
METSXTEHON TIEDOITUKSIA. 143 
METSITEHO REPORT 

SJI\ILYTYS: 8 

ARNO TUOVINEN • ILMARI WÄRE 

Parantaako rasiinkaato kuusi

paperipuiden laatuar 
(Does Summer Felling Improve the Quality of Spruce Pulpwood?) 

Pyrittäessä parantamaan kuusipaperipuun laa
tua lähinnä val.kaisemattoman sulfiitin ja hiok
keen valmistusta silmällä pitäen on kiinnitetty 
huomiota paitsi erilaisen tehdasvarastoinnin myös 
erilaisen metsäkäsittelyn tarjoamiin mahdollisuuk
siin. Rastinkaatoa käyttämällä on ajateltu voita
van ylittää pilaantumisen kannalta vaarallinen 
kesäajan hakkuu ja muuttaa puun nilapinta sinis
täjäsienille vähemmän soveliaaksi kasvualustaksi. 
Rasiinkaatokokeiluja suoritettiin N o k i a 0 s a
k e y h t i ö n ja M e t s ä t e h o n yhteisvoimin 
vv. rgs6-57· 

V :n 1956 kokeet 

Kokeet suoritettiin Nokialla kesäkuun puolivälistä 
lähtien puolikuukausittain aina syys:b.."Uun alkuun saakka 
(siis 6 kaatoaikaa) siten, että kunakin kaatoaikana kaa
dettiin kolmessa eri paikassa kahta metsårlstikkoa vas
taava puumåårä, josta toinen puoli valmistettiin heti 
puolipuhtaaksi 2 m paperipuuksi ja pantiin neliörlsti
kolle, kun taas toinen puoli jätettiin oksineen rasiin 
puoleksi kuukaudeksi seuraavaan kaatoaikaan saakka, 
jolloin se karsittiin, katkottiin, :b.."Uorittiin ja varastoitiin 
normaalikaadon tavoin. Näin ollen koerlstikoita oli 
yhteensä 36 kpl. Llsåksi suoritettiin erikoiskokeilu eri-

pituisen rastaJan vaikutuksesta elokuun alun kaadon 
yhteydessä käyttämällä tavallisen puolen kuukauden 
rasiajanlisäksi 3-4, 6-7 ja 25-27 vrk:n pituista rasi
aikaa. Näitä rlstikoita oli kaikkiaan 9 kpl. Kaikki 
koealat oli sijoitettu M.T:n kuusikkoon harvennus-, väl
jennys- ja avohakkausaloille. Kaadetut puut olivat ver
raten hidaskasvuisia ja sisälsivät sydänpuuta runsaasti. 
Niinpä avohakkausalalla oli pintapuun viiden uloimman 
vuosiluston leveys seuraava. 

Normaali- Rasiin- Erikois-
kaato kaato kokeilu 

5 luston leveys, mm 

2,3 2,2 1,9 

Vastaava sydänpuupitoisuus oli puolestaan: ~ 

Normaali- Rasiin-
kaato kaato 

Erikois
kokeilu 

Sydänpuuta, % latvaläpimitasta 

Pilaantumista määritettäessä kiinnitettiin aluksi 
v:n 1956 aikana päähuomio p i n t a s i n i s t y
m i se en. 

Lokakuun alussa suoritetussa kaikkien koe
pölkkyjen pintasinistymän arvioinnissa (taulukko 
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Taulukko I. Pintasinistymän laajuus 2.10.1956 normaali
kaadossa ja kahden viikon rasiinkaadossa 

Kaatoaika v. 1956 
1 ormaalikaato j Rasiinkaato 

Pintasinistymä, % vaippapinnasta 

Kesäk. puoliväli 87 49 
Heinäk. alku 66 54 

t puoliväli 56 38 
Elok. alku 49 30 

t puoliväli 17 23 
Syysk. alku 22 5 

I} t odettiin, että kahden viikon rasissaolo oli 
verraten selvästi pienentänyt pintasinistymistä. 

Saatuja tuloksia on kuitenkin käsiteltävä varo
vasti, sillä pintasinistymän arviointiin liittyy 
monia vaikeuksia. 

Elokuun alun kaatoon liittyvässä rasiajan vai
kutuksen selvittelyssä saatiin seuraavat pinta
sinistymäprosentit. 

Rasiajan pituus, vrk Pintasinistymä, % 
52 
39 
30 
II 

Täman erikoiskokeilun mukaan rasiajan piden
täminen siis vaikuttaa edullisesti. On kuitenkin 
otettava huomioon, että rastinkaato tapahtui niin 
myöhään kuin elokuun alussa. 

Edellä mainitun pintasinistymän arviointivai
keuden vuoksi suoritettiin lokakuun puolivälissä 
1956 pistokoeaineiston perusteella uusi arviointi, 
jossa määritettiin kustakin koepölkystä leikatun 
pinnan, nilapinnan ja kuoren peittämän pinnan 
osuus ja kussakin tapauksessa arvosteltiin ver
tailumateriaalin avulla pinnan tummuus kol
meen luokkaan (1 =kirkas, 2 = pilkuittainen 
sinistymä, 3 =yhtenäinen, tumma sinistymä). 
Näin saatujen sinistymälukujen keskiarvot (tau
lukko 2) osoittivat, ettei rasiin- ja normaalikaa
don välinen ero ole kovin suuri. Selvimmät erot 
todettiin kesäkuun puolivälin ja heinäkuun kaa
doissa. 

Talilukko 2. Pintasinistymäluokkien (I , 2 ja 3) keskiarvot 
leikatussa pinnassa, nilapinnassa ja k'lloren alla normaali
kaadossa ja kahden viikon rasiinkaadossa I2.-I3.IO.I956 

Normaalikaato Rasiinkaato 
Kaatoaika 

V. 1956 Lci l ila 1 Kuori k~~~ 1 Nila 1 Kuori kattu 

Kesäk. puoli-
väli 1,7 2,6 2,I I,4 2,4 1,9 

Heinäk. alku 1,6 2,5 1,5 I,6 2, 5 1,3 
t puoli-

väli 1 ,2 2,5 1,4 1,3 2,2 1,1 
Elok. alku 1,3 2,5 I , 1 1,2 2,3 1.1 

• puoli-
väli I , I 2, 1 1,1 I,f 2,4 1,1 

Syysk . alku 1,4 2,4 1,1 1,2 1,9 1,0 
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Nilapinta tarjoaa parhaat elämisen mahdolli
suudet sinistäjäsienille, joten sen tummuus on 
ymmärrettävissä. Kuoren alaisen pinnan sinis 
tymisen on tehnyt mahdolliseksi nilalla olevan 
kuoren osittainen irtoaminen. Sinistymäprosent
teja arvioitaessa saatu rasiinkaadon tuntuva edul
lisuus johtuu pääosaltaan siitä, että rasipuissa on 
yleensä selvästi vähemmän pahoin tummuvaa 
nilapintaa, kuten taulukon 3 luvuista ilmenee. 
Erityisen selvä tämä ero on parhaan nilakuorinta
ajan hakkuussa. 

Rasiajan pidentyminen johtaa nilapinnan pie
nentymiseen ja samanaikaisesti leikatun pinnan 
kasvuun, kuten erikoiskokeilun tuloksista käy 
ilmi. 

Taulukko 3· Nilapintaa, % vaippapinnasta. Avohakkausala 

Kaatoaika v . 1956 

Kesäk. puoliväli 
Heinäk.. alku 

t puoliväli 
Elok. alku 

t puoliväli 
Syysk. alku 

Rasiaika, vrk 

Normaali- 1 Kahden viikon 
kaato rasiinkaato 

Nilapintaa, % 

53 30 
39 32 
30 28 
29 24 
15 26 
22 8 

ilapinta Leikattu pinta 

29 
26 
24 
18 

% vaippapinnasta 

34 
37 
38 
44 

Näissä kokeissa ta allisesti käytetty kahden 
viikon rasiaika ei ke äkuun puolivälin kaatoa 
lukuun ottamatta johtanut leikatun pinnan osuu
den suurenemiseen, mikä on osoituksena nilan 
eläruiskyvystä ja vähäisestä kuivumisesta. 

äiden rasiinkaadon edullisuuteen viittaavien alku
kokeiden jälkeen jätettiin avohakkausalan koeristikot 
paikoilleen ja syysk-uun alussa 1957 suoritettiin pölkkyjen 
katkonnat sinistymisen ja varastoiahon toteamiseksi. 
Kustakin pöll.7stä otettiin kolme poikkileikkausta, yksi 
keskeltä ja toiset 5 cm pöll.)TD molemmista päistä. Sekä 
sinistyneen että lahonneen puun osuus mitattiin cm:einä 
kustakin poikkileikkauspinnasta. Koska viat eivät 
esiinny tasaisesti pöll.)'D kaikissa osissa, vaan etenkin 
alkuvaiheissaan etupäässä pöll.}'U päiden lähettyvillä, las
kettiin ensin molempien päiden vikaprosenttien keski
arvo ja vasta sitten tämän ja pöll.)TD keskiosan vikapro
sentin keskiarvo. Näin menetellen päästäneen suurin 
piirtein oikeaan tulokseen koko pölkyn kuutiomäärää 
ajatellen. 

S i n i s t y m i n e n oli tällöin varsin vähäistä 
(taulukko 4) . Normaalikaadosta oli pahiten sinis
tynyt heinäkuun alun kaato (1.6 %), rasiinkaa
dosta taas kesäkuun puolivälin kaato, jotka mo-
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Taulukko 4· Sinistyminen, % kuutiomäärästä kahden kesä
kauden jälkeen 3·-5·9.1957· Avohakkausala 

Sinistymisprosen t ti 

Kaatoaika v. 1956 Kolme Keski-
Ylin Keski-alinta kerrok-

kerros määrin kerrosta set 

N ormaalikaalo 1 

Kesäk. puolivilli 0,1 0,2 0,3 0,2 
Heinäk. alku o,8 1,0 2,8 1,6 

• puoliväli - - 0,2 0,0 
Elok. alku 0,2 - - o,r 

• puoliväli 0,0 0,2 0,2 0,1 
Syysk. alku - 0,1 - 0,1 

Rasiinkaato 
(2 viikon rasi) 
Kesäk. puoliväli - 0,3 1,3 0,4 
Heinäk. alku 0,1 0,0 - 0,0 

• puoliväli 0,1 0,4 0,1 0,2 
Elok. alku - 0,1 0,0 0,1 

• puoliväli 1,3 0,1 0,1 0,3 
Syysk. alku - - - -

Elokuun alun rasiinkaalo 
3-4 vrk rasi - - - -
6-7 • • - 0,1 - o,o 

25-27 • • 0,1 0,5 0,1 0.2 

lemmat siis kuorittiin samanaikaisesti heinäkuun 
alussa. Kesän 1956 sääsuhteiden valossa tällainen 
sinistymätilanne tuntuukin hyvin luonnolliselta. 
Kesäkuun puolivälin normaalikaato on ehtinyt 
kuivua ennen hein~"Uun 20. päivän tienoilla alka
nutta sadekautta sinistymän kestäväksi, kun taas 
heinäkuun alussa kuorittu tavara on jäänyt vaa
ralliseen puolikasteaan tilaan. Loppukesän voi
makkaat sateet ovat kuitenkin pitäneet tämänkin 
koe-erän niin kosteana, ettei sinistymä ole pääs
syt erikoisemmin leviämään. Myöhemmät kaadot 
ovat pysyneet loppukesän 1956 siksi märkiuä, 
ettei niillä ole ollut sanottavaa sinistymisvaaraa. 
Keväällä ja alkukesällä 1957 kaikki koe-erät ovat 
hyvien kuivumisolosuhteiden ansiosta selviyty
neet sinistymisestä. Oma vaikutuksensa tähän 
lienee myös koepuiden hidaskasvuisuudella ja 
sydänpuun runsaudella. Taulukon 4 luvut risti
ken eri kerrosten sinistymisestä viittaavat -
tosin hyvin epävarmasti - yläkerroksen voimak
kaampaan sinistymiseen. 

V a r a s t o 1 a h o a koskevat vastaavat tulok
set (taulukko 5) muodostuivat paljon selväpiir
teisemmiksi. K e s ä- j a h e i n ä k u u n h a k
kuissa rasiinkaato antoi selvästi 
p a r e m m a t t u l o k s e t k u i n n o r m a a-
1 i kaato, kun taas elo- ja syyskuunkaatojenkoh
dalla ei voida puhua mistään varsinaisesta erosta. 
Varmoja syitä nilakautena suoritetun rasiinkaa
don edullisuuteen varastoiahon kannalta on vai
kea esittää. Ehkä tässä on kysymys sienituhoja 
torjuvan pihkan runsaasta erittymisestä rasi-

Taulukko 5· Varastolaho, % kuutiomäärästä kahden kesä
kauden jälkeen 3.-5.9.1957 

\ · arastolahoprosent tl 

Kaatoaika v. 1956 Kolme Keski- Ylin Keski-alinta ker-
kerros määrin 

kerrosta rokset 

N ormaalikaalo 
Kesäk. puoliväli 0,3 1,0 5.9 2,5 
Heinäk. alku 0,2 4.0 4.1 3.1 

• puoliväli o,1 0,7 o,6 0,5 
Elok. alku 0,1 0,3 0,9 0,4 

• puoliväli 0,2 0,4 1,7 o,6 
Syysk. alku - 0,1 - 0,1 

Rasiinkaato 
(2 viikon rasi) 
Kesäk. puoliväli - 0,7 3.1 1, I 
Heinäk. alku 0,1 0,3 1,1 0,3 

• puoliväli 0,1 0,3 - 0,1 
Elok. alku - 1.4 0,7 0,6 

• puoliväli - - - -
Syysk. alku 0,1 O,I 0, I 0,1 

Elokuun alun rasiinkaalo 
3- 4 vrk rasi - 0,6 0,1 0,2 
6-7 • • - O,I 0,4 0,2 

25-27 • • - o,o 0,5 0,2 

ajan kestäessä tai mahdollisesti nilapinnan omi
naisuuksien muuttumisesta. Joka tapauksessa ero 
on hyvin selvä sekä koko ristikon että eri ristikko
kerrosten osalta. 

Samoin erikokoisten pölkkyjen lahoamista kos
kevat tulokset (taulukko 6) osoittavat nila-aikana 
suoritetun rasiinkaadon normaalikaatoa edullisem
maksi. Läpimitan vaikutus ei kuitenkaan ole 

Taulukko 6. Läpimitan vaikutus varastoiahon määrään kah
den kesäkauden jälkeen 3·-5·9.1957 

Pölkyn latYaläpimitta, cm 

Kaato- K aatoaika 
8 ... 10 1 IL .. 15 116 ja +1 Keskim. laji V. 1956 

V arastolahoprosentti 

Nor. 
Kesäk. puoli-

maali-
väli ja heinäk. 

kaato alku 0,0 2,6 3.7 2,8 
Myöhäisem-
mät kaatoajat 0,2 0,3 o,6 0,4 

Rasiin-
Kesäk. puoli-

kaato 
väli 0,4 0,5 1,6 1,0 
Myöhäisem-
mät kaatoajat 0,1 O,I o.6 0,3 

yhtä voimakas kuin mitä taulukon luvut osoitta
vat, sillä vähän pilaantuneista pienistä pölkyistä 
kuuluu hyvin suuri osa ristikon alaosaan, jossa 
pilaantuminen on aluspuiden hyvän kunnon takia 
ollut tavallista pienempi. Aineiston pienuus ei 
kuitenkaan ole sallinut molempien tekijöiden (läpi
mitan ja ristikkokerroksen) vaikutuksen erittelyä. 
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V :n 1957 kokeet 

Kesällä 1957 suoritetuissa rasiinkaatokokeiluissa 
tähdättiin lähinnä laajoissa rajoissa liikkuvan 
rasiajan pituuden vaikutuksen selvittelyyn. 

Kokeet suoritettii11 nytkin Nokialla ja site11, että har
vennus-, väljennys- ja avohakkausalat sijaitsivat aivan 
rinnakkain. Ensirrunäiset kaadot suoritettiin jo touko
kuun lopulla, seuraavat kuukauden väliajoin kesä-, heinä
ja elokuussa. Rasiajat olivat 2 viikkoa, 1 kuukausi ja 2 

kuukautta. Vertailupohjana oli tavalline11 normaali
kaato. Puut olivat hyvin samanlaisia kuin v. 1956. 

Lälllnnä työsaavutuste11 vertailua varte11 suoritettiin 
lisäksi Lempäälässä Tervajärven metsässä toukokuun 
lopulla rasiinkaatoa, jossa rasiajat olivat samat kuin 
Nokialla. Puut olivat sielläkin hidaskasvuisia ja run
saasti sydänpuuta sisältäviä. 

Pintasini s t y mä ä koskevattuloksetmuo
dostuivat Nokialla osittain hyvinkin yllättäviksi. 
Elokuun lopussa 1957 todettiin ensiksi, että pinta
sinistymäprosentti oli toukokuun kaadossa sel
västi pienempi kuin kesällä 1956 kesä-heinäkuun 
hakkuissa, että avohakkausala antoi yleensä edul-

Taulukko 7 Pintasinistymä, % vaippapinnasta 26.-27.8. 
1957 Nokialla 

Kaatoaika Harv., Suojusp., Avo-1 K ki 
Kaatolaji hakk. hakk. hakk. es · m. 

Y. 1957 
Pintasinistymäprosentti 

2 viikon rasi 30 24 II 21 
Toukokuu I kk:n • 38 43 5 28 
(23.-25·5·) 2 • • 15 2 6 8 

Normaali-
kaato 36 15 21 24 

2 viikon rasi 49 51 6o 53 
Kesäkuu I kk:n • 57 22 13 31 

(24.-25.6.) Normaali-
kaato 70 71 77 73 

Heinäkuu 1 Normaali-
(23.-24.7·) kaato 1 62 1 6g 1 Bo 1 70 

lisimmat-tulokset ja että 2 kuukauden rasiaika 
muodos~~paremmaksi kuin lyhyemmät rasiajat 
ja normaalikaato. Kesäkuun kaadossa jäi nor
maalikaato selvästi huonoimmaksi, kun taas 
tilanne eri hakkuualoilla muodostui epämääräi
semmäksi. Heinäkuun normaalikaadon tulokset 
osoittivat, miten nopeasti pintasinistymä edulli
sissa olosuhteissa leviää. 

Harvennushakkausalalla suoritettu yksityiskoh
tainen pistokoetarkastelu v:n 1956 tapaan (katso 
taulukkoa 2) osoitti, että 2 kuukauden rasiaika oli 
pintasinistymän suhteen ylivoimaisesti paras, olipa 
kysymys minkä kuukauden kaadosta tahansa 
(taulukko 8). Tarkasteluun mukaan liitetty park
kiaineiden liukeneminen kuoresta käsin (luokit
telu samanlainen kuin pintasinistymälle) oli 2 
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Tault4kko 8. Pintasinistymäluokkien (1, 2 ja 3) keskiarvot 
eri pinnan lajeissa. Mukana lisäksi parkkiaineiden liukenemis
luokkien keskiarvo. Harvennushakkausala, Nokia, 5.II.I957 

Pinnan laji 

Kaatoaika 
Kaatolaji Leikattu/ ila 1 Kuoren alus 

V. 1957 
Pintasinistymäluku 1 Parkki-

aineet 

Toukokuu 2 viikon rasi 1,4 '2 , 0 !,8 1,8 
I kk:n • I' 2,3 !,8 1,8 

(23.-25·5·) 2 • • I , O 1,3 I,O 2,0 

1 Normaalikaato 1, 7 2,0 1,7 1,7 

Kesäkuu 2 viikon rasi I , 1 2,2 1,3 2,2 

(24--25.6.) 
1 kk:n • 1,2 2,2 1,3 2, I 
2 • • 1,0 1,3 1,0 1,3 

Normaalikaato 1,7 2,7 1,2 1,8 

Heinäkuu 1 kk:n rasi 1,0 2,1 1,2 1,5 

(23.-24·7·) 
2 • • I,O I,O 1,0 I,O 

N onnaalikaa to 1,3 2,3 1,5 2,1 

Elokuu 1 . 1 
(26._28.8.) Normaalikaatoi 1,0 

1 

2,0 

1 
I,O 1 1,5 

kuukauden rasiaikana toukokuun kaatoa lukuun 
ottamatta myös vähäisempää kuin normaalikaa
toa tai lyhyempiä rasiaikoja käytettäessä. Myös 
suojuspuu- ja avohakkausaloilla oli 2 kuukauden 
rasiajan ristikoiden valkoisuus silmiinpistävän 
selvä. 

Samaan aikaan suoritetuissa eri pinnan lajien 
osuuden arvioinneissa, jotka tehtiin Nokian har
vennushakkausalalta ja lisäksi Lempäälän kaato
paikasta, todettiin leikatun pinnan olevan suurin 
ja nilapinnan pienin 2 kuukauden rasiaikaa käy
tettäessä. Työvaikeuden lisääntymisen kannalta 
tämä seikka on todennäköisesti epäedullinen. 
Nokialla kävi sekä touko- että kesäkuun hakkuissa 
ilmi, että 2 viikon rasiaikaa käytettäessä saadaan 
vähemmän nilapintaa kuin 1 kk:n rasissa, kun 
taas Lempäälässä ei ollut sanottavaa eroa näiden 
kahden rasiajan välillä. Tällainen eroavuus voi 
aiheutua mm. eri l...'llorijain työtavasta, pölkkyjen 
erilajsesta oksaisuudesta ja hyvin todennäköisesti 
myös nila-ajan alkamisajan vaihteluista. Ainei'>
ton pienuus {'i kuitenkaan salli asian tarkempaa 
analysointia. 

Pintasinistymä ei suinkaan yksinään ratkaise kuusi
paperipuiden laatua, joten koepölkkyjen katkontojen 
avulla pyrittiin nytkin määrittämään samaan tapaan 
kuin v:n 1956 aineistoa' käsiteltäessä sinistymän ja varas
toiahon määrä pölkl~en koko l"Uutiosta. Materiaali 
otettiin Nokian kaikilta koealoilta, t / 3 ristikoiden kappa
leluvusta ja siten, että ylä- ja alakerroksesta sekä keski
kerroksista otettiin kustakin 1/ 3 näihin kerroksiin sisäl
tyvien pölkl-yjen kappaleluniSta. Leikkaukset ja vika
prosenttiel1 määritykset suoritettiin samalla tavalla kuin 
v:n 1956 aineistossa. 



Taulukko 9· Eri pinnan lajien osuus Nokian barvennus
bakkausalalla ja Lempäälässä 4.-5.1 1.1957 

Pinnan laji 

Kaatoaika Kaatolaji Leikattu 1 N'l 1 K · J Yb-
V. 1957 

1 a uon teensä 

% vaippapinnasta 

Nokia 

Toukokuu 
(2J.-25·5·l 2 viikon rasi 28 J9 JJ 100 

1 kk:n t 17 6o 2J 100 
2 J J 47 15 J8 100 

Normaalikaato J2 JJ J5 100 
-

2 viikon rasi J7 JO JJ 100 
Kesäkuu 1 kk:n J 20 4J J7 100 

(24.-25.6.) 2 » J 52 5 4J 100 

Normaalikaato 42 50 8 100 

Heinäkuu 1 kk:n rasi 42 28 JO 100 
(2J.-24·7·l 2 J J 6o 0 40 100 

Normaalikaato 22 45 JJ 100 

Elokuu 1 . 1 (26._28.8.) Normaalikaato 48 
1 

10 

1 
42 

1 

100 

Lempäälä 

Toukokuu 
2 viikon rasi J9 J7 24 (2!.-JI.5.) 

100 
1 kk:n J 44 J6 20 100 
2 J J 50 24 26 100 

Normaalikaato 10 7J 17 100 

S i n i s t y m ä n suhteen tulokset muodostui
vat hyvinkin arvaamattomiksi. Sitä oli keski
arvojen mukaan verraten vähän, mutta eri rasi
aikojen ja hakkausalojen kesken ilmeni odottamat
tomia eroja (taulukko ro). 

Kahden viikonrasiantoi tällä kertaa yhtä poik
keusta lukuun ottamatta huonomman tuloksen 
kuin normaalikaato. Yhden kk:n rasiantoi touko
kuun kaadon osalta hieman edullisemman, mutta 
kesä- ja heinäkuun osalta heikomman tuloksen 
kuin normaalikaato. Tässä yhteydessä ei voida 
välttyä ajatukselta, että r kk:n rasia käytettäessä 
kaarnakuoriaisilla on ollut tietty vaikutus sinis
tymän leviämiseen, sillä niiden käytäviä sisältä
neissä ristikoissa sinistyminen on ollut verraten 
voimakasta. Vielä selvemmäksi tämä käy 2 kk:n 
rasissa, joka harvennushakkausalalla on ollut 
vähän kaarnakuoriaisia sLc;ältävää ja samalla hyvin 
vähän sinistynyttä. en sijaan suojuspuu- ja 
avohakkausaloilla olleet 2 kk:n rasiristikot ovat 
pilaantuneet paljon voimakkaammin sisältäen 
myös runsaasti hyönteisiä. Tämän tutkimuksen 
yhteydessä ei suoritettu mitään erityisiä lajin
määrityksiä, joten on mahdotonta sanoa, missä 
ristikoissa ja missä määrin esiintyi kirjanpainajaa 

(Ips typographus), joka jossakin määrin kuljettaa 
sinistäjäsieniä mukanaan, tai muita sinistymää 
aiheuttavia kaarnakuoriaisia. Näyttää siis siltä, 
että hyönteissinistymän johdosta pitkä rasiaika 
ei pääse muodostumaan niin edulliseksi kuin pinta
sinistymän vähäisyyden perusteella olisi voinut 
olettaa. Käytännössä lienee myös vaikeata saada 
hyötyä pitkäaikaisen rasiajan käytöstä tiheissä 
metsissä, koska kaarnakuoriaisten mukautumis
kyky on verraten suuri, milloin aukeammilla pai
koilla sijaitsevassa puutavar:::ssa ei ole elintilaa 
tarpeeksi. Kemiallista torjuntaa ei tässä tapauk
sessa juuri kannata ajatellakaan suojaustyön 
hitauden ja aineenmenekin suuruuden takia. 

V a r a s t o 1 a h o n määrään kaarnakuoriaisilla 
ei sen sijaan ole vaikutusta, ja niinpä tulokset 
ovatkin varast oiahon osalta paljon selvemmät 
(taulukko rr). 

Toukokuun hakkuissa on vasta 2 kk:n rasiaikaa 
käytettäessä saavutettu parempi tulos kuin nor
maalikaadossa, kun taas kesäkuun, parhaan ulla
ajan hakkuissa ovat kaikki rasiajat olleet normaa
likaatoa parempia. Paras on tällöin ollut keski
arvon mukaan r kk:n rasi, mutta on otettava 
huomioon, että 2 kk:n rasin keskiarvoa huonon
taa ratkaisevasti avohakkausalalta saatu arvoi
tuksellisen huono tulos, johon yksityiskohtainen
kaan tarkastelu ei ole tuonut valaisua. Heinäkuun 
hakkuissa ei rasiinkaadosta ole tällä kertaa ollut 
enää samanlaista apua kuin v:n 1956 aineistossa, 

Taulukko ro. Sinistymä, % kuutiomäärästä 11.-15.II.1957 
Nokialla 

Harv. ISuojusp.l Avo- ~ Keski-
Kaatoaika bakk. hakk_ bakk. m äärin 

V. 1957 
Kaatolaji 

Sinistymä, % kuuliosta 

z dikon rasi 1.0 1,4 1,9 1,4 
Toukokuu 1 kk:n • 1,4 0,7 0,9 I,O 

-
(23.-25·5·) 2 • • 0,3 0,5 1,9 0,9 

-

Normaalikaato 1,2 o,6 1,6 r,r 

2 \'i ikon rasi 1,1 2.6 l,l !,6 
Kesäkuu 1 kk:n • I, I 1,7 0,4 1, I 

(24.-2s.6.) 2 
- -• • 0,2 4·9 ~ · 5 2,7 

Normaalikaato O,J 0,9 0,5 0,6 

Heinäkuu r k.k.:n rasi 0,7 0,7 2,8 1,4 
- - (0,2) 

(2J.-24·7·) 2 • • 0,2 -

Normaalikaato 1,4 0,2 0,2 o,6 

Elokuu 1 . 1 (26._28.8.) Normaalikaato 0,3 
1 

o,6 

1 
1,0 

1 
0,6 

Yksinkertainen alleviivaus = kaarnakuoriaisia vähän 
Kaksinkertainen paljon 
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koska normaalikaato on todennäköisesti kesän 
1957 edullisten sääsuhteiden vuoksi lahonnut 
hyvin vähän. Kuten v:n 1956 aineistossa, niin 
nytkin voitiin selvästi todeta, että varastoiahoa 
on eniten ristikoiden yläosissa. Yksityiskohtaiset 
numerosarjat on jätetty kuitenkin tästä esityk
sestä pois. 

Yhteenvetona v:n 1957 kokeista voidaan siis 
sanoa, että p i n t a s i n i s t y m ä n j a v a r a s
tolahon puolesta 2 kk:npituinen 
r a s i a i k a a n t a a p a r h a a t t u 1 o k s e t. 

Taulukko II. Varastolaho, % kuutiomäärästä 11.-15.II. 
1957 Nokialla 

Harv., Suojusp., A vo-1 K~sk~-
Kaatoaika hakk. hakk. hakk. maann 

V. 1957 
Kaatolaji 

Varastolaho, % kuutiosta 

2 viikon rasi 0,4 o,6 o,6 0,5 
Toukokuu I kk:n • 0,4 0,4 o,8 0,5 
(2J.-25-5-) 2 • • - 0,2 0,0 0,1 

Normaalikaato 0,5 0,0 0,9 0,5 

2 viikon rasi 1,2 0,4 0,9 0,8 
Kesäkuu 1 kk:n • 0,2 O,J O,J O,J 

(24--25.6.) 2 • • - 0, I 2,0 0,7 

Normaalikaato 1,4 0,7 1, I I,O 
-

Heinäkuu r kk:n rasi 0,1 o,o 0,2 0,1 
(2J.-24·7·l 2 • • - (-) 

Normaalikaato 0,1 0,2 O,J 0,2 

Elokuu 1 . 1 (26 __ 28_8_) Normaalikaato 0,2 

1 
-

1 

0,1 

.1 
0,1 

Paperipuiden sisaan tunkeutu
u e e n s i n i s t y m i s e n o s a 1 t a r a s 1 1 n
k a a d o n e d u 11 i s u u s n ä y t t ä ä s e n s i
j aankyse en a 1 a i se 1 ta, koska kaarnakuo
riaisten välityksellä leviävä h yön te i s s i n i s
t y m i n e n on vaikeasti vältettävissä, milloin 
rasiajan pituus on I-2 kk. 2 viikon rasiaika ei 
kylläkään näytä tuovan hyönteissinistymistä mu
kanaan, mutta on silti ilmasinistymisen kannalta 
vähemmän tehokas. 

Parkkiaineiden liukeneminen 

Uiton ja yleensäkin vedessä säilytyksen aikana 
parkkiaineet liukenevat ja kulkeutuvat veden 
mukana puun sisään. Näin tapahtuu sekä kuo
ressa (myös sen nilaosassa) että sydänpuussa ole
ville parkkiaineille. Sydänpuusta liikkeelle läh
tevät parkkiaineet aiheuttavat täysin kuoritussa
kin, mutta kuivumattomassa kuusipaperipuussa 
varsin voimakkaan pilaantumisen, kuten K e s
k u s 1 a b o r a t o r i o Oy : n tutkimukset ovat 
osoittaneet ( A 1 h o j ä r v i, J u h a, a n d A 1 m, 
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A. A. r957: The effect of various methods of 
storage on the formation of bark stain in sulphite 
spruce wood (Picea excelsa). Paperi ja Puu 5/I957· 
Helsinki). Kunnollisesti kuivuneessa, puoliksi tai 
täysin kuoritussa puussa ei sen sijaan esiinny 
mitään samaa suuruusluokkaa olevia vahinkoja, 
vaikka vedessä säilytystä kesäaikana tapahtuisi-
kin 3-4 kk:n ajan. ' 

Kun kuusipaperipuita kaadetaan kesäaikana 
rasiin ja kun puut rasissa ollessaan ovat alttiina 
kaarnakuoriaistuhoille, tuntuu mahdolliselta, että 
ainakin osa kuoressa olevista parkkiaineista voisi 
liueta puun sisään. Samaan suuntaan viittaavat 
myös edellä mainitun Keskuslaboratorio Oy:n tut
kimuksen tulokset kuorellisena maalle varastoidun 
kuusen parkkiainevahingoista. Eivät myöskään 
kuoritut kuusipaperipuupölkyt, olivatpa ne olleet 
rasissa tai ei, liene parkkiaineiden liukenemi
selta täysin suojattuja, koska jatkuvat sadesäät 
ovat aina mahdollisia ja kykenevät siten estämään 
puiden nopean kuivumisen. Kirjallisuudesta ei ole 
kuitenkaan löytynyt tietoja siitä, millaista suu
ruusluokkaa parkkiaineiden liukeneminen metsä
ristikoissa voisi olla. Siksi otettiin v:n I957 koe
ristikaista harvennushakkausalalta tavallisesti yh
destä yläkerroksen ja yhdestä alakerroksen pöl
kystä sekä ylä- että alapinnalta puunäytteet, 
joista Helsingissä määritettiin benzidiiniä reagens
sina käyttäen parkkiaineiden liukeneminen. Vär
jäytymän laajuus luokiteltiin siten, että 
I = korkeintaan 2 mm:n vahvuinen yhtämittai

nen värjääntymä 
2 = korkeintaan 4 mm:n vahvuinen yhtämittai

nen värjääntymä 
3 = vähintään 5 mm:n vahvuinen yhtämittainen 

värjääntymä 
Tuloksia arvosteltaessa (taulukko I2} on otettava 

huomioon, että parkkiainevärjääntymä ulottuu 
tavallisesti hieman laajemmalle alalle, kuin missä 
parklriainevahinkoja todella esiintyy. Saadut 
tulokset ilmaisevat, että p a r k k i a i n e i d e n 
1 i u ken e m i s ta o n ta p a h t u n u t m e 1-
k e i n kaikissa p ö 1 k y i s s ä. Rasiajan pi
dentyminen ei näytä vaikuttaneen vahingollisesti, 
mikä voitaisiin tulkita siten, ettei hyönteisvahin
goilla olisi merkityst ä. Jos kuitenkin otetaan 
huomioon kaarnal."lloriaisten vähäinen esiintymi
nen harvennushakkausalan ristikoissa, ei tämän 
olettamuksen t arvitse olla oikea. Mielenkiintoista 
on todeta, että heinäkuun rasiinkaato on antanut 
negatiivisimmat tulokset. Mahdollisesti tämä seik
ka voidaan panna pölkkyjen huonon kuivumisen 
ja loppukesän ja syk yn sateiden tilille. Normaali
kaato on kesäl."llun hakkuuta lukuun ottamatta 
ollut hieman vähemmän pilaantunutta kuin rasiin-

(, 



Taulukko I2. Parkkiaineiden l!iukeneminen v:n 1957 kokeiden harvennushakkausalalla. Joulukuu 1957, 
Nokia. Värjääntymäluokat 1, 2 ja 3 (2, 4 ja vähintään 5 =l 

Kaatolaji Ylä/ala
pinta 

Toukokuu 

Yläk. 1 Alak. 1 

Kesäkuu 

Yläk. 1 Alak. 1 

Heinäkuu 1 Elokuu 

Yläk. 1 Alak. Yläk. 

KNL 

2 viikon r asi 1 Ylä 
Ala 1===1 ~==1 ~-;-=1 ~==1 1 

1 kk:n rasi 1 

2 kk:n rasi 1 

Normaalikaato 1 

Ylä 
Ala 

Ylä 
Ala 

Ylä 
Ala 

1- I 

I · - 1 

K = kuoren alainen pinta, N = nilapinta, L = leikattu pinta 

kaato. Herättää huomiota, ettei edes leikattu pinta 
ole aina säästynyt vahingoilta. Tähänastisten 
tulosten perusteella on kuitenkin liian uskallet
tua mennä sanomaan, onko värjäytymä peräisin 
kuoresta vai sydänpuusta. Nämä pikku kokeet 
viittaavat siihen suuntaan, että olisi aiheellist a 
ottaa parkkiaineiden liukeneminen metsävaras
tomuin aikana lähemmän selvittelyn kohteeksi. 

Tulosten yhdistelmä 

Nokia Osakeyhtiön ja Metsätehon yht eistoimin 
vv. rg56- 57 suorittamissa kokeissa rasiinkaadon 
vaikutuksesta kuusipaperipuiden laatuun saatiin 
seuraavat pää tulokset. 

r. Lyhin käyttökelpoinen rasiaika on 2 viikkoa. 
Verrattuna normaalikaatoon pintasinist ymä ja 
varastolaho ovat silloin hieman vähäisemmät, 
puuhun tunkeutunut sinistyminen taas suunnilleen 
yht ä voimakasta. 

2. Pitemmän ja erityisesti 2 kk:n pituisen rasi
ajan käyttö on vieläkin edullisempaa sekä pinta
sinistymän että varastoiahon vähäisyyden vuoksi, 
mutta puuhun tunkeutunut sinistyminen tulee 
voimakkaammaksi etupäässä kaarnakuoriaisten 
takia. Sinistymistä todettiin erityisesti avohak
kausaloilla. 

3· Käytt ökelpoiset rasiinkaatoajat ovat t ouko-, 
kesä- ja heinäkuu. 

4· Parkkiainevahinkoja esiintyy rasiinkaade
tussa puussa ehkä enemmän kuin tavalliseen 
t apaan kaadetussa ja kuoritussa puussa ja etenkin, 
jos rasiinkaato suoritetaan heinäkuussa tai myö
hemmin. 

5. Nilapinnan pienentyminen on rasiinkaadossa 
sitä voimakkaampaa, mitä pitempi on rasiaika. 
Ilmeisesti t ämä seikka vaikuttaa kuorintahanka
luuteen rasiinkaadon kannalta epäedullisesti. 

Does Summ.er Fellin.g Improve the Quality of Spruce Pulpwood 
SUMMARY 

The following are the principal results obtained in the 
experiments m ade jointly in 1956-57 by 'okia Osake
yhtiö and Metsäteho concerning the effect of allowing 
trees to lie and season as felled with tops intact (a term 
which might be condensed to tsummer felling•) on the 
quality of spruce pulpwood. 

(r) The shortest useful summer-felling time is 2 weeks. 
Compared with felling, the surface stain on the outer sur
face of the bolt and storage rot are then slightly smaller, 
whereas staining that penetrates the wood is roughly as 
pronounced. 

(2) It is still more favourable to use a longer summer 
felling time, in particwar one of 2 months duration, since 
the s urface stain and storage rot are then smaller. However, 

the staining becomes more pronounced, especially because 
of bark beetles. Staining was observed especially in 
clear-cut areas. 

(3) Favourable summer felling times are M:ay, June 
and July. 

(4) Tannic acid damage occurs perhaps more exten
sively in summer-felled timber than in timber felled and 
barked in the usual manner, especially if the summer
felling is done in July or later. 

(5) The decreasing of the bast layer is more marked 
in summet-felling the longer the trees are allowed to 
lie and season with tops intact. This fact obviously 
affects unfavourably barking in connection with summer 
felling. 

Eripainos Paperi ja Puu n:osta J, rgs8 

Helsinki 1958, Frenckellin Kirjapaino Osakeyhtiö. 
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