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Kirjeessään 31. 1. 45 on Kansanhuolto-
ministeriö antanut hankintapiirien päälli-
köille käskyn varata Valtion polttoaine-
toimistolle "hätähakkuilla" yhteensä
470.000 p-m3 polttopuuta antavan määrän
metsiä, jotka viipymättä leimattaisiin ja
kohta hakattaisiin, joten valmistettu puu-
tavara vielä loppukelin, kelirikon tai vih-
meistään sulan aikana voitaisiin vedättää
lastauspaikoille. Hankintapiirien päälli-
köiden ja Valtion polttoainetoimiston pii-
rimetsänhoitajien yhteisissä neuvotteluti-
laisuuksissa Helsingissä 12. 2., Tampereella
14. 2., Kokkolassa 16. 2. ja Kuopiossa 19. 2.
1945 on mm. lausuttu toivomus, että Kan-
sanhuoltoministeriö antaisi ohjeet, miten
metsät on tällaisia tarkoituksia varten ha-
kattava ja mitä siis niiden leimauksessa
on noudatettava sekä miten leimikot tuk-
kipuiden osalta on hinnoitettava.

Ministeriön puu- ja polttoaineosasto on
tämäntapaisiin hakkuisiin sovellettavia oh-
jeita antanut jo aikaisemmin, tosin sup-
peassa muodossa. Niinpä kirjelmässä maan
metsänhoitolautakunnille 10. 2. -44 kehoi-
tetaan leimaamaan metsien puuvarastosta
25—50 °/o hakattavaksi siten, että hakkaus
muodostuu nuorehkoissa metsissä vahvaksi
harvennukseksi, keski-ikäisissä ja sitä van-
hemmissa uudistushakkaukseksi. Kirjel-
mässä 15. 3. 44, joka selostaa erikoishak-
kuiden järjestelyä, käytetään samassa mie-
lessä sanontaa "normaalista voimakkaam-
mat hakkuut". Laivastoerikoishakkuihin
kohdistuvassa kirjelmän 24. 2. 45 kohdassa
3 käsketään leimauksessa mikäli mahdol-
lista soveltamaan uudistushakkuita. Huo-
mioonottamalla nämä jo annetut ohjeet
tahtoo Kansanhuoltoministeriö nyt puhee-
naolevista hakkuista erikoisesti huomaut-
taa: . /^

1. Ennen kaikkea on hätä- mutta mui-
denkin erikoishakkuiden tarkoituksena
saada suppealta alalta runsaasti puuta.
Siitä syystä niiden tulee olla suhteellisen
voimakkaita.
2. Tästä poiketen on kumminkin

a) vesistöjen varsille ja muillekin tuu-
lille alttiille paikoille jätettävä 50—100
m:n levyinen vyöhyke, josta metsien tilan
mukaan hakataan vain 20—50 °/o puu-
määrästä;

b) samanlevyisellä vyöhykkeellä maan-
teiden ja rautateiden varsilla toimitettava
nuorten metsien harventaminen mm. kau-
neudellisista syistä lievemmin kuin kauem-
pana.
3. Vajaatuottoiset metsät käsitellään aina
niiden uudistamista silmällä pitäen. Luon-
taiseen uudistumiseen on turvauduttava,
mikäli sen onnistuminen näyttää mahdol-
liselta.
4. Hakkuukypsät metsät (70 —100 v. met-
sätyypistä riippuen, esim. OMT 70 v., CT,
Ra I 100 v. ja muut siltä väliltä) uudiste-
taan.
5. Hakkuukypsyyttä lähestyvät metsät
(OMT 60—70 v., CT ja Ra I 80—100 v.)
uudistetaan. Mikäli siemenpuuasento tu-
lee kysymykseen, jätetään siemenpuita
runsaasti tai ryhmittäin, jos puut ovat
heikkoja kestämään myrskyä.
6. Keski-ikäiset (OMT 40—60 v., CT ja
Ra I 60—80 v.)

a) laadultaan heikot käsitellään vajaa-
tuottoisina metsinä, siis uudistetaan;

b) laadultaan keskinkertaisissa toimite-
taan vähennyshakkuu poistamalla 20—50
°/o puumäärästä, paremmista lievemmin,
huonommista runsaammin;

c) laadultaan hyvät harvennetaan pois-
malla useimmiten 20—30 °/o, mutta jos



metsä on hyvin hoidettua ja jo nyt vah-
van harvennuksen mukaisessa tilassa, sitä
ei enää harvenneta.
7. Nuoren puoleiset metsät (OMT 30—40
v., CT ja Ra I 40—60 v.)

a) laadultaan heikot käsitellään vajaa-
tuottoisina metsinä, siis uudistetaan;

b) laadultaan keskinkertaiset harvenne-
taan poistamalla 20-—30 °/o silmällä pitäen
vahvaa harvennusta;

c) laadultaan hyvät. Tällaisista poiste-
taan vain ylispuut ja mahdollisesti sudet.
Hyvin hoidettua ja jo nyt vahvasti har-
vennettua ei enää harvenneta.

Ministeriö huomauttaa edellisen joh-
dosta, että näitä ohjeita voidaan soveltaa
yksityismetsälain ja vajaatuottoisten met-
sien uudistamislain säännöksiä rikkomatta.

Lisäksi määrätään, että sahapuiksi on
katsottava teknillisesti siihen soveltuvat
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Apul. osastopäällikkö Erik Berg

havupuut, mä 18'x6", ku 18'x7" latvasta
kuoren alta ja vaneripölkyiksi ko 16'x6V2"
latvasta kuoren päältä.

Kaikenlaatuiset arvopuut on leimatessa
mitattava, latvapölkyt arvioitava ja puut
hinnoitettava. Jos ne tehdään polttopuiksi,
niiden teknillinen kuutiosisältö muunne-
taan pinomitaksi (tavallisesti keskimäärin
17 j 8 = 1 p-m3

, saaristometsissä vähemmän,
äärimmäisissä tapauksissa 15 j 3). Koko luo-
vutusmäärästä vähennetään tällöin arvo-
puiden osuus pinokuutiometreissä, ja jään-
nös hinnoitetaan pinopuiden yksikköhin-
noilla. Tähän summaan lisätään arvopuiden
hinta.

Kansanhuoltoministeriö kehoittaa kaik-
kia jakelussa mainittuja saattamaan nämä
ohjeet alaisilleen ja edustamilleen asian-
omaisille tiedoksi ja noudatettavaksi.

Toimistopäällikkö A. I. Hiekkala

Helsinki 1945. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.


