
tuista kuusista tahi koivuista tehdyillä sammutusluudilla 
pieksävät sammutusmiehet tulen ojan kohdalla sammuksiin, 
estävät sitä pääsemästä ojanteen yli. On itsestään selvää, 
että tämmöiseksi vastustuskohdaksi mieluimmin valitaan 
niin kapea paikka kuin suinkin. Tiheässä metsässä, ja kun 
tuli pyrkii heittäytymään puiden latvoihin, täytyy ojan
teen tulenpuolella kaataa puita latvat tuleen päin, jotta 
siten muodostuu ainakin parin, kolmen sylen levyinen palo- 

katu. Hätätilassa, etenkin kun on liian vähän sammutus- 
väkeä, täytyy tämmöisestä palokadusta tahi muusta sopi
vasta paikasta sytyttää vastatuli, jolla, sitä varovaisesti 
ohjaten, poltetaan maanpinta puhtaaksi kulon tieltä, joten 
tämä sammuu ravinnon puutteeseen. Kaikessa metsäpalon 
sammutustyössä on mikäli mahdollista koetettava saada
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sammutus suoritetuksi yön aikana, sillä päivällä onnistuu 
suuren kulon voittaminen ainoastaan erittäin suotuisissa 
olosuhteissa. Silti ei sentään ole odotettava iltaan, ennen 
kuin sammutustyöhön ryhdytään!

Melkein yhtä tärkeää kuin metsäpalon sammutus on 
palopaikan vartioim inen. Niiden henkilöiden, jotka jäte
tään palopaikkaa vartioimaan, tulee erityisesti kiinnittää 
huomionsa kaikkiin lahopuihin, onttoihin kantoihin, muura
haispesiin ym., joissa tuli usein kytee viikkokausia ja sopi
van tuulen sattuessa viskautuu metsään. Kaikki tuommoi
set savua suitsuavat lahopuut ja muurahaispesät täytyy 
repiä hajalle ja tukahduttaa niissä kytevä tuli. Vettä 
on kulopaikalla saatavissa siksi harvoin, että miltei 
kaiken sammutustyön täytyy tapahtua tuoreella hie
kalla tahi mullalla tukahduttamalla. Missä on vettä saata
vissa, se on tietenkin mitä tehokkain kulon sammuttamis- 
väline. Huomattakoon vain, että vesi on hajoitettava kuloa 
sammutettaessa joko suihkukannulla tahi pienellä ruiskulla 
tahi hätätilassa oksista tehdyn luudan läpi kaatamalla. Jos 
vesi kaatamalla kaadetaan kulon tielle, se ei riitä mihinkään 
ja tehdään turhaa työtä.

Huolellinen metsänomistaja ei nykyaikana enää jätä met
säänsä palovakuuttamatta. Metsävakuutusyhtiöistä mai
nittakoon M etsänom istajain  K eskin äin en  M etsä pa loa pa- 
yhdistys Helsingissä.

b. M y r s k y n  vahingot.

Rajut myrskyt tekevät usein hyvinkin tuntuvia vahin
koja, varsinkin liian tiheinä kasvaneissa kuusimetsissä, 
joita yhtäkkiä on liiaksi harvennettu. Tämmöinen varo
maton harvennus tapahtuu useimmiten siten, että metsästä
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tukkipuita myytäessä annetaan ostajan toimittaa hakkuu 
pitäen ainoastaan silmällä, ettei määrättyä vähintä mittaa 
pienempää puuta saa kaataa. Semmoisen hakkuun joh
dosta ennen liian tiheänä kasvanut metsä yhfäkkiä muut
tuu liian harvaksi, usein niin harvaksi, ettei jää jäljelle 
muita kuin viallisia puita, joita ostaja ei halua hakata, 
ja varjossa kasvaneita pienilatvaisia, hentorunkoisia puita. 
Noiden tiheässä kasvaneiden puiden juuristo on niin heikko, 
ettei se voi kestää heikohkoakaan myrskyä. Tämmöisistä 
metsistä aina enin puita kaatuu. Vahinkojen välttämiseksi on 
kuusimetsä jo keski-iältään kasvatettava myrskyjä kestä
väksi, aika ajoin toimitetuin, alussa lievemmin harvennuksin 
totutettava vapaampaan asemaan, joten puut paremmin ke
hittävät juuristoaan ja siten tulevat kestävämmiksi myrs
kyjä vastaan. Tärkeää on koettaa saada puhtaisiin kuusik
koihin mäntyjäkin sekaan edes pieni määrä, sillä mänty 
tukee kuusikkoa suuressa määrin. Jos on vanhaan, tiheään 
kuusikkoon käytävä käsiksi esim. harvennushakkuulla, on 
välttämätöntä, että ensi hakkuussa hakataan vain aivan 
vähän, mieluimmin ainoastaan kaikkein suurimmat puut. 
Tämän jälkeen metsikkö jätetään rauhaan joksikin aikaa, 
esim. 10 vuodeksi, sitten taas hakkuu uusitaan, nyt jo otta
malla vähän suurempia puumääriä. Parasta on kuitenkin, 
että vanhoissa kuusikoissa kokonaan vältetään harvennus
hakkuita ja tehdään hakkuu säännöllisen lohkohakkuun 
tapaan.

Lohkohakkuun tapaan hakattaessa myrsky usein laajen
taa aukkoa hakkuualan laidasta yhä suuremmaksi, etenkin 
jos lohkon reunat muodostavat niemekkeitä tahi lahdek- 
keita. Kuta suurempi aukea metsässä on, sitä suuremmalla 
voimalla myrsky pääsee sen laidassa kasvavan metsän 
kimppuun. — Tämänkin seikan pitäisi panna metsänomis
tajan hieman miettimään, ennen kuin hän sijoittaa usean
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peräkkäisen vuoden hakkuualat aivan vieri vierekkäin! —  
Suuntaamalla hakkuu pahimpien myrskyjen tavallisinta 
suuntaa vastaan, siis ylipäänsä hakkaamalla idästä länteen 
on koetettu turvata metsää myrskyn tuhoilta. Ennakolta 
varovaisesti harventamalla tulevan hakkuualan reuna myrs
kyn kestäväksi on koetettu varustautua myrskyn tuhoja 
vastaan.

Meidän maassamme, jossa järviä ja soita on tavattoman 
runsaasti, on järvien ja muiden suurien aukeiden äärellä 
kasvava metsä pahassa vaarassa joutua myrskyjen runnel
tavaksi, jos sitä hakatessa menettelemme typerästi. Luonto 
kasvattaa tuollaisilla vaaranalaisilla paikoilla metsän reuna- 
puut, »räystäspuut», erikoisesti myrskyä kestäviksi. Ne 
jäävät metsän sisässä, suojaisemmissa paikoissa kasvavia 
puita huomattavasti lyhyemmiksi, oksat, etenkin aukean 
puolella, säilyvät tuoreina miltei maahan saakka, ja koko 
puu kehittyy tyvekkääksi, vahvajuuriseksi. Se ei hevillä 
kaadu myrskyssä, suojaapa se vielä takanaankin kasvavaa 
metsää siten, että se pakottaa ilmavirran luisumaan ylös
päin metsän aukean laidasta lievästi kohoavaa latvuska- 
tosta pitkin. Tällaisten, tukkimiehen silmissä rumien ranta- 
puiden ansio onkin, että myrskyt meillä ani harvoin teke
vät vahinkoja suurtenkaan järviemme rannoilla, vaikka 
siellä myrskyn voima on vallan raivoisa.

Mutta antaapa olla, että tällaiset »räystäspuut» hakataan 
pois, kuten määrämittahakkuussa useimmiten tapahtuu, 
tahi että niitä ryhdytään karsimalla muovailemaan »kau
niimmiksi». Silloin käy taempana kasvavien kaunismuo
toisten, mutta reunapuiksi tottumattomien puiden sur
keasti, usein kaatuu tällaisilla paikoilla metsää luokonaan. 
Säilytettäköön siitä syystä nuo tyvekkäät ja oksaiset ranta- 
petäjät metsän etuvartijoina ja varottakoon, ettei niihin 
kosketa, ei hakaten eikä karsien! Kun metsä aukean reu-
8  —  B org, Metsäoppi
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Rantapuiden muodostama luonnollinen myrskynvoiman mur
tava »räystäs» järven rannalla. Rantapuiden alas saakka tuu
hea latvus kääntää ilmavirrat vinosti ylöspäin (nuolien osoitta

maan suuntaan) puiden latvojen päällitse.

nassa nuorennetaan, niin istutettakoon tahi kylvettäköön 
metsä n. 15—20 metriä leveällä kaistaleella lähinnä rantaa 
harvempaan, ja luonnonkylvämissä nuorissa rantametsissä 
pidettäköön ylen runsailla harvennuksilla rantapuut oksai
sina maata myöten, jotta saataisiin kehittymään kelvolli
nen räystäs.

c. L u m en  vahingot.

Nuorissa ja keski-ikäisissä metsiköissä, etenkin liian ti
lleissä koivikoissa ja männiköissä tekee lumi usein tuntuvia 
vahinkoja murtamalla heikkorunkoisia puita. Sekametsi- 
köissä lumi ei juuri aiheuta vahinkoja. Tämmöisiä metsi
köitä kasvattamalla saamme metsämme kestäviksi lumen 
vahinkoa vastaan. Puhtaitakin metsiköitä voi, niitä taita
vasti harventamalla, tehdä kestävämmiksi. Pieniä män
nyn- ja kuusentaimia lumi murtaa usein keväisin, jos ne 
kasvavat ilman suojaa. Tämän auttamiseksi tulee metsään 
jätettävät latvukset jättää karsimatta, jolloin edes niiden 
suojassa kasvavat taimet välttyvät tästä vaarasta.
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d. V esiperäisyys.

Suuri osa Suomen pinta-alasta on niin vesiperäistä maata, 
etteivät puut voi siinä viihtyä tahi ainakaan saavuttaa 
täyttä pituuttaan ja vahvuuttaan. Vesiperäisillä mailla 
vaivaavat puita usein lahoviat. Etenkin on kuusi kosteilla 
kasvupaikoilla useimmiten tyvilahon vahingoittama. On 
yleinen huomio, että suot lisäävät ympäristönsä hallan
vaaraa. Sitä paitsi suot, tahi ainakin useimmat niistä, kas
vavat vuosi vuodelta, siten haudaten alleen ennen kasvulli
sia metsämaita. Kun on huomattu, että puut eräänlaatui- 
silla soilla kasvavat hyvin ja toisilla mailla tuntuvasti pa
rantavat kasvuaan, kun liikavesi on johdettu pois, on usein
kin syytä ryhtyä metsämaillakin suonkuivausyrityksiin. 
Tuntuupa melkein siltä, että ojitus nykyään on tepsivin 
keino metsän kasvun nopeaksi parantamiseksi.

Kuitenkaan eivät kaikki suot eli märät maat ole saman
arvoisia; näyttää siltä, ettei kaikista soista kohtuullisin kus
tannuksin saada puiden kasvuun sopivaa maata. Osaksi 
tämä erilaisuus johtuu turpeen laadusta tai oikeammin sen 
sisältämien kasvinravintoaineiden runsaudesta, mutta osaksi 
myös siitä, että monen pienen ja matalan, etenkin kivikko- 
pohjäisen suon kuivatus vaatisi tavattomia kustannuksia.

Suomaan turve voi olla useanlaatuista. Jokseenkin 
yleistä on, etenkin korpisoissa, tummanruskea tahi miltei 
musta, pääasiassa puukasvien jätteistä syntynyt metsä- 
turve. Tämä turvelaji on useimmiten hyvin tekeytynyt, 
muuttunut multamaiseksi, ja sisältää runsaasti kasvi
ravinto aineita. Sen arvoa lisää usein sekin, että siihen on 
virtaavan veden mukana kulkeutunut jonkin verran hie
noa hieta- tahi savilietettä. Meillä yleisimmistä turve- 
lajeista on tämä arvokkainta. Hyvänpuoleista on myöskin 
saraturve. Sen väri vaihtelee harmahtavasta tummän-
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ruskeaan, kuivana ja puolikuivana sen pinta näyttää usein 
hienovillaiselta. Usein se sisältää melko runsaasti raatteen 
ja kortteen jätteitä, joiden viimeksimainittujen mustan- 
kiiltävät, litteiksi painuneet nivelvälit usein ovat saratur- 
peelle tunnusomaisia. Saraturpeissa voi tosin joskus olla 
kasvinravintoaineita sangen niukalti, mutta kaikkein useim
missa tapauksissa se on hyvälaatuista. Sen tekeytymisaste 
on vaihteleva. Aivan niukalti on ravintoaineita sitä vas
toin rahka- eli valkosammalturpeessa. Kaikkein useim
missa tapauksissa valko sammalturve on miltei kokonaan 
tekeytymätöntä, väriltään vaaleanruskeaa, ja rahkasam
malen jätteet ovat selvästi tunnettavissa vielä hyvinkin 
syvissä kerroksissa. Usein on rahkasammalturpeessa niitty- 
villan ja hieman varpukasvien jätteitä, jotka tosin jossakin 
määrin lisäävät siinä kasvinravintoaineiden määrää. Kaik
kein useimmissa tapauksissa rahkaturve on kuitenkin niin 
perin laihaa, ettei se jaksa kasvaa metsääkään tavallisessa 
ojituksessa. Sitä paitsi se pidättää kosteutta niin itsepin
taisesti, että se olisi ojitettava kovin tiheällä ojaverkos
tolla, jos mieli saada se kuivumaan. — Kuitenkin tulee huo
mata, että monenkin suon, jonka syvemmät kerrokset ovat 
varsin hyvälaatuisia, pintakerrokset voivat olla aivan 
rahkasammalen vallassa, niin että ensi näkemältä luulisi 
sitä puhtaaksi rahkasuoksi ja siis metsänkasvuun kelpaa
mattomaksi. Siinä tapauksessa, että rahkaturve ei ole kuin 
n. 30 cm paksu ja sen alla on joko metsä- tahi saraturvetta, 
suo kelpaa ilman muuta ojituksen jälkeen metsän kasvuun. 
Jos rahkasammalta on paksummalti, mutta sitä voidaan 
käyttää kuivikkeiksi, saadaan suosta sen jälkeen, kun 
rahkaturvetta on ohennettu, usein ojitettuna mitä oivallisin 
metsänkasvumaa.

Suolla esiintyvästä kasvillisuudesta voidaan myöskin 
tehdä melko tarkkoja johtopäätöksiä suon hyvyydestä.
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Puista ovat leppä, kuusi ja paju hyvien soiden tunnus- 
kasveja, ne kun viihtyvät ainoastaan sellaisilla soilla, missä 
pohjavesi on liikkeessä. Näiden kasvupaikoilla on turve 
tekeytynyttä, useimmiten hyvää metsäturvetta. Koivukin 
on vielä hyvänpuoleisen suon merkki. Mutta mänty kas
vaa miltei miten huonolla suolla tahansa, kunhan se ei ole 
kovin vetinen; sen kasvusta voidaan kuitenkin päätellä 
yhtä ja toista suon kelpoisuudesta. Maanpintakasveista 
ovat nokkoset ja ohdakkeet parhaimpien soiden merkkinä. 
Pensaat ja useimmat varpukasvit merkitsevät myöskin 
hyvänpuoleista suota. Ruohot, vieläpä saraheinätkin ovat 
merkkinä siitä, ettei suo ole huonoa. Sitä vastoin ei niitty- 
villasta ole taikaa, ja pelkkä rahkasammal ja poronjäkälä 
ovat jo huonojen soiden tunnuskasveja.

Erikoisesti on mainittava aivan matalaturpeiset soistu
mat, joissa jo 30—40 cm:n syvyydessä karahtaa vastaan 
hiekka tahi savi. Näiden ojituskelpoisuus riippuu miltei 
kokonaan pohjamaan laadusta, — turpeen laatu merkitsee 
vähemmän.

Suon tahi soistuneen maan kuivatus ojittamalla voidaan 
joissakin tapauksissa saada aikaan hyvin vähillä kustan
nuksilla, parillakymmenellä markalla hehtaaria kohti, mutta 
voivat ne joskus nousta useaan sataan markkaan. Kysy
mys on nyt siitä, kuinka suuria kustannuksia kannattaa 

uhrata metsämaiden ojitukseen. Kun ojittamalla valloite
taan uutta maata metsänkasvuun, voidaan sanoa, että 
ojitukseen kannattaa panna uuden, kasvullisen maan osto
hinta. Jopa hieman enemmänkin. Ensinnäkin ojitettu suo 
on hyvin monissa tapauksissa erinomaista metsämaata; 
puut kasvavat siinä paljon nopeammin kuin kangasmailla. 
Toiseksi suo on entisten metsämaitten keskellä, joten veto- 
matka suolta ei tule niin pitkä kuin taloon ostetulta lisä
maalta. Ja vielä on meidän muistettava, että ostetun maan
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mukana seuraavat myöskin sen verot ja rasitukset, mutta 
suosta on maksettava sama vero, olipa se ojitettu tahi ojit
tamaton. Nämä seikat huomioonottaen ei tule säikähtää 
suuriakaan ojituskustannuksia, varsinkaan sellaisilla seu
duilla, missä puutavaralla on hyvä menekki ja maan hinta 
korkea. Syrjäseuduillakin kannattaa parhaiden soiden oji
tus mainiosti. Ja otaksuttavasti jo kymmenen vuoden ku
luttua päivitellään ihmisten tyhmyyttä, kun ei nykyaikana, 
työpalkkojen vielä ollessa verraten alhaiset, ole ojitettu 
metsäsoita sen tarmokkaammin.

Metsänkasvuun jätettävällä suolla tulee ani harvoin ky
symykseen niin perinpohjainen ojitus kuin viljelyssoilla. 
Siksi onkin koetettava kaivaa jokainen oja juuri siihen 
suuntaan, missä se parhaiten tehoaa. Selviö — joka jokai
sen ojittajan aina olisi pidettävä muistissaan — on, että 
maanpinnan parhaan laskun suuntaan kaivettu oja ei ky
kene kuivattamaan kuin joitakin metrejä leveän kaistaleen 
kahden puolen ojaa, jota vastoin poikki rinteen kaivettu oja, 
joka pitkin pituuttaan on jokseenkin suorakulmaisessa 
suunnassa parhaaseen laskuun nähden, kuivattaa laajat 
alat suota alapuoleltaan. M ik ä ä n  oja  ei kykene im em ään  

vettäy vaan ainoastaan kuljettam aan p ois sen veden , joka  

siih en  valuu , m aan kaltevuussuhteita noudattaen. — Tämän 
muistaen saadaan oikeaan paikkaan kaivettu oja kuivat
tamaan 40— 100 metriä leveä maakaistale alapuoleltaan.

Viemärin eli valtaojan suuntaa määrättäessä voidaan 
tätä pääsääntöä verraten harvoin noudattaa. Viemäri on, 
jos mieli sen vastata tarkoitustaan, kaivettava siihen, missä 
suon pohja on alimpana, koska viemäri muuten, suon pai
nuessa kokoon, voisi jäädä muita ojia ylemmäs, joten ojitus 
olisi epäonnistunut. Milloin ojitettavalla suolla on järviä 
tahi lampia, joiden vedenkorkeus on liian suuri, on useim
min eduksi laskea viemärin avulla niiden vesi alemmaksi,
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Turvetta.

Pohjamaata.

Kaavamainen esitys niskaojan sijoituksesta. Niskaojan tulee 
ylettyä 20—30 cm pohjamaahan.

— laskettu lampi tulee silloin olemaan viemärin jatkona, 
joten ojituskustannukset tulevat hieman pienemmiksi. 
Korpisoissa voidaan usein käyttää viemärinä vanhaa, pe
rattua luonnonpuroa. Ennen kuin tällaiseen puronperkauk- 
seen ryhdytään, on kuitenkin otettava selko, onko puro 
nykyisin siinä kohden, missä korven pohja on alimmillaan. 
Lisäksi on tietysti puron mutkat oikaistava. Aivan kapeat, 
alle 100 metriä leveät korpinotkot, joihin ei sivuilta tule 
sanottavasti lisävesiä, voidaan kuivattaa jo pelkällä viemä
rillä, kunhan tämä on kaivettu oikeaan paikkaan.

Useimmissa soissa tarvitaan viemärin lisäksi niskaojia , 
joilla katkaistaan veden tulo suolle ympärillä olevilta kor-

Yhdellä niskaojalla kuivattu korpinotko. Kun rantakangas on 
kovin pieni ja siitä valuvat vedet kovin vähäiset, ei sen reunassa 

ole oja tarpeen. T:niemi XIV v.p. Mittakaava 1:8000.
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keammilta mailta. Kun suolle ylempänä olevalta kan
kaalta ei valu ainoastaan pintavesiä — etenkin keväällä 
lumensulamisaikana — vaan myöskin tulee usein pohja- 
vesisuonia, joista suurin osa kulkee pohjamaan pintaker
roksissa, on niskaojalla koetettava katkaista edes osa näistä 
vesisuonista. Tästä syystä niskaoja kaivetaan hieman ulom-

Kahdella niskaojalla kuivatettu räme. Trniemi XIV v.p. Mitta
kaava 1: 8000.

Korpimaa, kuivattu sarkaojilla, joista alin samalla toimii alem
pana olevan kankaan suojusojana, sekä niskaojalla. Viemärinä 
toimii perattu puro. Trniemi. XII v.p. Mittakaava 1: 8000.



Niskaojilla ja »sarkaojilla» kuivatettu räme. Laskettua lampea 
käytetty osaksi viemärinä. Ylänurkassa vasemmalla suojusoja 
katkaisemassa vedenjuoksun korkeammalla olevalta rämeeltä 
alavalle kankaalle. Tuomarniemi. VII ja IX vartiopiiri. Mitta

kaava 1: 8000.

Kangas
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maksi suolle, eli niille tienoille, missä mutakerroksen pak
suus on n. 40—50 cm. Niskaoja kaivetaan mieluimmin 
niin syväksi, että se ylettyy n. 20—30 cm pohjamaahan. 
Tämä edellyttäen, että pohjamaa on joko hiekkaa tai sa
vea. Kivikkopohjaisessa suossa on niskaoja kovin suurien 
kaivauskustannusten välttämiseksi kaivettava ulommaksi 
suolle. Aivan orjallisesti ei tietysti tarvitse noudatella kaik
kia suon poukamia eikä sen pohjamaan muodostamia kuo- 
panteita.

Laajoilla soilla tarvitaan niskaojien ja viemärin lisäksi 
muita ojia, jotka nekin mikäli mahdollista kaivetaan en
nemmin mainitulla tavalla poikki rinteen, eikä parhaan las
kun suuntaan. Jos suon laiteilla tahi keskempänäkin on 
lähteitä, suosilmäkkeitä tahi muita veteliä paikkoja, joi
den kautta ei mikään oja sovellu kaivettavaksi, on näihin 
vesipaikkoihin lähimmästä ojasta kaivettava erikoiset 
ojansa. Lähteen kuivattamiseksi kaivettu oja on ulotettava 
mikäli mahdollista aina pohjamaahan saakka, koska läh
teen kylmä vesi muuten hakeutuu suohon vaikeuttaen sen 
kuivumista.

Kuten edellä on useaan kertaan huomautettu, tulee metsä- 
ojituksessa ojien sijoituksen jäädä riippuvaksi maanpinnan 
kaltevuudesta. Mihin suuntaan suon pinta kallistuu, se näh
dään helpoimmin lumen sulamisen aikaan, jolloin suon 
jäätynyttä pintaa pitkin virtaava vesi selvästi osoittaa, 
mihin päin suon pinta viettää. Jos ei ole tilaisuutta pitää 
suota kevätaikaan silmällä, on toimitettava pintapunnitus. 
Edellä olevista karttaluonnoksista käy selville ojien sijoitus 
muutamissa erikoistapauksissa. Karttaluonnoksissa osoit
tavat pienet nuolet pintavesien virtaamissuuntia.

Kun puiden juuret pysyttelevät ojitetullakin suolla pin
takerroksissa harvoin tunkien 50 cm:ä syvemmälle, saat
taisi luulla, ettei suota tarvitse kuivattaa sen syvemmälti.
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Tähän ei kuitenkaan päästä kaivamalla ojat 50 cm syviksi, 
sillä pohjaveden pinta on ojitetussa suossa tavallisesti, 
etenkin etäämmällä ojista, tuntuvasti korkeammalla kuin 
ojien pohja. Jos suo on 120 cm:ä matalampi, on useimmi
ten edullisinta ulottaa ojat pohjamaahan saakka, niiden



124

kuivattava vaikutus tulee siten suuremmaksi. Syvemmissä 
soissa ei pohjaan ylettymistä kannata tavoitella; riittää, 
jos ojat kaivetaan »kuusikortteliset» eli noin metriä syvät. 
On muistettava, että suo kuivuessaan painuu jonkin ver
ran kokoon. Turpeen laadusta ja suonpinnan kaltevuu
desta riippuu, kuinka tiheään ojia on kaivettava. Vähim
millä ojilla kuivuu korpisuo, sitten saraturpeinen suo. 
Kaikkein tiheimmän ojituksen vaatii kuivuakseen puhdas 
rahkasuo. Muuten on aina muistettava, että on edullisem
paa täydentää ojitus vähitellen kuin kerralla panna suo 
»täyteen ojaan». 4—5 vuotta ensimmäisten ojien kaivun

Metsäsoiden ojituksessa yleisimmin käytetyt sivuluisut 1: 0.4, 
1:0.6 ja 1:0.8.

jälkeen voi jo helposti nähdä, mihin kohti lisäojia tarvi
taan. Tällaisella varovaisella ojitusten täydentämisellä 
säästyy moni tarpeeton lapionpisto.

Maanlaadusta riippuen kaivetaan ojat jyrkkä- tahi loiva
reunaisiksi. Lahoamattomassa rahkaturpeessa voisi luhis
tumista pelkäämättä kaivaa ojan seinämät vaikka aivan 
pystysuoriksi. Tämä on kuitenkin varsinkin kevättulvien 
vuoksi epäedullinen ojan muoto. Yleisesti ojat kaivetaan- 
kin pinnalta leveämmiksi kuin pohjalta. Rahka- ja sara- 
turvesoilla käytetään ojissa tavallisesti sivuluisua 1 : 0.4 ja 
1  : 0 .6, korpisoilla ja soistuneilla kankailla sivuluisua 1  : 0 .8, 
ja kaikkein vetelimmillä nevoilla 1:1.  Ainoastaan hie
nossa hietamaassa tahi savimaassa täytyy käyttää suu-
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rempaa sivuluisua kuten 1 : 1 tahi 1 : 1.2. — Metsäojituk
sissa on meillä yleisesti käytetty ojissa 30 cm leveää poh
jaa. Ainoastaan suurehkoissa viemäreissä tahi jos maan
pinnan korkeussuhteet jossakin kohti pakottavat kaiva
maan ojan aivan matalaksi, oja kaivetaan pohjaltaan 40— 50 
cm leveäksi. Ojaa ei kernaasti kaiveta 50 cm matalammaksi. 
Ainoastaan aivan jyrkästi viettävissä rinnepaikoissa voi
daan joskus kaivaa vain aivan pieni ura ja jättää sen sy
ventäminen veden itsensä suoritettavaksi.

Kun ojat rinnesoillakin yleensä koetetaan kaivaa poikki 
rinteen, siis tasakorkoviivojen suuntaan, niin ei metsäojille 
yleensä tavoitella jyrkkää pudoketta. Jos pudoke on 
5 : 1000, oja toimii miltei parhaiten. Pienempää pudo
ketta kuin 2 : 1000 (2 cm 10:llä metrillä) ei pidä tavallisissa 
ojissa käyttää. Ainoastaan runsasvetisissä viemäreissä riit
tää pudoke 1 : 2000. Ojan kunnossapysymiselle on eduksi, 
jos pudoke on kaiken matkaa jokseenkin sama tahi ei aina
kaan jyrkästi vaihtele'.

Ojia kaivettaessa on lisäksi muistettava: 
l:ksi oja ei saa yhtyä toiseen vastasukaisesti eikä kernaasti 

suorakulmaisestikaan, vaan myötäsukaan;
2:ksi kaksi ojaa ei saa aivan samalla kohdalla vastakkain 

laskea viemäriin, vaan toisen on oltava muutamaa 
syltä alempana kuin toinen;

3:ksi ojan mutkia ei tehdä jyrkiksi, vaan ne pyöristetään; 
4:ksi ojat kaivetaan mahdollisimman suoriksi, mutta suu

rimpien kivien, kantojen ym. kiertäminen ei haittaa, 
kunhan oja kierrospaikallakin tehdään täysimittainen; 

5:ksi puut, joiden juurista 1/4 tahi enemmän joutuisi kat
keamaan ojaa kaivettaessa, poistetaan, mieluimmin 
ennen kuin kaivamiseen ryhdytään;

6:ksi ojamullat on heitettävä siksi kauas ojasta, että ojan- 
reunojen äärelle jää metriä leveä ojamullasta puhdas
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ala; tämän ulkopuolelle joutuva ojamulta on hajotet
tava siksi leveälti, ettei muodostu pintavettä pidättä
vää ojamultavallia;

7:ksi syvimmistä paikoista ojan läheisyydestä kaivetaan 
ojaan pieniä matalia vesiuria.

Ojitetulla suolla entuudestaan kasvavan metsän huomaa 
usein elpyvän kasvussaan ojituksen jälkeen. Tavallisesti 
havupuiden neulaset ensin muuttuvat puhtaamman vih
reiksi, männynneulaset aivan tummanpuhuviksi. Lehti
puut alkavat tavallisesti heti, havupuut 3—4 vuotta epä
röity ään lisätä sekä pituus- että paksuuskasvuaan. Ei ole 
lainkaan harvinaista, että vuosilustot ojituksen jälkeen 
levenevät 4, jopa 5 kertaa leveämmiksi kuin olivat ennen 
ojitusta. Silti ei ole kuitenkaan sanottu, että meidän oji
tetulla suolla kannattaa säilyttää siellä ennestään kasvavia 
puita niiden rehevästä kasvusta iloitaksemme. Sillä jos ne, 
kuten soilla on tavallista, ovat kasvaneet kovin harvassa, 
ei tuollaisen harvan metsikön kasvattaminen kannata, olipa 
yksityisten puiden kasvu miten rohkea tahansa. Kun sitä 
paitsi etenkin vanhat kuuset, mutta osittain myöskin van
hat männyt usein jurottavat vuosikymmeniä osoittamatta 
kasvun paranemisen merkkiä, jopa joskus kuivuvatkin oji
tuksen vaikutuksesta, lienee useimmiten paljon kannatta
vampaa hakata jo vuotta ennen ojitusta vanhat puut 
suolta ja jättää jäljelle ainoastaan nuori metsä ja taimisto, 
joilla on hyvä kyky lähteä kasvamaan kohta ojituksen 
jälkeen.

Parhaimmilla ojitetuilla soillamme voivat kasvaa miltei 
kaikki meillä viihtyvät puulajit. Hiukan huonommilla soilla 
on ainakin aluksi kasvatettava mäntyä ja ennen kaikkea 
koivua. Koivulla on erinomainen kyky jouduttaa juuris
tollaan ja lehtisadollaan turpeen tekeytymistä. Koivun
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turvissa voidaan sittemmin kasvattaa hyvänpuolisimmilla 
soilla kuustakin, joka taimi-iällään ei tule suomaalla kun
nolla toimeen muuten kuin koivumetsän suojassa. Koivu- 
metsä saadaan ojitetuille soille useimmiten nousemaan 
luonnonsiemennyksen tietä, kunhan vain on joitakin sie- 
mennyskykyisiä koivuja lähettyvillä ja laiduntamista väl

tetään. Karjan jaloissa ei ojitettu suo voi metsittyä.
Metsänkylvö onnistuu ojitetulla suolla tavallisesti hyvin 

ja tulee halvaksi. Ruutu- ja vakokylvöä ei pidä käyttää, 
ainoastaan hajakylvöä. Hajakylvöllä kylvetyt siemenet 
itävät suolla erinomaisesti, mutta kun huomattava osa 
taimista routaantumisen vaikutuksesta kohoaa ylös maasta 
ja kuivuu, ei ole kylvettävä aivan pieniä siemenmääriä, 
vaan mieluummin jokseenkin samat määrät kuin kovan 
maan kylvöön on neuvottu käyttämään. Hajakylvön voi 
parhaiten tehdä keväthangelle. Ojitettujen suomaiden 
nuorentamista ei pidä laiminlyödä, sillä ainoastaan niille 
nouseva, täysitiheä metsikkö saattaa tuottaa omistajalle 
sellaisia tuloja kuin noista metsämaittemme parhaista voi 
saada.



I I  o s a .

M E T S Ä T E K N O L O G I A .

Metsäteknologia on oppi metsäntuotteiden ominaisuuk
sista ja niiden käyttämisestä.

A. PUIDEN OMINAISUUDET.

P u u n  om inaispaino riippuu puun sisäisestä rakenteesta 
siten, että havupuissa leveämmät vuosisyyt ovat keveäm- 
män puun merkkinä, kapeammat raskaamman. Lehti
puissa asianlaita on päinvastoin. Puun pihkapitoisuus 
vaikuttaa ominaispainoa suurentavasti siten, ettei pihkai
sessa puussa ole paljoa ilmaa, joka tekee puun keveäm- 
mäksi. Tuoreissa puissa suhde on päinvastainen. Talvella, 
kasvuajan päätyttyä, puut sisältävät vähemmän nesteitä, 
ovat siis keveämpiä kuin kasvuaikana. Ominaispainonsa 
mukaan puut jaetaan raskaisiin ja keveisiin. Raskaita 
puulajeja ovat: vaahtera, jalava, koivu ja lehtikuusi. Ke- 
veitä: haapa, paju, kuusi, leppä, lehmus ja mänty.

P u u n  kovuus on myöskin pääasiallisesti riippuvainen 
puun rakenteesta, mutta myöskin sen kimmoavaisuudesta 
ja sitkeydestä sekä kaatoajasta. Yleisenä sääntönä voi 
pitää, että raskaat puut ovat kovempia kuin keveät. Sit
keät puut ovat tästä sentään poikkeuksena, sillä ne ovat 
useinkin hyvin kovia, vaikka niiden ominaispaino onkin 
pieni. Kuiva puu on yleensä kovempaa kuin tuore. Niin
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ikään on pihkainen puu kovaa. Pakkassäällä ovat keveät 
puulajit usein hyvinkin hauraita. Kovia puita ovat ainoas
taan vaahtera ja visakoivu, muut maassamme kasvavat 
puut on luettava pehmeiden joukkoon.

P u u n  taipuvaisuudella käsitämme puun sitä ominaisuutta, 
että se kestää rakenteeltaan muuttumatta muodonmuutok
sia. Kimmoavaisuuden vaikutuksesta taivutettu puu jäl
leen ojentautuu alkuperäiseen asentoonsa. Sitkeydestä 
johtuu, ettei puu katkea, vaikka sitä paljonkin taivutamme.

Suorat, solakat, oksattomat puut ovat tavallisesti kim- 
moavaisimpia. Puun juuriosat ovat aina sitkeämpiä kuin 
runko-osat. Tavallisesti puun runko on sitkeämpää kuin 
oksat. Ainoastaan koivun ja kuusen oksat vievät siinä 
suhteessa voiton runko-osista. Kimmoavaisia puita ovat 
lehmus, haapa, koivu, pihlaja, tuomi, jalava, saarni, tammi 
kuusi ja vaahtera. Keskinkertaisia lehtikuusi ja leppä. 
Vähimmän notkea on mänty.

P u u n  halkeavaisuus on riippuvainen puun rakenteesta 
ja on mitä lähimmässä yhteydessä puun kimmoavaisuuteen. 
Samaan puulajiin kuuluvat yksilöt voivat usein olla hy
vinkin eri vaikeat halkaista. Sääntönä voi pitää, että 
puuta, jolla on puhdas, hieno kuori, solakka, oksaton 
runko, on helpompi halkaista kuin sellaista, jolla on päin
vastaiset ominaisuudet.

Helposti halkeaviin puihin kuuluvat kuusi, lehtikuusi, 
lehmus ja leppä. Vaikeasti halkeaviin koivu, vaahtera ja 
mänty.

P u u n  lu ju u s. Sitä puun ominaisuutta, missä määrin se 
kestää katkeamatta ja repeämättä, sanotaan lujuudeksi. 
Lujuus on puun tärkeimpiä ominaisuuksia, sillä puun käy
täntö moneen eri tarkoitukseen riippuu juuri sen lujuudesta. 
Tavallisesti on tiheäsyisin ja raskain puu myöskin lujin, 
vaikka tästä säännöstä kyllä on poikkeuksia. Kuusi on kyl- 
9 —  B org, Metsäoppi.
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läkin luja puulaji, vaikka onkin keveä. Lujuus on suurin 
pitkärunkoisilla, oksattomilla puilla. Talvella kaadetut puut 
ovat lujempia kuin kasvuaikana kaadetut. Lujimpia puita, 
joiden kantamiskyky on suurin, ovat tammi, saarni ja kuusi. 
Jotenkin kantavia ovat myöskin tiheäsyinen mäntypuu, 
lehtikuusi ja haapa. Hauraita puita ovat leppä ja jalava.

P u u n  iurpoavaisuus ja  kutistum inen. Nämä puun usein 
haitalliset ominaisuudet johtuvat puun kyvystä imeä it
seensä vettä. Ylimalkaan turpoavat kovat puut enemmän 
kuin pehmeät. Eniten haittaa turpoaminen ja kutistumi
nen lehmusta, tahimea, leppää, koivua, haapaa, saarnea ja 
vahteraa. Sitä vastoin kuusi, mänty, lehtikuusi ja jalava 
kärsivät siitä vähimmin.

P u u n  kestävyys on puun ominaisuuksista tärkeimpiä. 
Siinä suhteessa puulajit eroavat suuresti toisistaan; toiset 
voivat kestää pilaantumatta satoja vuosia, jota vastoin 
toiset hyvinkin pian alkavat lahoa ja muuttuvat tarkoituk
seensa kelpaamattomiksi. Kestävyys riippuu monesta 
seikasta, joista tärkeimpiä ovat puun rakenne, ikä ja kaato- 
aika.

Pihkapitoisuus lisää puun kestävyyttä. Samasta puusta 
on raskain osa aina kestävintä; niinpä sydänpuu on aina 
paljon kestävämpää kuin kevyempi pintapuu. Lehti
puissa ovat leveämmät vuosisyyt suuremman kestävyyden 
tuntomerkkejä, havupuilla on suhde aivan päinvastainen. 
Vanhempi puu on melkein aina kestävämpää kuin nuori; 
kuitenkaan ei puun ylLikäisyys ole kestävyydelle eduksi. 
Talvella kaadettu puu on aina kestävintä.

Parhaiten kestää puu, joka aina joutuu olemaan kuivassa 
ilmassa, esim. huonekaluissa puu kestää melkeinpä rajat
tomasti. Niin ikään puu, joka on kokonaan veden alla, 
kestää tavattoman kauan. Tammi ja lehtikuusi sekä terva
leppä ovat varsinkin kestäviä vesirakennuksissa.
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Kestävintä on tammi, vanha lehtikuusi, kataja ja vanha 
mäntypuu sekä jalava ja saarni. Kestäviä ovat kuusi, 
vaahtera ja leppä. Vähimmin kestäviä ovat haapa, koivu, 
lehmus ja paju.

Puun kestävyyttä voidaan lisätä esim. kolonialla puu 
pystyyn, joten puu kuivuu tarkoin ennen kaatamista. 
Sivelemällä puuta öljyllä, erinäisillä tervaliuoksilla ym. 
voidaan myös kestävyyttä suuresti lisätä. Puun pinnan 
hiiltäminen vaikuttaa myöskin tehokkaasti. Hiiltämistä 
käytetään varsinkin silloin, kun osa puusta on upotettava 
maahan, kuten sähkölankapylväitä, kilometripatsaita ym. 
pystytettäessä. Jotta hiiltäminen vastaisi täydellisesti tar
koitustaan, on puu vielä hiiltymisen jälkeen siveltävä kiehu
valla tervalla, joka täyttää kaikki hiiltyneessä puussa mah
dollisesti olevat halkeamat.

P u u n  arvo polttopuuna. Lämpömäärä, jonka puu palaes
saan kehittää, ei ole riippuvainen ainoastaan puun raken
teesta ja iästä, vaan myöskin sen vesipitoisuudesta. Raskas 
puu kehittää palaessaan enemmän lämpöä kuin keveä. 
Täysi-ikäinen puu on aina arvokkaampaa polttopuunakin 
kuin nuori. Havupuissa ovat kapeammat vuosilustot pa
remman polttopuun merkkinä, lehtipuissa taas leveämmät 
lustot. Niinpä on havupuun oksien polttoarvo sangen suuri, 
joten kuutiometri oksapuuta on polttopuuna arvokkaampi 
kuin kuutiometri runkopuuta. Tästä käsitämme, millaista 
tuhlausta meillä yleensä harjoitetaan, kun kaadettujen 
havupuiden oksat miltei aina jätetään käyttämättä. Melkein 
suurin merkitys tässä suhteessa on sentään puun vesi- 
pitoisuudella. Kuta kuivempaa puu on, sitä enemmän se 
palaessaan lämmittää. Samasta puusta tuoreena ja kui
vana lähtevät lämpömäärät voivat joskus suhtautua toi
siinsa niinkuin 1: 2. Eniten lämpöä kehittävät palaessaan 
koivu, vanha, hitaasti kasvanut mänty, vaahtera ja saarni.
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Keskinkertaista polttopuuta ovat tammi, kuusi ja lehti
kuusi, nuori, joutuin kasvanut mänty, leppä, haapa ja paju. 1 

P u u n  m uoto. Puun sopivaisuus eri tarkoituksiin riippuu 
suuresti sen rungon muodosta. Ominaisuuksia, jotka puun 
arvoa tuntuvasti lisäävät, ovat suora, pitkä, tasasoukka, 
oksaton ja paksu runko. Näiden ominaisuuksien kehit
tyminen riippuu eri puulajien luonteesta ja myöskin kasvu
paikasta, metsikön tiheydestä ja puun iästä. Rungon 
suoruus, pituus ja paksuus riippuu etenkin runsasmultai- 
sesta, sopivasta kasvupaikasta. Oksattoman ja tasasoukan 
rungon puu voi kehittää ainoastaan tiheässä metsikössä.

B. METSÄNTUOTTEIDEN KÄYTTÄMINEN.

Metsämme voi olla varsin arvokas, mutta sen taitamat
tomasti kaataessamme emme ehkä saa siitä niin arvokasta 
puutavaraa kuin siitä pitäisi saada.

K aatoaika  vaikuttaa, kuten edellä olemme nähneet, erit
täin suuresti kaadetun puutavaran tärkeimpiin ominaisuuk
siin. Paras kaatoaika on aina talvella marraskuun keski
palkoilta maaliskuun loppuun. Kesälläkin kaadettaessa voi-

1 Metsänhoitaja L . Stenbäck on tekemiensä kokeiden avulla 
laskenut, että eri puulajiemme arvot polttopuuna suhtautuvat 
toisiinsa seuraavasti:

Koivu . 1.00 Harmaaleppä .. . . 0.86
Lehtikuusi . . 0.98 Tervaleppä----- . . 0.85
Kuusi ....... . 0.95 Haapa............. . . 0.81
Mänty....... . 0.91

(S. M. Y:n julk. S. XXIII, v. 2.) 
Joten siis, jos koivuhaloista maksetaan 60 mk kuutiometriltä, 
kannattaa sekahaloista (mäntyä, kuusta ja leppää) maksaa 55 mk 
kuutiometriltä.
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daan puu kyllä saada kuivumaan, jos se kaadettuna jä
tetään karsimatta ja sen tyvi nostetaan kannolle tahi 
kivelle. Lehvistä haihduttaa silloin kosteuden pois puusta. 
Tällä tavoin käsitelty puu pyrkii kuitenkin usein kuivues
saan sinistymään.

Kaadettavien pu iden  m erkitsem inen . Jo aikaisemmin, 
harsintahakkuun yhteydessä, mainittiin, että hakattavat 
puut on ennen hakkuuta ehdottomasti merkittävä. Lohko- 
hakkuussakin on välttämätöntä, että jokaisen vuosilohkon 
rajat tarkoin merkitään. Niin ikään täytyy jätettäviksi 
aiotut siemenpuut aina merkitä. Jätettävien puiden mer
kitseminen on aina tehtävä maalaamalla silmäänpistävällä 
värillä, esim. puna- tahi keltamullalla. Hakattavat puut 
sopii merkitä lyömällä pilkka puuhun, mieluimmin kah
delle vastakkaiselle puolelle runkoa. Jos myytäviksi aiot
tuja puita merkitään, on puihin välttämättömästi veistet
tävä kaksi pilkkaa, toinen rinnankorkeudelle maasta ja 
toinen juureen, niin alas kuin suinkin. Näihin pilkkoihin 
on varmuuden vuoksi lyötävä selvästi näkyvä leima. Se 
käy parhaiten käyttämällä erityistä leimakirvestä, jollai
nen tulisi olla joka talossa. Juurileima on välttämätön,
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jotta hakkuun tapahduttua voitaisiin tarkastaa, onko 
hakattu leimaamattomia puita. Jos aikomuksena on itse 
kaadattaa puut palkkaväellä, on usein eduksi lyödä puu
hun kaksi tyvileimaa, toinen aivan maanrajaan ja toinen 
enintään 15 cm:n korkeudelle maasta. Kaatosopimuksissa 
on sitten määrättävä, että puu on katkaistava molempien 
tyvileimojen välistä. Siten kaatomiehet saadaan tekemään 
kannot tarpeeksi lyhyiksi, mikä muuten aina on vaikeaa, 
etenkin talvella kaadettaessa kannot pyrkivät jäämään 
20—30 cm pitkiksi ja pitemmiksikin. — On selvää, että 
puiden merkitseminen on tehtävä erittäin tarkasti ja taita
vasti, etenkin myyntiä varten leimattaessa on aina käy
tettävä ammattimiehen apua, missä sitä vain on saata
vissa.

P u id en  kaatam inen . Koska taitamattomasti kaadettaessa 
voi suuri osa paksuinta runkopuuta mennä hukkaan, on 
kaatamiseenkin kiinnitettävä tarpeeksi huomiota. Taval
liset kaatamisaseet ovat kirves ja saha. Kirveellä kaatami
nen on suuresti puuta tuhlaava kaatotapa, minkä vuoksi 
siitä on yhä enemmän alettu luopua. Mitä eri kirvesmallei- 
hin tulee, tavallisesti jokaisella paikkakunnalla pidetään 
omaa mallia soveliaimpana. Puun kaatamiseen käytetyt 
sahamallit vaihtelevat, jos mahdollista, vielä enemmän 
kuin kirveet. Edullisinta on käyttää puun kaatamiseen 
sekä kirvestä että sahaa samalla kertaa. Kirveellä hakataan 
puuhun matala lovi sille puolelle, minne puu aiotaan kaa
taa. Vastakkaiselta puolelta sahataan puu loven kohdalta 
poikki. Välistä, varsinkin jollei mies ole tottunut sahaa 
käyttämään tai jos saha ei ole sopivasti haritettu, se tahtoo 
juuttua puuhun kiinni. Silloin täytyy kiilalla leventää 
sahausaukkoa. Millainen merkitys puun huolellisesti suori
tetulla kaatamisella on, selviää helposti, kun ajattelee pien
täkin tukinhakkuuta, esim. sellaista, jolloin kaadetaan
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10 000 puuta, jotka ensimmäisen tukkimitan päässä täyttä
vät n. 7—8 tuumaa. Tämänkokoisten puiden kantoleikkaus 
on keskimäärin 10 tuumaa paksu. Jos kaato tehdään 
siten, että 30 cm puuta menee hukkaan kantona ja liian 
suurena lastuuksena, on häviö puuta kohti 0.545 kuutio- 
jalkaa, koko hakkuussa 5 450 kuutiojalkaa. Kun 10- 
tuumaisen puun arvo kannollaan täytyy epäedullisissakin 
oloissa laskea 3 markaksi kuutiojalalta, on siis häviö näin-

a Vanhanaikainen kirveellä kaato pitkään kantoon; tarpeeton 
häviö on 30 cm 25 cm paksua puuta =  0.545 kj. ä 3: — mk 
=  1: 64 mk puuta kohti. 

b Sahalla ja kirveellä oikein suoritettu kaato, 
c Nykyisin tavallisin kaato tapa lyhyeen kantoon, mutta kun 

lovi eli lastuus hakataan liian suuri, menee 25 cm:n paksuista 
puuta tarpeettomasti hukkaan 20 cm pitkälti, mikä merkit
see 0.363 k j .  ä 3: — mk =  1: 09 mk häviö puuta kohti.

kin pienessä hakkuussa Smk 16 350: — . Meillä kaato 
on ani harvoin niinkään huolellista, että hukkaan menee 
ainoastaan 30 cm; tavallisesti pilataan puuta paljon pi- 
temmälti, ja vahinko tulee vastaavassa määrässä suurempi 
— eikä siitä ole kenellekään hyötyä. Enimmin haaskau- 
tuu nykyisin Suomessa puuta siten, että puut tosin saha
taan lyhyeen kantoon, mutta lastuus hakataan tarpeet
toman suuri, joten tällainen »sahalla kaataminen» käy yhtä
läisesti puuta haaskaavaksi kuin pelkästään kirveellä kaato. 
Aina on puun kaadossa koetettava tarkoin varoa, ettei 
puu kaatuessaan vahingoita toisia, ympärillä kasvavia
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puita. Tottunut kaataja saa puun kaatumaan melkein 
mihin suuntaan haluaa, jotavastoin kelvottomalta kaata
jalta puu toisensa jälkeen kaatuu toisia puita vasten, 
joten tämmöisiä »konkelopuita» on pakko kaataa vähän 
väliä, ennen kuin kaadettava puu saadaan maahan asti. 
Jättöpuita nuoren metsän seasta kaadettaessa on usein
kin edullisinta kaataa puu tiheimpään ryteikköön, sillä siinä 
täten syntyvä harvennus on, vaikka se tapahtuu näinkin 
rajussa muodossa, sentään edullisempi kuin harvassa pai
kassa, mihin ainoiden taimien tahi puiden turmeltuessa 
muodostuu aukko. Jos erikoisen arvokkaita puita kaade
taan louhikkoisella maalla, on usein välttämätöntä ennen 
puun kaatamista laittaa erityinen »vuode», so. kaataa 
arvottomia puita läjään sille kohtaa, mihin arvopuu aiotaan 
kaataa. Aina on hakkuussa mikäli mahdollista otettava 
huomioon, että puut kaadetaan siten, että niiden tyvet 
tulevat vetotien suuntaan, joten niitä on mukavampi nostaa 
rekeen.

Koska polttopuun hakkuu eroaa suuresti muun, kar
keamman, puutavaran hakkuusta, on syytä sen suhteen 
ottaa huomioon eräitä seikkoja. Ensiksikin hakkuuaika! 
— Talossa, jossa kaikki työt tehdään oikealla ajallaan, 
toimitetaan halonhakkuu syysmyöhällä tahi keväällä juuri 
lumensulamisen aikaan. Sydäntalven aikaan hakkaami
sesta olisi ylimalkaan luovuttava, kosk’ei lumiselle maalle 
voi saada pinoja tarpeeksi tanakoiksi, vaan ne usein lumen 
sulattua kaatuilevat. Sitä paitsi talvihakkuussa kannot 
useinkin jäävät kovin pitkiksi. Olisi otettava tavaksi, että 
halot saavat vähintään yhden kesän pinottuina kuivaa 
metsässä sekä sitten toisen kesän vajassa tai aumassa. 
Tuoreita puita vedätettäessä joudutaan näet vedättä
mään suuret määrät vettä, suuri osa tuoreen puun painos
tahan aiheutuu sen suuresta vesipitoisuudesta, joka kui-



Halkoauma Tuomarniemellä.

Halkoauman läpileikkaus.
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vuessa poistuu. Sitä paitsi tuore puu ei lämmitä lähimain
kaan yhtä paljon kuin kuiva. Kuivumista edistää tuntu
vasti sekin, että puut heti hakattaessa halkaistaan. Pyö
reäksi jätetty puu on hidas kuivumaan. Vielä on tärkeää, 
että puut pinossa ladotaan järkevästi siten, että alimmai
nen kerros tulee kuoripuoli maata vasten, mutta kaikki seu- 
raavat kuoripuoli ylöspäin, paitsi pinon päissä, missä kuori- 
puoli on käännettävä ulospäin. Tärkeää on myöskin, 
että halkopinot mikäli mahdollista tehdään aukeille, tuu
lisille paikoille. Missä on liian ahtaat halkovajat, tai ei 
sellaista lainkaan, halot voidaan saada kotosalla kuivumaan 
ja säilymään kuivina ns. »halkoaumoissa», josta on liitetty 
mukaan kuva ja halkileikkauspuirros. Auman pohjaksi 
on katsottava korkeahko, kuiva paikka, mitä avonaisempi ja 
tuulisempi, sen parempi. Pienessä taloudessa on edullisinta 
varustaa aumalle erityisten patsaiden kannattama tila
päinen katto, jolloin voidaan aumasta ottaa puita vähin 
erin, sateen silti pääsemättä halkoja kastelemaan.

Tukkien katkaisem inen sopivan pitu isiksi on kaatomies- 
ten suurinta taitoa kysyviä tehtäviä. Jos puita kaadetaan 
rakennushirsiksi, ne on katkaistava niin pitkiksi kuin suin
kin, tavallisesti siitä, missä rungon paksuus on 7 tahi 6 1/ 2 

tuumaa, kuitenkin ottaen huomioon, että hirret tulevat 
aivan suoriksi. Sahatukit katkaistaan tavallisesti jo met
sässä sopivan pituisiksi pölkyiksi. — Kun puu on kaadettu 
ja karsittu, se on jaettava tyvi-, keski- ja latvatukiksi. 
Ensin tarkastetaan puun tyvi, onko se terve vai onko siinä 
lahovikaa. Tyveämällä poistetaan viallista puuta niin pit
kälti, että tukin pää on terve. Tästä mitataan 15 jalkaa 
latvaan päin, ja mittasaksilla tarkastetaan puun vahvuus 
siltä kohdalta ilman kuorta. Jos se 15 jalkaa tyvipäästä 
on esim. 15 1/2 tuumaa, otetaan tyvitukki niin paljon pi
tempi, että sen latva on tasan 15 tuumaa.
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Keskitukin pituus saadaan samalla tavoin, niin että se 
15 jalkaa tahi kauempana tyvipäästään täyttää täyden 
tuumaluvun, esim. 12 tuumaa. — Samoin menetellään latva- 
tukin suhteen.

Mutkainen puu katkaistaan juuri mutkan kohdalta, 
jotta saataisiin mahdollisimman suoria tukkia.

Puiden katkaiseminen on tehtävä sahalla.
Puiden jako tulee aloittaa tyvipäästä. Jos puussa on 

tyvilaho, jako aloitetaan siitä paikasta, jossa laho loppuu. 
Jos lahon ympärillä on tarpeeksi paksulti tervettä puuta 
eikä laho ulotu korkeammalle kuin noin 6 jalkaa tyvipäästä, 
ei puuta tyvetä.

Puuta tukeiksi jaettaessa otetaan jos mahdollista huo
mioon, ettei muuten oksattoman tyvitukin latvapäähän 
jää suuria oksan paikkoja.

Tukit eivät saa olla 15 jalkaa lyhyempiä. Viallisista ja 
mutkaisista puista voidaan sentään ottaa 13 jalan pituisia 
tukkeja, jos ne latvastaan täyttävät 10 tuumaa.

Viallisista ja mutkaisista puista ja latvoista tehdään rata- 
pölkkyjä, lyhyitä hirsiä, hiomopuita, propsia, halkoja, 
miilurankoja ym.

Ratapölkkyjen tulee olla mäntyisiä, vähintään 22 */2 cm 
läpimittaisia latvastaan kuorittuina, pituus 250 cm, veis
tettyjen pintojen väli 15 cm, veistopinnan leveys kapeam
malla puolella vähintään 13 cm; tahi 275 cm pitkiä, 25 cm 
paksuja kuoren alta ja veistettyjä 16 cm paksuiksi, veisto- 
pinnan leveys kapeammalla puolella vähintään 14 cm. Ne 
saavat olla miten oksaisia hyvänsä, mutkaisiakin yhteen 
suuntaan, mutta niiden täytyy olla ehdottomasti tervettä 
puuta.

Hiomopuuta eli paperipuuta tehdään kuusipuista sekä 
kuusenlatvuksista. Ulkomaille vietävän paperipölkyn tulee
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olla latvapäästään vähintään 4". 1 * Kotimaassa voidaan pa
peritehtaissa kyllä käyttää ohuempiakin paperipuita, jos
kin paksummista tulee massaa enemmän.

Kuivista kelohongista veistetään parruja ja rakennus- 
hirsiä.

Monin paikoin kannattaa paremmin myydä tasapaksut, 
solakat männyt sähkölankapylväiksi kuin sahapuiksi. 
Valtion rautateiden sähkölankapylväiden tulee olla 7 1/ 2 m 
pitkiä ja latvastaan, kuorittuina, 17 x/ 2 cm paksuja.

Kovin vähän on Suomessa aivan viime aikoihin saakka 
kiinnitetty huomiota hakkuujätteiden tarkkaan talteen- 
ottamiseen. Jos kootaan talteen tukinlatvat ja samalla 
hakkuussa katkeilleet puut, silloin jo otaksutaan otetun 
kaikki, mitä hakkuualalta voidaan saada. Unohdetaan, 
että oksat ovat sangen arvokasta polttopuuta; varhemmin 
on jo mainittu, että havupuiden oksapuu on parempaa 
polttoainetta kuin runkopuu. Vähämetsäisillä seuduilla 
kannattaa hyvin koota hakkuussa jäävät oksat, karsia 
niistä kaikkein hienoimmat .oksat ja havuneulaset pois sekä 
ajaa paksummat oksat kotiin. Noin 25—30 cm pitkiksi 
paloiteltuina ja kuivina ne ovat hyvin mukavia keittiö- ja 
uunipuita.

Toinen arvokas puun osa, joka useimmiten myöskin 
jätetään käyttämättä, on kanto ja siihen liittyvät juuret. 
Näistä kertyy puuta melko suuret määrät. Niinpä saatiin 
Tuomarniemen metsäkoululla hehtaarin laajuiselta loh* 
koita hieman yli 100 m3 (25 syltä) juurakkopuuta, vaikkei 
lohkolla kasvanut metsä ollut erikoisen vankkaa. Lyhyiksi 
sahattuina voidaan juurakkopuita varsin edullisesti käyt
tää leivinuunien ja riihien, jopa asuinhuoneidenkin läm
mittämiseen. On vain muistettava, että kannot ja juura-

1 Tuuma merkitään tavallisesti merkillä *y jalka siis 22',
X  7” merkitsee 22 jalkaa pitkä, 7 tuumaa paksu puu.
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kot on nostettava heti hakkuun jälkeen, ei missään tapauk
sessa vasta sitten, kun nuorennusta jo on ehtinyt nousta 
hakkuualalle, sillä nostotyössä taimisto turmeltuisi aivan 
pilalle. Sitä paitsi ovat vanhat kannot ja juurakot huo
nompia kuin tuoreet kaikkeen muuhun paitsi tervanpolt
toon, johon useita kymmeniä vuosia vanhatkin männyn 
kannot ovat hyviä. Kantoja nostettaessa voidaan käyttää 
apuna erityisiä kannonnostokoneita, esim. »Jättiläinen» 1 
ja »Terra» 2-nimisiä. — Viime aikoina on kantoja, eten
kin vanhoja tervaskantoja nostettaessa alettu käyttää apuna 
kantopom m eja. Vanhojen tervaskantojen nostossa tiiviin- 
puoleisella maalla saadaankin pomminostolla hyviä tuloksia. 
Mutta hyvin nosto sujuu ilman koneitakin, kunhan kanto 
ensin suurilla rautakiiloilla halkaistaan yhtä moneen osaan 
kuin siitä lähtee suuria juurenhaaroja, ja nämä sitten yksi
tellen vivutaan maasta ylös. Juurakkopuu kuivuu pinossa 
sangen nopeasti, sitä voidaan käyttää täysikuivan veroi
sena jo kuukausi nostamisen jälkeen.

Puutavaran kuljetus.

Vetotiet metsästä vesistön rantaan, »lanssille», on valit
tava erittäin tarkkaan. Jotta voitaisiin kuljettaa suuria 
kuormia, on katsottava, ettei koko vetotien matkalla ole 
vastamäkiä. Siksi on usein välttämätöntä johdattaa vetotie 
suurissakin mutkissa, sillä puolisen kilometrin lisä tien pi
tuudessa aiheuttaa paljon vähemmän haittaa kuin jos aja
jien täytyy yhden tai parin pienen ylämäen takia tehdä 
paljon pienemmät kuormat. Samoin on, mikäli mahdol
lista, varottava, ettei valtatietä tehdä aukeiden nevojen

1 Myyjä Suomessa Keskusosuusliike Hankkija, Helsinki.
2 Valmistaa ja myy Suomessa O. Y. Rauma Wood Raumalla.
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eikä järvien poikki, tie kun aukeilla mailla yhtämittaa tuis
kuaa umpeen. Luontevimpia ja parhaita valtatienpaik- 
koja ovat yleensä korpinotkot. Jos tiellä sattuu jyrkkiä 
alamäkiä, on mäenrinteeseen tehtävä kaksi tietä rinnakkain, 
toinen kuormaa ajaville, toinen tyhjiltään palaaville. 
Jyrkkiin rinnepaikkoihin on edullista levittää sahajauhoja 
tahi olkia, tai jos ei näitä ole saatavissa, muurahaispesistä 
saatua ruuppua tai vaikkapa kuusenhavujakin, se estää 
hevosia kompastumasta poistamalla liian liukkauden. Vii
meksimainitut liukkauden estäjät turmelevat kuitenkin tien 
keväämmällä, ne kun tumman värinsä ansiosta päivän- 
paisteessa lämpiävät ja sulattavat lumen altaan. Suurimpia 
puita rekeen nostettaessa on käytettävä erityistä nosto- 
koukkua tahi vivuttava kangella eikä autettava kirveellä, 
niinkuin usein näkee tehtävän, sillä siitä syntyy usein 
tukkeihin halkeamia, jotka alentavat niistä saadun saha
tavaran arvoa. Useissa vesistöissä on kaikki uitettavat, 
mäntyiset tukit ennen uittoa tarkoin kolottava.

S ysien  poltto.

Useimmilla paikkakunnilla on sysillä niin hyvä hinta, 
että kannattaa hiiltää sysiksi kaikki hakkuissa kaadetut 
halvempiarvoiset puut, joilla ei saataisi hiomo-, poltto- 
ym. puuna mitään hintaa. Puun hiiltäminen sysiksi ta
pahtuu miiluissa, joita on ns. pysty- ja lamamiiluja. Paras 
on käyttää sitä miilumuotoa, jota paikkakunnalla on van
hastaan totuttu käyttämään, sillä hiiltämisen onnistumi
nen riippuu isoksi osaksi miilunpolttajan kokemuksesta. 
— On tärkeää, että miilupuut, ennen kuin ne miiluun la
dotaan, ovat kuivia; ainakin niiden tulisi saada kuivua yh
den kesän aika ristikolla, sillä tuoreista puista ei saada yhtä 
paljon eikä yhtä hyviä sysiä kuin kuivista. — Tavallisesti
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miilu peitetään kuusenhavuilla ja sammalilla, ja päällim
mäiseksi luodaan kerros miilumultaa tahi sen puutteessa 
hiekkaa. Nykyään on paljon ruvettu sysiä polttamaan rima- 
puista ja muista sahausjätteistä. Sahajauhot ovat erin
omaisia miilun peitoksi.

Tervanpoltto.

Suomessa on entisinä aikoina tervanpoltolla tuhottu kau
niita mäntymetsiä tuhansien hehtaarien alalta. Kansa on 
tervanpoltto alueilla köyhty mistään köyhtynyt. Näitä seik
koja ei ole sentään käsitettävä todistukseksi siitä, ettei ter
vanpolttoa voi harjoittaa sekä metsälle että metsänomista
jalle edullisemmalla tavalla. Kehittyneemmissä maissa ja 
maamme niissä osissa, joissa metsätalous on hiemankaan 
edistyneempää, on jo aikoja sitten luovuttu siitä tuhoisasta 
tavasta, että on »ruukattu» tervaksi kasvavia puita. Tervaa 
on edullisinta polttaa kannoista, »tervasroson» pihkoitta- 
mista männynlatvoista ja juurista. Männynkannolla ja 
-juurilla on sellainen ominaisuus, että ne pitkät ajat puun 
kuoltua säilyttävät pihkapitoisuutensa. Kantopuusta läh
tee suhteellisesti enemmän tervaa kuin huolellisimmin- 
kaan kolotusta tervaspuusta.

Yleisimmin poltetaan tervaa maassamme ns. tervahau- 
doissa. Mutta myöskin mitä erilaisimpia tervauuneja on 
monin paikoin käytetty, vaihtelevalla menestyksellä. Pie
nenä sivutulona ja työansiona vähäväkisille vanhuksille 
on tervanpoltto kannoista paikkakunnan omiksi tarpeiksi 
aivan paikallaan. Sikäli kuin tervanvalmistuksessa uuni- 
poltossa kertyvät lisätuotteet — tärpätti, puuhappo ym. 
— voidaan edullisesti saada kaupaksi, tullee kantotervan 
poltolla olemaan hyvinkin huomattava sija maamme 
metsäntuotteita jalostavassa teollisuudessa.



I I I  o s a .

M E T S Ä T A L O  U SOPPI .

A. METSÄNARV10 IM INEN.

Metsänarvioimisoppi käsittelee metsän järjestelyä hak
kausta varten sekä kaikkia sen yhteydessä esiintyviä asian
haaroja, kuten puiden lukemista ja mittaamista, niiden 
kuutiomäärän laskemista, lisäkasvun laskemista ym.

I. P u i d e n  mi t t a us .

Kaadettujen tahi seisovien puiden paksuusmittaus rin- 
nankorkeudelta (1.3 metriä) maasta toimitetaan mitta- 
saksilla, jotka tavallisesti on laadittu siten, että puun pak
suus voidaan niistä lukea joko Englannin tuumina tai sentti
metreinä tai molempina. Puut ovat harvoin yhtä pak
suja joka puolelta mitaten. Siksi on usein välttämätöntä 
mitata puun sekä pienin että suurin läpimitta ja ottaa näi
den keskimäärä. Kaadetun puun pituus saadaan tietää
mittanauhalla.

Puun kuutiomäärän saamme esim. seuraavan kaavan 
mukaan:

P = 3.14 X L X L X K 
4

Tässä kaavassa on L =  puun läpimitta rungon keski- 
paikalta, K =  puun korkeus. Tällä kaavalla emme saa
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Mittaus latvakaulaimella.

erikoisen tarkkoja tuloksia. Jos tahdomme saada niin tar
kat tulokset kuin suinkin, jaamme puun 2 metrin pituisiin 
osiin ja laskemme jokaisen kappaleen kuutiomäärän kaavan 
P =  1 X k mukaan, jossa 1 =  kappaleen keskikohdalla 
otetun poikkileikkauksen pinta-ala mainittuna neliömet
reinä. Kaikkien osien yhteenlaskettu kuutiomäärä on koko 
puun kuutiomäärä.

Seisovia puita on hankalampi kuutioida. Puun paksuu
den mittaamiseen sen keskikohdalta on käytettävä esim. 
Karlsbergin mittasaksia tai muitai kaulamia, joita nykyään
10 — Borg, Metsäoi>pi



Mittahangan malleja.
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on monta eri mallia. Kuvat esittävät puusta tehtyjä mitta- 
hankoja, paria käytännölliseksi havaittua mallia. Yksin
kertaisin keino, millä saadaan tietää kasvavan puun pituus, 
on seuraava: asetetaan esim. 5 metrin pituinen salko puun 
viereen pystyyn, ja tätä vertailuesineenä käyttäen silmä
määräisesti arvioidaan puun pituus. Seisovan puun kuutio 
lasketaan sitten edelläesitetyn kaavan mukaan.

Kun hakkuuta aiotaan metsään järjestää, on saatava 
selville kunkin metsikön kuutiomäärä sekä kussakin met
sikössä olevien arvopuiden lukumäärä. Työ käy joutui- 
simmin, jos puut mitataan rinnankorkeudelta maasta. 
Puiden mittaajat huutavat mittaamansa puun laadun ja 
vahvuuden. Muistiinpanija merkitsee joka puun sileäksi 
höylätylle laudanpalaselle, johon on tehty sarekkeet eri 
suurille männyille ja kuusille. Kukin puu merkitään asian- 
om. sarakkeeseensa lyhyellä suoralla viivalla, joista aina 
joka viides vedetään neljän poikki. Tässä olevasta mal
lista näkyy, miten tämä muistiinpano tapahtuu.
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Kaksinkertaisen poikkiviivan yläpuolelle merkitään män
nyt, alapuolelle kuuset.

Arvopuut on aina mitattava Englannin tuumina, sillä 
sahatukkien arvo lasketaan Englannin mittojen mukaan. 
Sitä vastoin puita muita tarkoituksia varten mitattaessa
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ja kuutioitaessa lasketaan aina vahvuus ja kuutiomäärä 
metrisinä mittoina. — Puita luettaessa on metsä kuljettava 
etu edulta, jottei puita jäisi lukematta. Luetut puut voi
daan hieman merkitä esim. kovelolla, kuitenkin suurta va
rovaisuutta noudattaen, ettei puita vahingoiteta. Parempi 
tapa on pistää pieni lastu jokaiseen luettuun puuhun kaar- 
nanhalkeamaan.

Kun on saatu tietää, montako puuta kutakin vahvuus- 
luokkaa metsikössä on, haetaan kustakin vahvuusluokasta 
koepuu  ja kuutioidaan se. Koepuun kuutiomäärä kerrotaan 
asianom. vahvuusluokan puiden lukumäärällä. Rinnan- 
korkeudelta 8 "  pienemmät puut kuutioidaan silmämääräi
sesti tahi koealojen avulla.

Jos metsämaasta on tarkka kartta ja metsiköt ovat 
hyvin tasaisia, voidaan metsikön kuutiomäärä laskea otta
malla kustakin metsiköstä esim. 1/2 tahi 1/4 hehtaarin suu
ruinen koeala. Tällä koealalla mitataan ja luetaan kaikki 
puut, ja koealan kuutio lasketaan. Koko metsikön kuutio-

T X kmäärä saadaan kaavasta M =  ----------? jossa T =  koko
t

metsikön pinta-ala, t =  koealan pinta-ala sekä k =  koealan 
kuutiomäärä.

II. L i s ä k a s v u n  mi t t aus .

Puiden pituuslisäkasvu saadaan yksinkertaisimmin ja
kamalla puun pituus sen iällä. Täten saatu osa on puun 
vuotuinen, keskimääräinen pituuslisäkasvu. Puiden nuo
rimmalla iällä on niiden pituuslisäkasvu jokseenkin pieni. 
Sittemmin se kohoaa joutuisasti ja on puun koko keski-iän 
verraten suuri laskeakseen taas puun tultua täysi-ikäiseksi.

Keskimääräinen paksuuslisäkasvu saadaan jakamalla 
puun läpimitan arvoluku puun ikävuosien luvulla. Pak-
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suuslisäkasvun kulku on ylipäänsä sama kuin pituuslisä- 
kasvunkin; kuitenkin paksuuslisäkasvua jatkuu pitkät ajat 
senkin jälkeen, kun pituuslisäkasvu jo on loppunut.

Puun kuution vuotuisen keskimääräisen lisäkasvun 
saamme jakamalla puun kuution arvoluvun puun ikävuo
sien luvulla. Metsikön kuutiomäärän keskimääräinen vuo
tuinen lisäkasvu saadaan, jos jaetaan metsikön kuutio- 
määrä sen ikävuosien luvulla. — Selvimmän kuvan puun 
lisäkasvun kulusta saamme laskemalla lisäkasvuprosentin, 
joten saamme tietää, miten suuren korkokannan mukaan 
esim. puun kuutiomäärä kasvaa. Käyttämällä ns. Pressle- 
rin lisäkasvukairaa1 käy tämän prosentin laskeminen 
kasvavillekin puille helposti. Lisäkasvukairalla otetaan 
puun kyljestä, kohtisuoraan puun sydäntä kohti, lastu, 
josta kairassa olevaan mittaan vertaamalla nähdään, 
montako vuotta puu on tarvinnut kasvaakseen ulom-

400
maisen senttimetrin kairan lastussa. Kaavasta --------  saa-

n X L
daan puun lisäkasvuprosentti. Tässä kaavassa on n =  
vuosisyiden lukumäärä lastun ulommaisella senttimetrillä, 
L =  puun läpimitta lastunottokohdalla senttimetreinä. 
Tarkin tulos saadaan ottamalla kairanlastu rungon keski
kohdalta. Mutta kasvavia puita tutkittaessa täytyy useim
miten ottaa lastu rinnankorkeudelta. Jos kasvupaikka 
on erittäin hyvä ja metsikkö parhaassa kasvussaan, on 
kaavan osoittajaan pantava 400 asemesta 500, nuorissa 
metsiköissä 600. Tämä osoittajan korottaminen tehdään 
siinä tapauksessa, että tutkimus suoritetaan rinnankorkeu
delta. Jos tutkimus tehdään puun puolelta korkeudelta, 
on osoittajassa 400 aina paikallaan.

1 Saatavana mm. Th. Wulffilta ja Herman Lindelliltä ym. 
Helsingistä.
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III. M e t s ä t a l o u d e n  j ä r j e s t ä mi n e n .

Ennen kuin metsätalouden järjestämiseen ryhdytään, 
on varsinaisista metsämaista erotettava kaikki ne maat, 
jotka eivät tule käytettäviksi metsänkasvatukseen, kuten 
esim. laidunmaat ja sellaiset alueet, jotka ehkä tulevaisuu
dessa otetaan viljelykseen. Jos talossa on torppareita, on 
niin ikään eduksi erottaa näille erityiset laidunmaat. Kaikki 
nämä maat on selvin rajoin erotettava erilleen siitä maasta, 
joka jaetaan varsinaista metsänkäyttöä varten.

Päämäärä, mihin kaikessa metsätalouden järjestelyssä 
on pyrittävä, on metsän käytön järjestäminen siten, että 
siitä on metsänomistajalle suurin p ysyvä in en  hyöty. Käy
tettäessä metsää ilman minkäänlaista hakkaussuunnitel- 
maa on aina tarjona vaara, että hakataan joko liian paljon 
tahi liian vähän, siten, ettei metsästä oteta niin suuria tuloja 
kuin metsä huonontumatta voisi antaa. On selvää, että 
edellinen vaara on paljon suurempi, silloin kun metsä voi 
pian joutua semmoiseen tilaan, ettei siinä ole, mitä hakata. 
On otettava säännöksi, ettei ainakaan hakata enerppää kuin  

m etsä vuodessa kasvaa. Jos metsä liiallisen hakkuun joh
dosta on joutunut sellaiseen tilaan, että siinä on ainoastaan 
nuorta, kasvullista metsää, mutta ei lainkaan hakkuu- 
kypsiä puita, tulee vuotuista hakkuuta supistaa, jotta 
metsäpääoma vähitellen pääsisi kasvamaan.

Lohkohakkuun järjestys

perustuu pääasiallisesti kasvullisen metsämaan pinta- 
alaan. Lohkohakkuussahan vuosittain hakataan metsä 
tietyltä paikalta puhtaaksi. Siis on tämän vuotuisen hak
kuualan suuruus laskettava siten, että metsä nyt hakatulla
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palstalla ennättää uudelleen kasvaa täysiarvoiseksi, ennen 
kuin sama paikka tulee uudelleen hakattavaksi. Jos siis 
tutkimuksista tiedetään, että mänty- ja kuusimetsän tar
vitsee kasvaa 100 vuoden vanhaksi, ennen kuin siinä on 
sanottavassa määrässä täysi vahvoja tukkipuita, silloin 
sopii juuri tuo 100 vuoden kausi metsän kiertoajaksi.

Jos metsätalous suunnitellaan arvopuiden kasvattamista 
silmällä pitäen, on useimmilla paikoin Etelä- ja Keski-Suo- 
messa mänty- ja kuusimetsälle soveliain 80—100-vuotinen 
kiertoaika, koivumetsälle 50—60-vuot.inen ja haapametsälle 
n. 40-vuotin en.

Nyt saadaan helposti tietää vuotuisen hakkuualan suu
ruus, sillä vuosittain sopii, edellyttäen, että nuorennus 
viipymättä hankitaan hakkuualalle, hakata l/80 kasvullisen 
metsämaan pinta-alasta. Jos tilalla esim. on 320 hehtaaria 
kasvullista metsämaata, saattaa siitä vuosittain hakata 
82°/80 =  4 ha. Hakkausalan suuruus siis riippuu kierto- 
ajan pituudesta, ja kiertoajan pituus vuorostaan siitä, 
minkälaatuisen puutavaran kasvatusta silmälläpitäen met
sätalous on suunniteltu. Haloiksi, hiomopuiksi ja prop- 
seiksi kelpaavaa puutavaraahan kasvaa hyvin jo esim. 
60-vuotisella kiertoajalla. Kaupunkien ja muiden liike
paikkojen läheisyydessä voisi ehkä näyttää siltä, että 
pelkän hiomopuu- ja halkometsän kasvatus olisi edullisinta. 
Tämä on kuitenkin suuri erehdys. Sillä olkoon metsä m i

ten hyvällä paikalla tahansa, olkoot pienen puutavaran
m

hinnat n iin  korkeat kuin  ne voivat olla (rajattom iin ne eivät 

n o u s e !) , parem m in sittenkin kannattaa suunnata metsätalous 

hiem an karkeam m an puutavaran kasvattam iseen, jolloin 
kuitenkin apuharvennuksista ym. hakkuista karttuu jä- 
reämpien puiden ohella runsaat määrät pienempääkin puu
tavaraa. Kiertoaikaa ei havumetsissä tai havupuuvaltai
sissa metsissä koskaan pitäisi määrätä lyhyemmäksi kuin
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80 vuotta; Pohjois-Suomessa on sekin aika aivan liian ly
hyt. Jos hakkuualat pitkiä kiertoaikoja käyttäen tulevat 
niin pieniksi, ettei niistä saada tarpeeksi puutavaraa, on 
puuttuva puutavara mieluimmin otettava sopivasti toi
mitettujen apuharvennuksien ja väljennyshakkuiden avulla 
kuin kiertoaikaa lyhentämällä. — Kuta lyhyemmäksi kierto
aika määrätään, sitä enemmän metsänkäyttö muuttuu 
todellisen ryöstöviljelyksen tapaiseksi.

Kun on saatu selville vuotuisen hakkausalan su u ru u s, 
on seuraava kysymys ensimmäisten vuosilohkojen sijoitus  

metsään. Useampia vuosilohkoja kuin 10 ei metsään ole 
kerrallaan merkittävä, koska ei voi tietää, mitkä osat 
metsästä 10 vuoden kuluttua ovat hakkaukselle soveliaim
mat. Etupäässä on tietysti hakkausalat sijoitettava van
himpaan metsikköön, joka siis on hakkuulle kypsintä. 
Mutta jos metsässä on semmoisia paikkoja, ettei metsä 
niillä mitenkään kestä seistä kauempaa vahinkoa tuotta
matta, on ensimmäiset hakkuut sijoitettava tämmöisille 
paikoille. Tämmöisiä, ennen muita hakattavia metsiköitä 
ovat esim. määrämittahakkuulla pilatut tai kulon pahoin 
vahingoittamat metsiköt, sellaiset metsiköt, jotka kasvavat 
täysi-ikäistä lehtimetsää, jonka alla kasvaa vielä elin
voimainen havupuuntaimisto ym. Nämä siis on ennen 
muuta hakattava.

Tavallisesti vuotuiset hakkuualat rajoitetaan metsässä 
kapeilla linjoilla sekä veistämällä pilkkoja linjojen sisä
puolisiin, lähimpiin puihin. On tarkoin otettava huomioon 
mitä aikaisemmin on sanottu hakkuualojen laveudesta 
ja sijoituksesta. Edellämainitussa esimerkissä saatiin vuo
tuisen hakkuualan suuruudeksi 4 ha. Jos vuosilohko 
tehdään ainoastaan 50 metriä leveäksi, tulisi vuosilohkon 
muoto olemaan 50 X 800 metriä, 50 metriä leveä ja 800 
metriä pitkä. Tässä kuten usein muulloinkin on pakko
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sijoittaa saman vuoden hakkuualat metsässä useihin eri 
paikkoihin, tietysti ottaen huomioon, että kaikkien samana 
vuonna hakattaviksi aiottujen lohkojen pinta-ala ei tule 
suuremmaksi kuin metsämaan pinta-ala jaettuna kierto- 
ajalla. Toisaalta on muistettava, että saman vuoden loh
kot on välttämättä saatava saman ajotien varteen, jottei 
vedätys tulisi turhanpäiten kalliiksi ja hankalaksi.

Edellä jo on huomautettu, mitä haittoja on metsälle 
siitä, että useiden vuosien hakkuualat sijoitetaan aivan 
perätysten. Säännöksi on otettava, ettei hakata uutta 
lohkoa entisen viereen, ennen kuin vähintään 6 vuotta on 
kulunut edellisen hakkuusta. Siis vuosilohkot tulevat 
sijoitettaviksi vähintään 6 eri paikkaan metsässä.

Useimmiten metsä on semmoisessa tilassa, että vahin
kojen välttämiseksi on hakattava hieman muualtakin 
kuin vain vuosipalstoilta. Metsässä voi olla aivan nuori, 
laajanpuoleinen metsikkö, jonka seassa kasvaa yli-ikäisiä 
mäntyjä jättöpuina. Vuosilohkoja ei sovi sijoittaa tuom
moiseen nuoreen metsikköön, sillä kaikkea järkeä väillähän 
olisi kaataa maahan nuori metsä parhaassa kasvussaan. 
Ja yhtä järjetöntä olisi jättää arvokkaita puita lahoamaan 
ainoastaan sen vuoksi, etteivät ne ole jollakin tietyllä vuosi- 
lohkolla. Tästä syystä käy välttämättömäksi harsia pois 
kaikki täysivahvat, etenkin yli-ikäiset ylispuut, jotka 
sijaitsevat metsiköissä, joissa ei, inhimillisesti katsoen, 
vuosihakkausta tule toimitettavaksi pitkiin aikoihin.

Vuosilohkoja ei ole merkittävä ainoastaan metsään, 
vaan myöskin metsäkartalle. Sitäpaitsi on välttämättö- 
mästi pantava paperille ne periaatteet, joiden mukaan 
metsää tullaan käyttämään, mihin tapaan hakkuu on 
toimitettava, miten uudistus saatava, miltä osalta metsää 
ehkä ylispuita harsittava vm. Ks. kirjan loppuun liitettyä 
karttaa!
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Harsintahakkuun järjestys.

Perustuksena metsän järjestämiselle järkiperäistä har
sintahakkuuta varten on myös tarpeen kartta metsä
maasta, tieto eri metsikköjen laadusta, kuutiomäärästä 
ja keskimääräisestä lisäkasvusta. Kartan perusteella jae
taan kasvullinen metsämaa esim. 10 osaan, jotka osat on 
koetettava saada jotenkin samansuuruisiksi ja sisältämään 
yhtä suuren kuutiomäärän puita. Tämä jälkimmäinen ehto 
on näistä tärkeämpi. Edellinen merkitsee vähemmän, 
kunhan osat eivät tule kovin eri suuruisia. Jos vain voi
daan, koetetaan valita nämä 10 lohkoa siten, että niille 
tulee luonnolliset rajat, esim. järvet, joet, aukeat suot, 
ajotiet tahi suurehkot metsäpolut. Täten välttyy liikojen 
linjojen hakkuu. Lohkojen rajat merkitään karttaan ja 
lohkot numeroidaan. Joka vuosi hakataan aina yhdessä 
lohkossa, ensimmäisenä vuonna I:ssä, toisena II:ssa jne. 
Kymmenen vuoden perästä on hakattu joka lohkossa ja 
palataan taas ensimmäiseen.

Joka lohkon keskimääräinen vuotuinen lisäkasvu laske
taan, kun ensin on laskettu jokaisen lohkoon sisältyvän 
metsikön lisäkasvu. Jos tämä vuotuinen lisäkasvu ker
rotaan 10:llä, saadaan tietää, montako kuutiometriä saa
daan kerrallaan samasta lohkosta hakata, edellyttäen, että 
metsä on kutakuinkin normaalitilassa, koska ainoastaan 
joka 10:s vuosi samalta lohkolta hakataan.

Ainoastaan harvoissa poikkeustapauksissa metsä kui
tenkaan on normaalitilassa. Milloin metsässä on miltei 
yksinomaan sellaisia vanhoja metsiköitä, jotka mitä pi
kimmin olisi nuorennettava, koska niiden lisäkasvu on 
aivan mitätön. Tällaisissa tapauksissa metsän tila käy 
vallan huonoksi, jollei hakata tuntuvasti enem m än  kuin 
ainoastaan lisäkasvu. Milloin taas metsästä on suurin osa
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nuoria, hyvinkasvavia metsiköitä, joita ei mitenkään kan
nata hakata. Jos tällaisesta metsästä hakattaisiin koko 
sen lisäkasvu, se olisi hullun työtä. Tällaisissa tapauk
sissa on siis sopimatonta hakata metsästä yhtä paljon 
kuin sen lisäkasvu. Näistä syistä ei tarkkaa hakkuumäärää 
harsintahakkuussa voida laskea, vaan laskelmat jäävät 
sangen epävarmoiksi ja umpimähkäisiksi, jollei hakkaus- 
määrää määräämään hankita kokenutta ja taitavaa am- 
mattimiestä.

Kun kunkin lohkon 10-vuotinen hakkausmäärä on las
kettu, on hakkuuta toimitettaessa ainoastaan pidettävä 
silmällä, ettei hakata suurempaa puumäärää kuin laskut 
osoittavat kannattavan hakata. Tämä vuotuinen hakkuu- 
määrä joutuu tietysti vaihtelemaan paljonkin. Menekin 
ollessa huono hakataan vähemmän, jotta hyvien hintojen 
vallitessa voitaisiin yhdellä kertaa hakata enemmän. Niin 
ikään on monella paikkakunnalla soveliainta järjestää tukki
puiden hakkuu siten, että ainoastaan kerran 10:ssä vuo
dessa myymme tukkeja metsästämme, välivuosina ainoas
taan vähempiarvoista puutavaraa valmiina tavarana myyn
tiä ja kotitarvetta varten. Mutta silloin on myöskin tar
kasti otettava huomioon, että tuon kiertokauden — 10 
vuoden — kuluessa hakatun vähempiarvoisen puutavaran 
kuutiomäärä, lisättynä hakattujen tukkipuiden kuutio- 
määrällä, ei nouse suuremmaksi kuin metsän laskettu 
edullisin hakkausmäärä tuon kymmenen vuoden ajalla.

Mitä muutoin harsintahakkuun toimittamiseen tulee, 
on siinä noudatettava niitä periaatteita, joista ennemmin 
on huomautettu. Ensimmäisenä 10-vuotisena kiertokau- 
tena hakkuu tulee useimmiten käsittämään melkein yksin
omaan viallisia puita, joita metsissämme on enemmän 
kuin aavistaakaan, ennen kuin niissä ryhtyy toimittamaan 
puhdistushakkuuta,
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Viimeistään 10—20 vuoden perästä on toimitettava uusi 
puunluku ja metsän kuutioiminen, jonka perusteella taas 
lasketaan, paljonko metsälohkoilta seuraavien vuosien 
ajalla kannattaa vuosittain hakata.

B. METSÄTALOUDEN HOITO.

I. M e t s ä t a l o u d e l l i n e n  k i r j a n p i t o .

Missä metsää hoidetaan jonkinlaisen suunnitelman mu
kaan, on välttämätöntä kirjoittaa muistiin puumäärät, 
jotka vuosittain metsästä hakataan, mistä ne on hakattu 
ja miten hakkuu on toimitettu, sekä, jos metsästä on 
myyty puutavaraa, paljonko ja mihin hintaan. Tämmöi
nen pitkäaikainen kirjanpito on vastaiselle metsänkäytön 
järjestelylle erinomaisen tärkeä. Sen avulla tiedetään 
kuutiometrilleen, paljonko metsästä on otettu ja paljonko 
se on puhtaana rahana tuottanut. Ne menot, mitä on 
ollut metsän vuoksi, on myös kirjoitettava muistiin.

II. M e t s ä n t u o t t e i d e n  my y n t i .

Jo johdannossa huomautettiin, että järkiperäisellä met
sänkäytöllä tarkoitetaan ainoastaan sitä, että käytäm m e  

m etsääm m e n iin , että se tuottaa meille ja  jälkeläisillem m e  

m ahdollisim m an suuren todellisen h yödyn . Jos metsä on 
suuri tahi niin hyvin hoidettu, että se, sen tuotannon, 
lisäksi, mikä tarvitaan omiin tarpeisiin, tuottaa jonkin 
verran enemmän, silloin on luonnollista, että tuon yli
jäämän koetamme muuttaa rahaksi mahdollisimman edul
lisella tavalla ja täten meidän täytyy ryhtyä metsämme
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tuotteita myymään. Jospa tuossa metsäntuotteiden myyn
nissä osaisimme olla oikein itsekkäitä, siitä olisi sekä met
sälle, että meille itsellemme mitä suurin hyöty! — Juuri 
siitä syystä, ettemme tee voitavaamme ottaaksemme 
metsästämme niin suuria tuloja kuin se voi antaa, usein 
johtuu, että metsät myynnin johdosta pilaantuvat ja ettei
vät metsänomistajat saa niistä tarpeeksi suuria tuloja.

M y y n n in  ja  kotitarpeen suhde.

Ensimmäisenä ehtona lisääntyneiden metsätulojen saa
miseksi on, että osataan saada metsästä myytäväksi mah
dollisimman paljon ja mahdollisimman arvokasta puu
tavaraa. Tähän päästään ennen kaikkea siten, että koti
tarvepuiden käytössä noudatetaan mitä suurinta säästä
väisyyttä. Jos vanhaan tapaan käytetään ladonhirsiksi 
metsän parhaat tukkipuut, särjetään aidaksiksi parhaat, 
hiomopuiksi kelpaavat kuuset, hakataan kotitarvehaloiksi 
komeat koivut, joista faneeripuina, rullakoivuina tahi 
rautatiehalkoina saataisiin hyvät hinnat, pilkotaan poltto
puiksi propseiksi kelpaavat eheät männyt, ei pidä odottaa
kaan metsästä suuria myyntituloja. Asia on näet niin, 
että kuta huokeampaa puutavara on, sitä lyhyemmän 
kuljetuksen se jaksaa kestää. Halpa-arvoista tavaraa 
ei saa mitenkään, ei halvastakaan hinnasta, kaupaksi 
kauemmaksi.

Käytettäköön siitä syystä halpa-arvoisin puutavara 
kotona, siis mahdollisimman lähellä kasvupaikkaa. Ladon
hirsiksi, samoin kuin yleensäkin kylmiin rakennuksiin, on 
haapa erinomaisen sopivaa, mutta useimmilla seuduilla 
se ei tahdo löytää ostajaa. Kun esim. 2 metriä pitkä ja 
latvastaan 10 cm täyttävä kuusipölkky paperipuuksi myy-
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tynä on metsässä noin 2 markan arvoinen, ei mitenkään 
kannata sellaista puuta särkeä aidaksiksi. Aidaksiksi on 
särjettävä haapoja; tähän tarkoitukseen kelpaa sisästä 
lahokin haapa. Tahi jollei ole haapoja, jätettäköön koko 
aidaksien särkeminen sikseen ja käytettäköön niiden ti
lalla apuharvennuksissa saatuja riukuja, joilla ei monella
kaan seudulla vielä ole kauppa-arvoa, mutta jotka aidassa 
ajavat saman asian kuin paras kuusinen aidas. Apuhar
vennuksissa poistetut »sudet» ovat sahatukkeina ala-arvoi
sia. Mutta kun sellaiset susipuut kuoritaan, ajetaan kotiin, 
pannaan kasaan aluspuiden päälle, eri kerrokset välipuilla 
korotettuna toisistaan erilleen, toisten samanlaisten pikku- 
hirsien kanssa, ne oyat muutamia vuosia kuivuttuaan jo 
melko hyviä pienehköihin rakennuksiin.

Polttopuissa voidaan tehdä kaikkein suurin säästö. 
Polttopuuksihan kelpaa miltei kaikenlainen tavara. Aikai
semmin jo on ollut puhe oksien ja juurakoiden sopivaisuu
desta tähän tarkoitukseen. Pienin apuharvennuksissa ker
tyvä puutavara ei useimmiten tee kauppaansa, mutta kel
paa silti vallan hyvin poltettavaksi omissa tulisijoissamme. 
Sanomattakin on selvää, että kaikissa arvokkaampien pui
den hakkuissa kertyneet jätteet: lahotyvet, latvat, suu
rimmat oksat, hylkypuut ym. otetaan visusti talteen 
polttopuina käytettäviksi. Kuitenkin on tarkoin huomat
tava, ettei tällaista ala-arvoista polttopuuta tule käyttää 
tuoreena, vaan vasta hyvin kuivuneena.

Nykyisin, kun puutavaran hinnat ovat korkeat ja var
masti yhä nousevat, kannattaa käyttää vieläkin halveksi- 
tumpaa tavaraa »polttopuuna». Kaikkialla, missä käpyjä 
karistetaan, tiedetään, miten erinomaista polttoainetta 
kuivat kävyt ovat, keittiö-»puina» aivan verrattomia. 
Monilta, kuivilta kankailta niitä lapset kesäpäivinä voisivat 
koota maasta monia kuormallisia, jotka sitten kuivassa
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paikassa säilytettyinä tulisivat hyvään tarpeeseen »hella- 
puina». — Ja toivottavasti ei enää häämötä kovinkaan 
kaukaisessa tulevaisuudessa se aika, jolloin soistamme 
alamme nostaa turvetta, jonka kotitarpeena käytettäväksi 
ei suinkaan tarvitse olla mitään priimapolttoturvetta.

Paras, hyvästi kaupaksimenevä tavara säästettäköön 
visusti myytäväksi. Nyt on kuitenkin monen puun laita 
niin, että se kelpaa useallekin ostajalle, mutta eri tarkoi
tuksiin ostettuna voidaan siitä maksaa eri korkea hinta. 
Otetaan esim. 18 jalan päästä 5, 6 tahi 7 tuumaa täyttävä 
kuusipuu. Se kelpaa sahatukiksi ja paperipuuksi sekä tie
tysti myöskin polttopuuksi. Mutta useimmissa tapauksissa 
voidaan sellaisella kuusipuulla saada paperipuunostajalle 
myytynä korkeampi hinta kuin sahatukkina myytynä. Ke
nelle minkin kokoinen puu on myytävä, se on kysymys, 
jonka oikea ratkaisu vaikuttaa ratkaisevasti myynnistä 
saatuun tulokseen. Tästä päästään selville, kun laske
taan, paljonko puun nettohinnaksi (puhtaaksi kantohin
naksi) jää, jos se myydään tukkina, paperipuuna, prop- 
sina tahi halkoina ym. Tällaisten laskelmien tulos vaih- 
telee aikalailla eri seuduilla ja eri vuosina. Niinpä esim. 
Tuomarniemellä ei useinkaan 15' X 7" eikä pienempää 
kuusta kannata myydä sahatukkina, vaan paperipuuna, 
jotavastoin jo 18’ X 7" ja sitä suuremmista kuusista tavalli
sesti saadaan hieman parempi hinta sahatukkina; 5" mänty- 
tukkia ei kannata myydä sahatukkina, vaan sellainen kan
nattaa paremmin teettää piiruiksi tai haloiksi, jota vastoin 
jo 6" mänty tavallisesti nousee korkeampaan hintaan saha- 
tukkina kuin halkoina, jne. Kun nämä suhteet kuitenkin 
vuosi vuodelta muuttuvat, on ennen suuria myyntihakkuita 
paras kysyä neuvoa paikkakunnan metsänhoitolautakun- 
nan palveluksessa olevilta metsänhoitomiehiltä, jotta ereh
dykset saataisiin mikäli mahdollista vältetyksi.
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Mutta jos yhtäältä asetamme myyntihakkuut sellaiseen 
valta-asemaan, että myytäväksi säästämme kaiken par
haan puutavaran, älkäämme silti alentuko sellaiseen rahan- 
orjuuteen, että myyntipäälle joutuessamme myymme yli 
metsän mitä vain ostajalle kelpaa! Älköön metsänmyynti 
muodostuko metsänhoidon vararikoksi, vaan sen täy
dentäjäksi! Älkäämme myykö metsästä enempää kuin 
mitä sen tila sallii; toisin sanoen: myykäämme ainoas
taan ne puut, jotka metsästä hoitosuunnitelman mukaan 
on poistettava, — olkoon tämä hoitosuunnitelma paperille 
pantuna pöytälaatikossamme tahi kirjoittamattomana 
päässämme. Nuoria, kasvavia metsiköitä älköön pilattako 
myyntihakkuilla, olkootpa tarjotut hinnat miten häi
käiseviä tahansa. Mutta metsän kaadettavista osista myy
täköön jokainen kaupaksi menevä kalikka, olipa se masto- 
puun tahi aidanvitsaksen kokoinen, mutta myytäköön se 
täydestä hinnasta.

M iten  m eidän on m yytä vät

Miten myymme mitä muuta tavaraa hyvänsä? — Tie
tystikin tiedämme, m inkä tavaran myymme, paljonko  

sitä on ja m ihin hintaan tahdomme siitä luopua. Aivan 
samat periaatteet tulee ottaa huomioon metsäntuottei- 
takin myydessä. Useilla paikkakunnilla on tultu valmiiksi 
kaadettujen ja rantaan vedettyjen tukkien myynnistä 
niin huonoihin kokemuksiin, että tuosta muuten erinomai
sesta myyntitavasta, joka varmasti on tulevaisuuden myynti- 
tapa jokaisessa hyvinhoidetussa metsässä, on — harvoja 
paikkakuntia lukuunottamatta — yleisesti luovuttu. Ta
vallisin metsäntuotteiden myyntitapa on nykyisin se, että 
ne myydään metsässä kannollaan pystyyn. Tämä on myy-
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jälle ehdottomasti mukavin myyntitapa. Silloin on kuiten
kin m yytä vik si aiotut puut ehdottomasti ennakolta merkittävä 

m yytä vik si, so. »leimattava». Tätä ei saa koskaan laiminlyödä. 
Sillä emmehän muuten tiedä, m itä myymme. Ostaja sitten 
kyllä, kun kauppakirja on tehty, merkitsee ne puut, jotka 
hän metsästä aikoo ottaa. Mutta jos kauppakirja on tehty 
mainiten ainoastaan ns. pienimmän mitan, ostaja voi useim
missa tapauksissa kiertää asian niin, että leimaa kaa
dettaviksi ainoastaan ne puut, jotka hänelle ovat edulli
simpia ottaa. Metsään jäävät siten juuri ne puut, jotka 
sieltä olisi ennen muita ollut poistettava. Leimauksen voi 
tehdä metsänomistaja itse sopivalla leimakirveellä. Kun 
sentään myytäviksi aiottujen puiden leimaus on erittäin 
tarkkaa työtä, jolla metsää voidaan sekä pilata että sen 
tilaa parantaa, ja kun hinta, joka puista myytäessä saa
daan, suuresti riippuu siitä, miten huolellisesti leimaus on 
toimitettu, on usein edullisinta ottaa tätä työtä johtamaan 
taitava ja tunnolliseksi tunnettu metsänhoitomies. Ne kus
tannukset, joita tukkipuiden leimaus taitavassakin johdossa 
tuottaa, ovat mitättömän pienet, usein ainoastaan muutama 
penni puuta kohti, ettei niitä kenenkään luulisi säikähtävän.

Leimasipa puita kuka hyvänsä, on tärkeää, että edelli
sessä mainittuja periaatteita noudatetaan. Myytävien pui
den paksuus mitataan useimmiten joko 15, 18, 20, 22 tahi 
24 jalan korkeudelta maasta Englannin tuumina (1 Engl. 
tuuma on 2.54 cm). Tarkemmaksi saadaan mittaus ns. 
Karlsbergin mittasaksia käyttämällä. Leimoja lyödään pui
hin kaksi, toinen päähkorkeudelle, toinen juureen aivan 
maanrajaan. Puut merkitään muistiin tarkkaan siten, 
että 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12- jne. -tuumaiset puut tulevat 
eri sarakkeisiin. Männyt ja kuuset erilleen. Täten tiede
tään leimauksen jälkeen täsmälleen, paljonko ja minkä
laisia puita on kaupaksi tarjota.
1 1  —  Borg, Metsäoppi
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Hinta, joka puista myytäessä saadaan, riippuu puiden 
laadusta, sahatavaran hinnoista ulkomaan markkinoilla, 
metsän asemasta, uittoväylän laadusta, mutta pääasialli
sesti kuitenkin paikallisesta kysynnästä. Jos ostajia on niin 
vähän, että he saavat metsiä polkuhintoihin enemmän kuin 
sahat jaksavat syödä, tai he ovat niin kiinteästi rengas- 
tuneet, kuten esim. nykyhetkellä (v. 1934), silloin hinnat 
pysyvät pakostakin alhaalla. Mutta aikaa myöten ostajia 
tulee enemmän, metsät vähenevät ja ehkä metsänomistajat
kin viisastuvat ja liittyvät hekin yhteistoimintaan, —  
hinnat nousevat ja kohoavat vähitellen jotenkin yhtä suu- 
riksi kuin puiden todellinen arvo on. Puiden todellisen 
arvon laskeminen on vaikeaa, useimmiten aivan mahdotonta 
muille kuin sellaisille henkilöille, jotka harjoittavat hak
kuuta, vetoa ja uittoa sekä sahausta. Opastukseksi panen 
tähän kuitenkin arvolaskun erivahvuisille puille, kaikki 
18\*n korkeudelta mitattuina: 6" — 12 mk; 7" — 21 mk; 
8" — 35 mk; 9" — 48 mk; 10" 65 mk; 11" — 95 mk; 12" 
— 120 mk. Tällöin on metsän oltava täysirunkoista, niin 
että runkojen soukkeneminen on ainoastaan noin 2 tuumaa 
15 jalalle, vetomatka ei yli 2 kilometrin ja lauttaussuhteet 
hyvät. On otettava huomioon, että kuta pitempi uitto- 
matka on, sitä enemmän puiden hinnat laskevat, varsinkin 
pienimmissä paksuusluokissa, jopa niinkin suuressa mää
rässä, ettei hankalimpain uittomatkojen takaa kannata 
niitä puita ottaa muutoin kuin aivan ilmaiseksi.

Jotta puista saataisiin parempia hintoja, on useimmiten 
edullista tarjota puut huutokaupalla myytäviksi tahi 
koettaa muilla sopivilla keinoilla saada aikaan kilpailua 
ostajien kesken. Jos on kysymys pienistä puumääristä* 
on aina parempi, että rajatusten olevista metsistä tarjo
taan puita yhdellä kertaa, joten kaupaksi tarjottu puu- 
määrä tulee suuremmaksi ja paremmin houkuttelee ostajia.



163

III. Y h t e i s t o i m i n t a  me t s ä a l a l l a .

Paikkapaikoin ovat olot maassamme nyt jo sellaiset, ettei 
kaupaksi olevista puutavaroista ole mitään kilpailua, — 
ostajia on joko yksi ainoa tahi useampia, jotka keskenään 
sopivat »saaliista» jakaen puutavaran keskenään ilman 
kilpailua ja tietenkin perin alhaiseen hintaan. Pahim
massa asemassa ovat tämän takia metsänomistajat Poh
janmaalla eli yleensä Pohjois-Suomessa. Verrattaessa kes
kenään esim. niitä hintoja, mitä valtio saa myymistään 
puista Pohjanmaalla, ja niitä, joita samanlaisista puista 
saadaan maan niissä osissa, missä todellista kilpailua vielä 
on, huomaa jo yksinkertaisinkin, miten kurjasti käy, kun 
joku ostaja pääsee monopolisoimaan metsän oston jollakin 
alueella.

Ajanmerkit viittaavat muuten kieltämättä siihen, että 
maamme kaikissa osissa ollaan menossa huimaavaa vauh
tia samaan suuntaan. Harva se kuukausi saa sanoma
lehdistä lukea puutavaraliikkeiden myynneistä ja sellai
sista yhteenliittymisistä, missä suurempi liike nielaisee 
pienemmän. Kehitys käy selvästi siihen suuntaan, että 
jonkin ajan kuluttua koko Suomi on jaettuna neljän tahi 
viiden jättiläiskokoisen puutavaraliikkeen tai liikkeiden yh

teenliittymän kesken, jotka sitä helpommin voivat nujertaa 
jokaisen vähänkään vaaralliseksi osoittautuvan kilpailijan, 
mitä suuremmiksi itse paisuvat. Mutta eipä edes sellainen
kaan tulevaisuus tyydytä maamme puuteollisuuspiirejä. Ne 
ovat tarmokkaasti, muka metsänsuojeluharrastuksen ni
messä, ryhtyneet vakaviin hankkeisiin saadakseen kokonaan 
estetyksi kilpailun ulkolaisten ostajien kanssa, hankkimalla 
paperipuun ja yleensä jalostamattoman puutavaran maasta- 
vientikiellon. Sangen määrätietoisesti siis työskennellään 
sillä taholla, ja seurauksena on, että puutavarahintojen
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noususta maailmanmarkkinoilla ennen pitkää pääsevät 
osallisiksi ainoastaan liikkeenharjoittajat, — metsänomis
tajat pyyhkikööt partansa!

Tässä ei metsänomistajia auta mikään muu kuin luja 
yhteenliittyminen. Siellä, missä puutavaraliikkeillä ei ole 
kovin laajoja omia metsiä, voidaan saavuttaa tyydyttäviä 
tuloksia jo perin yksinkertaisellakin yhteenliittymisellä, 
esim. tilapäisillä metsänmyyntirenkailla yms., joita kei
noja jo monin paikoin on yritetty, ja onkin onnistuttu 
hyvin, kun vain yksimielisyyttä on riittänyt.

Toisin on laita siellä, missä puutavaraliikkeet omistavat 
laajoja metsäalueita ja voivat näiden turvissa pitkät ajat 
työskennellä tarvitsematta ostaa puuta muilta kuin sellai
silta maanomistajilta, jotka kipeän rahantarpeen pakosta 
häätyvät myymään hinnasta mistä tahansa. Tällaisilla seu
duilla eivät höllät, muutamaksi vuodeksi solmitut metsän
omistajien yhteenliittymät vie toivotuille perille. Hyvin 
luultavalta tuntuu, etteivät metsänomistajia lopulta auta 
muut keinot kuin omat, osuustoiminnan pohjalle rakenne
tut sahat ja muut puunjalostuslaitokset. Aivan niinkuin 
kehitys meijeritaloudessa on vienyt ostomeijereistä osuus- 
meijereihin ja kauppa-alalla yksityiskaupasta osuuskaup
paan. Kun sahojen —  ja etenkin massa- ja paperitehtaiden 
— kuitenkin täytyy, tullakseen kannattaviksi, olla suuria* 
ja useassa tapauksessa sijaita joko merenrannassa tahi 
ainakin laivareitin tahi rautatien varrella, ei näitä tällaisia 
laitoksia saada pystyyn pienen yhteenliittymän voimilla 
ja varoilla, vaan siihen on tarpeen laajojen maakuntien 
metsänomistajien yhteenliittyminen, jotenkin samaan ta
paan kuin vanhat suuret keskusosuuskunnat S. O. K., 
Valio, Hankkija ym. Perille ei kuitenkaan päästä yhdellä 
harppauksella, vaan yhteistoimintaa metsäalalla on ensin 
yritettävä pienemmissä piireissä. Askel oikeaan suuntaan
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on jo paikkapaikoin otettu perustamalla pieniä, suppealla 
alueella toimivia metsänhoito- ja metsätalousyhdistyksiä. 
Vaatimattomimmassa muodossaanhan nämä ovat yhteen
liittymiä ainoastaan yhteisen metsätyönjohtajan palkkaa
miseksi. Mutta kunhan yhteistoimintaan totutaan laajem
missa metsänomistajapiireissä edes näinkin, on tästä hel
pompi ottaa toinen ja kolmas askel lujempiin yhteenliitty
miin, joiden avulla kerran tuo nykyisin aivan suurenmoi
selta näyttävä ja monen monen pönkän tukema yhtiö valta 
tässä maassa murretaan.
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IV. Me t s ä l a i n s ä ä d ä n t ö .

Metsien suuresta kansantaloudellisesta merkityksestä 
johtuu, että lainsäätäjät jo ovat kaukaisina aikoina rajoit
taneet yksityisen metsänomistajan vapautta metsäomai- 
suutensa käyttöön nähden milloin ankarammilla, milloin 
vähemmän tiukoilla määräyksillä. Nykyisin voimassa 
olevista on metsänomistajalle tärkein ns. Yksityism etsä- 

laki, annettu toukokuun 11 p:nä 1928, jonka metsänomis
tajia välittömästi koskevista määräyksistä mainittakoon 
seuraavat:

1 Luku.

M etsä n  hävittäminen ja siitä aiheutuvat seuraamukset.

1 § Metsää älköön hävitettäkö; älköönkä metsää siis 
siten hakattako eikä maata hakkauksen jälkeen sellaiseen 
tilaan jätettäkö tahi sillä tavoin käytettäkö, että metsän 
luonnollinen uudistuminen sen kautta joutuu vaaraan.

Metsän hävittämiseksi on myös katsottava, jos nuorta 
kasvuisaa metsää niin hakataan, että hakkaus on risti-

V
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riidassa metsän järkiperäisen harventamisen kanssa, taikka 
jos sellaista metsää kasvavalla alueella niin kasketaan, että 
kaskeamisen ei voida katsoa soveltuvan alueen järkiperäi
seen käyttöön.

2 § Metsän hävittämiseksi ei ole katsottava, jos hak
kaus toimitetaan 6 §:ssä mainitun metsänhoitolautakunnan 
määräajaksi hyväksymän suunnitelman mukaan ja met- 
sänhoitolautakunnalle on asetettu riittävä vakuus uuden 
kasvun aikaansaamisesta ja turvaamisesta.

Metsän hävittämiseksi älköön myöskään luettako hak
kausta, jos hakkuupaikka viljellään puutarhaksi, pelloksi 
tai niityksi taikka käytetään rakennustontiksi, varasto- 
paikaksi tai muuhun semmoiseen tarkoitukseen. Sama 
olkoon laki, jos metsää hakataan kotitarpeiksi eikä metsän 
luonnollinen uudistuminen sen kautta joudu vaaraan 
taikka jos hakkaus tarkoittaa tilan tarvetta vastaavan 
syöttöhaan valmistamista tahi sen parantamista alueella, 
joka maanlaatunsa ja asemansa puolesta siihen sopii.

3 § Jos tilan metsää on hävitetty, rauhoitettakoon 
metsä joko kokonaan tai osaksi ja ryhdyttäköön rauhoi
tuksen ohella, milloin se on tarpeen, toimenpiteisiin uuden 
kasvun aikaansaamiseksi ja turvaamiseksi.

Rauhoitus käsittää metsän hakkaamisen tai metsämaan 
käyttämisen taikka kummankin kiellon joko rajoituksilla 
tahi rajoituksitta. Kullakin kerralla määrätään rajoituksen 
laajuus ja aika sen mukaan, kuin olojen harkitaan vaativan.

Tilan kotitarvepuiden ottoa ja metsämaan laiduntamista, 
älköön rauhoitusmääräysten kautta kiellettäkö, ellei met
sän uudistuminen sitä vaadi.

Jos metsää on hakattu kaskeksi, on kasketulla alueella, 
mikäli sitä ei käytetä 2 §:n 2 momentissa mainittuun tar
koitukseen, tarpeen vaatiessa ryhdyttävä toimenpiteisiin 
uuden kasvun aikaansaamiseksi ja turvaamiseksi.
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4 § Rauhoitusmääräyksen antaa sen paikkakunnan ali
oikeus, jossa metsä on.

Olkoon kuitenkin metsänhoitolautakunnalla valta väli
aikaisesti rauhoittaa tilan metsä, ei kuitenkaan laajem
massa määrässä, kuin uudistuksen turvaamiseksi hävite
tyllä alalla ja jatkuvan hävittämisen ehkäisemiseksi on 
tarpeen. Tällainen rauhoittaminen olkoon voimassa, kun
nes 10 §:ssä mainittu sopimus on tehty tai tuomioistuin 
toisin määrää.

5 § Metsän uudistamisesta ja uuden kasvun turvaami
sesta pitäköön metsänhoitolautakunta huolen. Sitä varten 
tarvittavien toimenpiteiden täytäntöönpanon voi metsän
hoitolautakunta jättää maanomistajan tehtäväksi, jos 
on takeita, että ne siten tulevat suoritetuiksi.
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2 Luku

Täm än lain noudattamisen valvonta ja yksityism etsätalouden  

edistäm inen.

6 §. Tämän lain noudattamista valvovat metsänhoito- 
lautakunnat, joiden tehtävänä myöskin on edistää yksi
tyismetsätaloutta levittämällä tietoa järkiperäisestä metsä
taloudesta, ohjaamalla ja avustamalla metsätaloudellisten 
tehtävien suorittamista, edistämällä ja tukemalla metsä
taloudellista yhteistoimintaa sekä ryhtymällä muihinkin 
toimenpiteisiin metsätalouden kehittämiseksi.

7 §. Jos maanomistaja on luovuttanut metsää hakat
tavaksi, tulee hakkuuoikeuden omistajan ennen hakkuun 
alkamista kunnanmetsälautakunnalle kirjallisesti ilmoittaa 
hakkuupaikka, hakkuun laajuus ja hakkuuehdot sekä aika, 
milloin hakkuu alkaa. Jos maanomistaja itse hakkauttaa
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metsäänsä myytäväksi tai myyntiä varten jalostettavaksi, 
tehköön samanlaisen ilmoituksen.

Älköön kuitenkaan edellä mainittua ilmoitusvelvolli
suutta olko, jos metsää hakataan metsänhoitolautakunnan 
hyväksymän suunnitelman mukaan tahi jos maanomistaja 
itse hakkauttaa metsäänsä sitä järkiperäisesti harventa
malla.

Ilmoitukset on kunnanmetsälautakunnan lähetettävä 
metsänhoitolautakunnalle.

8 §. Kun on syytä epäillä, että metsää on hävitetty 
taikka että hyväksyttyä suunnitelmaa tai rauhoitusmää
räyksiä tahi 10 §:ssä mainittua rauhoittamissopimusta on 
rikottu, toimituttakoon metsänhoitolautakunta katsel
muksen palveluksessaan olevalla metsänhoitajalla tai metsä- 
työnjohtajalla sen kunnan metsälautakunnan kahden jä
senen kerällä, jonka alueella metsä sijaitsee. Sama olkoon 
laki, jos on syytä epäillä, että on jätetty noudattamatta, 
mitä 3 §:n 4 momentissa on säädetty.

Tällaisen katselmuksen toimittamisen voi metsänhoito- 
lautakunta antaa kunnanmetsälautakunnan tehtäväksi.

9 §. Katselmuksesta on laadittava toimituskirja.
Jos katselmuksessa havaitaan, että sellaisia rikkomuksia 

on tapahtunut, joista 8 §:ssä mainitaan, on toimituskirjaan 
otettava selvitys rikkomusten laadusta kuin myös kat- 
selmusmiesten lausunto rauhoituksen tarpeellisuudesta ja 
laajuudesta, uuden kasvun aikaansaamiseksi ja turvaami
seksi tarvittavista toimenpiteistä sekä arviolasku näistä 
aiheutuvista kustannuksista.

10 §. Jos metsänhoitolautakunta katselmuksen joh
dosta havaitsee, että metsää on hävitetty taikka että on 
jätetty noudattamatta, mitä 3 §:n 4 momentissa on sää
detty, tehköön maanomistajan tai hakkuuoikeuden omis
tajan tai kummankin kanssa kirjallisen sopimuksen metsän



169

rauhoittamisesta sekä uuden kasvun aikaansaamisesta ja 
turvaamisesta.

Ellei sopimusta saada aikaan taikka jos hyväksyttyä 
suunnitelmaa tai rauhoitusmääräyksiä on rikottu, on met- 
sänhoitolautakunnan saatettava asia tuomioistuimessa käsi
teltäväksi.

11 §. Tieto 8 §:ssä mainitun katselmuksen ajasta an
nettakoon, milloin se asiaa viivyttämättä voi tapahtua, 
maanomistajalle sekä hakkuuoikeuden omistajalle tai hak
kuun johtajalle.

4 Luku

Täm än lain rikkom inen sekä takavarikko.

22 §. Joka jättää 7 §:ssä määrätyn ilmoituksen teke
mättä taikka käyttää metsää vastoin rauhoitusmääräyk
siä tahi 10 §:ssä mainittua rauhoittamissopimusta tai hy
väksyttyä suunnitelmaa, rangaistakoon sakolla, ellei rikos
laissa ole siitä kovempaa rangaistusta säädetty.

Jos metsää on käytetty vastoin rauhoitusmääräyksiä 
tai rauhoittamissopimusta, olkoon siten luvattomasti haka
tut puut tahi niiden arvo menetetty.

23 §. Jos 22 §:n 2 momentissa mainituissa tapauksissa 
metsänhoitolautakunta katsoo, että puut ovat takavarik
koon pantavat, olkoon asianomainen ulosottomies velvol
linen metsänhoitolautakunnan ilmoituksesta panemaan 
takavarikon toimeen ilman ulosotonhaltijan määräystä.

24 §. Takavarikkoon otetut puut on myytävä huuto
kaupalla niin pian, kuin ne ovat menetetyiksi tuomitut. 
Kuitenkin voidaan myynti jo sitä ennen toimittaa, jos 
omistaja tai hänen toimitsijansa vaatii taikka jos metsän
hoitolautakunta sitä pyytää ja on varottava, että puut
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muuten pilaantuvat tahi niiden säilyttäminen käy kalliim
maksi, kuin kohtuullista on. Myynnin toimittakoon ulos- / 
ottomies siinä järjestyksessä, kuin ulosmitatun irtaimen 
omaisuuden myynnistä on säädetty.

Jos puiden omistaja tallettaa puiden arvioidun hinnan 
tai asettaa siitä vakuuden, on niiden takavarikko heti 
peruutettava. Arvioimisen toimittavat uskotut miehet, 
joista puiden omistaja ja metsänhoitolautakunta valitsevat 
kumpikin yhden ja siten valitut kolmannen. Olkoon kui
tenkin asiallisilla, jos he siitä sopivat, valta uskoa arvioi
minen yhdelle henkilölle. Jos asiallinen laiminlyö uskotun 
miehen valitsemisen tai jos valitut uskotut miehet eivät 
sovi kolmannen vaalista, valitsee kunnanvaltuuston pu
heenjohtaja, siitä toisen asiallisen tai uskottujen miesten 
ilmoituksen saatuaan, valitsematta jääneen uskotun mie
hen.

25 §. Menetetyiksi tuomituista puista saatu rahasäästö 
menee metsänhoitolautakunnalle metsänhoidon edistämi
seen käytettäväksi.



LIITE I.

K au p p ak irjan  m alli,

jota sopii käyttää leimatuita tukkipuita myytäessä:

Täten myyn minä allekirjoittanut N. N:lle omistamani 
N. tilan n:o 00. N. ja N. metsäsaroilta N. kylässä N. pitä
jää oheisen leimausluettelon mukaan 0 000 kappaletta 
0 tuumaa ja enemmän 00 jalan korkeudelta täyttäviä 
leimattuja mänty- ja kuusipuita seuraavilla ehdoilla:

l:ksi. Ostaja maksaa jokaiselta metsässä olevalta leima
tulta puulta 00 markkaa 00 penniä puun laatuun katso
matta. Kauppasummasta on ostajan nyt heti suoritettava 
000 markkaa, mikä on tähän kauppakirjaan kuitattava, 
sekä loput, ennen kuin puiden uittaminen (kaataminen) 
alkaa.

2:ksi. Hakkuuta ostaja saa toimittaa aina ----- kuun
-----  päivään vuonna 19___  Niistä leimatuista puista,
jotka hakkuuajan päätyttyä vielä mahdollisesti ovat 
metsässä, on ostajan maksettava l:ssä kohdassa määrätty 
hinta, mutta hänellä ei kuitenkaan ole enää oikeutta käyt
tää niitä hyväkseen.

3:ksi. Puut ostaja saa latvasta katkaista..........tuuman
läpimittaisina. Latvukset, oksat yms. jäävät myyjälle.

4:ksi. Jokaisesta leimaamattomasta puusta, jonka ostaja
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metsästä kaadattaa, hänen tulee maksaa korvausta___ 1
markkaa.

5:ksi. Puita kaadettaessa ja vedettäessä on noudatettava 
tarpeellista varovaisuutta, niin etteivät aidat ym. eikä 
metsä turmellu. Kaikesta vahingosta on ostajan makset
tava korvaus, paitsi semmoisista nuorelle metsälle tapah
tuneista vahingoista, joita tukkia kaadettaessa ja vedätet
täessä on mahdoton välttää.

6:ksi. Ostajalla on oikeus, minua sen enempää kuule
matta, hakea tämän metsänhakkuuoikeuden vakuudeksi 
kiinnitys omistamaani, edellä mainittuun tilaan.

7:ksi. Muut välipuheet kuin tässä kauppakirjassa mai
nitut eivät ole voimassa.

Tätä kauppakirjaa on tehty kaksi yhtäpitävää kappa
letta, joista toinen jää myyjälle, toinen ostajalle.

Edellämainittuun kauppaan olemme täysin tyytyväiset 
ja sitoudumme sen määräyksiä tarkoin noudattamaan.

Paikka ja aika.

Nimi. Nimi.

Todistavat:

Nimi. Nimi.

1 Tämän korvauksen suuruus on sopivin määrätä 1.5 ker
taa suuremmaksi kuin suurimpien leimaamatta jätettyjen pui
den arvo. Esim., jos on jätetty leimaamatta joitakin 9’ X 18’ 
täyttäviä puita, tulee korvauksen olla 1.5 x 48:— =  72 mark
kaa.



K ANTO JÄRVEN TALON METSÄKARTTA.
Kaava 1: 8 000.

Metsänkasvatukseen käytetyn maan pinta-ala 120 ha.
Nuoret ja keski-ikäiset metsiköt on jaettu 8 osastoon (merkitty arabialai
silla numeroilla), joista vuosittain aina yhdessä suoritetaan apuharvennus- 
hakkuita.
Määrämittahakkuulla turmeltua metsää on 17 ha, jotka 15 vuodessa 
hakataan lohkohakkuulla ja uudistetaan. Vuosipalstat merkitty I—XV.
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